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ĮVADAS

Kompiuterinė grafi ka ─ tai informatikos dalis, skirta modeliams ir jų kompiuteri-
niams vaizdams kurti, apdoroti ir saugoti.

Kurso „Kompiuterinė žemėtvarkos grafi ka“ tikslas ─ išmokti dirbti AutoCAD siste-
mos darbo aplinkoje ir sugebėti pritaikyti įgytas žinias formuojant, redaguojant ir modifi -
kuojant žemėtvarkos objektų kompiuterinius vaizdus.

Kompiuterinės žemėtvarkos grafi kos mokomoji knyga skirta žemėtvarkos specialy-
bės studentams, norintiems įsigyti kompiuterinės grafi kos žinių, aktyviai taikyti jas prista-
tant savo kursinius darbus, projektus bei individualias užduotis, galiausiai suformuoti mo-
dernių technologijų panaudojimo įgūdžius, atitinkančius gamybos ir projektavimo sričių 
specialistų poreikius.

Mokomojoje knygoje pateikiama dalyko teorinio kurso svarbiausia medžiaga ir prak-
tinės užduotys. Priemonę sudaro dvi dalys: AutoCad ir Geo sistemos pagrindai.

Pirmiausiai išvardintos AutoCAD sistemos pagrindinės sąvokos: ekrano strūra, darbo 
pradžia ir pabaiga, komandų iškvietimo būdai, sluoksnių ir grafi nių režimų panaudojimas. 
Priemonėje aptarti pagrindinių AutoCAD primityvų braižymas ir redagavimas. Nemažai 
dėmesio skirta blokams ir atributams kurti ir įterpti brėžiniuose. Pateikta kontūrų sudary-
mo ir brūkšniavimo eiga bei būdai.

Antroje mokomosios knygos dalyje pateikiamos žemės sklypų planų sudarymo nau-
dojant GeoMap programą galimybės, atvaizduojant pastatų kontūrus bei braižant sutarti-
nius ženklus. Taip pat priemonėje aptarti žemės paviršiaus reljefo vaizdavimo būdai.
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I. AUTOCAD SISTEMOS PAGRINDAI
1. AUTOCAD SISTEMOS PRADMENYS

Visi grafi niai objektai AutoCAD sistemoje formuojami pasitelkus pavienius geome-
trinius elementus – tašką, tiesę, apskritimą, fi gūrą ir t.t., iškvietus atitinkamą komandą 
klaviatūra arba naudojant grafi nio displėjaus meniu. Braižant brėžinį sudarantį geometrinį 
elementą, leidžiama pasirinkti keletą sprendimo variantų. Grafi nių elementų parametrai 
yra skaičiai, nusakantys jų formą, dydį ir vietą. Savybės nusako elementų spalvą, linijos 
tipą, plotį. Darbo metu sukuriamas.dwg failas.

1.1. Sistemos AutoCAD ekrano struktūra

1.1. pav. AutoCAD ekrano struktūra

Displėjaus ekrane galima išskirti šias dalis (1.1. pav), kurios toliau tekste žymimos 
sutrumpintai:

• VM – viršutinis meniu (1.1. pav. - 1);
• ĮP – įrankių paletė (1.1. pav. - 2);
• COM – komandų eilutė (1.1. pav. - 3);
• BJ – būsenos juosta (1.1. pav. - 4);
• GL – grafi nis laukas (1.1. pav. - 5).
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1.2. Darbo pradžia ir pabaiga

Paleidžiant AutoCAD programą, ekrane pasirodo dialogo langas Start up (1.2. pav.). 
Kortelė Use a Template leidžia iš pateikto sąrašo pasirinkti brėžinio trafaretą, pagal kurį 
bus kuriamas naujas failas. Pažymėjus Open a Drawing galima atidaryti jau egzistuojantį 
failą. Start from Scratch mygtuku pasirenana metrinė (Metric) arba colinė (Imperial) 
vienetų sistema ir atveriamas brėžinys, kurio braižymo ribos 429x297 mm. Failas išsaugo-
mas, jam suteikiamas vardas bei programa uždaroma kaip ir pagal programą Word.

1.2. pav. Dialogo langas Start up

1.3. Komandų iškvietimo būdai:

• pele pažymint komandą viršutiniame (VM) meniu;
• pele fi ksuojant atitinkamą komandos mygtuką įrankių paletėje (ĮP);
• komandos vardas įvedamas klaviatūra (COM), užfi ksuojant klavišu Enter (↵). 

Paskutinė komanda kartojama nuspaudus klavišą Enter (↵) arba pelės dešinįjį 
klavišą. Komanda nutraukiama klavišu Esc, o paskutinę atliktą komandą atšaukia 
klavišas Undo;

• brėžinio vietoje spragtelėjus dešinįjį pelės klavišą ir pasirinkus reikiamą komandą 
iš konteksto meniu;

• dialogo komandos. Jos nustato pagrindinius AutoCAD parametrus: įjungia ir išjun-
gia tinklelį, sluoksnius, keičia spalvą ir t.t. Dialogo langas iškviečiamas klaviatūra 
(COM) arba iš meniu (VM) bei iš (ĮP). Dialogo langui pasirodžius ekrane, žyme-
klį pakeičia rodyklė. Kiekvienas dialogas turi OK ir Cansel korteles. Dialogo metu 
meniu komandos nevykdomos. Kai kurie dialogai turi dar vidinį dialogą. Tuomet 
pirmiausia reikėtų atsakyti į anksčiau pateiktus dialogo klausimus.

Use a Template  (atverti   
failą iš trafaretų sąrašo)  
↓Open a Drawing   

(atverti pasirink-
tą failą) →

Vienetų sistema 
→

↑
Start from Scratch (sistemos  
tam tikrų parametrų brėžinys)
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AutoCAD yra pasirengęs vykdyti naują komandą tik tada, kai komandų eilutėje yra 
užrašas Command:. Šioje eilutėje programa praneša apie komandos vykdymo eigą, siūlo 
pasirinkti būdą bei priskirti parametrui reikšmę. Jei tinka pranešimas, apskliaustas kam-
piniais skliaustais <…>, spaudžiama Enter, kitu atveju – pasirinkto parametro didžiąją 
raidę. Būtina sekti šiuos pranešimus ir tiksliai juos vykdyti.

1.4. Peržiūros mastelis (ZOOM)

Dirbant su brėžiniu tenka keisti peržiūros mastelį pasirenkant atskirą fragmentą, o po 
to grįžti prie prieš tai buvusio vaizdo arba prie to, kad būtų parodytas visas brėžinio vaizdas. 
Tam standartinė įrankių paletė turi mygtukų grupę (1.3. pav.), vadinamą Zoom (žvilgsnis). 
Komanda PanRealtime (panorama realiame laike, 1.3. pav., 1) leidžia vienu judesiu pa-
slinkti brėžinį bet kuria kryptimi. Komanda ZoomRealtime (vaizdo dydžio keitimas rea-
liame laike, 1.3. pav., 2) paspaudus kairį pelės klavišą ir jį palaikius mažina arba didina 
matomą brėžinio dalį, atitinkamai pelei judant į apačią ar į viršų grafi niame lauke. Kad būtų 
parodytas prieš tai buvęs vaizdas, naudojama komanda ZoomPrevious (1.3. pav., 3). Tarp 
daugiausia naudojamų Zoom komandos mygtukų – ZoomAll (viso brėžinio vaizdas, 1.3. 
pav., 4), ZoomExtents (visų nubraižytų objektų vaizdas, užpildantis visą ekraną, 1.3. pav., 
5) ir ZoomWindow (vaizdo, išskirto rėmeliu didinimas, 1.3. pav., 6). Paskutinė komanda 
leidžia pele išskirti langą, talpinantį pasirinktą brėžinio fragmentą (1.4. pav.).

1.3. pav. Grupės Zoom 
komandų mygtukai 

1.4. pav. Vaizdo fragmento padidinimas komanda ZoomWindow
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PRAKTINĖS UŽDUOTYS

Dialogo lange Start Up suaktyvinkite kortelę Open a Drawing ir atverskite failą 
Hotel Model.dwg (Local Disk (C:), Program Files, AutoCAD 2006, Sample).

1. Susipažinkite su AutoCAD sistemos ekrano struktūra. Iš viršutinio meniu (VM) 
pasirinkite: View, Pan, Real Time ir paslinkite brėžinį į norimą pusę. Klavišu 
Esc pabaikite darbą esant šiam režimui. Komandų eilutėje (COM) klaviatūra pa-
rašykite:z (zoom)↵; iš parametrų sąrašo pasirinkite ALL (viso brėžinio vaizdas).

2. Paeiliui išbandykite visas peržiūros mastelio galimybes (PanRealtime, Zoom-
Realtime, ZoomPrevious, ZoomAll, ZoomWindow), naudodami grupės Zoom 
įrankių paletę.

3. Sukurkite savo failą: atlikite File, New… Į klausimą „Ar išsaugoti pakeitimus?” 
faile Hotel Model.dwg, atsakykite No.

4. Savo failui paskirkite vardą (pvz., 2 prakt_uzd), patalpinant jį į savo įvardintą 
aplankalą (pvz., Butkaus darbai).
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2. AUTOCAD PRIMITYVŲ BRAIŽYMAS IR 
REDAGAVIMAS

Visų objektų taškų koordinates AutoCAD laiko stačia-
kampėje Dekarto sistemoje, kurios pradžia visuomet yra var-
totojo koordinačių sistemos (UCS) pradžios taške. UCS žen-
kle (2.1. pav.) parodytos X ir Y teigiamos ašių kryptys. Jei 
ženkle yra raidė W, tai UCS sutampa su pasauline koordina-
čių sistema – Word.

2.1. Tiesės atkarpa (LINE)

Atkarpa braižoma naudojant komandą Line  (ĮP) nurodant pradžios (Specify fi rst 
point) ir galo (Specify next point) taškų koordinates.

Yra tokie koordinačių įvedimo 
būdai:

• pele nurodant vietą ekrane;
• x,y : klaviatūra surenkant abso-

liučiąsias taško koordina-čių 
reikšmes (2.2,c pav.);

• @∆x,∆y: santykines koordi-
na-tes,  t.y. įvedant poslinkio 
ženklą @ ir koordinačių x ir y 
pokyčius nuo paskutinio  pa-
rinkto taško  (2.2,a pav.); 

• d<α: naudojant polines absoliu-
čiąsias ir @d<α - polines san-
tykines koordinates (nurodant 
vektorių, čia d – vektoriaus 
ilgis, α - kampas laipsniais tei-
giamos X pusašės atžvilgiu, 2.2,b pav.);

• pagal pažymėtus ekrane taškus (Point 

 (ĮP)) nustatant objektų traukos 
režimą prie taško (2.3. pav.). Tam rei-
kia nustatyti taško stilių dialogo lange 
Point Style (2.4. pav.): (VM) Format, 
Point Style…

Po to dialogo lange Drafting Setting 
(VM, Tools arba iš ĮP 2.5,b pav.) kortelėje 
Object Snap pažymima Node (2.6. pav.).

2.1. pav. Vartotojo koor-
dinačių sistemos ženklas

2.2 pav.. Linijų braižymo variantai naudojant abso-
liučiąsias ir santykines koordinates

2.3. pav. Linijų braižymas naudojant 
objektinę trauką prie taško
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2.5. pav. Pastovios objektinės trau-
kos išjungimas/ nustatymas

2.4. pav. Taško stiliaus dialogo langas

2.6. pav. Pastovios objektinės traukos dialogo langas

• nurodant objekto ypatingus taškus (2.7. pav.) pasi-
naudojant objektinės traukos mygtukais (2.8. pav.).

2.8. pav. Objektinės traukos mygtukai

2.7. pav. Braižymas naudojant objek-
tinę trauką
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2.2. Grafi nių darbo režimų nustatymas (SNAP, GRID, ORTHO)

 Snap (žingsnis), Grid (tinklelis) ir Ortho (stačiakampis ju-
desys) – tai braižymo režimai, reguliuojantys žymeklio poslinkį ekrane. Šie režimai per-
jungiami nuspaudus būsenos juostos mygtuką arba atitinkamai klavišus F9, F7 ir F8.

2.3. Brėžinio ribos (LIMITS)

AutoCAD neriboja brėžinio dydžio, tačiau tikslinga nustatyti darbinę brėžinio sritį. 
Tai atlieka komanda LIMITS:

(Com) limits ↵ arba (VM) Format, Drawing Limits…
Specify lower left corner<0,0>: esamų ribų kairiojo apatinio kampo koordinatės ↵
Specify upper right corner <420,297>: viršutinio dešiniojo kampo koordinatės ↵
Jei visi nubraižyti objektai yra brėžinio ribų srityje, tai komanda Zoom All pakeičia 

peržiūros mastelį taip, kad ekrane tampa matomos tariamos brėžinio ribos. Būtent šių ribų 
viduje komanda Grid jungia pagalbinių taškų tinklelį.

2.4. Apskritimas (CIRCLE)

Apskritimas braižomas naudojant komandą CIRCLE  (ĮP).
Apskritimui braižyti yra keletas būdų. Vienas iš jų:
_circle Specify center point for circle or [3P/2P/TTR]: nurodomas apskritimo cen-

tras. Apibrėžti apskritimo centrą arba [per 3 taškus/per 2 /liečiant du objektus]
Specify radius of circle or [Diameter]: nurodomas apskritimo spindulys ↵. Api-

brėžti spindulį arba [skersmenį] 

2.5. Lankas (ARC)

Lankui braižyti skirta komanda ARC 

 (ĮP).
AutoCAD siūlo 10 įvairių būdų nubraižyti 

lanką.
Vienas iš jų (2.9. pav.): 
_arc Specify start point of arc or [Center]:  C ↵
Apibrėžti lanko pradinį tašką arba [Centrą] centras
Specify center point of arc: nurodoma lanko centro padėtis
Specify start point of arc: nurodomas lanko pradinis taškas
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: a ↵
Apibrėžti galinį tašką arba [Kampą/ Stygos ilgį]; kampas
Specify included angle: įvedamas kampas laipsniais α↵

2.9. pav. Lanko braižymas
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PRAKTINĖS UŽDUOTYS

1. Nubraižykite daugiakampį ABCDEF, 2.10,a pav.: A(30,50), B(50,35), C(75,55),D 
(75,80), E (45,85), F (30,70).

2. Naudojant santykines koordinates nubrai-žyki-
te fi gūrą, 2.11. pav.

3. Sukurkite taško stilių (3 abs. un.) ir pažymėki-
te taškus: P(20,0), R(30,35), Q(40,30),O(50,5). 
Nustatant objektinę trauką prie taško, nubraižy-
kite laužtinę liniją, 2.10, b pav.

