
AlfaCAD 1.6 czyli o technologii fotorealistycznych wzorów kreskowania,
wypełnienia obszarów i śladów, ulepszonych funkcjach obrazów i jeszcze

trochę więcej...

Ulepszenia w skrócie: 

• Kreskowania, obszary i ślady renderowane za pomocą fotorealistycznych wzorów 

• Przezroczyste obrazy PNG 

• Importowanie i przechowywanie w rysunkach obrazów w formacie JPG

•  Ulepszone funkcje „Odsuń” i „Ślad / 2-linia /3-linia”. 

1. Fotorealistyczne wzory wypełnienia

Kolekcja wzorów przechowywana w folderze Background i jego podfolderach składa się z obrazów w 
formacie JPG, PNG lub PCX (JPG jest zalecany jako najbardziej skompresowany format przy 
jednoczesnej wysokiej jakości obrazu), które są bezszwowymi wzorami różnych materiałów i 
elementów architektonicznych, takich jak mury ceglane i kamienne, beton, okładziny i ceramika 
marmurowa, chodniki, pokrycia dachowe, tynki, widoki i przekroje drewna, sklejki i płyty wiórowe, 
metale i wyroby metalowe, grunty, piaski, żwiry, kamienie, trawniki, tkaniny, dywany itp. 

Katalog wzorów jest nieograniczony, a do kolekcji można dodać dowolny wzór. Wzory muszą spełniać
pewne niezbędne warunki formalne: 

• Rozmiar wzoru w każdym kierunku musi być potęgą 2 i nie powinien przekraczać 1024 pxl. 
Tak więc legalne rozmiary to: 16, 32, 64, 128, 256, 512 i 1024 pxl.

• Akceptowane formaty: JPG, PNG, PCX
• Głębia kolorów 24 lub 32 bity (obrazy 8-bitowe są akceptowane choć nie są fotorealistyczne)
• Wzór na obrazie powinien być bezszwowy, tak jak wszystkie wstępnie zainstalowane wzory. 

Poniżej przykład wzoru bezszwowego (wall_cladding_stone_254.jpg).

Rozmiar wzoru wynosi 1024x1024 pxl (maksymalny rozmiar 
zalecany dla wzorów), co jest preferowane w przypadku 
drukowania w wysokiej rozdzielczości (te same wzory są 
używane do renderowania na ekranie, zapisywania obrazów w 
plikach graficznych i drukowania rysunków). 

Wzory są skalowalne w ograniczonym zakresie, od 1/8 rozmiaru 
do 8x oryginalnego rozmiaru obrazu (wyrażonego w pikselach). 
Ze względu na stosowaną szybką lecz uproszczoną technologię 
renderowania, współczynnik skali jest zaokrąglany do jednego z 
14 dostępnych współczynników skali, zarówno do prezentacji na
ekranie, jak i na wydruku. Wzór można obracać o 90°, 180° i 
270°, punkt początkowy można przesuwać o 1/32, 1/16, 1/8, ¼, 
3/8, ½, 5/8, ¾ i 7/ 8 wielkości wzoru w celu uwidocznienia 
szwu, dzięki czemu sąsiadujące wzory jest wizualnie różne. 



2. Jakie korzyści przynosi ta nowa funkcja? 

Oto przykład. Prosty rysunek elewacji domu jednorodzinnego: 

  

W kilkadziesiąt kliknięć (właściwie 20 minut pracy) rysunek zastał przekształcony w taki oto obraz 
(tło, chmury i drzewa zostały dodane „dla zabawy”, a w zasadzie w celu prezentacji dodatkowych 
funkcji opisanych w dalszej części). 



z zachowaniem takich oto szczegółów: 

Na rysunku brakuje wielu elementów, 
które pojawiłyby się przy modelowaniu
3D, takich jak rynny, gąsiory pokrycia 
kalenicy dachu itp., ale w skali 1:50 lub
1:100 i tak nie widać takich 
szczegółów, więc taki „zgrubny” 
rendering w zupełności wystarczy aby 
pokazać fasady w bardziej atrakcyjny 
sposób niż na prostym rysunku 
wektorowym. Wszystko to w zaledwie 
kilkudziesięciu kliknięciach. 

Rysunek może zawierać obrazy tła (w 
tym obrazy przezroczyste, takie jak 
chmury), a także obrazy pierwszego 
planu (np. częściowo przezroczyste 
obrazy drzew lub innych roślin). 

3. Jak to działa?  (poniżej prezentowane obrazy pochodzą z wersji angielsko-języcznej 
programu, stąd też pewne różnice w literach kluczowych komend i ich opisach)

AlfaCAD posiada 3 typy obiektów, które można renderować z użyciem wzorcowych obrazów: 

• Obszary

• Ślady

• Bloki kreskowania

Obszary i Ślady (Ślady zbudowane są z Obszarów tworzących regularną ścieżkę o stałej lub zmiennej 
szerokości) mogą być wypełnione kolorem lub po prostu obrysowane liniami o wybranej grubości, od 
bardzo cienkich do bardzo grubych. Teraz, począwszy od wersji 1.6 AlfaCAD oferuje Obszary i Ślady 
wypełnione wzorami obrazu. W menu pomocniczym funkcji Rysuj Obszar pojawiły się nowe opcje. 

