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1. Organizace příručky a několik základních rad uživatelum
 

Tento návod k použiti je sestaven tak, aby uživatel. po

jeho prostudování byl schopen připojit grafickou jednotku

k počitači, vybaveným rozhranim V.24 a byl ji schopen začít

programovat. Jsou ovšem i zkušení uživatelé, kteří jsou již

seznámeni s koncepcí grafického jazyka HPGL a spěchaji s

připojením a rychlým využitím. Tito netrpělivci by si však

měli přečist minimálně kapitoly o ovládání grafické jednot-

ky z panelu a o komunikaci, kde najdou popsána všechna spe-

cifika, týhajicí se XY 4160. Méně spěchajici uživatelé. at

laskavě přečtou celý návod, byt jen orientačně. Štastlivci,

kteří získají grafickou jednotku jako součást dodávky celé-

ho výpočetního systému, včetně programového vybaveni, si

však musi přečist minimálně kapitolu o ovládání z panelu,

kde se poučí např. o zakládání papiru a vkládání pera.

Návod je psán s cilem seznámit i méně zdatného  prosra-

mátora se způsobem programování grafických praci. Při. vy-

světlování většiny příkazů jsou uvedeny příklady a Činnost

grafické jednotky při chybě.

V dalším textu budou použivány pojmy poloha pera a stav

pere. Polohou se rozumi pozice pera v kartézské souřadnico-

vé soustavě x,y. Stav pera označuje pozici pera v. třetí

prostorové souřadnici, tj. pero může být zvednuto nebo při-

tisknuto k papiru. <

V těch případech, kdy česká terminologie není dosud

ustálená, jsou u některých pojmů uvedeny v závorce anglic-

ké názvy. Podobné. jsou. vysvětlovány. zkratky použivané

v grafichém jazyce, které maji základ v anglické termino-

logii. | |

Třebaže bylo záměrem autora příručky uspořádat ji. tak,

aby uživatel nemusel v textu přeskakovat a zase se vracet,

někdy nebylo možné popsat funkci jednoho příkazu bez. (

žiti příkazu, popsaného až v dalších odstavcích. Po
: * £ oj

Ž edu h ee 25 I M bark X zamofoa4 K5 ač 00

pou-
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2. První sezněémení s grafickou jednotkou %XY 4160
 

Grafická jednotka (GJ) XY 4160 je členem řady grafických

jednotek, počinaje typem XY 4130 z produkce podniku Labora-

torní přistroje Praha. Jde o řadu vynašečů, určených. pro

grafické práce ve spojeni s domácími, školnimi a profesio-

nalnimi mikropočCitači. Společným rysem cele řady je kresle-

ni na pohybující se papir formatu A4 ve směru delSi strany.

Podel kratši streny paplru se kresli perem, uchyceným. na.

voziku a pohybujicim se nad papirem. Všechny srafické jed-

notky pracuji jen s jednim perem. Pohyby jsou ovládány dvě-

ma krokovými motory a. fyzická. rozliSovaci schopnost © je

9,1 mm s výbornou opakovatelnosti. XY 4160 se od ostatnich

členů řady odlišuje tim, že má "vlastní inteligenci“ diky

zabudovanému mikropočitači a rozsáhlému programovému vyba-

veni. S nadrizeným počítačem komunikuje prostřednictvím

standardního sériového rozhrani V.24 s volitelným formátem.

a rychlosti přenosu. Rozumí příkazům v jazyce HPGL (Hewlett

Packard Graphics Language) s drobnými, funkčně nepodstatný-

mi odchylkami. Vykonává 55 příkazů pro grafické práce, což
umozňuje použití s mnoha profesionalnimi programy,  provo-
zovanými na počitačiích s operačním systémem CP/M nebo DOS
PC.

Z důvodu zachování této kompatibility byla programová roz-
lišovaci schopnost zvýšena na 40 bodů na mm, fyzické. roz-
lišení se však nezměnilo. Maximální rychlost kresleni byla
zvýšena. na 120 mm/s, zrychlení je 0,5 sg (4.9 ms 2).

Technické vlastnosti a cena předurčují grafickou. jed-
notku XY 4160 k použití v oblastech počítačové grafiky,
aplikované v mnoha oborech lidské Činnosti. Je vhodná zej-

ména pro jednodušší výstupy v t.zv. prezentační grafice,
nebot vnitřní programové vybavení dovoluje snadno. kreslit

vyšvafované sloupcové i koláčové diagramy a mnohon. | dalších
ivpu grafu.

  



3. Jazyk HPGL

Špičková kvalita grafických výstupních. zařízení firmy

Hewlett Packard způsobila, že ce tato zařizení stala velmi

rozšířená a s nimi i komunikační jozyk, definovaný pro ta-

to zařízení. Stal se neoficiálním ovětovým standardem v té-

to oblasti. Soubor povelů neni nijak. uzavřen, nadále se

vyviji a je. možno jej rozSiřovat při. zachování.. jednodu-

chých zásad.

+ Každý grafický přikaz začíná dvoupismenovým mnemonickým

kódem přikazu. Kódy jsou odvozeny z anglických. vyjádřeni

příkazu. Znaky jsou přenášeny v kódu ISO 7 (KOI 7,ASCII) a
pro arafickou jednotku XY 4160 mohou být ze souboru velkých

ji malých znaků nebo jejich kombinaci. Za mnemonikoupřika-

zu bývaji uvedeny parametry, +4 jemně separované oddělova-

Ci. Nekteré přikazy parametry nemaji. Každý přikaz je za-

končen zakončovaciím. znakem. Některé. příkazy. mohou. být

sdružovány s vynecháním zakončovacího znaku. Parametry

jsou podle typu přikazu čiselné nebo textové. Všechny pa-
vametry jsou však vyjádřeny ve formě řetězců znaků. Čisel-
né parametry jsou ve forme řetězců čČislic se znaménky + —-
a desetinnou tečkou, případně v semilogaritmickém -vy jádře-

ni i se znakem E. Textové parametry obsahuji  nezáporný
počet znaků, které reprezentují grafické nebo řídící sym-
boly. Parametry jsou rovněž předávány v kódu ISO v sedmi-
bitovém nebo osmibitovém vyjádření (KOI 7 nebo KOL 8) v
závislosti na formátu přenosu.

Ve standardní verzi HPGL je jako  oddělovač definován
znak čarka. Oddělovačem mezi parametry je u XY 4160. jiný
znak než čišlice, případně desetinná tečka a znak E.
Oddélovačem je tedy i mezera a další řídicí symboly. V ná-
stedujicích příkladech jsou uvedeny některé možnosti vyjá-
dření a oddělení dvou parametrů o hodnotách 1,5a -0,5.