4. Naudodamiesi vienkartine objektine trauka nu-
braižykite vidinę laužytą liniją A K M S A, 2.10, 
a pav.: AK ( |AK|=30, kampas X ašies atžvilgiu 

=20°), KM (M∈ 
BC, |BM|=|MC|), 
MS ⊥ ED, SA.
5. Nustatykite A4 
formato brėžinio 
ribas.
6. Atlikite 2 užda-
vinį, nustatydami 
tinklelio dydį (GRID) ir žymeklio poslinkio žingsnį 
(SNAP) = 5.
7. Nubrai-

žykite 2.12. pav.: 2 apskritimus (1 – 
centras O1 (100,30), spindulys r=20; 2 
– centras O2 (150,60), spindulys r=30) 
ir atkarpas: O1Q (Q tai apskritimo ke-
tvirčio taškas), QO2, O2N (N laisvai pri-
klauso antram apskritimui), NT (liestinę 
pirmam apskritimui) ir TO1.

8. Naudojant viršutinio meniu galimybes 
nubraižykite lankus (2.13. pav.).

2.10. pav.

S

E

D

C

M

B

Q

K

F

A

R

O

P

a

b

2.12. pav.

2.11. pav.

2.13. pav. 

a

b

c
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2.6. Objektų savybių valdymas (PROPERTIES)

Objektams bei aktyvioms savybėms valdyti Properties įrankių juostoje (2.14. pav.) 
skirti tokie pasirinkimo sąrašai: spalvos (1), linijos tipo (2) bei linijos pločio(3). Dirbant 
su šiais sąrašais galima nustatyti reikiamas savybes ir braižyti objektus. Kontūrų spalvos, 
linijų pločio ir tipo dėka lengviau suvokti brėžinį ir paprasčiau dirbti su jo.

Pasirinkto objekto visų savybių peržiūrai skirta Properties paletė  (ĮP) 
(2.15. pav.).

 2.15. pav. Išrinkto objekto

2.14. pav. Objektų savybių valdymo sąrašai savybių pavyzdys

2.7. Darbas su sluoksniais (LAYER)

Braižant kompiuteriu siūloma naudotis brėžinio sluoksniais. Tam skirta komanda La-
yer. 2.1. lentelėje pateikti sluoksnių paskirties ir savybių pavyzdžiai.

2.1. lentelė

Pavadinimas Spalva Linijų tipas Paskirtis
0 arba 1, 2 juoda/balta(black/white) ištisinė/continuous matomos objekto kontūro linijos
ArRIBOS juoda taškinė/dot ariamosios žemės ribos
TXT raudona ištisinė lentelių teksto užrašymas

Spragtelėjus (ĮP) mygtuką (2.16. pav., a) Layers, atsiveria dialogo langas Layer 
Properties Manager (2.17. pav.). Jame jau 
egzistuoja nustatytų nekeičiamų parametrų 0 
sluoksnis. Dialogo lange pažymėjus pele (1) 
New (naujas), naujam sluoksniui galima su-
teikti vardą (2). Šio sluoksnio eilutėje (3) ties 
Color (spalva) stulpelio galima atversti langą 
Select Color – pasirinkti spalvą, o ties (4) Li- 2.16 pav. Grupės „Layer“ mygtukai
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netype stulpelio – linijų tipų sąrašą, kurį galima papildyti nuspaudus mygtuką Load. Lan-
ge Load or Reload Linetypes (linijų tipų sąrašo papildymas) galima pasirinkti reikalin-
gus tipus (2.18. pav.). Norint pereiti nuo vieno sluoksnio prie kito, reikia atversti sluoksnių 
sąrašą langelyje Layer control (ĮP) (2.16. pav.,b).

2.17 pav. Dialogo langas Layer properties Manager

2.18 pav. Dialogo langas Load or Reload Linetypes

Brėžiniai, kurių objektai laikomi skirtinguose sluoksniuose, turi privalumų:
• sluoksnio matomumą galima išjungti (2.16. pav., 1), dėl to sluoksnio objektai taps 

nematomi ir nekliudys dirbti su likusiais objektais;
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• braižant tos pačios paskirties objektus, nereikia kiekvieną kartą rūpintis jų savybių 
nustatymu, pakanka juos patalpinti į vieną sluoksnį ir pasirinkti objektų savybių 
valdymo sąrašuose nuostatą By Layer (pagal sluoksnį);

• sluoksnį galima užrakinti (2.16. pav., 2), jo elementai bus matomi, bet nepaveikia-
mi redagavimo komandomis;

• sluoksniui turint pagalbinę paskirtį, įmanoma uždrausti jo elementų spausdinimą 
(2.17. pav., 5).

2.8. Polilinija (POLYLINE)

Polilinijai braižyti skirta komanda Polyline  (ĮP). Šis sudėtinis AutoCAD primi-
tyvas – tai tiesių atkarpų ir lankų junginys. Polilinijos segmentai 
gali turėti pastovų ir kintamą linijos plotį (2.19. pav.).

Specify start point: nurodomas polilinijos pradinis taškas
Current line-width is 0.0000 (einamasis linijos plotis-0)
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

Lankų režimas/Pusė pločio/Ilgis/Atšaukti/Plotis: w (plotis)↵
Specify starting width <0.0000>: pradinis linijos plotis ↵
Specify ending width<0.0000>:pabaigos segmento plotis↵
Pagal nuostatą polilinijos brėžimo komanda siūlo brėžti tie-

sius segmentus (Line), bet toliau pasirinkus A (Arc) bus brėžia-
mas lankas. Segmento linijos pločiui pakeisti vėl iškviečiamas parametras Width.

2.9. P o l i l i n i j o s r e d a g a v i m a s (PEDIT)

Komanda pedit skirta redaguoti vieną pasirinktą objektą, nubrėžtą viena polilinija. 
Paprasčiausia ją iškviesti pažymint poliliniją ir spragtelėjus dešinįjį pelės klavišą. Tada iš 
sąrašo pasirinkti Polyline Edit: Enter an option [Close(Open)/
Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]:  
Kontūro uždarymas(atidarymas)/ Prijungti/ Plotis/ Polilinijos 
viršūnių redagavimas/ Išlyginimas/ Splainas/ Pradinio vaizdo 
atstatymas/ Linijos tipo keitimas/ Atšaukti.

Join: objektai bus prijungti prie polilinijos, jei nubrėžti 
taip, kad kiekvieno objekto pradžios taškas sutampa su prieš 
tai esančio pabaigos tašku.

Fit: polilinijos išlyginimas lankais(2.20. pav., a).
Spline: polilinijos išlyginimas Spline funkcija (2.20. 

pav., b). Šiuo atveju gautos kreivės viršūnės nesutampa su se-
nosiomis viršūnėmis.

Edit vertex: viršūnių redagavimo režimas …/Edit vertex/…: E↵
Next/Previous/Break/Insert/Move/Regen/Straighten/Tangent/Width/eXit:
Next/Previous: žymeklio perkėlimas į gretimą polilinijos viršūnę/atgal.

2.19. pav. Polilinija

2.20. pav. Polilinijos 
išlyginimas
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Break: polilinijos segmentų, esančių tarp dviejų pasirinktų viršūnių, pašalinimas 
(2.21. pav., a, b); atviros polilinijos suskaidymas į dvi atskiras. Po nutraukimo pradžios 
(polilinijos viršūnės pasirinkimo (N/P)) – Break: Next/Previous/Go/eXit: po nutraukimo 
pabaigos (N/P) pasirinkimo – GO ↵

Insert: naujos viršūnės įterpimas (2.21. pav., c, d). Po įterpimo pradžios pasirinkimo 
(N/P) – Insert: Specify location for new vertex: naujos viršūnės vietos nurodymas.

2.21. pav. Polilinijos redagavimas komanda Break ir Insert

Move: pažymėtos viršūnės perkėlimas į naują vietą.
Specify new location for marked vertex: nurodoma nauja viršūnės vieta.

2.22. pav. Polilinijos redagavimas komandomis Straighten ir Width

Straighten: polilinijos viršūnės panaikinimas – ištiesinimas (2.22. pav., a, b.). Šis 
parametras naudojamas, kai tarp dviejų nurodytų viršūnių (2.22. pav., a) reikia pašalinti 
nereikalingas viršūnes.

Width: polilinijos nurodyto segmento pločio pakeitimas (2.22. pav., c).

PRAKTINĖS UŽDUOTYS

2.2. lentelė

Name (pavadinimas) Color (spalva) Linetype (linijos tipas) 1. Sukurkite 3 sluoksnius, pri-
skiriant jiems savybes pagal 2.2. 
lentelę. Suformuokite linijų tipų 
vietinį sąrašą (Linetype, Load…): 
Continuous, Center, Dashed.

Raudonas Red (raudona) Center
Nematomas Green (žalia) Continuous
Mėlynas Blue (mielina) Dashed 

2. 0-iame sluoksnyje laisvai nubraižykite objektus (2.23 pav., a): apskritimą (r=50) ir 
taškus (taško dydis = 4 vnt.). Perkelkite apskritimą į sluoksnį Raudonas, o taškus 
– į Nematomas. Sluoksnyje Mėlynas taškus sujunkite atkarpomis (2.23. pav., b).

3. Padarykite taškus nematomus. Išsiaiškinkite sisteminio kintamojo LTSCALE (li-
nijų tipų mastelis) reikšmę; sumažinkite ją 2 kartus (2.23 pav., c).
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4. Padidinkite dviejų atkarpų nuosavą linijos tipo mastelį, kad galutinė mastelio reikš-
mė būtų=1 (2.23 pav., d).

a  b  c   d
2.23. pav. Darbas su sluoksniais ir masteliais

5. Pagal 2.24 paveikslo ir 2.3. lentelės duomenis nubraižykite poliliniją.
2.3. lentelė

Segento 
Nr

Linijos plotis Segmen- 
to tipas Informacija apie segmentą

prad. taške gal. taške
1 0 4 Line pradinio taško koordinatės:10,20; atstu-

mas iki galinio taško=30 kampu 20°
2 1 1 ARC centro (CE) koordinatės: 30,10 ;

kampas pagal laikr.rodyklę=40°
3 1 1 ARC antras lanko taškas (s) nutolęs 20 vnt. į deši-

nę, galinis (nuo antro) – 30 vnt. į viršų
4 2 2 ARC galinio taško atstumas nuo prad.=30 
5 1.5 1.5 Line ilgis=40
6 2 0 Line gal. taškas – polilinijos pradžia

6. Redaguokite nubraižyta polilini-
ją:
• nustatykite naują visų segmentų 

plotį (Width) 1.5 ir panaikinkite 
uždarumą (Open), 2.25 pav., a;

• nustatant polilinijų viršūnių reda-
gavimo režimą (Edit vertex), pa-
keiskite nurodytų viršūnių (Next/ 
Previous) padėtį (Move) taip: 5 
vnt. žemyn (1) bei 5 vnt. į kairę 
(2),2.25. pav., b; 

2.24 pav.
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   a b
2.25. pav.

• ištiesinkite (Straighten) poliliniją tarp dviejų nurodytų viršūnių (2.26. pav.);
• pereikite prie prieš tai buvusios (Previous) viršūnės A ir įterpkite (Insert) naują 

viršūnę B, kurios padėtis @30,10 (2.27. pav.);

  2.26. pav.    2.27. pav.

• pašalinkite (Brek) polilinijos segmentą (AB);
• tarp taškų A ir B nubrėžkite lanką ir sujunkite (Join) visus tris objektus (2.28. pav.) 
į vientisą poliliniją (2.29. pav.);

  2.28. pav.   2.29. pav.

2.3. lentelė
• pakeiskite polilinijos segmentų pločius kaip nu-

rodyta 2.3. lentelėje.

   2.30. pav.

Segmen-
to Nr.

Linijos plotis
prad. taške gal. taške

1 0 2
2 2 2
3 2 3
4 2.5 2.5
5 3 1
6 1 0
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4. Nubrėžkite polilinijas (krei-
ves, vaizduojančias horizon-
tales topografi niame žemėla-
pyje):
• sukurkite sluoksnį var-

du Taškai ir jame pagal 
2.31. paveikslo duome-
nis pažymėkite skirtingos 
spalvos taškus (Point): 
pirmos polilinijos viršū-
nėms žymėti naudokite 

spalvą, nustatytą pagal sluoksnį (By La-
yer), kitoms Properties įrankių juostoje 
sąraše Color Control (2.14. pav., 1) pri-
skirkite skirtingą spalvą;
• nustatykite nuolatinę trauką prie taško;
• 0-iame sluoksnyje nubrėž-kite polilini-

jas, jungiančias tos pačios spalvos taš-
kus (Polyline);

• išjunkite taškų matomumą;
• suglotninkite polilinijas per taškus ei-

nančiomis sujungtų lankų grandinėmis 
(Pedit, Fit) ir nustatykite visų polilinijų 
vienodą plotį Width=0.3 (2.32. pav.). 

2.10. Tekstas (DTEXT, MTEXT)

Darbą su tekstine informacija verta pradėti nuo teksto stiliaus kūrimo: (VM) Format, 
Text Style …. Atlikus šį veiksmą bus iškviestas dialogo langas Text Style (2.32. pav.). 
Kortelėje Style Name galima peržiūrėti stilių sąrašą, sukurti naują (New, 1), pervardinti 
(Rename, 2) arba panaikinti (Delete, 3) stiliaus vardą iš sąrašo. Kortelėje Font pasirink-
tam stiliaus vardui priskiriamas šriftas (Font name, 4), o langelyje Height (5) įvedamas 
teksto aukštis. Kortelėje Effects reikšmingi langeliai Width Factor (teksto suspaudimo-
tempimo koefi cientas, 6) ir Oblique Angle (pasvirimo kampas, skaičiuojamas nuo verti-
kalės, 7). Kortelėje Preview mažajame lange (8) galima surinkti keletą raidžių ir įsitikinti, 
kad šriftas tinka paspaudus mygtuką Preview (9). Nustačius visus parametrus reikia pa-
tvirtinti savo pasirinkimą mygtuku Apply (taikyti, 10).

2.31. pav.

2.32. pav.
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2.33. pav. Dialogo langas Text Style

Kai teksto stiliai sukurti, galima pasirinkti būdą, kuriuo norima rašyti tekstą. Teks-
tas įvedamas grafi niame lauke, formuojant jį tiesiogiai brėžinyje ir kontroliuojant procesą 
ekrane komanda Single Text (vienos eilės tekstas):

(VM) Draw, Text, Single LineText  arba  (Com) dtext  ↵
Specify start point of text or [Justify/Style]:
Apibrėžti pradinį teksto eilutės tašką pažymėjus pele ekane arba klaviatūra įvedus 

tikslias koordinates (2.34, a pav.) arba [Išlyginimas/Stilius]   J ↵
(bus nurodytas išlyginimo tipas)

Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/C/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR:
Išlygintas (b)/ Įrašytas (c)/ Centruotas pagal teksto eilutės apačią (d)/ Horizontaliai ir ver-

tikaliai centruotas pagal teksto eilutės vidurį (e) / Išlygintas pagal dešinę (f)/… (2.34. pav.).

a) Start point b) Aligned c) Fit

d) Center e) Middle f) Right
2.34. pav. Teksto išlyginimo tipai 
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Naudojant Center, Middle, Right išlyginimo tipus bei pradinio taško nurodymą (Start 
point=Left) reikia apibrėžti teksto pasukimą (Rotation angle) x ašies atžvilgiu. Atsiradus 
prie grafi nio taikiklio mažam stačiakampiui galima rašyti tekstą. Norint pereiti į kitą eilutę, 
reikia nuspausti klavišą ↵, o baigti rašyti tekstą – ↵↵.