Obok „Wypełnienia” (kolorem) lub 
alternatywnie obrysowania linią o wybranej 
grubości, dostępna jest opcja „Obraz”: 



Po wyborze Obrazu, następne menu oferuje kilka parametrów 

Funkcja pozwala wybrać wzór z katalogu, tego samego katalogu,
który służy do wyboru tła pulpitu, ale teraz rozszerzonego o 
wiele innych wzorów przydatnych przy projektowaniu 
architektonicznym lub mechanicznym. 

Poniżej zrzut ekranu katalogu z widocznymi podfolderami: 

  

na przykład folder „Dachy”. 

Każdy podfolder może zawierać 
kilka stron, więc przeglądanie 
folderów pozwala wybrać najlepszy
wzór. 

Pozostałe parametry: 

Skala: 

Kąt obrotu:       

Przesunięcie punktu początkowego 
w osiach X i Y:

  



Opcja „Obraz” w menu jest wspólna dla obiektów Obszar, Ślad i bloków kreskowania. Obraz wzoru 
wypełnia Obszary, Ślady i bloki kreskowania w czasie rzeczywistym na podstawie obrazu wzoru 
osadzonego w rysunku. Po wstawieniu wzoru jego oryginalny obraz jest zapisywany w pliku rysunku 
lub wyeksportowanym pliku bloku. Otwarcie pliku rysunku lub zaimportowanie wcześniej zapisanego 
bloku zawierającego wzór obrazu, ładuje obraz z pliku w celu wypełnienia obiektu w czasie 
rzeczywistym podczas wszystkich operacji na ekranie i podczas drukowania lub zapisywania w pliku 
graficznym czy w dokumencie PDF. Jedynym identyfikatorem wzoru jest jego nazwa odziedziczona z 
oryginalnej nazwy pliku wzorca. 

Powielanie istniejącego wzorca 

W rysunku osadzone są wzory obrazów. Wzór jest powielany we wszystkich obszarach lub śladach 
(również w blokach kreskowania), gdziekolwiek jest używany, i jest rozpoznawany po nazwie 
odziedziczonej z oryginalnej nazwy pliku wzoru. Jeśli w aktualnym katalogu nie ma już takiego wzoru 
lub taki wzór nigdy nie istniał w katalogu, nadal można go wykorzystać, bowiem jest on osadzony w 
rysunku. Każdy obszar lub ślad może wykorzystywać indywidualne parametry, takie jak skala, kąt 
obrotu lub przesunięcie punktu początkowego, ale wzór obrazu jest wspólny, osadzony tylko raz. 

Przy tworzeniu nowego obszaru, śladu lub bloku kreskowania, istniejący wzór obrazu można 
wykorzystać wybierając funkcję „Pobierz wzór” z menu pomocniczego: 

Kliknięcie na istniejący 
obszar z wzorem, ślad lub 
blok kreskowania 
powoduje, iż nazwa i 
parametry wzoru zostają 
odczytane i zostaną użyte 
do nowo tworzonych 
obiektów.

4. Kreskowanie (wypełnianie granic obszaru) wzorem obrazu 

Kreskowanie w AlfaCAD można wykonać za pomocą wzorów wektorowych lub jednolitego koloru. W
przypadku koloru jednolitego, zamknięty zaznaczony obszar jest dzielony na czworokątne obszary 
wypełnione kolorem, zszytych razem i uzupełnionych granicami kreskowania. Od wersji 1.6, ze 
względu na rozszerzenie specyfikacji obiektów typu Obszar, pozwalające na ich wypełnianie wzorem 
obrazu, kreskowanie może być również wykonywane przy użyciu takich wzorców. Bez względu na to, 
ile obszarów jest użytych do wypełnienia regularnego lub nieregularnego zamkniętego obszaru, wzór 
obrazu, wykorzystujący identyczny punkt początkowy dla każdego fragmentu kreskowania, wypełnia 
bezszwowo cały obszar.



Poniżej przykład bardzo nieregularnego kształtu utworzonego za pomocą funkcji Szkic, wypełnionego 
przykładowym wzorem obrazu przedstawiającego mur kamienny: 

W identyczny sposób jak w 
przypadku obiektów Obszar lub Ślad 
można wybrać wzór obrazu. 

Aby prawidłowo ocenić, czy wybrany
wzór i jego parametry, takie jak skala 
i kąt obrotu, odpowiadają potrzebom, 
obok wskaźnika pojawia się próbka 
wzoru w skali obszaru i obrocie. W 
górnym wierszu pojawia się 
instrukcja z prośbą o wskazanie 
punktu wewnątrz zaznaczonego 
wcześniej zamkniętego obszaru lub 
naciśnięcie klawisza Home, aby 
obrócić wzór o  90° lub klawisz End 
aby obrócić wzór o  -90°

Wzór obrócony o 90° 



Po kliknięciu wewnątrz obszaru, kształt wypełnia się wzorem: 

Jeśli wzór wydaje się nieadekwatny, 
np. skala jest za duża, można to łatwo 
zmienić. W funkcji „Blok” „zmień 
wzór kreskowania” istniejący blok 
kreskowania może zostać 
przedefiniowany. 