1.5.-08.53 1.5 -0.5 e
o 1.5-.53. .15E1—.5E+00:-

novem on cesee 3me DÝT: minimólně

-

jeden. Znaky
E ně E o + ae M P ž Z k us Ei M 3 . k os. ME- : n"A5 do- bat použity jě ko oddě lov ače.,  avěšsk. něsm(o jj Z . © Zo

  

  



opakovat, Jiné oddělovače se mohou opskovat, ale cely při-

kaz nesmi být delší než 512 znaků, včetně. zakončovaciho.

Mezi mnemonickým kódem a parametrem a rovněž před zakončo-

vacim znakem je oddělovač nepovinný.

Některé přihazy maji nepovinné. parametry, tj. jejich

hodnota nemusi být uvedena a je vnitřné nahrazena vypočte-

nou nebo standardní hodnotou. Neni-li některý parametr. ve

vstupním povelu uveden, pak i následujicí parametry nesmě-

ji být specifikovány. Výjimkou je příkaz UC; podrobnosti

jsou uvedeny u popisu tohoto příkazu.

Zakončovaci znak je v přikazech jazyka HPGL s. výjimkou

příkazu LB (label) jednotný a je jim středník. Při vypiso-

vání grafických symbolů přikazem LB se totiž v řetězci zna-

ků může středník vyskytnout aniž by měl funkci zakončovaci-

ho znaku. Příkaz LB má tedy zakončovaci znak jiný. Standar-

dně je jim ridici symbol ETX s dekadichým ekvivalentem 3,

je však možné jej změnit příkazem DT (podrobnosti jsou uve-

deny u popisu příkazu DT).

Parametry jednotlivých přikazů maji různý význam, a to-

mu odpovidá i jejich typ. To je vysvětleno podrobné u kaz- -

deho přikazu. Obecné je však možné. je klasifikovat. jako

parametry:

a) reálné s rozsahem -32768.9999 az 32767.9999

b) reálné s rozsahem —128.9999 az 127.9999

c) celočiselné s rozsahem -32768 až 32767

Při vstupu dat do grafické jednotky mohou. však. všechny

parametry být reálné. Převedení do celočiselného vyjádření

se provadi programovým vybavením GJ. U některých příkazů

plati pro parametry další omezeni. Toje popsáno podrobně

vw příslušném odstavci.

I nejzkušenějšímu programátorovi se přihodí
pracovaném programu je chyba, Rovněžtak V

zněeků, předávaných grafické jednotce, se mohou
chyby. Pro dejdich enazět oMAhbnlení

„ Že ve vy-
posloupnosti

vyskytnout

je v programovém vyhave-
HT 31 4400 ZaDUudována dětekce a signalizace chyb. Odhalení.
  "ogramu nadřízeného počítače však4- tako -nemusí

-obyt zeela snadné, Dříkazv, předávané grafické jednotce, se

  



noprováději okamžité, ale Jsou ukládány do vyrovnávací pá-

měti. Odtud jsou, ve stejném pořadi, v jakém byly prijaty.

vybírány a prováděny. Připadna chyba Je proto odhalena. se

zpožděním, které ztěžuje jeji nalezeni. Nalezení chyby. Je

indikováno operátorovi rozsvícením červené. luminiscenčni

diody (LD) na panelu grafické jednotky. Současně se chyba

registruje ve vnitřní paměti GJ a je možno ji přečist při-

kazem OE. Signalizaci některých nebo všech chyb. Je mozno

potlačit příkazem IM. Ve vnitřní. paměti. je registrována

vždy první detekovaná chyba. Další následujicií chyby re-

gistrovány nejsou. To dovoluje odhalit postupné. všechny

chyby i jejich pořadi.

Čislo chyby určuje zároveň chování GJ při jejim naleze-

ni. Možné chyby jsou:

1 - neznámý prikaz. Celý řetězec znaků až po nejbližší

znak ";“ je ignorován. m

2 - špatný počet parametrů. Při menšim počtu než je poža-

dováno, je přikaz ignorován (výjimkou je příkaz UC).

Při větším počtu parametrů je příkaz proveden s. poža-

dovaným počtem parametrů, zbytek je ignorován.

3 - jeden nebo vice parametrů je mimo dovolený rozsah. ne-

bo při výpočtů došlo k překročení rozsahu celočiselných

hodnot.. Provádění příkazu ukončeno.

4 - chyba zakončovaciho znaku. V celém rozsahu. vnitřní vy-

rovnávaci paměti nebyl nalezen očekávaný © zakončovaci

znak. Celý obsah vyrovnávaci paměti se ignoruje.

5 - příkazem CS nebo CA byla specifikována neznámá sada

znaků. Přikaz je ignorován. í |

6 - přetečení polohy. Některým příkazembyla určena poloha

pera mimo. platné okénko. Chyba neni indikována čČerve-

nou LD, ale rozsvicenim žluté LD, označené OW.. Pokud

je registrována ve vnitřni. paměti, po přesunu pera do
bodu uvnitř okénka je tato registrace zrušena.

si nr Ka 3 „M * z 3M L í ee v s . * "č

Ve vnitřní paměti je udržován rovněž stavový údaj ve formě
KŘ zákě rkcého ee E sk bnee "Tma bom x £

přečist přikazem OS -a podrob-
MOHT4 JEOU uvedeny. u popisu tohoto příkazu. V popisu. při-

kazůbudevysvětleno í u PM

 

: Aaké. i aw 1 i vňovánístavoveho M údaje Ko :Z í

  



4. Kreslic2i plocha, okenkovéní a Šškálovánií
 

+

Graficka jednotka. XY 4160 pracuje s. formátem A4.

Z celkové plochy 297 x 219 mm je pro kreslení využito

260 x 185 mm. Tato plocha je rozdělena. na. 10400. x 7400
Čtverečků, tj. délka strany čtverce je 0,025 mm. Toto roz-
delení určuje zakladní souřadnice. Každý vrchol čtverce je
určen dvojici souřadnic a na něj je možno přesunout pero
specifikováníim jeho zakladnich souřadnic. Ve skutečnosti
lze pero přemistit s rozlišenim 0,1 mm (fyzický krok), ale
jak bylo již vysvětleno, zvýšení rozlišovací schopnosti je
provedeno za účelem dosažení kompatibility s vynašeči fir-
my Hewlett Packard a dalšich firem, z nichZ mnohé použiva-
ji stejného postupu.