Tekstą įvedant ribotoje erdvėje naudojama komanda (VM) Draw, Text, Multiline 

Text arba iš ĮP  (daugiaeilis tekstas). Pirmiausia pele reikia nurodyti tekstui skirto sta-
čiakampio dydį. Pažymėtas stačiakampis apribos viršutinę dalį ir kraštus. Apatinės ribos 
nepaisoma. Po to atsivers dialogo langas Text Formatting (2.35. pav.).

2.35 pav. Dialogo langas Text Formatting

Dialogo lange Text Formatting galima nurodyti šriftą ir aukštį, jeigu nenaudo-

jami suformuoti stiliai, o naudojant mygtuką Options  pasirinkti Symbol ir įvesti 
specialų simbolį (pvz, laipsnio ar skersmens ženklą). Pradėti rinkti tekstą galima nu-
stačius žymeklį į tekstinį langą.

Klaidoms taisyti naudojama komanda Edit Text  (ĮP). Paprasčiausia ją iškviesti 
pažymint tekstą ir spragtelėjus dešinįjį pelės klavišą.

PRAKTINĖS UŽDUOTYS

1. Lange Text Style sukurkite 3 teksto stilius (2.5. lentelė).
2.5. lentelė

Name Font Height Width Factor Oblique Angle
LT25 Times New Roman 2.5 0.8 15
LT35 Arial 3.5 1 0
TECH Technic 5 1 15

2. Vienaeilio teksto rašymo būdu (Single LineText) užrašykite:
• (stilius-LT35, kampas-45°) laisvai nurodant pele teksto eilutės pradžią (starto 

tašką), savo pavardę;
• savo specialybės pavadinimą (stilius-LT25), naudojant išlyginimą Align tarp 

taškų (100,150) ir (110,150), o naudojant Fit – tarp taškų (100,145) ir (110,145). 
Pamatysite skirtumą;

• LZUU (stilius-TECH, išlyginimas Center, naudojant nurodytą pele tašką ekra-
ne; kampas 270°.

3. Komanda Edit Text (ĮP)  bandykite redaguoti.
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4. Skirtingom spalvom (pagrindinį tekstą – mėlynai, o santrumpas – raudonai), 
viename stačiakampyje, naudojant daugiaeilį teksto rašymo būdą (Multiline 
Text) užrašykite:
Topografi niuose planuose naudojami šie požeminių komunikacijų žymėjimai:
vandentiekis – V,
pramoninis vandentiekis – VP,
nuotekų (fekalinė) kanalizacija – KF,
lietaus kanalizacija – KL,
drenažas – D.

5. Pasinaudokite komanda Edit Text ir lange Formatting Text pakeiskite teksto pa-
vienių žodžių savybes (pvz., aukštį, spalvą, fontą, įrašykite specialų simbolį).

2.11. Stačiakampis (RECTANGLE)

Stačiakampis braižomas kaip uždara polilinija, nau-

dojant komandą RECTANGLE  (ĮP). Šį grafi nį ele-
mentą nusako du įstrižai išdėstyti taškai, kurių koordina-
tės gali būti nurodytos tiksliai, panaudojant koordinačių 
pokyčių ženklą arba objektinę trauką bei parinkus matme-
nų nurodymą Dimension (2.36. pav.). Paskutiniu atveju 
teks nurodyti ilgį (length) ir plotį (width), o po to nukreipti 
stačiakampio priešingą kampą į vieną iš ketvirčių.

2.12. Taisyklingas daugiakampis (POLYGON)

 Daugiakampiui braižyti skirta komanda POLYGON  (ĮP), 2.37. pav.
_polygon Enter number of sides <3>: 6
Specify center of polygon or Edge]:
Apibrėžti daugiakampio centrą arba [Kraštinę]: nurodomas daugiakampio centras
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle]:
Daugiakampis įbrėžtas (I)/apibrėžtas apie apskritimą (C): I (2.37. pav., a) ↵
Radius of circle:  įvedama apskritimo spindulio reikšmė ↵

 a) įbrėžtas b) apibrėžtas  c) pagal kraštinę
2.37. pav. Daugiakampio braižymo būdai

2.36 pav. Stačiakampis
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2.13. Kopijavimas (COPY)

Komanda COPY  (ĮP) galima atlikti 
išrinktų objektų sukūrimą (2.38. pav.):

Select objects: pažymimi kopijavimo 
objektai ↵

Specify base point or displacement: pa-
žymimas bazinis taškas ↵

Specify second point of displacement or 
<use fi rst point as displacement: >

Apibrėžti kopijos padėjimo vietą arba < 
naudoti nurodytą tašką kaip atstumą>

Nurodoma padėjimo vieta.

2.14. Perkėlimas (MOVE)

Perkeliama komanda MOVE  (ĮP). Analogiškai kaip ir komandai COPY paren-
kamas objektas ar jų grupė ir pažymimas bazinis taškas bei nurodoma jo padėjimo vieta.

2.15. Posūkis (ROTATE)

Komanda ROTATE  (ĮP) leidžia pasukti objektą 
nurodytu kampu aplink pasirinktą bazinį tašką (2.39. pav.).

Select jobjects:  pažymimi posūkio objektai ↵
Specify base point: sukimosi centras  ↵
Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>:α ↵ 

nurodomas posūkio kampas laipsniais X ašies atžvilgiu 
(ženklas ″−″ reiškia sukimąsi pagal laikrodžio rodyklę). Pa-
sirinkus Copy bus pasukta kopija. 

2.16. Objektų dauginimas (ARRAY)

Objektų dauginimas gali vykti pagal komandą ARRAY  (ĮP) apskritimo lanku 
(2.40. pav., a) arba stačiakampiu masyvu, kaip matrica (2.40. pav., b).

   a   b
2.40. pav. Objektų dauginimo variantai

2.38. pav. Objektų kopijavimas

2.39. pav. Objekto posūkis
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Pasirinkus komandą, ekrane atsiveria dialogo langas, kuriame nustatomi reikalingi 
parametrai. Pirmiaisia pasirenkamas dauginimo būdas: stačiakampis – Rectangular Ar-
ray (2.41. pav., 1) arba polinis – Polar Array (2.42. pav., 1).

Norint objektus išdėstyti eilutėmis, 2.41. pav. dialogo lange mygtuku Select objects 
(2) grįžtama į brėžinį ir pažymimi dauginami objektai. Toliau nurodomas eilučių (Rows, 
3) ir stulpelių (Columns, 4) skaičius. Kortelėje Offset distance and direction nustatomas 
žingsnis tarp eilučių (Row offset, 5) ir stulpelių (Column offset, 6) bei masyvo pasvyrio 
kampas (Angle of Array, 7). Klavišai su rodykle leidžia nurodyti šiuos parametrus grįžus 
į brėžinį (8). Lemputė su šauktuku (9) rodo, kad žingsnių dydžiai gali būti įrašomi su 
ženklu. Jei žingsnis tarp eilučių yra teigiamas, kopijų eilės išdėstomos į viršų, o jei neigia-
mas, – žemiau išrinkto objekto. Analogiškai, jei žingsnis tarp stulpelių teigiamas, stulpeliai 
išdėstomi į dešinę, jei neigiamas, – į kairę nuo išrinkto objekto.

Pasirinkus visus parametrus, mygtukas Preview (10) tampa aktyvus - atsiranda gali-
mybė išvysti išankstinį vaizdą ir keisti (Modify) arba patvirtinti (Accept) parametrus.

2.41. pav. Stačiakampio masyvo dialogo langas

Norint objektus išdėstyti apskritimo lanku, 2.42. pav. dialogo lange nurodomi: myg-
tuku Select objects (2) dauginami objektai, centro (polio) koordinatės (Center point, 3), 
kopijų skaičius (Total number of items, 4), užpildymo kampas (Angle to Fill, 5) arba 
kampas tarp kopijų (Angle between items). Lemputė su šauktuku (6) rodo, kad teigiama 
kampo reikšmė leis kopijas išdėlioti prieš laikrodžio rodyklės kryptį (ccw), o neigiama – 
pagal laikrodžio rodyklę (cw). Pažymint varnele Rotate items as copied (7) kopijos bus 
pasuktos lanko kontūro kryptimi. Mygtukas Preview (8) leidžia išvysti išankstinį vaizdą.
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2.42. pav. Polinio masyvo dialogo langas

2.17. Veidrodinis atspindys (MIRROR)

Pasirinktų objektų atspindį pažymėtos ašies atžvilgiu atlieka komanda MIRROR 

 (ĮP) (2.43. pav.).
Select object: parenkami 

objektai↵
Specify fi rst point of mirror line:
Second point: pažymimi du 

(1 ir 2) veidrodžio ašies taškai 
(2.43,a pav.)

Delete source objects?<N>: 
ar naikinti senus objektus? Y - taip, 
N - ne.

 a    b
2.43. pav. Veidrodinis atspindys
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2.18. Lygiagrečių linijų braižymas (OFFSET)

Lygiagrečių (ekvidistancinių) linijų braižymas nurodytu atstumu nuo nurodyto objek-
to vyksta pagal komandą OFFSET  (ĮP) 
(2.44. pav.):

Specify offset distance or [Through]: 
nurodomas lygiagretaus braižymo atstumas 
nuo pasirinkto objekto pvz., 5 (2.44. pav., 1)

Select object to offset: pele pažymi-
mas objektas (2)

Specify point on side to offset: grafi -
niu taikikliu (3) pažymima kryptis.

2.19. Primityvų dalies ištrynimas (TRIM)

Primityvų dalies ištrynimą iki nurodytų ribojančių elementų vykdo komanda TRIM 
 (ĮP) (2.45.pav.).

Select cutting edges…
Select object: parenkamos kertančios briaunos (1) ↵
Select object to trim or shift-select to extend or [Fence/Crossing/Project Edge/eRase/Undo]: 

nurodami pjaunami objektai (2) ↵

2.45. pav. Objektų dalies ištrynimas

2.20. Vientisų objektų tęsimas (EXTEND)

Komanda EXTEND  (ĮP) tęsia atkar-
pą, lanką ar poliliniją iki nurodytų ribojančių 
elementų (2.46. pav.).

Select boundary edges…
Select object: parenkamos ribojančios 

linijos (1) ↵
Select object to extend or shift-select to 

trim or [Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]: 
nurodami tęsiamieji objektai (2) ↵

2.44. pav. Lygiagrečių linijų braižymas

2.46. pav. Vientisų objektų tęsimas
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 2.21. Vientisų objektų nutraukimas (BREAK)

Komanda BREAK  (ĮP) ištrina atkarpos, apskritimo, lanko bei polilinijos dalį 
(2.47. pav.). Kaip nutraukimo pradžią AutoCad sistema priima pirmą tašką, kuriuo pažy-
mimas ir objektas. Apskritimo ar lanko nutraukimo kryptis – prieš laikrodžio rodyklę.

_break Select 
object: nurodomas 
objektas 1-ame taške

Specify second 
break point or [First 
point]: nurodomas 
objekto 2-as nu-
traukimo taškas.

2.22. Objektų mažinimas/didinimas (SCALE)

Objektų mažinimas/didinimas bazinio taško atžvilgiu vykdomas komanda SCALE  
(ĮP) įvedant mažinimo (< 1, pvz. 0.8, 2.48. pav., a) ar didinimo (>1, pvz. 1.2, 2.48. pav., b) mas-

telį (Scale factor).
Jeigu objekto 

dydžio pakeitimo 
koefi cientas neži-
nomas, galima pa-
sinaudoti parametru 
Reference (dydžio 
priderinimas, 2.49. 
pav.):

_scale Select objects: parenkami 
objektai↵

Specify base point: pažymimas bazinis 
taškas 1

Specify scale factor or [Copy/Reference] 
<>: r ↵ mastelis bus priderintas

Specify reference length <>: nurodo-
mas taškas 2

Specify second point: nurodomas 3
Specify new length or [Points] <>: nuro-

domas taškas 4 (kaip naujo ilgio pradžia ima-
mas bazinis taškas).

Pasirinkus Copy bus padidinta kopija.

2.47. pav. Vientisų objektų nutraukimas

bazinis taškas
 a    b  

2.48. pav. Objektų mažinimas/didinimas

2.49. pav. Objektų didinimas derinant 
mastelį
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PRAKTINĖS UŽDUOTYS

1. Nubraižykite 2 stačiakampius (Rectangle) 
(2.50. pav.):
• 50x20naudojant santykines koordinates;
• 30x60 nurodant matmenis (Dimension).

2. Sukurkite vandentiekio bokšto sutartinį 
ženklą (2.51. pav., c):
• nubraižykite apskritimą, kurio spindu-

lys R=6.5, ir įbrėžkite į jį taisyklingą 
8-kampį(Polygon, Inside in circle), 
2.51. pav., a;

• užrašykite tekstą, kurio stiliaus(Text Sty-
le) parametrai tokie: fontas – romans.shx, aukštis h=2.5, Width factor=1, Oblique 

Angle=15; teksto išlyginimas (Jus-
tify) - Middle (pagal apskritimo 
centrą), 2.51. pav., b;

• pasukite (Rotate) daugiakam-
pį kampu=22.5 apie apskritimo 
centrą ir panaikinkite apskriti-
mą, 2.51. pav., c.

3. Nubraižykite objektų grupę, 2.52. 
pav., a: stačiakampį (50x30), apskri-
timą (r=10), stačiakampį (10x15).

4. Kopijuokite (Copy), 2.52. pav., b. Atkreipkite dėmesį, kad stačiakampių kopijavi-
mo bazinis taškas apatinėje eilėje skiriasi nuo viršutinės eilės.

5. Perstumkite apatinės eilės stačiakampius (Move) taip, kad ji atrodytų kaip viršutinė.

6. Pasukite (Rotate) viršutinę eilę aplink tašką A, o apatinę – aplink B kampu α=-15°, 
2.53. pav.

7. Atlikite:
• stačiakampio (10x15) dauginimą stačiakampiu būdu (Array, R) (žingsnis tarp 

eilučių 30, tarp stulpelių 25, masyvo pasvirimo kampas 15), 2.54. pav., a;

2.50. pav.

2.51. pav.
 a   b    c

 a   b
2.52. pav. 2.53. pav.
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• apskritimo (r=10) polinį dauginimą (Array, P), 2.54. pav., b;

  a b
2.54. pav.

• taisyklingo 5-iakampio polinį dauginimą, 
2.55 pav.

8. Nubraižykite poliliniją (2.56. pav., a). Nurody-
tais atstumais nubraižykite po dvi jai lygiagre-
čias polinijas (Offset), 2.56. pav., b.

  a   b
2.56. pav.

2.55. pav.
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3. BLOKAI IR ATRIBUTAI

3.1. Blokų kūrimas (MAKE BLOCK)

Blokas – tai objektų grupė, sujungta į vieną primityvą, saugomą brėžinyje kompiute-
rio atmintyje, kai norima tą grupę panaudoti daug kartų esamame arba kitame brėžinyje.