Jeśli jest za duży, skala może zostać zmieniona: 

Próbka wzoru obok kursora 
pokazuje obraz w zmienionej
skali. Wystarczy wskazać 
istniejący blok kreskowania 
który ma zostać zastąpiony 
nowym przeskalowanym 
wzorem: 



Jeśli wybrany wzór nie jest do końca 
satysfakcjonujący, można go zmienić 
w ten sam sposób, ale tym razem 
zamiast zmiany skali lub kąta obrotu, 
można wybrać inny wzór z katalogu 
lub pobrać z innego obiektu, np. 
bloku kreskowania, obszaru lub 
śladu. Poniżej wybrany jest inny wzór
ściany kamiennej: 

Próbka obok kursora zostaje 
zmieniona na nowy wzór z 
uwzględnieniem wcześniej wybranej 
skali. Dowolny parametr można 
zmienić z natychmiastowym 
podglądem w próbce, co pomaga 
ocenić, czy wzór kreskowania 
odpowiada potrzebom.

Po ponownym kliknięciu wewnątrz 
istniejącego bloku kreskowania, cały 
obszar jest ponownie renderowany z 
nowym wzorem: 

Procedurę tę można powtarzać aż do uzyskania 
pożądanego widoku bloku kreskowania. Po 
utworzeniu bloku kreskowania granice 
zamkniętego obszaru są zawarte w bloku, więc 
zmiana wzoru lub jego parametrów w funkcji 
„Blok” – „zmień wzór kreskowania” nie 
wymaga ponownego zaznaczania granic obszaru.

Przesunięcie punktu początkowego 

Te dwa parametry (oddzielnie dla osi X i Y) służą do określenia granicy między dwoma obszarami, 
które należy od siebie odróżnić, które nie stanowią całości, a raczej graniczą ze sobą. 

Poniżej przykład wzoru podłogi
drewnianej wypełniającej dwa
sąsiednie prostokąty. 



Używając zerowego przesunięcia punktu początkowego X i Y dla obu prostokątów: 

Używając przesunięcia w osi Y o 1/16 wysokości wzorca dla prawego prostokąta: 

5. Obszary i ślady wypełnione wzorem obrazu 

Ślady budowane są z łańcucha obszarów tworzącego quasi-polilinię lub stanowiący pojedyncze 
obiekty, w zależności od wybranej opcji (domyślnie bryły są zblokowane w quasi-polilinię). 

Oto przykład obszarów wypełnionych wzorem obrazu: 

i ślad o zmiennej szerokości wypełniony podobnym 
wzorem obrazu: :

  

     



Modyfikowanie istniejącego wzoru dla obszarów i śladów

Każdy obiekt w AlfaCAD można łatwo modyfikować. To samo dotyczy obszarów i śladów. Każdy 
obszar lub segment śladu, który zawsze jest obszarem czworokątnym, może być ustawiony 
obrysowany konturem przy użyciu jednej z 5 dostępnych szerokości linii (bardzo cienka, cienka, gruba,
bardzo gruba i bardzo gruba) lub może być wypełniona kolorem lub wypełniony wzorem obrazu. Te 7 
opcji można wybrać dla nowo tworzonych obszarów lub śladów lub zmodyfikować dla istniejących w 
dowolnym momencie, korzystając z odpowiedniego podmenu „Obszar” lub „Ślad” w menu 
pomocniczym. Zmiana typu istniejącego obszaru lub segmentu śladu jest uważana za faktyczne 
ponowne utworzenie obiektu, ze względu na zmiany konieczne do wykonania w strukturze danych 
obiektu, a nie tylko zmianę niektórych wartości, zwłaszcza gdy proste konturowe lub wypełnione 
kolorem obszary są zastępowane wzorem obrazu, gdzie każdy obszar zawiera zestaw parametrów, 
takich jak identyfikator (nazwa) obrazu, skala, kąt oraz przesunięcie punktu początkowego w kierunku 
X i Y. 

Poniżej bardzo prosty przykład jak można dokonać modyfikacji obszaru lub śladu, podczas tworzenia 
złożonego śladu lub po zakończeniu jego tworzenia. Każda zmiana może opierać się na z wybranym 
typie lub wybranym z katalogu wzorze lub może zostać pobrana (skopiowana) bezpośrednio z 
istniejącego obiektu, takiego jak blok kreskowania, obszar, czy ślad. 

Zacznijmy rysować ślad. Pierwsze kliknięcie wyznacza punkt początkowy śladu. 

Po zaznaczeniu drugiego punktu kolejnym kliknięciem 
pojawia się gruba linia wskazująca kierunek odcinka śladu,
jednak bryła nie została jeszcze utworzona z powodu 
nieznanego kąta pomiędzy bieżącym a następnym 
segmentem. Dopóki obszar nie został jeszcze utworzony, 
możemy wybrać rodzaj obszaru (segmentu śladu). 