Poloha hraničních bodů fyzické kreslicií plochy určuje
současně fyzické meze kreslení (hara clip limits). Vně-
těchto mezi nelze pero.  Žádnými prosramovými prostředky
přesunout. Ve směru kratěií strany je to zajištěno fyzický-
mi dorazy, u delší strany programově a papir lze pouze
vyjmout nebo založit ve zvláštním stavu GI. í

Plochu, kde je dovoleno kreslit, je možno zmenšit za-
vedenim t.zv. okénka. To se provadi specifikovánim proti-
lehlých rohových bodů obdélníka v základních souřadnicich
a plocha, kde je kreslení dovoleno, je průnikem fyzických
mezi se specifikovaným okénkem. Pokud je programem požado-
váno hkreslenií mimo okenko, přesuny pera, ani změny jeho
stavu se fyzicky neprováději, ale probíhaji všechny výpoč-
ty, potřebné pro přesuny. Při návratu pera dovnitřokénka
Se pero přesune do správné polohy a souvislost Čar i
porcionálita kresby zůstanou zachovány
Seče se okénko nastaví

pro-

„ Při zapnuti. vyna-
na fyzické meze a. je možno Je změnit

programové nebo pomocí tlačítek na panelu. =
Na fyzické kreslici ploše je možno definovat v. základ-

nich souřadnicích dva šká lovaci body Pl a: P2,
Té 2 oodnoty,. definované uživate-lem, a zanést tak. zobrazení uživatelských

. Ei F0ní £ h„BOEšsdrij C pod J e vzta héýů:

„souřadnicmn-

  



H (P2x-Plx)*(x-U1x)/(U2x-U1lx)+Plx

(z (P2ý-Ply)s (y-Uly)/(U2y-Uly)+Plya
e !

kde x' a y' jsou výsledné základní souřadnice.
Plx a Ply jsou základní souřadnice bodu Pl,
P2x a P2y jsou základní souřadnice bodu P?.
Ulx, resp. Uly jsou hodnoty uživatelské souřadnice x
resp. y přiřazené bodu Pl.

Užx, resp. U2y jsou hodnoty uživatelské souřadnice x,
resp. y přirazené bodu P2.

X a y jso

a%

u souradnice zobrazovaného bodu v uživatel-

« ské soust *

Z hlediska škálování jsou možné dva způsoby používání
srafické jednotky XY 4160. Škálování může být zapnuté nebo
vypnuté. Přechody mezi těmito způsoby se provádějí pomoci
příkazu SC. -Při vypnutém škálování se pracuje zásadně v
základních souřadnicích. Při. zapnutém škálování se pracuje
v uživatelských souradnicích a přepočet do. záklaadnich
souřadnic se provádi v grafické jednotce. Parametry u
některých příkazů. (TL; DR; SR; LT; FT) maji význam
relativní části ze vzdálenosti Skálovacich bodů Pl a P2.
Uživaji se bud. délka „uhlopričky Pl P2 nebo rozdily
souřadnic P2x - Plx, resp. P2y - Ply a podminky jsou
popsány u příslušných příkazů. Použiji-li se tyto přikazy
i při vypnutém Šškálování, budou provedeny © opřepočty na
absolutní. hodnoty parametrů S ohledem na polohu
Škálovacich bodů. U. těchto příkazů se tedy  škálování
provádi pouze na základě polohy škálovacich bodů a
uživatelské souřadnice se nerespektují. Zmenšování nebozvětšování kresby př i zachování proporcí je možné provádět
pouze změnou polohy Skálovacích bodů.

Někdy může být požadováno kreslení různě  převrácených
výkresů. Podrobnější rozbor. výše uvedených vztahů. propřepočet z uživatelské do základní soustavy ukazuje způsobjak toho dosáhnout. Je to možné provést. změnou definiceuživatelského měeřitkak Iskéhr eritka nebo změnou polohy škálovaciích bodů.

  

———.. | ---.. 8 měřítko se u některýchHTha váma fe 02 s Ko 8 nd do na
|

příkazů neuplatňuje, Je Jediným možným způsobem převrácení
změna

©

polohy

o

Škůlovaciích bodů při zápnutém

  



Skalování. Pokud takový. obrázek. obsahuje i. popisy, Je

třeba ještě respektovat i vzájemné interakce mezi. určením

směru vypisováni, rozméry znaků a. polohou., škálovacich

bodů. Tyto interakce jsou uvedeny ov. kapitole 10. této

přiručhy »

Při zapnuti grafické jednotky se nastaví bod Pl na dol-

ni levy roh (bod o souřadnicich 0:0) formátu A4. Osa x. je

orientována podél delší strany formátu. Bod P2 se. nastavi

do protějšího rohu a má. souřadnice v. základní. soustavě

10400;7400. Změnit polohu bodů Pl a P2 je možné programově

příkazem IP nebo manuálně, pomocí tlačitek na panelu. Zadat

a zrusit měřitko je možné prikazem SC.

Zakladni orientace os je, jak bylo uvedeno. taková, že

osa x leži poděl delší strany formátu A4. Osa y je na. ni

kolmá. Situaci ilustruje obr. la. Zavedením rotace souřad-

nicové soustavy o 90%.se orientace os změní, jak ukazuje

obr. Jb.

 

   

         

 

obr. la | o ons en8byv:

Základní orientace 60s Rotovaná orientace os.
s poloha bodů P1 a P? |(a poloha bodů Pl a P2

  

Je úsžíný“ prvý    přechod z rotované dozákladn
| :

| i“ ČPj en ké

souřadnicové soustavy

  

j m m 9 š n č í p r ov é d ě+ 1 progr=: s Am , : s

  



mově přikazem RO a manuálně, jak je popsáno v kapitole o

ovládaní GJ z panelu.

Nadřízený počitač může požádat grafickou. jednotku ©

předání dat o fyzických mezich, poloze Skálovacich bodů. a

okénku. K tomu slouží příkazy, popsané v kapitole o čtení

údajů z grafické jednotky.

5. Příkazy pro zadání okénka, škálovacích bodů, škálování a

rotaci |
o

Příkaz IW - input window -vstup okénka ©

*

Slouží k zavedení údajůo okénku.Mádvapřipus

   



 

Jiný počet parametrů než © nebo 4 vyvolá hláSenií chyby

9. Při menšim počtu parametrů než 4 se příkaz neprovede,

při větším počtu než 4 se k provedení využiji první. Čtyři

parametry a zbytek se ignoruje.

Příkaz IP —- input Pl and P2 —- vstup. škálovacich. bodů.

Přikaz dovoluje určit programovými prostředky polohu. šká-

lovácich bodů. | í

Přemisťování šŠkálovacích bodů umožňuje jediným příkazem

měnit měřítko kresby, umísťovat kresbu do požadovaného

mista listu papíru a převracet různým způsobem kresbu.Jsou

připustné tři formátypříkazu: 0.. B 5

© IPPlx, Ply, P2x,P2y:

kde Pl x A Pi yý jsou zák 1 adn i souřadnice bodu Pi, m :o |

(P2xaP2yjsouzákl
adní | Rev

   uřadnice

Příkaz sečtyřmi

 

  

  



 

   

k provedeni příkazu se použiji první čtyři a hlásí se chy-

ba 2. .

