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1 PRIEDAS. Įrankių trumpiniai (Shortcuts)
Elementų koregavimo ir redagavimo įrankių trumpiniai (Modify shortcuts)
Pagrindinėje įrankių juostoje galima rasti papildomus įrankius, skirtus elementams koreguoti ar redaguoti
(Modify). Žemiau esančioje lentelėje pateikti Modify įrankių populiariausi ir naudingiausi trumpiniai.
Trumpinys
(shortcut)

Komanda / įrankių paskirtis (ENG)

Įrankių paskirtis (LT)

AL

ALIGN / Aligns one or more elements with
selected element.

Pritraukia vieną elementą prie kito ir pasuka
antrąjį elementą pagal pirmojo kraštinę, t.y.
lygiuoja elementus.

AR

ARRAY / Creates a linear or radial array of
selected elements.

Kopijuoja elementus vienodu atstumu iškart
nurodant norimų elementų kiekį.

CO arba CC

COPY / Copies selected element(s).

Kopijuoja projekto elementus.

CP

COPE; APPLY COPING / Applies coping to
steel beam or columns.

Pritaiko sudurimus sijoms ir kolonoms.

CS

CREATE SIMILAR / Creates an element of
the same type as the selected element.

Sukuria to paties tipo elementą kaip ir
pasirinktas elementas.

DE

DELETE / Removes selected element(s) from
the building model.

Pašalina elementus iš projekto.

DI

ALIGNED DIMENSION / Creates an aligned
dimension.

Sukuria lygiagretų matmenį.

DM

MIRROR - DRAW AXIS / Reverses the
position of a selected model element, using a
user-generated line as the mirror axis.

Nukopijuoja arba nustumia elementus
veidrodiniu principu, nubrėžiant kopijavimo
(nustūmimo) ašį.

EH
EL

EOD

LI
LW

MA

HIDE IN VIEW:HIDE ELEMENTS / Hides an
element from view.
SPOT ELEVATION / Displays the elevation of
a selected point.
OVERRIDE GRAPHICS IN VIEW:OVERRIDE
BY ELEMENT / Changes the graphic display
settings for selected elements in the current
view.
MODEL LINE; BOUNDARY LINE; REBAR
LINE / Places a new line.
LINEWORK / Overrides the line style of
selected line in the active view only.
MATCH TYPE PROPERTIES / Opens the
Match Type tool to convert one or more
elements to match the type assigned to
another element.

Paslepia elementą vaizde.
Parodo aukštį pasirinktame taške.
Pakeičia pasirinktų elementų grafinio
atvaizdavimo parametrus esamame vaizde.
Piešia naują liniją.
Pakeičia pasirinktos linijos stilių aktyviame
vaizde.
Konvertuoja vieną ar kelis elementus, kad jie
atitiktų pirmo pasirinkto elemento tipą.

MR

MIRROR - PICK AXIS / Reverses the position
of a selected model element, using a selected
line as the mirror axis.

Nukopijuoja arba nustumia elementus
veidrodiniu principu, panaudojant esamą
liniją (arba elemento kraštinę) projekte.

MV

MOVE / Moves a selected element.

Keičia elementų padėtį projekte.

OF

OFFSET / Moves a selected model line, detail
line, wall, or beam a specified distance
perpendicular to its length.

Nukopijuoja arba nustumia tam tikrą
elementą (pvz. sieną, liniją) tam tikru atstumu
lygiagrečiai esamam elementui.

PN

PIN / Locks a model element in place.

Prisega elementus projekte, kad jie išlaikytų
savo poziciją projekte ir liktų savo vietose.
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PP arba
CTRL-1
arba VP

PROPERTIES; TOGGLE PROPERTIES
PALETTE / Toggles the Properties palette.

Įjungia/išjungia parametrų (Properties)
paletę.

PT

PAINT / Opens the Paint tool.

Atidaro piešimo įrankį (Paint).

RC

COPE:REMOVE COPING / Removes coping.

Panaikina sudūrimus tarp sijų ar kolonų.

RE

SCALE / Resizes the selected element.

Keičia elementų dydį santykio principu.

RO
RP

ROTATE / Rotates selected element around
an axis.
REFERENCE PLANE / Creates a reference
plane using drawing tools.

Pasuka elementus projekte.
Kuria pagalbines (kontrolines) plokštumas.

SF

SPLIT FACE / Divides the face of an element
into regions for application of different
materials.

Padalina elemento paviršius į atskirus
regionus, kad būtų galima priskirti skirtingas
medžiagas.

SL

SPLIT ELEMENT / Cuts an element (such as
a wall or line) at a selected point.

Elementą, kurio ilgis yra laisvai kintamas
(pvz. siena, linija ir pan.), padalina į kelis
elementus.

TR

TRIM/EXTEND TO CORNER / Trims or
extend one or more elements to form a
corner.

Sujungia elementus, kurių ilgis laisvai
kintamas (pvz. sienos, linijos ir pan.), arba
nukerpa nelygiagrečių elementų galus.

UP

UNPIN / Unpins an element that is locked in
position or an element that is driven by its
host system.

Atsega prisegtus elementus, kuriems buvo
panaudotas įrankis PIN.

VH

HIDE IN VIEW:HIDE CATEGORY / Hides an
element category from view.

Paslepia elementus vaizde pagal pasirinkto
elemento kategoriją.
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