Wybierzmy grubą linię jako kontur 
obszaru:

Po zaznaczeniu kolejnego punktu 
tworzony jest obrysowany segment, a 
następny segment jest zaznaczany grubą 
linią. Teraz w menu pomocniczym 
wybierzmy Typ Wypełnienie 



Gdy zaznaczony jest kolejny punkt, drugi segment jest 
tworzony jako wypełniona obszar. Wybierzmy wzór 
Obraz dla następnego segmentu. 

 Ostatecznie, opuszczając funkcję, 
ostatni segment zastaje ukończony. 

Każdy segment jest tworzony jako obszar po zaznaczeniu kolejnego segmentu grubą linią. Kierunek 
następnego segmentu określa kąt pomiędzy segmentami. W przypadku odcinków niewspółliniowych 
ciąg obszarów może wyglądać tak: 

lub :

Zmodyfikujmy ślad utworzony powyżej. W tej samej funkcji (Rysuj Ślad) w menu pomocniczym Ślad, 
następnie Wypełnienie/typ linii – Obraz, wybieramy „Pobierz wzór” 

następnie wybierzmy wzór 
wskazując segment śladu 
wypełniony wzór obrazu. 



Po wybraniu wzorca, lub ogólnie – typu (może to być też kontur z określoną szerokością linii lub 
wypełnienie kolorem), wróćmy do ostatniego menu i wybierzmy ostatnią opcję: „Zmień istniejący 
wzór” 

Teraz wskazujemy obszar (segment śladu) do zmiany: 

Po zmianie pierwszego segmentu, co jeszcze nie kończy funkcji, program czeka na wskazanie 
kolejnego obszaru lub klawisz ESC (lub kliknięcie prawego przycisku myszy) aby opuścić funkcję.

Wybierzmy więc kolejny segment: 

Ostatecznie cały ślad został zmieniony: 



Uwaga:

Zmiana typów i wzorów obszarów i śladów jest dostępna tylko w funkcji Rysuj Obszar i Rysuj Ślad, 
podczas gdy istnieje ograniczona możliwość zmian w funkcji „Edycja” - „Zmień”. Obszary i ślady z 
wzorami obrazu nie są zmieniane w funkcji „Edycja” – „Zmień”, gdzie można wybrać wiele obiektów, 
aby zmienić ich właściwości. Wynika to z zabezpieczenia przed przypadkową zmianą wzorów, więc 
można to wykonywać tylko jeden po drugim. Praca nad najbardziej optymalną ale bezpieczną metodą 
zmian właściwości obszarów i śladów wciąż trwa. 

6. Ślady, 2-linie i 3-linie jako złożone quasi polilinie

Ślad, 2-linia i 3-linia są użytecznymi narzędziami do tworzenia quasi-polilinii zbudowanych 
odpowiednio z obszarów, dwóch linii obrysu lub 2 linii obrysu i linii osi. Zastosowań tych funkcji jest 
wiele, a jednym z nich może być szkicowanie rzutu ścian projektowanego lub inwentaryzowanego 
budynku. Plan taki składa się zwykle z zamkniętego konturu przekroju ścian z pokazanymi otworami 
okiennymi i drzwiowymi. Funkcja pozwala jedynie na szkicowanie ścian, bez uwzględniania takich 
detali jak np. węgarki okienne, dlatego taki szkic trzeba następnie poddać niezbędnej modyfikacji. 
Głównym celem szkicu jest stworzenie szkieletu planu w rzeczywistych wymiarach. 

Oto prosty przykład. Załóżmy, że ściana budynku jest ścianą wielowarstwową złożoną z pustaków 
ceramicznych o grubości 250 mm, zewnętrzną płytę izolacyjną o grubości 65 mm i okładziny z cegły 
licowej o grubości 65 mm. Załóżmy również, że bazujemy na wymiarach wyznaczonych przez osie 
ścian konstrukcyjnych, więc jeśli grubość wszystkich warstw ściany wynosi 250+65+65=380 mm, a oś 
części konstrukcyjnej leży w odległości 125 mm od krawędzi wewnętrznej, to oś jest przesunięta o 
380/2 – 125 = 65 mm od osi geometrycznej (środka) ściany. Wartość jest dodatnia, jeśli zamierzamy 
kreślić ścianę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (w tym samym kierunku, w którym
rośnie wartość kąta). Jeżeli kierunek rysowania ściany jest zgodny z ruchem wskazówek zegara, oś 
przesuwająca się względem środka ściany musi być ujemna. 

Zaczynajmy szkic. Dla linii przekrojowych ściany wybieramy linię bardzo grubą. Wybierając „Rysuj” 
– „3-linia” za pomocą klawisza TAB możemy edytować grubość śladu i przesunięcie osi: 38; 6,5 (w 
cm, ze względu na wybrane jednostki). 

Szerokość i przesunięcie 
osi można wybrać 
alternatywnie z menu. 



Zacznijmy 3linię: pierwszy punkt 

Następnie drugi punkt:

W tym punkcie powinien 
rozpocząć się otwór okienny, 
dlatego wciskamy przycisk 
Home lub wybieramy z menu 
„Przerwa”: 

W ten sposób otwór okienny jest zaznaczony po prawej stronie. 