Priklady:

Příkazem IP 1000 1000 2000 2000;

se přiřadi bodu Pl souřadnice 1000;1000 a bodu P2  souřad-

nice 2000;2000.

Následuje-li příkaz IP 3000 4000;

bude mit bod P2 souřadnice 4000:;5000.

Posloupnost přikazů IP; IP100 200; .
způsobí hlášení chyby 3, neboť prvním příkazem se nastaví
Skálovaci body na vrcholy obdélníku, určujícihe fyzické
meze kresleni, a druhým přikazem se bod P2 přesune mimo
tyto meze. Je možný i příkaz IP © 5000 5000 ©: kterým se
zavede převrácení smyslu osy y.- |

Pokud před zavedením škálovacích bodů je nejistota o
orientaci souřadnicové soustavy, je vhodné, použit příkaz
OH ke zjištění stavu rotování (viz příkaz OH).

*

PříkazSC - scale instruction - definice měřítka

Příkazem.se zavádí.soustava Vživatelských jednotek. přiřa-
zenim hodnot škálovacímbodům,Pl. „P2., Dovoluje zavést
vhodné měřitko pro zobrazení. Je. možné např. přejít do
soustavy, uživajiící jako základní jednotku.mm, nebo přiřa
dit osám různá.měřítka.. 6: —-
Jsou připustné,dva:MlooněKPŘAkAo

  
  

kde Xmsn jehodnota,přiřazovanásouřadnici Pix,
ELA M. u A JETMA

aná souřadnici |
řiřazovanásouřadniciPly,-

jehodnota,»při řazovanásouřadnicíP2y.

     
 

  



Všechny parametry. jsou. reálného. typu, s. rozsahem od

-32768,9999 do 32767,9999.

Příkaz bez parametrů vypne škálovánií, tj.. zruší. měéřitko,

zavedené jiným příkazem SC s parametry. Parametry v násle-

dujicích příkazech pro grafické práce jsou interpretovány

v základních. jednotkách. Jsou. vztaženy k. bodu. [0:0]

základní souřadnicové soustavy. Zůstává v platnosti

škálování u těch. příkazů, které. použivaji parametry

vztažené ke vzdálenosti škálovacích bodů jak je vysvětleno

v kapitole 4. | í
Prikaz se všemi čtyřmi parametry zavede zobrazení, defi-

nované v kapitole o kreslici ploše. Jsou nutné všechny

čtyři parametry; při menšim počtu se příkaz neprovede, při

větším počtu se využiji v pořadí prvni čtyři parametry a

zbytek se ignoruje. V obou pripadech se hlási chyba 2. Po-

“ kud Xmin Z Xmax nebo/a Ymin = Y=«x nelze určit

meřitko. V tomťfo připadě se hlási chyba 3 a vypne se šká-

lováni.

Logicky správná posloupnost příkazů nejprve zadá polohu
škálovacich bodů, a potom určí. měřítko. U XY 4169. je
možný id obrácený postup, tj. kdykoliv lze k. zadanému. mě-
řitku určit polohu. škálovacich: bodů. Tim je. možné kresbu
posouvat, obracet, zvětšovat nebo: zmenšovat pouhou. změnou
polohy škálovacích bodů, aniž by bylo třeba vždy definovat
měřitko. : o

Příklady: „osloupnost příkazů —

IP; SCO 260 0 185;
se zavede pro nerotovanou souřadnicovou soustavu měřítko v
mm.

Přikazem

©

IPO 0 5200 3700: : í =
se proti předchozi situací změní měřítko na poloviční hod-
notu, tj. jednotce v uživatelských -souřadnicích bůde na
výsledné kresbě odpovídat 0,5 mm..

Posloupnosti příkazů
IP. 1660 1000 9000 6000: SC012 0 190;

se počátek.uživatelské: souřadnicové

(1600;j000 v základních souřadnicích.

 

  
6 oovstavy přiřadí. bodu

Na os X Je měžné

  



 

haj + » . M "M "u + + A ose ,

použivat jednotky, odpovidajici mesici V roce, n y

jednotky, odpovidajici procentum.

Přikaz RO  - rotate coordinate system -

rotace souřadnicové soustavy

Příkaz umožňuje zvolit různé natočení kreslicí plochy. pro

následné kresleni.

RO úhel;

RO;

Perametr úhel smi nabývat pouze hodnot 0 a 90 a má význam

úhlu natočení kreslici plochy. ve  stupnich. Příkaz - bez

parametru jeekvivalentní příkazu ROO:. Rotace souřadnico-
vé soustavy neni kumulativní. Umožňuje. pouze přechod. z
formátu "na šířku" do formátu "na výšku“ a. obráceně, jak
je vysvětleno v kapitole o- kreslici ploše.

Na rozdil od vynašečů firmyHP se programovým zavedením
nebo zrušením rotace souřadnicové soustavy přemisti skálo-.
vací body a: okénko. Přechody ilustruje obr. 2. Nová
ha škálovacích bodů a rohových bodů okénka se získá vždy
záměnou x-ových a y-ových souřadnic těchto bodů. Přitom
se však vždy přesouvá bod 9:0 zakladní soustavy. Souřadni-
ce protejšího rohového bodu základní
zaměňují. Při tomto postupu nemůže nastat situace, že
některý škálovací bod se dostane mimo fyzickou. kreslici
plochu. Pokud bylo před příkazem RO - zavedeno Skálovánií
příkazem SC, rotuje se i uživatelská souřadnicová soustava
n stenovi se nové hodnoty přepočitávacich koeficientů z
uživatelské do základní souřadnicové. soustavy

bř

všnk po zavedení neho zrušení
ni polohy Škálovacích bodů.

polo-

soustavy se rovněž.

Zpravidla

rotace bude následovat urče-

Pokud má parametr jinou hodnotu než © nebo 90, signali-
í -© onorován. Pokud je specifiko-

vóno více než jeden parametr, použije se první párametr,

zbytek ve jenoruje s signalizuje se chyba ?
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6. Příkazy pro zakladní grafické práce

Soubor těchto. příkazů. umožňuje přesuny. pera, kreslení

vektorů, hruhových oblouků, kružnic, obděélníků, kruhových

výseči různými typy čar. Je to velmi výkonný soubor, ktery

postačuje pro převážnou většinu grafických praci.