Sluoksnis 0 žinomas kaip blokų kūrimo sluoksnis. Jei 0 sluoksnyje sukurti objektai 
po to įtraukti į bloką, tas blokas veikia taip, tartum būtų sluoksnio, kuriame jis įterptas, 
dalis. Jei blokas sukurtas bet kokiame kitame sluoksnyje, visada išlieka tokios savybės, 
kokios buvo bekuriant bloką.

Blokas gali būti pakeistas: pakeistai arba kitai grupei objektų suteiktas senas bloko 
vardas. Šiuo atveju visame brėžinyje atsinaujina įterpti šio pavadinimo blokai. Kad nebūtų 
klaidų, blokų vardus reikia fi ksuoti užrašuose.

Blokui sukurti reikia iškviesti dialogo langą Block Defi nition (3.1. pav.): (VM) Draw, Block, 

Make… arba iš ĮP Make block .

Langelyje Name (1) blokui suteikiamas vardas. Kortelėje Base Point nurodomas 
bloko įterpimo taš-
kas (insertion base 
point): arba įrašomos 
koordinačių reikš-
mės, arba mygtuku 
Pick Point (2) įterpi-
mo taškas ekrane nu-
rodomas pele. Įterpi-
mo taškui parenkama 
ypatinga vieta, pvz, 
kampas, atkarpos 
vidurys, apskritimo 
centras. Kortelėje 
Objects mygtuku 
Select Objects (3) 
reikia pažymėti ob-

jektus (ženkliukas Block Defi nition su šauktuku apačioje išnyks), sudarančius bloką, ir 
pasirinkti perjungiklį (4):

Covert: išrinkti objektai bus sujungti į bloką;
Retain: išrinktus objektus reikia palikti; blokas bus brėžinio faile, bet nematomas;
Delete: blokas brėžinio faile, bet nematomas; išrinkti objektai panaikinti.
Kad sukurtu bloku būtų galima pasinaudoti kituose brėžiniuose, jį tikslinga išsaugoti 

atskirame faile. Taikoma komanda WBLOCK: (Com): wblock ↵ arba w↵
Taip iškviečiamas Write Block dialogo langas, kuriame reikia įrašyti failo pavadini-

mą. Galima panauduoti jau esantį brėžinyje bloką (Block), sukurti išorinį bloką iš atskirų 
objektų (Objects) bei visą brėžinį paversti bloku (Entire drawing).

3.1. pav. Bloko kūrimo dialogo langas
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3.2. Blokų įterpimas į brėžinį (INSERT BLOCK)

AutoCAD siūlo tris blokų įterpimo į brėžinį būdus:
• komanda INSERT valdo įterpimo procesą iš komandinės eilutės;
• MINSERT (Multiple Insert – sudėtinis įterpimas) komanda įterpia daug bloko 

kopijų stačiakampio masyvo principu;

• komanda INSERT BLOCK  (ĮP) iškviečia dialogo langą Insert (3.2.pav.).
Teksto langelyje Name (1) rašomas arba pasirenkamas iš sąrašo aktyviajame brėži-

nyje esančio bloko vardas arba Browse… mygtuku randamas blokas, įrašytas diske kaip 
failas (2). Kortelėje Path reikia nurodyti bloko įterpimo tašką, mastelį pagal x ir y ašis ir 
sukimosi kampą. Tai galima padaryti įrašant norimas reikšmes teksto langeliuose Insertion 
Point (įterpimo taškas, 3), Scale (mastelis, 4) ir Rotation (sukimąsis, 5) arba spragtelėjus 
ties žymimuoju langeliu Specify On-screen, galima nurodyti šiuos parametrus ekrane. Jeigu 
masteliai pagal visas ašis vienodi, reikia pažymėti varnele galimybę Uniform Scale (6).

Norint įterpti bloką kaip keletą atskirų objektų, o ne kaip bloką, reikia spragtelėti ties 
žymimuoju langeliu Explode (7).

3.2. pav. Bloko įterpimo dialogo langas Insert

Komanda EXPLODE  (ĮP) išskaido (išsprogdina) jau įterptą bloką į jį suda-
rančius objektus. Po to, papildomai pasirinkus objektus, galima sukurti kitą bloką arba 
pakeisti jį sudarančius objektus ir taip vėl sukurti naują bloką.



33

3.3. Atributai (DDATTDEF)

Atributas – tai specifi nis AutoCad tekstinis primityvas, priklausantis blokui. Bloko 
įterpimo metu galima keisti tekstinę informaciją, kuri priklauso atributui. Atributų nau-
dojimas ypač patogus braižant įvairias schemas, kuriose vienas grafi nis simbolis (blokas) 
naudojamas su skirtingais pažymėjimais (atributais).

Kad būtų galima pasinaudoti atributu, reikia:
• sukurti objektus, kurie sudarys bloką;
• sukurti atributo apibrėžimą (tuo metu brėžinyje pasirodo atributo vardas);
• sukurti bloką, nurodant jį sudarančius objektus, ir atributo apibrėžimą (3.3. pav.).

3.3. pav. Atributo kūrimo dialogo langas Atribute Defi nition

(Com): ddattdef ↵ arba (VM) Draw, Block, Defi ne Attributes atsiveria dialogo 
langas Attribute Defi nition, kuriame reikia užpildyti sritis, nustatančias atributo savy-
bes ir duomenis.

Sritis Mode - 4 atributo reikšmės nuostatos įkeliant bloką į brėžinį:
Invisible (1, paslėpta): atributo reikšmė nematoma.
Constant (2, pastovi): atributo reikšmė fi ksuota visiems įterpimams, nereda-

guojama.
Verify (3, kontroliuojama): leidžia patikrinti ir pataisyti reikšmę įterpimo metu.
Preset (4, nustatyta): įterpimo metu neklausiama, bet galima pakeisti redaguojant.

1. Sritis Attribute – atributo duomenys – tekstinė informacija iki 256 simbolių.
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Tag (5): atributo vardas (laukas negali būti tuščias ir turėti tarpų).
Prompt (6): raginimas, kuris atsiranda ekrane bloko įterpimo metu. Jeigu įvesta 

tuščia eilutė, juo tampa atributo vardas.
Value (7): reikšmė pagal nutylėjimą, kuri bus pasiūlyta bloko įterpimo metu.

2. Sritis Insertion Point - įterpimo taškas (Specify On-screen – su pele, 8).
3. Sritis Text Options (9) – teksto parametrų (išlyginimas, stilius, aukštis, posūkio 

kampas) nustatymas.
Atributo redagavimas vysta iš (VM) Modify, Object, Attribute. Redaguojant vieno 

išrinkto bloko atributus reikia iš sąrašo pasirinkti Single, o visapusiškai tvarkant blokų 
atributus – Global (visas dialogas vyksta komandų eilutėje):

Edit attributes one time?[Y/N]<Y>: ↵ atributų tvarkymas po vieną individualiai
Enter block name specifi cation<∗>: ↵  tvarkant tiks visi išrinkti blokai
Enter attributes tag specifi cation<∗>: ↵  tiks visų išrinktų atributų vardai
Enter attributes value specifi cation<∗>: ↵  tiks visų išrinktų atributų reikšmės
Select attribute: išrenkami atributai redaguoti ↵
Enter an opinion [Value/Position/Height/Angle/Style/Layer/Color/Next]<N>: nuosta-

tos pasirinkimas Reikšme/Pozicija/Aukštis/Kampas/Stilius/Sluoksnis/Spalva/Kitas
Du kartus spragtėlėjus ties bloku su atributais bus iškviečiamas dialogo langas En-

hanced Attribute Editor, kur galima pakeisti atributų parametrus, pašalinti nereikalingus 
atributus, sukeisti atributų eiliškumą.

PRAKTINĖS UŽDUOTYS

      3.1. lentelė
1. Sukurkite 3 sluoksnius: Name Color (spalva) Linetype
2. Nubraižykite (3.4. pav., a): R Red (raudona) Continuous

• apskritimą 1 (Layer -R, r=10), Z Green (žalia) Center
• apskritimą 2 (Layer –0, r=15,), M Blue (mėlyna) Dashed

• stačiakampį (Layer 
–M, 20x30),

• tiesės atkarpą (Lay-
er –0, 20 ilgio, 30 ° 
kampu X ašies at-
žvilgiu).

 a    b
3.4. pav.
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3. Atitinkamuose sluoksniuose, kuriuose nubraižyti objektai, sukurkite blokus pava-
dinimais: A1, A2, S, L. Blokų A1 ir A2 įterpimo taškai apskritimų centrai, stačia-
kampio – apatinis kairysis kampas, o tiesės atkarpos – vidurys.

4. Sluoksnyje Z nubraižykite stačiakampį (50x60), įterpkite blokus didindami, ma-
žindami ar pasukdami, kaip nurodyta ( 3.4, b pav.).

5. Sukurti bloką su pavadinimu „stotele“ (3.5. pav., a):
• nubraižyti stačiakampį;
• sukurti atributus:

1) visiems pritaikyti stilių „mano“ (fontas – romans.shx, h – 2.5);
2) vardas (Tag) – GPAVADINIMAS; reikšmė (Mode) – Verify; reikšmės teks-

tas (Prompt) – Gatves pavadinimas; reikšmė pagal nutylėjimą (Value) – 
Gpavadinimas; išlyginimas – Fit tarp pažymėtų taškų;

3) vardas – GATVE; reikšmė – Preset; reikšmė pagal nutylėjimą – gatve, ; 
išlyginimas – Left pagal pažymėtą tašką;

4) vardas – N; reikšmė – Verify; reikšmės tekstas – Namo numeris; reikšmė 
pagal nutylėjimą – N; išlyginimas – Left pagal pažymėtą tašką;

• iš sukurtų objektų sudaryti bloką; bazinį tašką pasirinkti apatiniame kairiajame 
stačiakampio kampe.

6. Nubraižyti trasą ir į segmentų vidurio taškus įterpti blokus (3.5. pav., b).
7. Pažymėtose vietose redaguoti atributus (3.5. pav., c).

a

b

c

3.5. pav.
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 4. DARBAS SU KONTŪRAIS

4.1. Bendro kontūro sudarymas (BOUNDARY)

Bendro kontūro sudarymas vyksta pagal komandą BOUNDARY. Ji naudojama, kai 
reikia suformuoti sudėtingus kontūrus iš kitų objektų, nekeičiant jų pačių. Kontūrai suda-
romi aktyviajame sluoksnyje, todėl geriausiai tam sukurti atskirą sluoksnį.

Komanda BOUNDARY patogi, kai reikia apskaičiuoti sudėtingos konfi gūracijos 
kontūro plotą. Sudaromas bendras kontū-
ras ir naudojant komandą AREA apskai-
čiuojamas to kontūro plotas.

(Com) boundary ↵ arba (VM) DRAW, 
Boundary… taip bus iškviestas dialogo lan-
gas Boundary Creation (4.1. pav.).

Langelyje Object Type (1) pasiren-
kama, kokiu būdu bus sukurtas kontūras: 
kaip polilinija ar kaip sritis. Kortelėje 
Boundary Set paspaudus mygtuką New 
(2) ekrane nurodami objektai, iš kurių bus 
sudarytas bendras kontūras. Paspaudus 
Pick Points (3) mygtuką, galima nurody-
ti vieną ar kelis vidinius būsimo kontūro 
taškus (4.2. pav., a). 

Nuostata Island De-
tection (4) reiškia, kad pasi-
rinktas salelės aptikimo me-
todas, kai išorinio kontūro 
viduje esantys objektai bus 
panaudoti vidinėms kontūro 
salelėms sudaryti.

4.2. Plotų skaičiavimai (AREA)

Komanda AREA matuoja uždarų kontūrų plotus ir perimetrus. Kontūrai gali būti 
nurodyti kaip kampai (corner) arba kaip objektai (object).

(Com): area ↵
Specify fi rst corner point or [Object/Add/Subtract]: o ↵
Apibrėžti pirmą tašką arba [Objektas/Pridėti/Atimti]:  objektas
Select objects:  žymimas objektas (pvz., 4.2. pav., b)
Area = 1970.0241,Perimeter = 250.2678 apskaičiuotos ploto ir perimetro reikšmės
Galima organizuoti veiksmų seką pasirinkus Add (pridėti) arba Subtract (atimti):

4.1. pav. Kontūro sudarymo dialogo langas

  a   b
4.2. pav. Bendro kontūro sudarymas
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(Com): area
Specify fi rst corner point or [Object/Add/Subtract]: a ↵ bus teigiamas plotas
Specify fi rst corner point or [Object/Subtract]: o ↵ objektas
(ADD mode) Select objects: žymimas objektas (pvz., 4.3. pav., 1)
Area = 1970.0241, Perimeter = 250.2678
Total area = 1970.0241 suskaičiuotos teigiamo ploto ir perimetro reikšmės…
Specify fi rst corner point or [Object/

Subtract]: s ↵ bus neigiamas plotas
Specify fi rst corner point or [Object/

Subtract]: o ↵ objektas
(SUBTRACT mode) Select objects: 

žymimas objektas (pvz., 4.3. pav., 2)
Area = 195.2530, Circumference = 

49.5340 apskaičiuotos neigiamo ploto 
ir perimetro reikšmės

Total area = 1774.7711 plotų skir-
tumo reikšmė

4.3. Kontūrų brūkšniavimas (HATCH)

Naudojant komandą BOUNDARY HATCH  (ĮP) galima užbrūkšniuoti uždarą 
brėžinio sritį.

Dialogo lange (4.4. pav.) pirmiausiai reikia nurodyti brūkšniavimo sritį. Paspaudus 
mygtuką Add: Pick 
Points (1) galima pa-
žymėti uždaras sritis 
pele. Tuomet kontūrai 
išryškės brūkšnine li-
nija. Kitas būdas – nu-
spausti Select Objects 
(2) ir paeiliui pažymė-
ti kontūrą sudarančias 
linijas. Jei pasirenka-
mas Type saraše Pre-
defi need (3), tai brūkš-
niavimo tipas bus iš 
standartinių trafaretų. 
Sąraše Pattern pažy-
mimas brūkšniavimo 
tipo pavadinimas (4) 
arba šalia esančiu 
mygtuku... (5) atveria-
mas dialogo langas Hatch Pattern Palette (4.5.pav.), kuriame pateikti pavyzdžiai.

4.3. pav. Plotų skirtumo skaičiavimo seka

4.4. pav. Brūkšniavimo parametrų dialogo langas 
Hatch and Gradient
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Brūkšniavimo savybės 
nustatomos langeliuose Sca-
le (brūkšniavimo mastelis, 6) 
ir Angle (posūkio kampas, 
7). Pasirinkus Type sąraše (3) 
User defi ned galima sukurti 
savo brūkšniavimą. Spacing 
(8) laukelyje įrašomas atstumas 
tarp linijų, o Angle (7) – kam-
pas. Kai įjungiamas jungiklis 
Double (9), brūkšniavimas bus 
sudvejintas (vartotojo nustaty-

toms linijoms 90° kampu bus nubraižytos kertančiosios linijos tokiu pat atstumu).
Brūkšniavimas redaguojamas komanda EDIT HATCH  (ĮP). Atsiveria dialogo 

langas Hatch Edit, kuris niekuo nesiskiria nuo lango Hatch and Gradient.