Kontynuujemy rysowania posługując się kiedy jest to konieczne wartościami liczbowymi długości linii
bądź jako pojedyncza wartość w trybie ortogonalnym bądź długość i kąt w trybie nieortogonalnym, w 
polu edycyjnym dostępnym po naciśnięciu klawisza TAB. Zaznaczamy wielkość otworu okiennego, 
następnie długość kolejnego odcinka ściany i naciskamy ponownie klawisz Home, aby dokonać 
kolejnej przerwy. Dodane zostają oba końce sekcji ściany wraz z krawędziami i osią ściany: 

Teraz kąt ściany zmienia się, tryb ortogonalny zostaje 
wyłączony (Ctrl-Q), następny odcinek ściany to 
początek wykusza. Po naciśnięciu klawisza Home lub 
wybraniu opcji „Przerwa” z menu pomocniczego 
pierwszy odcinek ściany wykuszu jest gotowy. 

Procedurę można powtarzać do końca 
wykusza, gdzie zawsze Przerwa (Home) 
zamyka odcinek ściany, a kolejny punkt 
wyznacza wielkość otworu

Kolejna sekcja i kolejna Przerwa (Home) 

    

            



Kontynuujemy procedurę wzdłuż całego budynku, używając wartości numerycznych i tworząc otwory 
za pomocą funkcji Przerwij (klawisz Home): 

ostatni segment może zamknąć ścianę za pomocą funkcji Zamknij (lub
klawisza End) 

Usuwanie ostatniego segmentu

Każdy wcześniej utworzony segment quasi-polilinii (śladu, 2-linii lub 3-linii) można kolejno usuwać w
funkcji „Usuń” (lub klawisz Delete). 

Po każdym usunięciu segmentu można dodać nowy segment, czy 
to odcinek ściany czy to otwór okienny lub drzwiowy. Gdy ślad 
jest już zamknięty i wykryto błąd, ślad można nadal otworzyć za 
pomocą funkcji Usuń, aby usunąć ostatni segment. Pierwszy 
segment zostanie zmodyfikowany do kształtu przed zamknięciem 
śladu (zamykanie śladu zwykle prowadzi również do zmiany 
pierwszego segmentu). 



Oto fragment śladu po zamknięciu:  

a po użyciu funkcji Usuń: 

Ściana jest ponownie otwarta, wszystkie 
poprzednie sekcje mogą być usuwane, jedna po 
drugiej, aż do samego początku i zastępowane 
odpowiednim segmentem, w przypadku pomyłki
co do kształtu, wymiarów itp., i tak dalej. 

Usunięcie ostatniego segmentu śladu (śladu 
zamkniętego) jest możliwe tylko przed 
rozpoczęciem kolejnego rysowania śladu. 

W przypadku utraty tej okazji cały ślad można 
edytować w taki sam sposób, jak każdy obiekt w 
AlfaCAD. 

Mały błąd można zawsze naprawić po 
zakończeniu tworzenia śladu, korzystając z 
funkcji Ciągnij, Wytnij, Utnij, Wydłuż itp. 

Edycja polilinii jaką faktycznie tworzy ślad, jest nieco ograniczona, o ile jest to blok polilinii, co jest 
przydatne w niektórych funkcjach edycyjnych, takich jak przesuwanie, obracanie czy kopiowanie. 
Rozbicie bloku polilinii umożliwia edycję każdego obiektu z osobna bez żadnych ograniczeń. 

Na koniec zobaczmy co uzyskaliśmy, choćby wymiarując ścianę: 



W ten sam sposób można narysować ściany konstrukcyjne wewnętrzne. Zakończenie śladu klawiszem 
ESC pozostawia polilinię otwartą, więc ściana wewnętrzna z otworem drzwiowym może wyglądać tak:

Ta sama ściana po kilku poprawkach (wycięcie linii przekrojowej i wydłużenie osi): 

   

AlfaCAD nie jest jakoś specjalnie dedykowany projektowaniu architektonicznemu. Ślad, 2-linie i 3-
linie mogą jednak znacznie ułatwić rysowanie planów budynków. Trwają prace nad rozszerzeniem 
funkcjonalności funkcji Ślad. Takie rozszerzenia pojawią się w przyszłych wersjach programu.  

7. Obrazy przezroczyste

AlfaCAD może teraz importować przezroczyste obrazy PNG, z 32-bitową głębią kolorów (24-bitowy 
kolor plus kanał alfa). Można importować obrazy w formacie PNG, JPG lub PCX. Inne formaty są 
konwertowane do PNG, JPG lub PCX w zależności od wybranej opcji w funkcji Blok – Wstaw obraz: 

Wstaw Mapę jest traktowane jako importowanie pliku obrazu w 
skompresowanym, bezstratnym formacie PCX, głównie z 1 i 8-bitową 
głębią kolorów, jednak można również wstawiać pliki 24-bitowe. 
Funkcja ta dedykowana jest głównie dużym zeskanowanym 
dokumentom, takim jak mapy kartograficzne i podkłady geodezyjne. 