Prikaz LT - line type - typ čáry

Příkazem se určuje typ čáry, který bude použiván pro kres-

lení dalšími přikazy. Příkaz má tři přípustné formáty:

LT;

LT typ;

LT typ, délka;

Příkaz bez parametrů -nastavuje plnou čáru. Oba parametry
smějí být v rozsahu - 128,9999.až 127,9999. Je-li alespoň
jeden mimo rozsah, hlási se chyba 3 a příkaz se ignoruje.
Parametr typ se převádí na celočiselnou hodnotu useknutím
desetinných mist. Je-li záporný, nastavuje se opět plnačá-
ra a druhý parametr“seignoruje.Parametr typv rozsahu1
az 6 voli jeden:ztypo-čarpodletohotoklíče: "0

 

  

 

         
  



 

Pro typ z B se v koncových bodech vektoru vyznaci tecka,

aniž se nakreslí jiná čára. Je-li typ >. 6, ignoruje. se,

nesignalizuje se chyba a zůstává v platnosti dříve. speci-

fikovaný typ Čáry. Je-li parametr. typ V rozsahu |. az

127.999 použije se druhý, nepovinný paremetr. ktery určuje

relativní délku v procentech z uhlopřičné vzdálenosti ska-

lovaciích bodů Pl a P2 pro jednu sekvenci přerušované čáry.

Je-li parametr délka záporny nebo nulový, signalizuje. se

chyba 3 a předchozi hodnota. se nemění. Není-li. hodnota

parametru specifikována, použije se náhradní. hodnota 4%.

Přerušované čáry se kresli sniženou rychlosti a delky

úseků sekvence se stanovují přibližnou metodou. Pro různé

směrnice Čar nemusi proto přesné odpovidat specifikovanému

parametru delka. Změny jsou vsak vizuálně U jednotlivých

čar nepostřehnutelné.

Po zapnuti grafické jednotky nebo po inicializaci přiíka-

zy IN nebo DF se nastavuje kreslení plnou čarou.. Příklady

na použití příkazu LT budou uvedeny v dalších odstavcich.

Přikaz PU - pen up - pero nahoru

Příkazem se určuje stavzvednutého pera v nasledujicich

grafických přikazech. Příkaz může; ale nemusí mit paramet-

ry. Je úzcevázán na příkazy PD, PA, PR a ovysvětlenií. Je

uvedeno u příkazu PA.

Příkaz PD- pěndown —pero dolů

Příkazem se určuje stav pers, přitisknutého -k: „pěplru

Be 5OEEOROROR KR, ENO pe 1ha ze gha„ VysvětlAF 3. od O AHVĚ cd e .P RURRAFA KOMU RR RA „B A R, A 5 4

no u příkazu

 

  



Příkaz PA  - plot absolute - vynášej absolutně

*

Přikazem se stanovuje požadovaná absolutní poloha pera v

souřadnicové soustavě. Příkaz má několik přípustných. for-

matů. | .

Zakladní formaty jsou:

| PA x,y;

PA;

Příkazem bez parametrů se určuje způsob stanoveni polohy v

dalších příkazech jako absolutní, tj. v. souřadnicich,

vztažených k počátku souřadnicové soustavy. Počátek je při

vypnutém škálování bod 0;0 základní souřadnicové soustavy.

Při zapnutém škalovániíi. je to bod 90,0 uživatelské

souřadnicové soustavy. m

Pokud má příkaz parametry, musi být alespoň dva,  urču-

jící konkrétní souřadnice bodu v základních nebo uživatel-

ských souřadnicich, kam má být pero přesunuto. Záleží na

tom, který z příkazů PD, PU předcházel příkazu PA,

stavu bude pero přesouváno. Parametr X. resp. y určuje,

X, resp. y-ovousouřadnici, .a to i v rotované souřadnicové
soustavě. Parametry — mohou být reálné,v rozsahu
- 32768,9999 až 32767,9999. Pokud je vypnuto  škálování,
převádějí se na celočíselné vyjádření useknutím mist. za
desetinnou tečkou. Překročení rozsahu celočiselných hodnot
má za následek hlášení chyby 3 a zbytek příkazu se ignoru-
je. Pokud je škálovánízapnuto,
ných mist pro potřebnévýpočty,

Jočiselného vyjádření.

v jakém

využívá.se všech desetin-

a.potom se převádí do. ce-

Dojde-liběhem výpočtu k překročení

rozsahu celočiselných hodnot,ohlásíse chyba3 a zbytek

příkazu se ignoruje. s oP š  

  

Počet parametrů vpříkazu.můžebýt i větší než 2. Vždy
však musi musí být specifikovánsudýpočet parametrů, při-
čemž delší dvojice parametrů jsou interpretovány jako nové
sonřadnícové páry. Neni-lí počet parametrů
PUčslnrŘ čo Že něa hd Á udm č. dm dmemíde m Mu

  

      

 

udý, opak,
páavanšnj:

„zbytek
tr.

 
  



Např. přikaz PÁ 0,0,190,0,10,10,0,10,0,0;

přemisti pero postbvpně do bodů [0;:0], (10:0),  [10:10],

[0:10] a zpět do bodu [0;0]. Pokud bylo pero zvednuto při-

kazem PU, objedou se pouze specifikované body. Jestlize

byl stav pera dole, nakreslí se při vypnutém Skálováni

čtvereček o straně 0,25 mm.

Dosud popsaná pravidla pro příkaz PA plati i pro příkazy

PU resp. PD s tim, že dvojice parametrů určuji přesuny Se

zdviženým, resp. se spuštěným perem. Zda budou. přesuny

absolutní nebo relativní závisi na tom, který z příkazů

PA, PR byl uzit naposled.

. Kreslení vektorů se provádí vždy poslednim specifikova-

ným typem čáry (viz příkaz LT). Pro souvislou  lomenou

. čáruje zaručenasouvislost úseček a mezer  přerušovaných

čar uvnitř platného okénka. Při čáře s některým bodem mimo

okénko se při návratu do okénka začne posloupnost přerušo-

vání použivat od. začátku. -- | —

Příkazy PD, PU, PA a příkaz (PR (viz. jeho. popis)

možno vzájemně kombinovat do jednoho příkazu s

pářy parametrů. í

Např. příkaz PAPU0,0 PD: 190,0,50,50,0,0 PU;

přemisti zvednuté pero do bodu [0;0], nakreslí trojúhelník

s vrcholy [0:0], [10030] a [50;50]a „zvedne pero.

Počet parametrů mezi příkazy musí být sudý.

je

někol
ika

+
“

  

    

k poloze rá osad

formětů. Základní.  

  



jehož souřadnice v. základní i uživatelské. souřadnicové

soustavě se stanoví součtem souřadnic bodu před přesunem

s přírůstky, specifikovanými parametry. Pro příkaz PR pla-

ti stejné zásady o počtu a typu parametrů a spojování při-

kazů jako u přikazuPA. Např. stejný trojúhelník z popisu

opřikazu PA s použitím relativního vynášení se  nakresli

příkazem

PAPUO, OPDPR100, O,-50,50,-50,-50PU;

Při vypnutém škálování a při přechodu z uživatelské do

základní souřadnicové soustavy se provádí  zaokrouhlováni.