4.4. Kontūro padalinimas į lygias dalis (DIVIDE)

Komanda DIVIDE visą vieno išrinkto objekto ilgį padalina į nurodytą skaičių dalių 
(4.6. pav). Dalinimo vietose pažy-
mimi taškai (4.6. pav., a) arba įke-
liami blokai (4.6. pav., b).

(Com) divide ↵  arba (VM) 
DRAW, Point, Divide

Select object to divide:   nu-
rodomas dalybos objektas

Enter the number of se-
gments or[Block]: B ↵ dalinimo 
vietose bus įkeliami blokai

Enter name of block to in-
sert: bloko vardas ↵

Align block with object?[Y/N]<Y>:ar pasukti blokus pagal objektą?Y(4.6. pav.,b)↵
Enter the number of segments: dalių skaičius  ↵

4.5. Kontūro padalinimas į nurodyto ilgio dalis (MEASURE)

Komanda MEASURE padalina išrinktą kontūro ilgį į nurodyto ilgio dalis, dalinimo 
vietose pažymint taškus (4.7. pav., a) arba įkeliant blokus (4.7. pav., b). Dalinimo pradžia 
– kontūro galas, esantis arčiau žymėjimo vietos. 

(Com) measure ↵ arba (VM) DRAW, Point, Measure
Select object to measure: nurodomas dalybos objektas
Specify length of segment or [Block]: B (dalinimo vietose įkeliami blokai)↵

4.5. pav. Brūkšniavimo pavyzdžiai

 a   b
4.6. pav. Kontūro padalinimas į lygias dalis
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Enter name of block to insert:  
 bloko vardas ↵
Align block with object? [Yes/
No]<Y> ar pasukti blokus pa-
gal objektą? Y↵
Specify length of segment: 
dalies ilgis  ↵ a  b

4.7. pav. Dalyba naudojant komandą MEASURE
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II. GEO SISTEMOS PAGRINDAI

Naudojant GeoMap programą galima sudaryti žemės sklypų kadastrinius planus (1a, 
b pav.), stambaus mastelio topografi nes nuotraukas (1c pav.) ir kitokios paskirties planus.

a)

b)
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c)

1 pav. Pagal GeoMap programą sudaryti įvairios paskirties planai
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1. GEOMAP PROGRAMOS DARBO APLINKA

GeoMap programa iškviečiama du kartus paspaudus pele ant programos paleidimo 

ikonos . Paleidžiant programą ekrane atveriamas Startup (2 pav.) dialogo langas.

2 pav. Startup dialogo langas

Pažymėjus Open a Drawing, galima atidaryti jau egzistuojantį brėžinį; Start from 
Scratsch – sukurti naują tuščią lapą; Use a Wizard – iškviesti žynį ir juo naudojantis su-
kurti naują brėžinį; Use a Template – panaudoti jau sukurtą brėžinio šabloną.

Kuriant brėžinį patogu naudotis jau sukurtais brėžinių šablonais, kuriuose yra išsau-
goti standartiniai nustatymai, linijų tipai, spalvos ir t.t., todėl patartina naudoti programos 
šabloną su sutartiniais linijiniais ženklais Acad_lin.dwt.

1.1. Komandų iškvietimas

Atsivėrusiame pagrindiniame GeoMap programos lange (3 pav. ) galima kurti naują 
brėžinį, naudojant įvairias komandas.
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3 pav. GeoMap programos terpė

Yra keletas komandų iškvietimo būdų:
• Viršutinis meniu (komandų meniu arba meniu juosta) ─ pateikiamos visos pro-

gramos komandos. Norint išsikviesti reikalingą komandą, tereikia ją pele pažymė-
ti viršutiniame meniu. Pavyzdžiui, norint iškviesti nelygiagrečios linijos braižymo 
komandą, pele parenkame Geo → Uždaviniai → Nelygiagreti linija; norint įvesti 
piketus ─ Geo → Piketų įvedimas su pele. Jeigu reikia padėti sutartinį taškinį ženklą, 
pele parenkame Geo → Ženklai → Taškinių ženklų dėjimas su dialogu ir t.t.;

• Šoninis meniu – patogu pasirinkti komandos pateikiamas pakomandes. Šoninio 
meniu punktų reikšmės priklauso nuo vykdomos komandos.
Pavyzdžiui, Šoninio meniu reikšmės nurodant taškus:

Surask – suranda piketą pagal piketo numerį;
Nepritrauk – nurodant pele tašką, nepritraukia prie objektų;
Pritrauk – nurodant pele tašką, pritraukia prie objektų;
Paslink – paskutinį tašką paslenka į nurodytą vietą;
Langas – išdidina nurodytą sritį;
Atstatyti – nutrina paskutinę įvestą liniją;
Uždaryti – sujungia linijos pradžią su galu ir užbaigia komandą;
Pabaiga – užbaigia komandą.

• Komandinė eilutė – joje parašomi vykdomų komandų, jų parametrų ir atsiran-
dančių klaidų pranešimai. Komandinėje eilutėje galima rašyti komandas, kurias 
programa turi vykdyti.
Pavyzdžiui, norint iškviesti nelygiagrečios linijos braižymo komandą, komandinė-

je eilutėje reikia įvesti GEOMAP_UZDAVINIAI_NELYGIAGRETI_LINIJA; 
norint įvesti piketus, komandinėje eilutėje įrašyti GEOMAP_IVESTI_PIKE-
TA. Jeigu reikia padėti sutartinį taškinį ženklą, komandinėje eilutėje įvedama 
komanda GEOMAP_ZENKLAI_TASKINIS1 ir t.t.
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Naują komandą programa pasiruošusi vykdyti tik tada, kai eilutėje yra užrašas Com-
mand:. Šioje eilutėje atsispindi visi vartotojo atliekami veiksmai, pranešama apie koman-
dos vykdymo eigą ir reikalingus parametrus. Jeigu tolesnei komandos veiksmų eigai tin-
ka pranešimas komandinėje eilutėje apskliaustas kampiniais (<..... >) skliausteliais, tada 
spaudžiama ENTER, jeigu ne, – įrašoma norimo pasirinkimo didžioji raidė (raides) arba 
pasinaudojama Šoniniu meniu.

• Įrankių juostose išdėstytos pasirinktos GeoMap komandų grupės piktogramos.
Paspaudus daugumą mygtukų, iš karto vykdoma jį atitinkanti komanda.
Pavyzdžiui, norint iškviesti nelygiagrečios linijos braižymo komandą, įrankių juos-

toje Uždaviniai paspaudžiamas mygtukas ; norint pele įvesti piketus, įrankių juostoje 

Informacija spaudžiamas  mygtukas. Jeigu reikia padėti sutartinį taškinį ženklą, 

─ įrankių juostoje Ženklai spaudžiamas mygtukas  ir t.t.
Komandos pavadinimą lengva sužinoti nustačius pelės mygtuką ant mygtuko pikto-

gramos. Spaudžiant mygtukus, kurių apatiniame dešiniajame kampe vaizduojamas juodas 
trikampis, atveriamos naujos piktogramų juostos. Jose galima išsirinkti papildomą koman-
dą. Išsirinkus komandą iš papildomos įrankių juostos, jos mygtukas automatiškai keičia 
anksčiau įrankių juostoje buvusį mygtuką.

Paspaudus dešinįjį pelės klavišą įrankių juostose, iškviečiamas GeoMap programos 
įrankių juostų sąrašas. Sąraše „varnele“ pažymėtos įrankių juostos vaizduojamos pagrin-
diniame programos lange. Atšaukus žymėjimą, atitinkama įrankių juosta pašalinama iš 
pagrindinio lango. Tokius pat veiksmus galima atlikti ir Vaizdas→Įrankių juostos ko-
manda. Įrankių juostų vietą pagrindiniame GeoMap programos lange galima keisti. Tam 
reikia pelės žymeklį perkelti ties reikalingos įrankių juostos kraštu ir, laikant nuspaudus 
kairįjį klavišą, „nutempti“ juostą į reikiamą vietą.

• ENTER klavišas – pakartojama paskutinė vykdyta komanda;
• Dešinysis pelės mygtukas – daugeliu atvejų dubliuoja ENTER klavišą.
• Funkciniai klavišai – iškviečiami įvairūs įrankiai (pagalba, tekstinis lan-

gas ir kt.).
Būsenų eilutėje parašomos braižymo žymeklio koordinatės, taip pat joje yra jungi-

kliai, valdantys braižymo ir brėžinio vaizdavimo režimus. Pavyzdžiui, GRID – įjungia/
išjungia pagalbinio tinklelio rodymą; įjungus ORTHO jungiklį, galima brėžti tik ortogo-
nalias atkarpas.

Komanda nutraukiama klavišu „Esc“.
Brėžinys GeoMap sistemoje – grafi nių objektų, išdėstytų nurodytose koordinatėse, 

visuma. Galima suformuluoti tokius pagrindinius brėžinių sudarymo principus:
• pasirenkamas mastelis, kokiu bus spausdinamas brėžinys;
• paklojami ir surandami charakteringi taškai;
• sujungiamos sklypų, namų, naudmenų, kelių ir kitos ribos;
• sudedami reikalingi sutartiniai ženklai;
• surašoma tekstinė informacija.
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1.2. Mastelis

Planams ir žemėlapiams sudaryti naudojami masteliai. Mastelis nurodo, kiek kar-
tų, sudarant planus ar žemėlapius, sumažinamos vietovėje išmatuotos linijos, nes po-
pieriaus lape negalima pavaizduoti natūralaus dydžio žemės paviršiaus kontūrų. Mas-
telį reikia nusistatyti kiekvieną kartą atsidarius brėžinį tam, kad spausdinant brėžinį 
būtų suderinti brėžinio užrašai, sutartiniai ženklai ir piketų dydžiai pagal pasirinkto 
mastelio reikalavimus. Geriausia mastelį nusistatyti prieš pradedant braižymo darbus. 
Jeigu mastelis nenurodomas prieš kuriant naują brėžinį, pagal nutylėjimą programa 
naudoja mastelį 1: 500.

Brėžinio mastelio komanda iškviečiama iš meniu Geo → Mastelis arba iš įrankių 
juostos Mastelis (4 pav.).

4 pav. Mastelio komandos iškvietimo būdai

Šie mygtukai  skirti brėžinio masteliui keisti į 1:100; 1:200; 
1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:10000. Pakanka tik paspausti mygtuką su reikiamu mas-
teliu. Brėžinio mastelį keisti įvedant jį komandinėje eilutėje galima naudojant šį mygtuką 

. Jeigu reikia brėžinį konvertuoti nauju masteliu, tam naudojamas mygtukas 

 įvedant naują mastelį taip pat komandinėje eilutėje. Brėžinio peržiūrai A3 stan-

darto lape naudojamas mygtukas . Jei brėžinys netelpa į A3 lapą, jį galima sumažinti, 
padidinti, pakeisti brėžinio centrą.
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1.3. Piketų įvedimas

Brėžiniui nubraižyti geodezijoje ir žemėtvarkos darbuose dažniausiai naudojami su-
tartiniu ženklu pažymėti aktualūs taškai – piketai. Piketą sudaro taškas, užrašai, kurie su-

teikia visą taško informaciją (numeris, aukštis, kodas). Pvz., . Numeriai reikalingi brė-
žiniui įforminti, reikalingai vietai surasti, linijoms sujungti, kai žinome, per kokius piketus 
reikia brėžti sklypą. GeoMap programoje yra trys piketų įvedimo (5 pav.) galimybės:

• koordinatinis piketų įvedimas;
• piketų įvedimas su pele;
• taškų importas.

5 pav. Piketų įvedimo būdai

Panaudojus taškų importo  komandą, atliekamas piketų importas iš tekstinio fai-
lo. Komandą galima iškviesti trimis 1.1 skyriuje aprašytais būdais.

Piketų įvedimo pele  komanda iškviečiama taip pat trimis būdais. Iš-
kvietus komandą, kairiu pelės klavišo nuspaudimu nurodoma piketo vieta plane. Jeigu 
vedami piketai su altitudėmis, nurodomos aukščių reikšmės, jeigu ne, – spaudžiamas 
ENTER klavišas (6 pav.).

6 pav. Piketų įvedimas pele
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Piketai numeruojami automatiškai iš eilės pradedant Nr.1.

Koordinatinio piketų įvedimo  komanda galima įvesti piketų X ir Y koor-
dinates klaviatūra.

Pavyzdys: Įvedus X koordinatę, spaudžiama ENTER (7 pav.), tada įvedama Y koor-
dinatė ir vėl spaudžiama ENTER.

7 pav. Koordinatinis piketų įvedimas
Jei reikia, nurodomas piketo aukštis, kodas. Komanda kartojama tol, kol suvedami 

visi reikalingi piketai. Komanda baigiama paspaudus ENTER klavišą.

1.3. Sluoksniai

Visi grafiniai objektai išdėstomi sluoksniuose. Tai labai svarbus įrankis tvar-
kant brėžinius, jį suteikia GeoMap programa. Sluoksnių skaičius brėžinyje yra ne-
ribojamas. Dėl to atskiras brėžinio dalis galima suskirstyti į atskiras temas (sluoks-
nius), o kiekvienam sluoksniui suteikti reikalingas savybes: spalvą (color), linijų 
tipą (linetype), plotį (lineweight) ir t.t. Sluoksnių redagavimo langas iškviečiamas 
per Viršutinį meniu Nustatymai→Sluoksniai → 

 arba mygtuku 
Braižyti grafi nius objektus skirtinguose sluoksniuose yra labai patogu, nes galima sugrupuoti 
susijusius objektus, nevaizduoti nereikalingų brėžinio fragmentų spausdinant. Sluoksnius 
galima laikinai pašalinti (t.y. išjungti – off arba užšaldyti – freeze), kartu pašalinant ir visus 
objektus, esančius viename ar kitame sluoksnyje (8 pav.).

8 pav. Augmenijos sluoksnio išjungimas
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Vienas iš sluoksnio išjungimo būdų – pelės kairiuoju mygtuku spustelti ant sluoksnio, 
kurį norime išjungti geltonos „lemputės”. Kai „lemputė” mėlyna, sluoksnis yra išjungtas. 
Taip pat sluoksnius valdyti galima iškvietus komandą Geo įrankiai → Sluoksnių val-

dymas arba iš įrankių juostos Sluoksnių valdymas: . Šios 
komandos skirtos įjunginėti ir išjunginėti reikiamus sluoksnius, taip pat įjungti ir išjungti 
piketų ir jų atributų sluoksnius. Mygtukų reikšmės:

 – išjungti pažymėtų objektų sluoksnius. Komanda išjungia pažymėtų objektų 
sluoksnius. Objektai tampa brėžinyje nematomi.

 – palikti įjungtus pažymėtų objektų sluoksnius. Komanda išjungia visus sluoks-
nius, išskyrus pažymėtų objektų. Brėžinyje vaizduojami tik pažymėtų sluoksnių 
objektai.

 – įjungti visus sluoksnius. Įjungiami visi sluoksniai. Matomi visi objektai brėži-
nyje.