Importuje skompresowane bezstratne 
pliki w formacie PNG, w tym 
przezroczyste obrazy 32-bitowe. 

Importuje wysoce skompresowane, 
stratne pliki w formacie JPG. 
Format JPG nie obsługuje 
przezroczystości. 

Gdy AlfaCAD wyświetla rysunek na ekranie lub drukuje na drukarce czy tworzy obraz zapisywany w 
pliku graficznym, najpierw rysowane są obrazy tła (mapy i inne zwykłe obrazy), kolejne obrazy 
wypełniania i wypełniane kolorami (także ślady) , następnie wszystkie obiekty wektorowe, takie jak 
linie, łuki, okręgi, teksty (z czcionkami wektorowymi i True Type) itp. Na samym końcu rysowane są 
obrazy „położone na wierzchu”. Każdy obrazek może otrzymać atrybut „połóż na wierzchu”, który jest
rysowany na wierzchu innych obiektach, jednak najczęściej używa się go w przypadku obrazów 
przezroczystych. 



Poniżej przykład umieszczenia przezroczystego obrazu PNG na wierzchu istniejących obiektów, w tym
przypadku na zakreskowanym wzorem obszarze: 

Fasada wykonana za pomocą 
linii oraz kreskowań obszarów 
ograniczonych poliliniami, 
kreskowań z użyciem 
wzorcowych obrazów, takich 
jak obrazy cegieł elewacyjnych,
tynków, dachówek pokrycia 
dachu, szyb okiennych, betonu, 
drewnianych drzwi 
balkonowych i ram okiennych. 

W Blok - Wstaw obraz - wstawiamy zdjęcie jako PNG wybierając przezroczysty obrazek z roślinami: 

Opcja „połóż na wierzchu” jest zaznaczona 

Obraz zostaje umieszczony na tle ściany. 

Na przykładzie obraz chmurki jest 
ustawiony jako zwykły obrazek (nie na 
wierzchu) więc jest traktowany jako tło, 
następnie rysowane są wszystkie 
kreskowane obszary, następnie wszystkie 
prymitywy takie jak linie, łuki itp., na 
końcu obrazy „Na wierzchu” aby uzyskać
kompletny rysunek zarówno na ekranie, 
jak i na drukarce lub w pliku graficznym. 



8.  Drukowanie tła

Gdy kolor tła użyty w rysunku musi zostać wydrukowany (co w niektórych sytuacjach uatrakcyjnia lub
tworzy wydruk rysunku bardziej wyrazisty, zwłaszcza na rysunkach z obrazami przezroczystymi takimi
jak chmury, rośliny) nowa opcja w oknie dialogowym drukarki umożliwia to . 

W obecnej wersji jako tło, 
zarówno na ekranie, jak i na 
drukarce, mogą być użyte tylko 
kolory ze standardowej palety 255
kolorów. Ta paleta zostanie w 
niedalekiej przyszłości 
rozszerzona o dowolny kolor z 
palety True Colour (24bit). 

9. Rozszerzenie funkcji „Odsuń” dla polilinii

„Odsuń” pozwala na wykonanie równoległej kopii linii, łuku, okręgu, a teraz także złożonego obiektu, 
takiego jak polilinia, która jest kombinacją linii i łuków połączonych w łańcuch. „Odsuń” polilinii 
używa dość złożonego algorytmu, opartego na pracy Liu et al ( [1] Liu, X.-Z., Yong, J.-H., Zheng, G.-
Q., & Sun, J.-G. (2007). An offset algorithm for polyline curves. Computers in Industry, 58(3), 240–
254.)   w implementacji i ze zmianami wprowadzonymi przez Jedidiah’a Buck McCready 
(https://github.com/jbuckmccready/CavalierContours#references ) a następnie dalszymi rozszerzeniami
przez autora AlfaCAD. 

„Odsunięcie” polilinii odbywa się w kilku krokach: 

• Generowanie segmentów odsuniętych od 
wskazanej polilinii. 

Oryginalna polilinia, plinie w kolorze niebieskim, 
wierzchołki w kolorze czerwonym

• Tworzenie polilinii „surowego” odsunięcia, 
pline1, przez przycięcie/łączenie segmentów 
„surowego” odsunięcia uzyskanych w kroku 
3. 

„Surowe” segmenty offsetu wygenerowane w kolorze fioletowym (Krok 1)



• Jeśli wejściowa polilinia ma przecięcia z samą sobą lub jest otwartą polilinią, powtarzane są 
kroki 1 i 2 z zanegowanym odsunięciem (np. jeśli odsunięcie wynosiło 0,5, tworzona jest 
„surowa” polilinia odsunięcia z odsunięciem -0,5), jest to pline2. 

• Odszukiwanie wszystkich przecięć pline1. Jeśli 
wykonano krok 3, wówczas odszukiwane są 
również wszystkie przecięcia między pline1 i 
pline2. Jeśli plinia jest otwartą polilinią, 
odszukiwane są również przecięcia między 
pline1 i okręgami w początkowym i końcowym 
wierzchołku polilinii o promieniu równym 
odsunięciu. 

