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A “Profiler” kiegészítőről

BEVEZETÉS

A Profiler Kiegészítő lehetővé teszi egy profil egyenes vagy íves útvonal mentén való mozgatásával 
Tárgy típusú könyvtári elemek létrehozását. 

Az új “Profiler” parancs alapértelmezésben a Tervezés > Tervezési extrák menüben jelenik meg. 

A “Profiler” KIEGÉSZÍTŐ HASZNÁLATA

Egy tárgy létrehozásának menete:

1. Az alaprajzi ablakban az ARCHICAD szerkesztő és rajzoló eszközei segítségével hozza létre a 
kívánt profilt. Összetett profil esetén a rajzelemekből képezzen csoportot (Eszközök > Használd 
csoportként). 

2. Válassza ki a profilt és válassza a Profiler parancsot a Tervezés > Tervezés extrák menüben. 

3. A megjelenő Profiler beállítások párbeszédablakban állítsa be a szükséges adatokat: 

• A párbeszédablak felső részén lévő nagy gombokkal választhat az egyenes vagy íves 
geometriai mód közül. 

• Adja meg a profil vezérpontjának magasságát. 

• Jelöljön ki egy vezérpontot, vagy jelölje be a Megadás alaprajzon lehetőséget, ha grafikusan 
akarja megadni. 

• Állítsa be a készítendő elem jellemzőit (körvonal típusa, tollszín, kitöltőminta, felület) és adja 
meg, hogy melyik fóliára kerüljön. 

• Kattintson az OK gombra. 

4. Ha bejelölte a Megadás alaprajzon lehetőséget, most az alaprajzon kattintva ki kell jelölnie a 
profil vezérpontját. 

5. Adja meg az útvonalat úgy, ahogyan egy íves‐ vagy poligonfalat ad meg. 
Szerzői jogok © 2017 GRAPHISOFT, teljes körű kiadói és szerzői jogi védelem alatt áll. Az ARCHICAD® a GRAPHISOFT be‐
jegyzett védjegye. 
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6. Mentse el az elemet. 

Tárgy létrehozása előre megrajzolt útvonal vagy forgástengely segítségével:

1. Rajzolja meg a profilt és az útvonalat/tengelyt is. Ezután hozzon belőle létre két külön csoportot 
és jelölje ki mindkettőt. 

2. Válassza a Profiler parancsot a Tervezés > Tervezés extrák menüben. Megnyílik a Profiler 
beállítások párbeszédablak (lásd fent).

• Ellenőrizze, hogy a megfelelő geometriai mód van‐e beállítva. 

• Adja meg a profil vezérpontjának magasságát (ha a profilt egy tengely körül forgatja, akkor a 
magasság a tengely legalsó pontjára fog vonatkozni). 

• Állítsa be a készítendő elem jellemzőit és adja meg, hogy melyik fóliára kerüljön. 

• Kattintson az OK gombra. 

Megjegyzések: 

• Egyenes geometriai módban a vezérpontot egy kattintással meg kell adnia. Ennek a profil egy 
pontjának kell lennie ‐ vagy lehet egy profilon kívül eső Pont is, de a profillal egy csoportban 
kell lennie. 

• Íves geometriai módban két pontot kell megadnia: először a legalacsonyabb pontot kell 
megadni a tengelyen, majd az elem dőlésének irányát kell kijelölni. (Ha a tengely nincs 
megdöntve, csak egy pontot kell megadnia.) 

3. Mentse el az elemet. 

Megjegyzések:

• A profilt egyenes állásban kell megrajzolni, nem elforgatva. 

• Az y‐tengellyel párhuzamosan megadott forgástengely függőleges lesz; ha eltér ettől az 
iránytól, az elem megdöntve kerül elhelyezésre. 

• Az útvonal rajzolása során a profil állása a vonal rajzolási irányától függ. (Később ez 
átfordítható a Tárgy beállítás párbeszédablakban.)

Szavatosság elhárítása: 

A szoftvert úgy adjuk át Önnek “AHOGY VAN” és Ön elfogadja, hogy tartalmazhat hibákat. A 
GRAPHISOFT nem vállal semmiféle szavatossági vagy felelősségi kötelezettséget ezért a termékért. 
Szerzői jogok © 2017 GRAPHISOFT, teljes körű kiadói és szerzői jogi védelem alatt áll. Az ARCHICAD® a GRAPHISOFT be‐
jegyzett védjegye. 
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