Okamžitá poloha pera se však pamatuje v reálném tvaru

včobou soustavách.

Při relativních přesunech se zaokrouhlování provádí až
po provedenísoučtu, takže několik relativních přesunů s

reálnými hodnotami přirůstků souřadnic nemá za následek

kumulativní narůstání: chyby, až na, zpravidla zanedbatelné,

zaokrouhlovací chyby při operacich s reálnými čisly.- |

     

  

 

Příkaz - circle - kružnice ©-

Příkaz umožňujen
ak

  



  
  

jeden fyzický krok, tedy menši než ©,] mm.. Oba. parametry

mohou být reálné S rozsahem - 32768,9999 a 327067,9999. Za

střed kružnice se pokládá okamžitá poloha. pera po posled-

ním příkazu přemistěni pera, tj. po jednom z příkazů PU,PD,

PR, PA s nenulovým počtem parametrů.

Znaménko parametru. rad. specifikuje počáteční bod, ze

kterého se kružnice začne kreslit. Určuje se bod na. kruž-

nici, posunutý proti středu ve směru osy x o délku rad.

T.zn.. že pro kladnou hodnotu se posouvá v kladném. smyslu

osy x a obrácené. |

Absolutní hodnota parametru ut se nejprve děli modu-

lo 360, tj. normuje se na rozsah © - 360 stupňů. Poté. se

porovná s úhlem, stanoveným pro aproximaci kružnice daného

poloměru s nejmenší možnou chybou a z obou úhlů se vybere

větší. Ten se dále upraví zaokrouhlením tak, aby počet tě-

tiv bylo přirozené čislo. Nejčastější hodnoty parametru

ut. jsou v intervalu ©;180. Nulová hodnota ut vykresluje

nejhladši kružnici. S rostouci hodnotou se snižuje počet

tětiv. Např. pro ut=60 je tětiv 6 a vykreslí se šestiúhel-

nik. Pro  utz180' se nakresli úsečka. Vliv. hodnot ut z
intervalu 180;360 je právě opačný, tj. pro rostoucí hodno-
ty se zlepšuje aproximace kružnice (roste počet tetiv).
Pro hodnotu.  ut=360 je opět kružnice nejhladší.

Liši-li se násobici koeficienty měřítek na' osách, na-
kresli se misto kružnice elipsa, případně mnohoúhelník
vepsaný elipse.. | ———.. ——- --

Kreslení kružnice probíhá vždy. posledním typem
vybrané přikazem LT. Pro čáru typu © se v.každém vrcholu
aproximujicího mnohoúhelnika udělá. tečka.U jiných přeru-
Šovaných čar není zaručena souvislost přerušovánií
počátečním a konečném bodě kreslení kružnice.

Příkaz CI se vyznačuje tim, že kružnice se

čáry,

čáry v

nakresli i
tehdy, byl-li použit k přesunu na střed příkaz PU. Příkaz
CT má tedy automatické spuštění pera Stav. pera i jeho

polohu se. obnoví. po. nakreslení kružnice, Fyzicky. se
107770 TRE KLAS KA A RE PA MIJAvednu t im pera Pero. se však

fyzicky:du středu nevrací. Vliv různých, hodnot

 

parametru

 

ověřit 1imíto Progvaáamem:

 

m

  



   

10 PRINT:2,"TN;PA 5200 3700;"

20 FOR I-=0 TO 120 STEP 20

30 PRINT:2,"CI";3100+10+I;1;"

40 NEXT J:END

Předpokládá se, že tato data pro sériový kanál počitače se

předávaji přes logickou jednotku č. 2.

Použiti různých typů přerušovaných čar. pro kresleni

kružnic je možno si vyzkoušet programem:

19 PRINT%2,"IN;SC © 360 © 185;PU 180 92.5;"
20 FOR 1I=0 TO 6 :
30 PRINT$2,"LT";I;";CI";20+1210;"0:;"
40 NEXT 1:END | |

Kružnice jsou kresleny s minimální chybou aproximace kruž-
nice mnohoúhelníkem.

PřikazAA. - arc absolute - absolutní oblouk

umožňuje kreslit.
středem, středovýmúhlem, 2 úh
formáty:

Přikaz
      

 

    

  



  

 

Výchozí bod kreslení oblouku je poslední koncový bod,

specifikovaný jednim z příkazů. PA,PR,PD,PU nebo. koncový

bod jiného hruhového oblouku. Kruhový. oblouk. je. stejné

jako kružnice aproximetivně kreslený pomoci tetiv. Význam

parametrů ilustruje bliže nóásledujici obrázek:

KONCOVÝ BOD
OBLOUKU

Slxyl

STŘEDOVÝ UHEL
OBLOUKU 

| OKAMŽITÁ POLOHA PERA-
POLOMĚR : VÝCHOZÍ BOD

OBLOUKU
9 eno *.. ep mmdom © lem m né m

„

Pro zadání parametrů X aAy platí pravidla,popsaná u příka-
zu PA. Poloměr kruhového oblouku.Jeimplicitně určený ze
vzdálenosti výchozího bodu a středu.Střed,kruhového oblou-
ku může ležet i mimokreslicí plochu.(Znaménko
úhlu určuje smysl kreslení oblouku,
oblouk kreslí v kladném(smyslu,tá. oproti směru pohybu ho-
dinových ručiček. a.obráceně.(Středový úhel smi být. reálný.
(rozdi] proti vynešečům HP)(V. rozsahu o- 32768, 9999 až
327867 000 = «m%. 1. (jkost ve: stupních. Pro hod-

> POT5.Men: nebarovné7360 a větě nebo rovně 360 se návemli eelá. užnice, přičemž smys) kreslení

středového

Pro.kladné hodnoty se.

P

  určuje znaměn-

  



Význam parametru. ut je popsán u příkazu CT. Pokud neni

parametr specifikován, použije se náhradní hodnota 5 stup-

nů. Vnitřně se úhel tětivy upraví tak, aby počet těétiv bylo

přirozené čislo.

Kruhový oblouk se vždy hresli se stavem pera, určeným

poslednim přikazem PU nebo PD a typem čáry, určeným posled-

nim použitým příkazem LT. Na rozdil od kružnice nemá auto-

matické spouštění pera. Při zapnutém škálování a při. ne-

stejných měřitkách na obou osách se misto kruhového nakres-

Ji eliptický oblouk.