Surowa polilinia odsunięcia utworzona z surowych segmentów 
odsunięcia, plinia1 (kolor zielony) (Krok 2)

• Tworzenie zestawu otwartych polilinii przez 
przecięcie pline1 we wszystkich punktach 
przecięcia znalezionych w kroku 4. 

• Odrzucenie wszystkie otwartych polilinii, 
których minimalna odległość do polilinii jest 
mniejsza niż odsunięcie.     

Polilinia prostego odsunięcia z przecięciami (turkusowy) (krok 4) 

Prawidłowe otwarte fragmenty polilinii utworzone z własnych 
przecięć (zielone, czerwone i niebieskie) (kroki 5 i 6) 

Otwarte fragmenty polilinii zszyte razem (w kolorze czerwonym i 
niebieskim) (Krok 7) 

• Łączenie ze sobą pozostałe otwarte fragmentów polilinii znalezione w kroku 6, zamykając końce przez 
ich zszycie, jeśli plinia jest zamknięta. 

Kluczowe różnice w porównaniu z oryginalnym algorytmem: 

• Gdy „surowe” segmenty odsunięcia są wydłużane w celu utworzenia surowej polilinii 
odsunięcia, są one alternatywnie: 

◦ rozszerzane do punktu przecięcia (oznacza to, że prostokąt jest kopiowany jako większy 
prostokąt (metoda „Normalna” – rozszerzenie autora AlfaCAD), jednak tylko w przypadku 
wielokątów taka transformacja będzie homotetyczna (tzw. jednokładność). 



◦ połączone łukiem w celu utworzenia zaokrąglonej stałej odległości od wejściowej polilinii 
(metoda „Gładka”) 

•     Obcinanie z podwójnym przesunięciem jest stosowane tylko wtedy, gdy polilinia wejściowa 
jest otwarta lub ma własne przecięcia, nie jest to wymagane w przypadku zamkniętej polilinii 
bez własnych przecięć. 

•     Jeśli polilinia jest otwarta, w każdym punkcie końcowym tworzony jest okrąg o promieniu 
równym odsunięciu, przecięcia między tymi okręgami i surową polilinią odsunięcia są 
uwzględniane podczas tworzenia fragmentów polilinii wynikowej. 

•     Zanikające segmenty łukowe (łuki, których promień jest mniejszy niż wartość odsunięcia) są
przekształcane w linię i specjalnie oznaczane w celu łączenia. 

Poniżej testowy przykład wielokrotnych odsunięć przy użyciu identycznej odległości jednej kopii od 
kolejnej, dla złożonej polilinii metodami Normalną i Gładką. Oryginalna polilinia jest oznaczona 
czerwoną, grubą linią. Odsunięcia zostały wykonane w obydwu kierunkach (do wewnątrz i na 
zewnątrz). 

W każdym przypadku offset wykonywany jest w zadeklarowanej odległości od pierwotnej polilinii po 
stronie wskazywanej przy pomocy wskaźnika, lub przesunięcie kopii najbliższego segmentu polilinii 
przechodzi przez punkt wskazany przez wskaźnik. W przykładzie wybrano „odległość”, aby każda 
kopia offsetowa znajdowała się w identycznej odległości od poprzedniej kopii. 

Metoda „Normalna”



Metoda „Gładka”

Tutaj bardziej praktyczny przykład odsunięcia polilinii: 



9.1.  Rozszerzenie funkcji „Offset” dla krzywych Beziera i polilinii złożonych z krzywych Beziera 

Krzywa Beziera może być narysowana jako pojedyncza krzywa lub ich niezblokowany łańcuch lub 
jako polilinia, w której każdy segment polilinii jest krzywą Beziera (domyślnie). Nie jest łatwo 
wygenerować krzywą Beziera, w którym każda jego część leży w tej samej odległości od krzywej 
referencyjnej. W wielu przypadkach nie jest to analitycznie wykonalne, dlatego AlfaCAD wykorzystuje
metodę „cienia”, gdzie „cień” krzywej Baziera w postaci polilinii składa się wyłącznie z wektorów 
aproksymujących oryginalną krzywą, co pozwala na zastosowanie algorytmu przesunięcia polilinii. W 
ten sam sposób wykonywana jest funkcja „Wytnij”, w której krzywa Beziera zostaje zastąpiona 
przybliżoną polilinią, a następnie przecięta w celu utworzenia dwóch rozłącznych polilinii. W 
przypadku funkcji Odsuń krzywa nie jest zastępowana polilinią, pozostaje krzywą Baziera, chociaż jej 
kopie bazują na aproksymacji polilinii (cieniu). 

Krzywe Beziera w postaci polilinii zawierające punkty przecięcia są traktowane jako rozłączne 
polilinie, a każda część cięcia jest odsuwana niezależnie, w zależności położenia wskazanego punktu, 
przez który ma przejść kopia, lub strony, po której zostanie wykonana kopia w określonej odległości. 