 – išjungti piketus (su atributais). Išjungiami piketų ir jų atributų sluoksniai. Pi-
ketai ir jų atributai brėžinyje nematomi.
 – išjungti piketus. Išjungiamas piketų sluoksnis. Piketai brėžinyje nematomi.

 – išjungti piketų numerius. Išjungiamas piketų atributo Numeris sluoksnis. Pike-
tų atributas Numeris brėžinyje nevaizduojamas.

 – išjungti piketų kodus. Išjungiamas piketų atributo Kodas sluoksnis. Piketų 
atributas Kodas brėžinyje nevaizduojamas.
 – išjungti piketų aukščius. Išjungiamas piketų atributo Aukštis sluoksnis. Piketų 
atributas Aukštis brėžinyje nevaizduojamas.

Naujas sluoksnis sukuriamas Sluoksnių redagavimo lange paspaudus mygtuką  

(New Layer), ištrinamas paspaudus -  (Delete Layer). Jeigu brėžinyje norime tam 

tikrų objektų sluoksnį padaryti aktyvų, pakanka paspausti mygtuką  ir pažymėti pele 

norimą objektą. Grįžti į ankstesnį sluoksnį galima paspaudus mygtuką .

PRAKTINĖ UŽDUOTIS
Masteliu 1: 1000 įvesti 3 piketus pele ir 3 piketus, kurių koordinatės:
Nr. 1 (x = 128,75; y = 350,64)
Nr. 2 (x = 165,56; y = 425,45)
Nr. 3 (x = 115,05; y = 402,70).
Panaudoti visus tris komandų iškvietimo būdus.
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2. TOPOGRAFINIŲ UŽDAVINIŲ SPRENDIMAS 
NAUDOJANT GEOMAP PROGRAMĄ

GeoMap programa galima atlikti įvairius topografi nius uždavinius: sudėti taškus ant 
linijos, pratęsti liniją nurodytu atstumu, nubrėžti lygiagrečią ir nelygiagrečią linijas, brai-
žyti pastatų kontūrus, surasti piketus panaudojant užkirčius ir kt.

2.1. Taškai ant linijos

Komandą galima iškviesti anksčiau aprašytais trimis būdais. Įrankį  
galima parinkti iš įrankių juostos „Uždaviniai“. Šia komanda sudedami piketai ant linijos 
arba linijos kryptimi nurodytu atstumu.

Pavyzdys
Yra žinomi piketai Nr.1, Nr.2 ir atstumas tarp jų d= 21,75 m. 15 m atstumu nuo 1 

piketo reikia pažymėti tašką ant linijos.
Iškvietus komandą nurodomas pirmas piketas Nr.1. Piketą galima nurodyti pele arba iš 

Šoninio meniu pasirinkti komandą Surasti ir nurodyti piketo numerį. Jei piketas nurodytas 
gerai, spaudžiama ENTER, jei ne, – iš Šoninio meniu komanda Ne, ir kartojama piketo nu-
rodymo procedūra. Toliau analogiškai kaip pirmame punkte nurodomas antras piketas Nr.2. 
Priklausomai nuo to, 
ar norime tašką už-
dėti ant linijos ar jos 
tęsinyje, atsakome į 
komandinėje eilutėje pateiktą klausimą: ar atstumas nurodomas 
nuo antro piketo?

Jeigu žinomas atstumas nuo pirmo piketo, spaudžiame 
<Ne>. Tada komandinėje eilutėje klaviatūra įrašomas atstu-
mas (pvz.:15 m) ir spaudžiama ENTER. Gaunamas vaizdas 
(paveikslėlis dešinėje).

Jeigu reikia, nurodomas piketo aukštis, kodas ir paspau-
dus ENTER gaunamas trečias piketas.

Toliau komanda kartojama. Jeigu norima pabaigti ko-
mandą, spaudžiama ENTER.

2.2. Lygiagreti linija

Šios komandos pagalba išbraižoma lygiagreti linija. Komandą galima iškviesti iš 
įrankių juostos „Uždaviniai“.
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Iškvietus komandą , reikia nurodyti linijos, nuo kurios bus 
brėžiama lygiagreti linija, piketus. Linijai nurodyti galima naudoti Šoninį meniu, kurio 
punktų reikšmės yra tokios:

● Surask – suranda piketą pagal piketo numerį;
● Nepritrauk – nurodant su pele tašką nepritraukia prie objektų;
● Pritrauk – nurodant su pele tašką pritraukia prie objektų;
● Į kairę – brėžiama linija nuo paskutinio piketo į kairę nurodytu atstumu;
● Į dešinę – brėžiama linija nuo paskutinio piketo į dešinę nurodytu atstumu;
● Ilgis – nurodomas paskutinės atkarpos ilgis;
● Paslink – paskutinį tašką paslenka į nurodytą vietą;
● Langas – išdidina nurodytą sritį;
● Atstatyti – nutrina paskutinę įvestą liniją;
● Uždaryti – sujungia linijos pradžią su pabaiga ir užbaigia komandą;
● Pabaiga – užbaigia komandą.
Nurodžius liniją (paspaudus iš Šoninio meniu „Pabaiga“), klausiama, į kurią pusę 

brėžti lygiagrečią liniją. Yra du pasirinkimai: (Idešinę/Ikairę). Orientuotis reikia pagal ėji-
mo kryptį, t.y. pagal piketų (žymint liniją) pažymėjimų eigos kryptį. Nurodžius linijos brė-
žimo kryptį, klaviatūra komandinėje eilutėje įvedamas lygiagrečios linijos atstumas nuo 
turimos linijos (perstūmimo ilgis) ir spaudžiama ENTER. Nubrėžiama lygiagreti linija. 
Toliau, jei reikia, nurodomas linijos išlyginimas.

PRAKTINĖ UŽDUOTIS
M 1:500. Nubrėžti 54 m ilgio liniją ir jai lygiagrečią, nutolusią nuo turimos 10 m 

atstumu.

2.3. Nelygiagreti linija

Komanda skirta brėžti nelygiagrečią liniją. Komandą galima iškviesti įrankių juosto-

je Uždaviniai paspaudus mygtuką .

Pavyzdys

Žinoma linija, pagal kurią bus brėžiama kita linija ir žinomi atstumai nuo tos linijos 
piketų iki naujos linijos piketų (paveikslėlyje atstumai d1, d2). Iškvietus komandą, reikia 
nurodyti linijos, nuo kurios bus brėžiama nelygiagreti linija, piketus. Linijai nurodyti gali-

ma naudoti Šoninį meniu. Nurodžius liniją (paspaudus iš šoninio 
meniu „Pabaiga“), klausiama, į kurią pusę brėžti nelygiagrečią 
liniją. Yra du pasirinkimai: (Įdešinę/Įkairę). Orientuotis reikia 
pagal ėjimo kryptį, t.y. pagal piketų (žymint liniją) pažymėji-
mų eigos kryptį. Nurodžius linijos brėžimo kryptį, klaviatūra 
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komandinėje eilutėje nurodomas nelygiagrečios linijos atstumas 
(d1) nuo turimos linijos pirmojo taško (arba piketo) ir spaudžiama 
ENTER. Analogiškai nurodomas atstumas nuo antro linijos taško 
(piketo) iki nelygiagrečios linijos (d2).

Gauname nelygiagrečią liniją.

PRAKTINĖ UŽDUOTIS
M 1:1000. Nubrėžti 70 m ilgio liniją ir jai nelygiagrečią liniją, kai d1=10 m, d2 =20 m.

2.4. Linijos pratęsimas nurodytu atstumu

Komanda pratęsiama linija nurodytu atstumu.
Komanda iškviečiama įrankių juostoje Uždaviniai paspaudus  

mygtuką.

Pavyzdys
Yra žinomi piketai Nr.1, Nr.2 ir atstumas tarp jų d= 21,75 m.
Iškvietus komandą, nurodomas pirmas piketas Nr.1. Piketą galima nurodyti pele arba 

iš Šoninio meniu pasirinkti komandą Surasti ir nurodyti piketo numerį. Jei piketas nurodytas 
gerai, spaudžiama ENTER, jei ne, – iš Šoninio meniu komanda Ne ir kartojama piketo nuro-
dymo procedūra. Toliau analogiškai kaip pirmame punkte nurodomas antras piketas Nr.2. 
Komandinėje 
eilutėje atsa-
kome į klau-
simą, kaip 
bus nurodytas 
atstumas. Atstumą galima nurodyti nuo pirmo piketo Nr.1 arba nuo antro piketo Nr.2. 
Įrašius komandinėje eilutėje, kaip bus nurodytas atstumas, spaudžiama ENTER, klaviatū-

ra įrašomas atstumas nuo pasirinkto piketo ir spaudžiama 
ENTER.

Nubrėžiama linija nurodytu atstumu ir jos gale už-
dedamas piketas Nr. 3. Jei reikia, nurodomas piketo Nr.3 
aukštis, numeris ir kodas.

PRAKTINĖ UŽDUOTIS
M 1: 1000. Turime du piketus – Nr.1 (x = 210,28; y = 250,60) ir Nr. 2 (x = 230,56; y 

=310,15). Reikia nubrėžti liniją per šiuos piketus ir pratęsti ją 20 metrų nuo piketo Nr. 2.

2.5. Atvirkštinis geodezinis uždavinys

Geodezijoje neretai tenka spręsti atvirkštinį geodezinį uždavinį, kada žinomos linijos 
galinių taškų koordinatės, ir reikia apskaičiuoti linijos azimutą bei linijos horizontaliosios 
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projekcijos ilgį. Atvirkštinio geodezinio uždavinio sprendimas GeoMap programa yra nesu-
dėtingas ir greitai atliekamas. Komanda nustatomas azimutas ir atstumas tarp dviejų taškų.

Komanda iškviečiama įrankių juostoje Uždaviniai, paspaudus mygtuką .

Pavyzdys

Yra žinomi du piketai. Gaunamas azimutas ir atstumas tarp piketų d.
Iškvietus komandą, nurodomas vienas piketas. Piketą galima nurodyti pele arba iš 

Šoninio meniu parinkti komandą Surasti ir nurodyti piketo numerį. Komandinėje eilutėje 
matomos piketo koordinatės (9 pav.). Jei piketas nurodytas gerai, spaudžiama ENTER, 
jei ne, išrenkama iš Šoninio meniu komanda Ne ir kartojama piketo nurodymo procedūra. 
Analogiškai kaip pirmas nurodomas ir antras piketas.

9 pav. Atvirkštinio geodezinio uždavinio sprendimas
Spaudžiama ENTER ir komandinėje eilutėje užrašomas gautas kampas tarp taškų – 

azimutas (77 laipsniai 21 minutė ir 25 sekundės) ir atstumas tarp piketų d = 22 m (9 pav.). 
Norint pabaigti komandą, spaudžiama ENTER.

2.6. Statmuo į liniją

Naudojant šią komandą į liniją nuleidžiamas statmuo. Yra žinomi linijos galai bei 
statmens pradžios taškas – piketas Nr. 3. Gaunamas piketas Nr. 4 bei statmuo.

Komanda iškviečiama įrankių juostoje Uždaviniai paspaudus mygtuką .

Pavyzdys

Iškvietus komandą nurodomas statmens pradžios taškas – piketas Nr.3. Komandinė-
je eilutėje matome piketo koordinates. Jei piketas nurodytas gerai, 
spaudžiama ENTER, jei ne, išrenkama iš Šoninio meniu komanda 
Ne ir kartojama piketo nurodymo procedūra. Analogiškai nurodomi 
du linijos, į kurią bus nuleistas statmuo, taškai – Nr.1 ir Nr.2. Po šių 
veiksmų brėžiamas statmuo bei piketas Nr.4. Komanda kartojama 
nuo pradžios. Norint pabaigti komandą, spaudžiama ENTER.

PRAKTINĖ UŽDUOTIS
M 1: 2000. Žinomi trys piketai: Nr. 1 (x = 176,06; y = 83,93), Nr. 2 (x = 176,16; y = 

160,15) ir Nr. 3 (x =214,90; y = 116,23). Iš piketo Nr. 3 nubrėžti statmenį į liniją.
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2.7. Statmuo nuo linijos

Naudojant šią komandą nuo kurio nors linijos taško nurodytu atstumu iškelia-
mas statmuo.

Komanda iškviečiamaįrankių juostoje Uždaviniai, paspaudus mygtuką .

Pavyzdys
Yra žinomi linijos taškai – Nr.1 ir Nr.2, atstumas d1 nuo linijos taško Nr.1 iki 

linijos taško, nuo kurio bus keliamas statmuo, ir statmens ilgis d2. Gaunamas piketas 
Nr.3 bei statmuo.

Iškvietus komandą, nurodomas pirmas piketas Nr.1. Jei piketas nurodytas gerai, 
spaudžiama ENTER, jei ne, – iš Šoninio meniu 
komanda Ne ir kartojama piketo nurodymo pro-
cedūra. Toliau analogiškai kaip pirmame punkte 
nurodomas antras taškas nuo kurio bus iškeltas 
statmuo. Komandinėje eilutėje užrašomos nuro-
dyto taško koordinatės bei atstumas tarp nurodytų 

taškų. Jei jis tinkamas, spaudžiama ENTER, jei ne, – įvedamas reikiamas atstumas ir 
spaudžiama ENTER (10 pav.). Tada komandinėje eilutėje įvedamas statmens ilgis d2 
(pvz.: 10 m) ir spaudžiama ENTER. .

10 pav. Statmens kėlimo nuo linijos eiga
Jeigu norime brėžti statmenį dešinėn nuo taškų nuro-

dymo krypties, komandinėje eilutėje rašome „-„ ir nuro-
dome statmens ilgį. Spaudžiama ENTER ir brėžiamas sta-
tmuo bei piketas Nr. 3. Komanda kartojama nuo pradžios, 
jei norime pabaigti komandą, spaudžiame ENTER.

PRAKTINĖ UŽDUOTIS

M 1 : 500. Žinomi du taškai Nr. 1 (x = 228,50; y = 265,45) ir Nr. 2 (x = 230,46; y 
=298,23). Atstumas nuo linijos taško Nr. 1 iki taško, nuo kurio bus keliamas statmuo, d1 = 
12 m. Nubrėžti 10 m ilgio statmenį dešinėn nuo linijos.

2.8. Namų braižymas

Šis uždavinys svarbus tiek atliekant geodezinius, tiek įvairius žemėtvarkos darbus. 
Galimi 4 namų braižymo būdai: namų braižymas ratu; namų braižymas ratu nuo bet kurio 
taško; namai per 3 taškus ir stačiakampio braižymas.



54

Namų braižymas ratu

Komanda braižomos linijos stačiais kampais nurodytais atstumais. Pradinė kryptis 
keičiasi brėžiant kiekvieną atkarpą. Linijos verteksuose uždedami piketai.

Komanda gali būti iškviečiama įrankių juostoje Uždaviniai paspaudus myg-

tuką .
Iškvietus komandą, pirmiausia reikia nurodyti du atskaitos piketus. Nurodžius du ats-

kaitos taškus (piketus), komandinėje eilutėje užrašomas atstumas tarp piketų. Jei jis tinka-
mas, spaudžiama ENTER, jei ne, – įvedamas reikiamas atstumas ir spaudžiama ENTER. 
Toliau nurodoma linijos brėžimo kryptis ir atstumas. Kryptis gali būti kairėn (+), dešinėn 
(-), pirmyn (>) ir atgal (<).

