
AlfaCAD v. 1.8 jest gotowy.

Co nowego:

1. Krzywe Beziera.

Poza krzywymi Beziera dostępnymi już w poprzednich wersjach programu, w nowej 
wersji pojawiły się wielopunktowe splajny bazujące na - alternatywnie - punktach 
dopasowania lub punktach kontrolnych. Program pozwala na poprowadzenie krzywej 
poprzez maksymalnie 256 punktów, wyznaczając krzywą z zadanym, jednolitym 
parametrem napięcia w każdym z węzłów.
Splajny mogą być otwarte lub zamknięte. W splajnach zamkniętych krzywa przechodzi 
łagodnie z ostatniego punktu do pierwszego zachowując ten sam parametr napięcia w 
obu węzłach.
Funkcja rysowania splajnów przychodzi wraz z całą skrzynką narzędziową, pozwalającą
użytkownikowi na wycinanie krzywej, przycinanie krzywej do granic innych obiektów, 
w tym splajnów, przedłużanie linii i łuków do splajnu, kopiowanie równoległe (offset), 
dzielenie na części, wreszcie włączania splajnów do zbioru granic kreskowania i 
wypełniania wzorcem, jednolitym kolorem lub wzorem obrazu.
Kalkulacja kształtu splajnu bazuje na uproszczonym algorytmie będącym kombinacją 
kalkulacji sześciennych krzywych Beziera, z zadanym napięciem w zadanych punktach 
dopasowania lub w wyliczonych punktach dopasowania dla krzywych opartych na 
punktach kontrolnych, gdzie uproszczenie dotyczy wpływu położenia każdego węzła na 
kształt jedynie 2 segmentów splajnu po każdej stronie węzła.
Splajn może też być obiektem lokalizacji punktów przy konstruowaniu innych obiektów,
oferując wyznaczanie puntu przecięcia prostej prostopadłej do splajnu w punkcie czy 
najbliższego punktu leżącego na splajnie względem wskazanego celownikiem obszaru.

Przy eksporcie rysunku do formatu DXF spajn zapisywany jest w natywnej formie, jako 
obiekt SPLINE ze specyfikacją punktów dopasowania lub punktów kontrolnych, 
stopniem wielomianu krzywej jak też flagą zamknięcia, aczkolwiek, z uwagi na różnice 
w algorytmie wyznaczania punktów na krzywej dla Bezier spline, w odróżnieniu od 
kwadratowych i sześciennych pojedynczych krzywych Beziera, kształt splajnu może się 
różnić przy edycji rysunku w innych programach typu CAD. Co więcej, flaga 
zamknięcia splajnu jest w niektórych programach ignorowana (w tym w Autocadzie).

2. Nieprzezroczystość brył, śladów i jednokolorowych kreskowań.

Obiekt Obszar otrzymał nowy atrybut - nieprzezroczystość. Parametr ten może przyjąć 
wartości od 0 do 255, aczkolwiek, dla ułatwienia wyboru, parametr ten został 



skwantyzowany do 5% zakresu, tak więc może on przyjmować wartości od 5%, 10%, 
15% itd aż do 100%.
Obiekt Ślad jest posortowanym łańcuchem obiektów typu Obszar, podobnie jak 
kreskowanie jednolitym kolorem, gdzie zamknięte granice obszaru kreskowania 
wypełniane są obiektami typu Obszar aproksymując z zadaną dokładnością kształt 
obszaru kreskowania. Tak Ślady jak i kreskowania mogą przyjmować różną od 100% 
(domyślną) wartość nieprzeźroczystości. 
W przypadku obiektów Obszar i Ślad z wybraną grubością linii w zamian za 
wypełnienie, parametr nieprzezroczystości nie ma zastosowania, gdyż jedynie obrys 
obszaru lub śladu zadaną grubością linii jest widoczny na rysunku.

Aby zademonstrować nowe obiekty i atrybuty, oto taki naiwny, głupi, ale zabawny plan 
zielonej wyspy ze strumieniem i ścieżką. Na środku pustyni…

Jako schematyczny szkic z otwartymi i zamkniętymi splajnami, następnie wyciętymi 
(przerwanymi) i przyciętymi, z kreskowaniami wektorowymi połączonymi z 
przezroczystymi kolorami:



I bardziej udekorowany, z wykorzystaniem obrazowych wzorów kreskowania:

3. Najlepsze dopiero nadejdzie...

Linux

Prace nad wersją dla Linux jako natywnej aplikacji systemu trwają. Do tej pory 
AlfaCAD może być jedynie uruchamiany w systemie Linux z wykorzystaniem 
biblioteki Wine, aczkolwiek mimo dużego postępu (testowane na wersji 7.7) program 
nie działa w 100% dobrze, a problem dotyczy odświeżania ekranu kiedy to czasem 
odświeżanie wymaga interakcji, jak przesunięcie kursora czy interakcję z klawiatury, co 
w pewnym stopniu ogranicza użyteczność programu. Program testowano na Fedora i 
Arch Linux.
Wersja dla Linux wymaga nieco pracy i czasu…



Open Source

Decyzją jedynego twórcy programu, kod źródłowy AlfaCAD zostanie udostępniony 
społeczności na zasadzie Open Source, na licencji GPL.
W tym celu kod źródłowy AlfaCAD jest oczyszczany ze wszystkich śmieci, a cały 
pakiet i biblioteki pomocnicze są porządkowane.
Będę informował o postępie w tej sprawie. Myślę że w czasach dominacji gigantów czy 
wręcz monopolu na wdrażanie programów CAD tak w praktyce inżynierskiej jak i 
wśród amatorów, pewna doza wolności wyboru nadal ma sens. Niech więc AlfaCAD, 
obok innych programów takich choćby jak LibreCAD, Qcad, FreeCAD i kilku innych 
stanie się inspiracją dla tych którzy chcą wiedzieć jak powinno się albo nie powinno się 
robić CAD.
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