V následujícím příkladu je ukázána posloupnost. příkazů

pro nakreslení oválu. —

Přikazy IN;PU10000 PD 5000 0;

-AA 50001000180; PA 1000 2000;
AA 1000 1000 180; PU;

se nakresli oválv. kladném smyslu. se středy v bodech

".1000:;1000 a 5000;.1000.a poloměrem oblouků 1000.. Stejný
ovál v opačném smyslunekresli grafická jednotka po obdrže-

ni přikazů:. -©oTN:PU 10090PD;AA 1000 1000 -180;

0 0 PA (20003AA 55000.(1000 -180;
   

  

  

 

   

V obou přikladec

příkazu INPviz.

kruhové |

  



proti příkazu AA je v pojetí parametrů x a y, ktere. zde

specifikují přírůstky souřadnic středu proti okamžité po-

Joze pera, určené poslednim použitým přikazem. PU,PD,PA,PR

s parametry nebo koncovým bodem jiného oblouku.

Následující dva příklady programů ilustrují použiti re-

lativních příkazů pro kreslení stejných oválů jako u popisu

příkazu AA v různých mistech kreslici plochy. V kladném

smyslu se nakresli pět oválů takto:

10 PRINT42,"IN;"
20 FOR I=0 TO 4
30 PRINT:2,"PUPA";1000+(I+1);1000*1;“
40 GOSUB 1000:NEXT:END

1000 PRINT+2,"PDPR 4000 0;AR 0 1000 180;
PR -4000 0;AR 0 -1000 180;":RETURN

Pro kreslení oválů v opačném smyslu změníme subrutinu

1090 na,

1000 PRINT+2,"PD;AR 01000-180;PR 40000;
AR 0 -1000 -180;PR -4000 0; :RETURN,

PřikazE4 - edse rectansle absolute- -=

 kresli obdélníkabsolutně

   

   

    

 

  

Příkaz „umožňuje nakreslitobdél

  dranrenů:Příkazná dinýpř

   

  

0ná sonřadníre ©(jednoho    



příhozů PA,PD,PR,PU s parametry. Pokud příkaz nemé paramet-

ry. je jgnorován 8. nesignalizuje se chybe. Parametry

|

jsou

reálné v rozsahu -32768,9999 až 32767,9999. Pokud je ales-

poň jeden parametr mimo. rozsah, příkaz se

o

neprovede a

signalizuje se chyba 3. Pokud je specifikováno vice nez

2 parametry, provede se přikaz s prvnimi dvěma , sigsnalizu-

je se chyba 2 a zbytek příkazu je ignorován..

Příkaz má vlastnost automatického. spuštění pera, tj.

předcházející příkaz smí být i PU a není nutný příkaz PD.

Obdélník se kresli vždy typem čáry, specifikovaným. posled-

nim příkazem LT. Po provedení příkazu se stav. pera. uvede

do stavu před přikazem. Přikazem -se rovnéž neměni okamži-

ta poloha pera.

Následujicí příklady umožňují vyznačit hranice fyzické

kreslici plochy. Posloupnost příkazů

IN:PUO 0;EA 10400 7400:

vyznači hranice plnou čarou, zatim co- posloupnost

IN;PUO 0;LT 0;EA 10400 7400;

vyznačí jenom rohové body.

Příkaz ER - edge rectansle relative -
kresli obdélníkrelativně

  

Příkaz umožňu je nakreslit obdélník
nými se základními osami,

okamžité poloze pera

mtým proti okamžité

parametry. Příkaz má

sest 'anami rovnoběž-
definovaný© jedním vrcholem há

a druhým, protilehlým vrcholem,
poloze pera o.hodnoty,

jediný připustný formát:

-pPoSsu-.

(specifikované,

l A F M“
-8

; 4 př j»Ós 1ky ósou řa dn i e , o 4 rči . 5ei: -M “ de :  
  



lý bod. Zadávaj)i se v základních nebo, uživatelshých sou-

radnicich a směji byt v rozsahu. -32768,9999 az 32767,9999.

Výsledná poloha obdélníka se určuje sečtenim s okamžitou

polohou pera. Převod z uživatelských do základnich souřad-

nic se provádi násobenim škálovacími koeficienty a přičte-

nim aditivnich členů. Pokud výsledná hodnota je mimo roz-

sah celočiselných hodnot, je hlášena chyba 3. V. ostatnich

vlastnostech je příkaz shodný s příkazem EA.

Jako příklad použití si ukážeme základní způsob kresle-
ni sloupcových diagramů.

Program

10 PRINT+2,"IN;SC 2 260 0 185;PU 30 30
PD 165 30 -PU 35 30;"

20 FOR I-1 TO 8:READ Y

30 PRINTř2,"ER 10";Y;":PR 15 6;'

40 NEXT I: .
50 DATA 100, 65, 82, 47, 68, 91, 33, 51.2
60 END

nakresli osu a nad ni 8 sloupců, jejichž výšky jsou dánydaty uloženými v programu.

Přikaz EW — edge wedge - kruhová výseč

T354 ma. z o: : | | 5 .
Prikaz umožnuje nekreslit kruhovou o výseč. se zadanýmpoloměrem,

se
počátečním úhlem a úhlem rozev

Zejména pro kreslení
formáty:

ření. Použivá se
koláčových diagramů. Má dva připustné

EX rad, pu, ur;
EV radď, pu, Ur, ut;

kde  rnd Je poloměr kruhové výseče v základních nebouži-
777020050 ZOZIRO T KACI,

m =pa je počáteční úhel kruhové výseče ve stupních,„s (je úhel vozovření (sveep angle) oře
 

kruhové

o

výseče 
  



ve stupních,

ut je vrcholový úhel nad tětivou ve stupnich.

Formát, obsahujicií parametr. ut. je dovolen pro dosaže-

ni kompatibility s vynašeči firmy Hewlett Packard. Para-

metr out. je ignorován a oblouková část výseče se kresli

vždy jako maximálně hladká z důvodů, které jsou dány po-

stupem při šrafování kruhové výseče. Význam parametrů ilu-

struje tento obrázek:

 
ee

 

Středem obloukové části výseče
čAmen je okamžitá poloha per

příkazem PŮ.PD,PA,PR. Znaménko poloměrbod R. od kteréha se odměř
Feferenéního bodu P jsou

A současně  průsečikem
A určená posledním použitým

u určuje. referenční
VJe počáteční úhel pu.
p + P ci : x “

 

  

  

Souřadnice
„Ao

So eee oaředu, Kladné hodnoty pa-již 4 W. <. šŘ 2 i *
: | “

„A a ii úpecifikují kladný smysl odměřováníaf Změva chodu hodinový
5

"3 sz já 2 8 3 ok ; í i
ch ručiček) a obráceně. Pa-

  



rametry pu a ur. jsou reálné (na rozdil od vynašečů fir-

my HP) a moňou nabývat hodnot od -32768,9993 do 32767 .,9999.