Pavyzdys
Tarkime, turime du piketus, tarp kurių atstumas 20 metrų. Nurodžius 1 ir 2 piketus, patiks-

linus atstumą, norime brėžti 15 m liniją nuo pradinės nurodytos krypties į dešinę. Tada koman-
dinėje eilutėje rašome „-„ arba iš Šoninio meniu pasirenkame „Dešinėn“ ir klaviatūra parašo-
me 15, spaudžiame ENTER (11 pav.). Jei reikia, nurodome piketo aukštį, numerį ir kodą.

11 pav. Namo braižymo ratu eiga

Komanda kartojama nurodant linijos (pastato dalies) kryptį ir ilgį. Taip braižoma tol, kol 
nubraižomas reikiamas objektas. Linijos kryptis nurodoma pagal prieš tai braižytą liniją.

Namai nuo bet kurio taško

Braižomos linijos stačiais kampais nurodytais atstumais. Pagrindinis skirtumas nuo 
komandos „Namų braižymas ratu“ tas, kad pradinė kryptis lieka visada pastovi, kuri 
buvo nurodyta nuo pirmo piketo Nr.1 iki antro Nr.2, tačiau galima pasirinkti, nuo kurio 
piketo bus brėžiama kita linija.

Komandą galima iškviesti įrankių juostoje Uždaviniai, paspaudus mygtuką 

.
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Iškvietus komandą, pirmiausia reikia nurodyti du atskaitos piketus. Nurodžius du 
atskaitos taškus (piketus), komandinėje eilutėje užrašomas atstumas tarp piketų. Jei jis 
tinkamas, spaudžiama ENTER, jei ne, – įvedamas reikiamas atstumas ir spaudžiama 
ENTER. Toliau nurodoma linijos brėžimo kryptis ir atstumas. Kryptis gali būti kairėn 
(+), dešinėn (-), pirmyn (>) ir atgal (<).

Pavyzdys
Tarkime, turime du piketus, tarp kurių atstumas 20 metrų. Nurodžius 1 ir 2 piketus, 

patikslinus atstumą, norime brėžti 15 m liniją nuo pradinės nurodytos krypties į dešinę. 
Tada komandinėje eilutėje rašome „-„ arba iš Šoninio meniu pasirenkame „Dešinėn“ ir 
klaviatūra parašome 15, spaudžiame ENTER. Nurodome piketą, nuo kurio bus brėžiama 
linija. Piketas nurodomas analogiškai kaip anksčiau aprašyta. Jei norime, kad linija būtų 
nubrėžta, spaudžiame ENTER. Nubrėžiama linija nurodytu atstumu ir nurodyta kryptimi 
nuo nurodyto piketo. Jei linijos brėžti nereikia (norime tik uždėti piketą), įvedame N arba 
iš Šoninio meniu pasirenkame „Ne“ ir spaudžiame ENTER. Jei reikia, nurodome piketo 
aukštį, numerį ir kodą. Komanda kartojama toliau nurodant linijų kryptis, ilgius ir taškus, 
nuo kurių brėžti linijas. Taip braižoma tol, kol nubraižomas reikiamas objektas.

Namai per 3 taškus
Komanda nubraižomas stačiakampis, nurodžius tik 3 žinomus taškus. Tai labai pato-

gu ruošiant žemės sklypų kadastrinius planus, kadangi atliekant kadastrinius matavimus, 
turi būti koordinuoti bent 3 pastatų (išskyrus laikinus) ir kitų statinių kontūrų kampai.

Komanda gali būti iškviečiama įrankių juostoje Uždaviniai, paspaudus mygtuką 

.

Iškvietus komandą, nurodomi trys piketai. Piketus galima nurodyti pele arba iš Šo-
ninio meniu pasirinkti komandą Surasti ir nurodyti piketo 
numerį. Jei piketas nurodytas gerai, spaudžiama ENTER, jei 
ne, išrenkama iš Šoninio me-
niu komanda Ne ir kartojama 
piketo nurodymo procedūra. 
Braižoma fi gūra su apskai-
čiuotu nauju piketu Nr.4.

Šoniniame meniu arba komandinėje eilutėje reikia tik 
nurodyti fi gūros formą. Šoniniame meniu atsiranda 3 nauji 
punktai.

● Tiesus – keičia fi gūros formą;
● Netiesus – keičia fi gūros formą.
● Pabaiga – užbaigia komandą.
Pasirenkamas reikiamas tipas ir spaudžiama ENTER. Jei reikia nurodomas 4 piketo 

aukštis, numeris ir kodas.
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Stačiakampis

Naudojant šią komandą braižomas stačiakampis.
Komanda iškviečiama įrankių juostoje Uždaviniai, paspaudus mygtuką 

.
Iškvietus komandą, nurodomas pirmas atskaitos piketas. Analogiškai nurodomas 

krypties piketas. Tada braižomas stačiakampis. Galimi trys braižymo variantai:

● traukiant pelę, kairiuoju klavišu užfi ksuoti stačiakampį (kursoriumi);
● paspausti T raidę ir nurodyti trečią piketą;
● paspausti I raidę ir nurodyti stačiakampio ilgį bei plotį. 

Komandai užbaigti spaudžiama ENTER.

PRAKTINĖ UŽDUOTIS
Nubraižyti namą M 1: 500, kurio ilgis – 30 m, plotis – 20 m. Užduotį atlikti visais 2.8 

skyriuje aprašytais namų braižymo būdais.

2.9. Taškų koordinavimo sankirtos

Taškams surasti naudojamos sankirtos (GeoMap programoje vartojama sąvoka „už-
kirčiai“). Užkirčių komandos iškviečiamos iš meniu punkto Geo → Užkirčiai arba iš įran-
kių juostos Užkirčiai (12 pav.):

12 pav. Komandos „Užkirčiai‘ mygtukų reikšmės

Linijinis užkirtis

Atliekamas linijinis užkirtis nuo 2 piketų. Yra žinomi piketai Nr.1 ir Nr.2 bei atstumai 
d1 ir d2. Gaunami piketai Nr.3 ir Nr.4.
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Komanda iškviečiama įrankių juostoje Užkirčiai, paspaudus mygtuką .
Iškvietus komandą, nurodomas pirmas atskaitos piketas. Toliau reikia nurodyti ži-

nomą atstumą nuo pirmo atskaitos piketo ir spausti ENTER. Aplink nurodytą piketą nu-
braižomas apskritimas, kurio spindulys ir yra nurodytas atstumas. Analogiškai kaip pir-
mas nurodomas ir antras atskaitos piketas. Komandinėje eilutėje parašomas atstumas tarp 
abiejų nurodytų piketų ir klausiama, koks yra atstumas nuo antro piketo. Analogiškai kaip 
pirmas atstumas nurodomas atstumas nuo antro atskaitos piketo. Aplink nurodytą piketą 
brėžiamas apskritimas nurodytu atstumu. Jei apskritimai nesusikerta (per maži nurodyti 
atstumai), reikia iš naujo nurodyti atstumus nuo atskaitos piketų. Susikirtus apskritimams, 
gaunami nauji piketai. Reikia pasirinkti vieną iš dviejų, pele paspaudus arčiau reikiamo 
susikirtimo. Paliekamas vienas piketas, užrašomas numeris.

Pavyzdys
Turime du piketus, atstumas tarp jų – 10,48 m. Reikia gauti piketą Nr. 3, kuris nuo piketo 

Nr. 1 nutolęs 7 m, nuo piketo Nr. 2 – 5 m. Iškvietus komandą, nurodome pirmą piketą ir koman-
dinėje eilutėje įrašome atstumą nuo jo iki piketo Nr.3. Toliau nurodome antrą piketą, koman-
dinėje eilutėje turime atstumą tarp piketų (d = 10,48 m) ir įrašome atstumą nuo antro piketo 
iki piketo 
Nr.3 (5 m).

Apskritimų susikirtimų vietose gauname du taškus (paveikslas kairėje).

Kairiuoju pelės klavišu reikia spustelti ties 
tuo tašku, kurio reikia.

Įvedame pi-
keto aukštį, jeigu 
reikia, ir gauname 
trečią piketą.

Kampinis linijinis užkirtis

Žinomas kampas nuo vieno taško ir atstumas nuo kito. Komanda apskaičiuojamos 
trečio taško koordinatės.
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Polinis užkirtis

Žinomi du piketai bei kampas ir atstumas nuo vieno taško. Komandos pagalba su-
skaičiuojamos trečio taško koordinatės.

Polinis užkirtis nuo bet kurio taško
Naudojant šią komandą galima polinio užkirčio būdu apskaičiuotą tašką padėti nuo 

kito piketo.

Kampinis užkirtis
Trečio piketo koordinates apskaičiuoja, kai žinomi kampai nuo 2 taškų.

Kampinis užkirtis nuo bet kurio taško
Pagal dvi nurodytas kryptis randa susikirtimo tašką.

Atvirkštinė kampinė sankirta (Potenoto užkirtis)
Ši komanda suskaičiuoja taško koordinates, kai žinomi 3 taškai ir kampai nuo ieško-

mo taško.

Susiejimas prie einamo taško
Ši komanda leidžia apskaičiuoti taško koordinatę, kai žinomas atstumas ir kampas iki 

ieškomo taško.
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3. SUTARTINIAI ŽENKLAI

Plane arba žemėlapyje reikia pavaizduoti žemės paviršiaus detales: kelius, vandenis, 
miškus, pastatus ir t.t. Šių įvairių objektų negalima parodyti taip, kaip jie atrodo žemės 
paviršiuje arba kaip atrodytų fotografi joje. Todėl vietovės kontūrai, objektai ir reljefas 
planuose bei žemėlapiuose vaizduojami sutartiniais ženklais. Rengiant žemės kadastrinius 
planus, sutartiniai ženklai turi atitikti galiojančio techninio reglamento sąlygas.

Sutartiniai ženklai GeoMap programoje yra suskirstyti į 4 sritis: taškiniai; linijiniai; 
plotiniai; juostiniai. Kiekviena sritis suskirstyta į grupes. Pvz., taškiniai ženklai suskirs-

tyti į:  ir kt. Linijiniai ženklai į: . 
Kiekviena grupė sudaryta iš tam tikrų tai grupei priskirtų ženklų. Pvz., taškinių ženklų

„Augmenijos“ grupėje yra tokie ženklai:  ir kt. Linijinių 

ženklų „Augmenijos“ grupėje yra . Atitinkami ženklai priskirti ir
 plotinių bei juostinių ženklų grupėms.

3.1. Taškiniai ženklai

Taškiniams ženklams yra skirtos trys komandos. Viena iš jų žymi taškinių ženklų pa-
sirinkimo lange nurodytą taškinį ženklą. Antroji komanda žymi taškinį ženklą, kuris buvo 
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paskutinis pasirinktas taškinio ženklo pasirinkimo lange. Trečioji komanda (jos iškvietimas 
galimas tik iš įrankių juostos Ženklai) skirta dažniausiai žymimam taškiniam ženklui.

Taškinių ženklų žymėjimas su ženklo pasirinkimo dialogu

Naudojant šią komandą galima pasirinkti taškinį ženklą iš taškinio ženklo pasirinki-

mo lango. Komanda iškviečiama įrankių juostoje Ženklai paspaudus mygtuką .
Iškvietus komandą, pasirodo langas Taškinio ženklo pasirinkimas (13 pav):

13 pav. Taškinio ženklo pasirinkimo langas

Šiame lange yra ženklai iš taškinių ženklų lentelės, kuri yra nurodyta bendruosiuose 
nustatymuose. Čia galima atlikti tokius veiksmus:

● lango kairėje esančiame viršutiniame sąraše pasirenkama lentelės ženklų grupė, 
kuriai priklauso ieškomas ženklas;

● lango kairėje esančiame apatiniame sąraše yra visi pasirinktos grupės ženklai, kurie 
pavaizduoti lango dešinėje pusėje esančiuose laukeliuose;

● mygtukai <Buvęs ir Sekantis> skirti prieš tai buvusiam arba kitam ženklų dvide-
šimtukui atversti. Taip yra dėlto, kad yra 20 langelių, skirtų ženklam vaizduoti;
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● mygtukas Nustatymai skirtas pasirinkto sutartinio ženklo parametrams keisti. Pa-
spaudus mygtuką, atidaromas Taškinio ženklo nustatymo langas su aktyvuotu pa-
sirinktu ženklu;

● mygtukas Informacija skirtas pasirinkto sutartinio ženklo detaliai informacijai per-
žiūrėti. Iškvietus komandą, pasirodo langas Informacija apie taškinį ženklą: lentelės 
pavadinimas, grupės pavadinimas, ženklo aprašymas, sluoksnio pavadinimas ir kt.

Lange Taškinio ženklo pasirinkimas (13 pav.) pasirinkus reikiamą ženklą, spaudžiamas 
mygtukas Gerai. Tada brėžinyje pelės kairiuoju klavišu reikia nurodyti vietą, į kurią reikia 
įterpti sutartinį ženklą. Nurodžius vietą, reikia nurodyti ženklo pasukimo kampą. Norint nu-
traukti žymėjimą, spaudžiamas klaviatūros klavišas ENTER arba dešinysis pelės mygtukas.

Taškinių ženklų žymėjimas be ženklo pasirinkimo dialogo
Tai komanda, kuomet žymimas paskiausiai taškinių ženklų dialoge pasirinktas žen-

klas. Ją galima iškviesti įrankių juostoje Ženklai paspaudus mygtuką .
Iškvietus komandą, brėžinyje reikės nurodyti vietą, į kurią reikia įterpti sutartinį žen-

klą. Nurodžius vietą, reikia nurodyti ženklo pasukimo kampą. Norint nutraukti ženklų 
rašymą, spaudžiamas klaviatūros klavišas ENTER arba dešinysis pelės mygtukas.

Vartotojo pasirinkto sutartinio taškinio ženklo žymėjimas
Įrankių juostoje Ženklai galima įsidėti savo mygtuką su dažniausiai naudojamu 

taškiniu ženklu. Tam reikia įrankių juostoje Ženklai paspausti dešinįjį pelės mygtuką ir 
iš meniu pasirinkti Customize. Atsidariusiame Customize User Interfase lange laukelyje 
Macro reikia įrašyti to ženklo kodą, kurį norime, kad žymėtų (pvz.: 4303-1 pavieniai 

medžiai - vaisiniai ).

PRAKTINĖ UŽDUOTIS
M 1: 1000 plane pasirinkti ir nubrėžti tokius taškinius sutartinius ženklus: 10 

vatų stiprumo įtampos stulpas su laidais, lapuočių miškas, topografi nės nuotraukos 
pagrindo taškas, hidrantas.

3.2. Linijiniai ženklai

Linijinių ženklų braižymas yra analogiškas kaip taškinių ženklų. Pagrindinis skirtu-
mas tas, kad brėžiamas ne taškinis, o linijinis ženklas. Pvz., tvora, medžių eilė, elektros 
linija, vandentiekis ir kt.

