GeoWin BRX
geodetická nadstavba

GeoWin

nyní i pod BricsCAD Pro

GeoWin umožňuje uživateli vytvářet, či udržovat účelové mapy širokého užití od map pro projektové účely po
základní mapy závodu nebo technické mapy měst. Program má rozsáhlé možnosti jak v oblasti vstupů a výstupů, tak
v oblasti editace již vytvořených objektů. Program GeoWin rovněž řeší oblast technické dokumentace k mapě.

GeoWin rovněž umožňuje vytvářet stavební plány pro rekonstrukce na základě geodeticky měřených dat, tzn.
kreslit zdi, vkládat prostupy, okna, dveře...

Ukázka některých základních funkcí:
Práce se souřadnicemi:
Načtení souboru se souřadnicemi

Výpis souřadnic bodů do souboru

Doplnění bodu

GeoWin umí při načtení souřadnic do výkresu též načíst bodové značky
podle kódů a podle předpisu spojnic vykreslit pospojovanou kresbu. Kódy
pro tuto automatizovanou kresbu jsou samozřejmě uživatelsky
modifikovatelné.
Načítat nebo vypisovat souřadnice lze v libovolném souřadném systému.
Čísla bodů respektují formát dle katastrální vyhlášky (úplný i zkrácený
název). Pro odlišení různých měření lze použít před číslo bodu prefix. Při
operacích s body je možné použít kontrolu na duplicitu (čísel) bodů.

Kreslení mapových značek
Bodové značky
Liniové značky

Mapové značky, jak bodové, tak liniové, respektují
normu ČSN. Bodové značky jsou tvořeny bloky a jsou
tedy plně uživatelsky modifikovatelné. Uživatelsky lze
i přidávat značky nové, či předefinovat chování
stávajích. Pod kontrolou uživatele jsou též definice
všech značek liniových. Prostředí je navrženo tak, že
lze kreslit nejen myší, ale i zádáváním čísel bodů
z klávesnice. Kreslení může probíhat ve 2D nebo 3D.

Adjustace
Vložení mapového listu

Orámování výkresu

Kresbu lze orámovat formáty A4 a nebo vložit rámy mapových
listů, popřípadě exportovat jednotlivé mapové listy do
výkresového prostoru

Rekonstrukce

Vytvoření prostupu ve zdi

GeoWin obsahuje
funkce pro kreslení
stavebních plánů
po geodetickém
zaměření budov.
Jedná se o kreslení
zdí, vytváření
prostupů, oken,
výklenků, vsazování
dveří.

Vytvoření okna

Kreslení těchto
objektů je navrženo
tak, aby
respektovalo
geodetické metody
měření.
K dispozici jsou
samozřejmě i
mapové značky dle
ČSN.