9.2.  „Odsunięcie” prostokątów, wielokątów, elips i łuków eliptycznego 

Prostokąty, elipsy i łuki eliptyczne w AlfaCAD to polilinie, tworzone podczas ich konstruowania na 
podstawie odpowiednio wierzchołków, osi głównej i drugiej półosi lub środka i dwóch półosi, lub łuku 
kołowego przeskalowanego z różnymi współczynnikami skali dla osi X i Y. 

Wszystkie te obiekty można dowolnie przycinać w funkcji „Wytnij” lub przycinać w funkcji „Utnij” na
całej jego długości. Funkcja „Odsuń” jest wykonywana w podobny sposób, identyczny jak każda inna 
polilinia. 

Odsunięcie prostokąta metodami Normalną i Gładką



W przykładach oryginalny obiekt jest rysowany czerwoną, grubą linią Te atrybuty zostały zmienione 
po wykonaniu funkcji Odsuń w celach prezentacyjnych. Kiedy wykonywana jest funkcja „Odsuń”, 
atrybuty obiektu referencyjnego (kolor, warstwa, szerokość linii i typ) są dziedziczone przez kopie 
offsetowe. 

Odsunięcie elipsy Odsunięcie łuku eliptycznego

Odsunięcie wielokąta (ośmiokąta foremnego) z zastosowaniem metod Normalnej i Gładkiej 

Odsunięcie linii szkicowej

9.2.  "Odsunięcie" 2-linii i 3-linii

2-linie i 3-linie zbudowany jest z linii i w zależności 
od wybranej opcji, cały obiekt tworzy quasi-polilinię 
lub jest po prostu zestawem niezblokowanych linii. W 
obu przypadkach funkcja Odsuń jest ograniczone do 
jednego wskazanego segmentu, jak pokazano na 
poniższym przykładzie: 



10. Brakujące klocki

ALfaCAD tak jak inne programy typu CAD jest programem złożonym. Nowe obiekty wprowadzone w
wersji 1.6 jak obszary, ślady i kreskowania z wykorzystaniem fotorealistycznych wzorów nie mają 
swoich odpowiedników we wcześniejszych wersjach programu. AlfaCAD zawsze był i będzie 
odczytywał wszystkie rysunki wykonane w poprzednich wersjach, ale rysunki wykonane w wersji 1.6 
mogą być jedynie odczytane przez nową wersję. Starsza wersja co prawda odczyta rysunek, ale nie 
wyświetli i nie wydrukuje nowych elementów zastępując je obszarami wypełnionymi kolorem. 

AlfaCAD zapisuje rysunki i bloki we własnym formacie. Funkcje eksportu rysunku do formatu DXF 
pozwalają na odczytanie rysunku w innych programach, choć nie wszystkie obiekty posiadają swoje 
odpowiedniki w tymże formacie, i muszą być zastąpione przez obiekty podobne bądź graficznie 
identyczne ale nie tożsame. Wersja 1.6 nie zapisuje jeszcze nowych obiektów w formacie DXF, choć 
takie uzupełnienie znajdzie się w kolejnej wersji. Z uwagi jednak na wiele poprawek do poprzedniej 
wersji, autor zdecydował się na publikację nowej wersji przed ukończeniem wspomnianego 
uzupełnienia. 

Końcowa uwaga

Autor staje na palcach aby oczyścić każdą wydaną wersję programu z błędów, których jednak nie 
zawsze da się uniknąć, zwłaszcza gdy nowa wersja zawiera nowe funkcje i znaczące zmiany. Autor 
będzie wdzięczny za wszelkie uwagi i zgłoszenia o zauważonych błędach, które zawsze można 
przesyłać na adres e-mail publikowany na stronie oraz widoczny w informacjach o programie. 
AlfaCAD został pomyślany jako prosty, uniwersalny edytor graficzny, który pozwala szybko wykonać 
wszelkiego rodzaju rysunki inżynierskie i inne, gdzie nie jest wymagane modelowanie 3D. Jednym z 
podstawowych założeń jest swego rodzaju minimalizm, wyrażający się w szczególności w prostym 
interfejsie, którego zadaniem jest umożliwienie dostępu do wszystkich funkcji programu w sposób 
maksymalnie ograniczający ilość informacji docierających do użytkownika z ekranu. To użytkownik 
decyduje, co i jak chce zrobić, a interfejs ma ułatwić ten wybór bez zaśmiecania ograniczonej 
przestrzeni ekranu informacjami niepotrzebnymi do wykonywanej operacji. Autor uważa, że cel ten 
jest osiągany, dlatego wszystkie nowe funkcje i rozszerzenia wpisują się w charakter przyjętej metody 
komunikacji użytkownika z programem. 

AlfaCAD nie kopiuje tego, co prezentują inne podobne programy, zarówno te proste, jak i te 
najbardziej złożone. Nawet niezbyt długie użytkowanie programu procentuje opanowaniem jedno- lub 
dwu-znakowych poleceń, które szybko inicjują funkcje, wielu skrótów klawiszowych i technik 
przyspieszających proces rysowania. 

Autor ma nadzieję, że koncepcja ta znajdzie zwolenników, którzy w odpowiedzi odnajdą w programie 
źródło własnej inspiracji. 

Przyjemnej pracy z AlfaCADem

Autor
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