Linijinių ženklų braižymas
Linijiniams ženklams, kaip ir taškiniams ženklams, yra skirtos trys komandos:
1) linijinių ženklų braižymas su ženklo pasirinkimo dialogu. Komandą galima iškvies-

ti įrankių juostoje Ženklai, paspaudus mygtuką ;
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2) linijinių ženklų braižymas be ženklo pasirinkimo dialogo. Komandą galima iš-

kviesti įrankių juostoje Ženklai paspaudus mygtuką ;
3) vartotojo pasirinkto sutartinio linijinio ženklo braižymas.
Visų šių komandų paskirtis ir veikimas yra analogiškas taškinių ženklų komandoms.

Linijinis ženklas per taškų numerius
Komanda per nurodytus piketų numerius brėžiamas pasirinktas linijinis ženklas. Ko-

manda iškviečiama dviem būdais:
● iškvietus meniu komandą Geo → Ženklai → Linijinis ženklas per taškų 

numerius;
● įrankių juostoje Geo paspaudus mygtuką .
Iškvietus komandą, pirmiausiai ženklo pasirinkimo lange reikia nurodyti linijinį žen-

klą, kuris turi būti nubrėžtas. Po to reikia nurodyti piketų, per kuriuos turi būti nubrėžtas 
linijinis ženklas, numerius. Numerius galima nurodyti po vieną, atskiriant kableliu, arba 
galima nurodyti intervalą, atskiriant minuso ženklu. Pavyzdžiui, užrašas 1-4, 7, 14 reiškia, 
kad laužtė bus nubrėžta per piketus, kurių numeriai yra 1,2,3,4,7 ir 14.

Įvedus piketų numerius, komandinėje eilutėje atsiranda pranešimas:
Piketų kodai <Enter - jei be fi ltro>:
Jeigu įvedamos piketų kodo reikšmės, bus sujungti tik tie piketai, kurie turės įvestą 

kodą. Norint, kad fi ltras atitiktų kelis kodus, juos reikia atskirti kableliu. Jei fi ltras nenau-
dojamas, spaudžiama ENTER.

Pavyzdys

Turime sklypą, kurį sudaro 8 piketai. Sklypo riba 
eina vielos tinklo tvora. Kad nereikėtų žymėti kiekvie-
no piketo atskirai, galima naudoti šią Linijinis ženklas 
per taškų numerius komandą. Komandinėje eilutėje 
parašome piketų numerius, per kuriuos turi eiti lauž-
tė (šiuo atveju – tvora)  
ir spaudžiame ENTER. Atsiradus užrašui 

spaudžiame ENTER, ir linijinis ženklas nubraižomas 
per nurodytus taškus.

PRAKTINĖ UŽDUOTIS

M 1 : 1000 plane nubrėžti spygliuotos tvoros, medžių juostos aukštesnių kaip 4 m, 
žemos įtampos elektros linijos sutartinius ženklus.



63

3.3. Plotiniai ženklai
Plotinių ženklų braižymas yra analogiškas kaip ir taškinių ženklų. Pagrindinis skirtu-

mas tik tas, kad braižomas ne taškinis ženklas, o sutartiniu ženklu užpildomas nurodytas 
plotas blokais (nurodytas horizontalus (x ašies atžvilgiu) ir vertikalus (y ašies atžvilgiu) 
atstumas tarp blokų, kuriais bus pildomas plotas) arba standartiniu užpildymu (hatch), kai 
plotas užpildomas standartiniu AutoCAD būdu, priklausomai nuo plotinio ženklo nustaty-
mo. Pvz., pieva, miškas, sodas, pelkė ir kt.

Plotinių ženklų dėjimas
Plotiniams ženklams braižyti, analogiškai kaip ir taškiniams ženklams, skirtos 

trys komandos:
1) plotinių ženklų braižymas su ženklo pasirinkimo dialogu. Komandą galima iškvies-

ti įrankių juostoje Ženklai, paspaudus mygtuką ;
2) plotinių ženklų braižymas be ženklo pasirinkimo dialogo. Komandą galima iškvies-

ti įrankių juostoje Ženklai, paspaudus mygtuką ;
3) vartotojo pasirinkto sutartinio plotinio ženklo braižymas.
Visų šių komandų paskirtis ir veikimas yra analogiškas kaip ir taškinių bei liniji-

nių ženklų komandų.

PRAKTINĖ UŽDUOTIS
M 1: 1000 plane nubraižyti krūmynų, vejos – gėlynų, natūralaus miško, pievos sutar-

tinius plotinius ženklus.

3.4. Juostiniai ženklai

Prie juostinių ženklų grupės yra priskirta geležinkelis, kelias su danga, gruntinis kelias, 
statomas kelias. Juostiniams ženklams braižyti yra skirtos dvi komandos. Pirmoji braižo pa-
sirinkimo lange nurodytą juostinį ženklą. Antroji komanda braižo juostinį ženklą, kuris yra 
paskiausiai pasirinktas juostinio ženklo pasirinkimo lange.

Juostinių ženklų braižymas

Juostinio ženklo braižymo komandą, kurioje braižomas pasirinktas juostinis ženklas, 
galima iškviesti įrankių juostoje Ženklai, paspaudus mygtuką ;

Iškvietus komandą pasirodo juostinio ženklo pasirinkimo langas. Galima pasirinkti 
geležinkelį, kelią su danga, gruntinį kelią, statomą kelią. Pasirinkus reikiamą ženklą, spau-
džiamas mygtukas OK. Toliau

• nurodomas juostinio ženklo plotis (geležinkeliui jo nurodyti nereikia);
• nurodomas pritraukimo parametras. Jis gali būti trijų tipų: Ašis, Dešinė, Kairė.
• pele nurodomi taškai, per kuriuos turi eiti juostinis ženklas. Taškus nurodant gali-

ma naudoti įvairias komandas iš Šoninio meniu;
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• komandinėje eilutėje užklausiama, ar reikia ženklą išlyginti (kampus suapvalinti). 
Jei reikia, spaudžiama ENTER, jei ne, – N ir tada ENTER. Jei atliekamas išlygi-
nimas, iš Šoninio meniu galima pasirinkti išlyginimo tipą. Atlikus šias komandas 
nupiešiamas nurodytas juostinis ženklas.

PRAKTINĖ UŽDUOTIS
M 1 : 10 000 plane nubrėžti 18 m pločio kelio su danga sutartinį ženklą.

Iš meniu punkto Geo → Ženklai arba iš įrankių juostos Ženklai galima iškviesti šlaito 
braižymo, sklypo ir naudmenų ribų sujungimo komandas. Mygtukų reikšmės:

 – šlaito braižymas;

 – sklypo ribos išbrėžimas;

 – naudmenų ribos braižymas.

Šlaito braižymas

Norint nubrėžti šlaitą, iškvietus komandą nurodomas šlaito tipas. Jis gali būti Sutvir-
tintas arba Nesutvirtintas. Šlaito tipas nurodomas šlaito tipo pasirinkimo lange. Po to kla-
viatūra įvedamas reikiamas užpildymo mastelis ir nurodomi šlaito viršaus taškai. Taškus 
galima nurodyti pele arba naudojant Šoninio meniu komandas. Nurodžius paskutinį šlaito 
viršaus tašką, iš Šoninio meniu paspaudžiama komanda Pabaiga.

Baigus nurodyti šlaito viršų, užklausiama, ar išlyginti liniją. Naudojant Šoninį meniu, 
galima pakeisti išlyginimo tipą arba jo visai atsisakyti. Po to, kaip ir šlaito viršus, nurodo-
ma šlaito apačia, nurodoma, ar šlaito brūkšniai statmeni 
šlaito viršui, ir nubraižomas šlaitas. Norint pašalinti šlaito 
apačią, į pateiktą klausimą atsakoma Taip.

Sklypo ribos nubrėžimas
Žemės sklypo planui sudaryti naudinga komanda, skirta sklypo ribai braižyti. Ko-

manda nubraižoma laužtė, kuri patalpinama į reikiamą sluoksnį, ir jai priskiriamas reikia-
mas grafi nis kodas.

Naudmenų ribos braižymas
Komanda nubraižoma taškinė linija (..........................), kuri talpinama į reikiamą 

sluoksnį, ir jai priskiriamas reikiamas grafi nis kodas.



65

4. ŽEMĖS PAVIRŠIAUS RELJEFO VAIZDAVIMAS

Reljefą sudaro įvairūs žemės paviršiaus nelygumai – iškilimai ir įdubimai. Vietovės 
nelygumų visuma vadinama reljefu. Jau prieš daugelį šimtmečių pradėta ieškoti būdų, kaip 
parodyti plane vietovės nelygumus. Kad planą su jame pavaizduotu reljefu būtų galima 
panaudoti įvairiems uždaviniams spręsti, jis turi būti sudarytas taip, kad rodytų vietovės 
nuolydį, nuolydžio kryptį, būtų galima nustatyti atskirų taškų aukščius.

Reljefas planuose ir žemėlapiuose vaizduojamas horizontalėmis. Horizontalė – tai 
kreivė, jungianti vienodo aukščio taškus. Vienos horizontalės visų taškų altitudės yra vie-
nodos. Plano ribose užsidarančios horizontalės vaizduoja kalną arba daubą. Kadangi fi zi-
nis Žemės paviršius yra iškilęs virš jūros lygio, tai visos horizontalės yra uždaros kreivės. 
Jeigu plane kai kurios horizontalės neužsidaro, tai tik todėl, kad jame pavaizduota nedidelė 
vietovės dalis. Plano horizontalės negali kirsti viena kitos. Dviejų horizontalių aukščių 
skirtumas vadinamas horizontalių laiptu. Plane arba žemėlapyje atstumas (laiptas) tarp 
horizontalių vienodas. Laipto dydis priklauso ne tik nuo reljefo, bet ir nuo mastelio. Stam-
baus mastelio planuose (1: 500, 1: 1000, 1: 2000) galima vaizduoti daug smulkių reljefo 
elementų, t.y. mikroreljefą. M 1: 100000 mastelio, arba dar smulkesnių mastelių žemėla-
piuose vaizduojamas tik makroreljefas, būdingas tam kraštovaizdžiui, kadangi horizonta-
lės brėžiamos didesniu laiptu. Pavyzdžiui, kalnuotų vietovių planuose, daromuose maste-
liu 1 : 5000, horizontalės brėžiamos 5 m laiptu, o lygumų – 2 m, 1 m. Planuose, daromuose 
masteliu 1: 2000, kalnuotų vietų reljefas vaizduojamas 2 m, o lygumų – 1 m arba 0,5 laipto 
horizontalėmis. Labai tankiai nubrėžtos horizontalės užtemdo žemėlapį, ir juo sunku nau-
dotis. Kita vertus, jeigu jos nubrėžtos retai, nepakankamai tiksliai vaizduojamas reljefas. 
Todėl planuose vaizduojant reljefą reikia pasirinkti atitinkamą horizontalių laiptą.

GeoMap programa galima vaizduoti reljefą braižant horizontales. Tai ypač ak-
tualu sudarant topografi nius planus. Horizontalėmis vaizduojant reljefą, tarp dviejų 
taškų, kurių žinomi aukščiai, reikia rasti papildomus taškus, per kuriuos turės eiti 
horizontalės. Tai galima atlikti interpoliavimo būdu.

4.1. Interpoliavimas

Interpoliavimo komandą galima iškviesti iš meniu punkto Geo → Aukščiai → Inter-

poliavimas arba iš įrankių juostos Geo  mygtuku. Šia komanda apskaičiuojami aukš-
čiai tarp dviejų taškų nurodytu horizontalių laiptu.

Pavyzdys
Turime du taškus (piketus), jų aukščiai (altitudės) žinomi:

 ir 
. Iškvietus komandą kla-

viatūra komandinėje eilutėje nurodomas horizontalių laiptas (pvz.: 0,5 m) ir spaudžiama 
ENTER. Horizontalių laiptas – tai aukščių skirtumas, nurodantis, kas kiek metrų pažymėti 
aukščių taškus. Toliau nurodomas minimalus aukštis (aukštis, nuo kurio bus pradėti skai-
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čiuoti kiti aukščiai) ir spaudžiama ENTER. Tada nurodomas pirmas piketas. Piketą galima 
nurodyti pele arba iš Šoninio meniu parinkti komandą Surasti ir nurodyti piketo numerį. 
Jei piketas nurodytas gerai, spaudžiama ENTER, jei ne,– iš Šoninio meniu komanda Ne ir 
kartojama piketo nurodymo procedūra. Toliau analogiškai, kaip pirmame punkte, nurodo-
mas antras piketas Nr.2. Į komandinėje eilutėje pateikiamą klausimą „Ar koreguosite taškų 
aukščių reikšmes?“ atsakoma 
Taip, jei reikia pakoreguoti pi-
ketų Nr.1 ir Nr.2 altitudes. Jei 
spaudžiama Ne, piketų Nr.1 ir 
Nr.2 altitudės liks tokios pačios, 
kokios buvo įvedant piketą. Po 
šių veiksmų apskaičiuojami 
aukščiai tarp taškų. Komanda 
kartojama tol, kol apskaičiuoja-
mi visi reikalingi aukščiai. Ko-
manda užbaigiama spaudžiant ENTER.

4.2. Horizontalių braižymas

Turint papildomus taškus, per kuriuos turės eiti horizontalės, galima jas braižyti. Ko-

manda iškviečiama įrankių juostoje Geo, paspaudus  mygtuką;
Iškvietus komandą kla-

viatūra, komandinėje eilutė-
je nurodomas horizontalės 
aukštis, kurią norima brėžti, 
ir spaudžiama ENTER. At-
siranda žymekliai, nurodan-
tys visus nustatyto aukščio 
piketus. Pvz., horizontalės 
aukštis – 79,50 m.

Piketų sujungimas yra 
toks kaip ir ribų sujungimas, tik jį užbaigus reikia būtinai išlyginti liniją. Sujungiant pike-
tus ir išlyginant linijas naudojamas Šoninis meniu. Komanda kartojama, kol nubraižomos 
visos reikalingos horizontalės. No-
rint pabaigti komandą, spaudžiama 
ENTER.

Nubraižius horizontales, sura-
šomi lyginių horizontalių aukščiai. 
Aukščiai ant horizontalių rašomi jų 
tiesiausioje vietoje, skaičiaus viršų 
nukreipiant į kalno pusę.

Lyginės horizontalės brėžiamos pastorintos (14 pav.).
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14 pav. Topografi nės nuotraukos fragmentas

Esant didelei bei sudėtingo reljefo teritorijai, galima naudoti programos „Paviršiaus 
modeliavimas“ funkcijas, tuomet galima automatizuotai nubrėžti horizontales nurodytoje 
srityje, automatiškai anotuoti jas tiek visam paviršiui iškart, tiek pagal nurodytą liniją, 
tiek kiekvieną atskirai. Paviršiaus modeliavimo įrankius galima parinkti iškvietus įrankių 
juostą Paviršiaus modeliavimas arba iš Viršutinio meniu parinkti PM.
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