Počáteční úhel se normuje na rozsah © až 360 stupňů. Pro

úhel rozevření mimo rozsah -360 až 360 se použije náhradní

hodnota 360 stupňů, tj. nakreslí se kružnice se splývajici-

mi rameny výseče, natočenými proti referenčnímu bodu o po-

čáteční úhel. í
Pokud je zapnuto šhkálování a meřitka na obou osách jsou

různá, použije se pro kreslení kruhové výseče. měřitko na

ose x s respektováním znaménka škálovaciího koeficientu pro

směr y. Nemění se však poloha středu kružnice. Kruhová vý-

seč se proto vždy kresli jako skutečně kruhována. rozdil

od kružnice a kruhových oblouků, které mohou být eliptické.

Kruhová výseč se vždy kreslí poslednim typem čáry, specifi-

kované přikazem LT astavem pera, určeným naposled použi-
tym příkazem PD, PU. — : '

Příkaz bez parametrů se ignoruje a neni hlášena chyba.
Je-li specifikováno méně než 3 parametry, příkaz se igno-
vuje a je hlášena chyba 2. Je-li specifikováno vice než 4.
parametry, přikaz se provede s použitím potřebného počtu

zbytek se ignoruje a je hlášena chyba 2. Je-li
některý parametr mimo přípustný rozsah,
a je hlášena chyba 3.

parametrů,

příkaz se isnoruje

V dále uvedených příkladech je ukázánoněkolik způsobů
kreslení téže kruhové výseče s počátečnimúhlem120 stupňů,
úhlem rozevření 45 stupňů a polóměrem 1000 přívypnutém
Škálovánií. V záklední orientaci budeme specifikovat.

 

2 EW 1000 1 že:45.zi2 4

   
Třetí příkaz může mit idalší tvary:

EW 1000165 -45:
EX1000 48915:

  

(PW-1000 -375 -45    



  

de lka zněčky

+

|
P

p

Příkazem se určuje délka značky pro příkazy XT a YI.

 

-e jména pro účely vynášení os gsraíu. for-

zía M

opět
do o=

TL;

TL tp;

TL tp, tn;

  je kladná délka značky a   

  

   

    

3€ TBporně x© 1ka jhTiB©ky »

  i byt vw rozsahu

339, avšak doporučuje se

metry jsou reálné a s „3333

použivat  potuLe

 

sé

  
děZnsčkou se rozumi úsečka, kolmá na směr,  specifikovany

TMCpříkazy

 

s koncovwymi   

  
   

  

dnoty určené paremetry prikazu

ivní vzdálenosti, vyjádřené vw
souřadnic Skalovacich

  wvnobězžné S osou x se  

 uživé rozdil vzdálenosti P2y - Ply a obráceně“
ip určuje kladinom část značky. tj. pro značku na ose x tu
část, která je nad o: |
mŘRDTAWO s

 

  ačku na ose y část., ležicí

určuje zá)  osy. Parametr tn

osu x délku části

od osyZ

 

orinou část značky *

 

   n 2 : , s

o osu Fy část, leži-

 

  

  

 

arametrů nestaví „5%X. V

nota parametru deělku

sedosadi rovna nule.

 

| £ š velikosti na.
přikaze s jední |

body. vzdálenými od okamžité.

  



fikovaná délka značky přikazem TL zůstává v platnosti až

do nové specifikace nebo do inicializace. Pokud je alespon

jeden parametr mimo povolený rozsah, příkaz se ienoruje a

hlási se chyba 3. V případě, kdy je specifikováno vice než

2 parametry, se příkaz provede s prvnimi dvěma, zbytek. se

ignoruje a hlási se chyba 2.

Příkazy XT a YT - X tick, Y tick -— značka X a Y.

Příkazy slouži k vynášení značek, kolmých na směr, obsa-
žený v názvu přikazu. Oba příkazy nemaji parametry a jejich
formáty jsou .

XT; 7

YT:;
-

+

Prikaz XT nakresli vertikální značku, příkaz YT nakreslí
horizontální značku. Délka znacky se specifikuje prikazem
TL. Značky se kreslí vždy nezávisle na poslednim použitém
přikaze PU, PD a okamžitá poloha pera se neméěéni,.

Příkazy je možno použit nejen pro kreslení značek na
osách, ale i pro vynášení různých typů mřižek.

Osramem se nakresli osa v horizontálním
či se 28 značek pod osou,

Následuji-
cim pr

směru, vyzna-
přičemž každá pátá bude delší.

1% PRINT:2, JI1NSSC © 260 © 185-„TL © 1;PU30 3026 FOR I=1 TO 5
+% PRINT:2 "TLe „5;"“
48 FOR J=1 TO 4
59 PRINT:2,"PpPR 5 B:XT:
68 NEXT J
SE PR JE odm

XT"

  
  



Mřížku s 7+17 úsečkami (je vhodná pro návrh. uživatelského

znaku) nakresli program

10 PRINTž2,"IN;IP © 0 1200 3200;PU0 0;TL100:XT;
20 FOR I=1 TO 6
30 PRINT:2,"PR 200 0;XT;"
40 NEXT I
50 PRINT%2,"PUPA 0 0;YT;"
60 FOR I=1 TO 16
70 PRINT+2,"PR 0 200;YT;"“
80 NEXT I | | | | —

90 END. © 0 = |

Do této třídy patří řada „velmi“
které umožňuji jednoduše vyšrafovat neb
délnik a kruhovou výseč.

výkonných.Bříkazů,

o zcela vykrýt. ob-
Dá se jich využít

kreslení sloupcových a koláčových diagramů
úzcepříkazy,

předevšímpra

    

    

- 8nimi„souvisí
jimižseurčujetyp o

Je: norkahrá
ry kterou.zanecháváhrot.Pera navíP

     



   

  

kde pt je reálný parametr, udávající tlouštku čáry v. mm.

Připustný rozsah parametru je od 9,1 do 1 mm.

Příkaz bez parametru nastaví tlouštku čáry na 0,3. mm.

Zadaná hodnota parametru se zaokrouhluje na. desetiny. mm.

Dodávaná pera s vláknovým hrotem typ KIN 0581 maji spe-

cifikovanou šiřku čáry 0,5 mm. Z prektické. zkušenosti - je

pro dokonalé pokryti plochy barvou potřeba zadat pro. tato

pera tlouštku 0,3 mm. Kuličková pera KIN 0582 jsou pro vy-

plňování ploch nevhodná, nebot tlouštka čáry je příliš ma-

lá a vyplňování plochy je potom značně časové náročné. V
nezbytném případě je třeba specifikovat toušíku pera ©,lmm.
U per Centrograf 1070 je třeba si ověřit - experimentálně
potřebnou šiřku pera pro použitý průměr pera a inkoust..

Tlouštka pera, zadaná příkazem PT, zůstává v platnosti
az do nového přikazu PT nebo do inicializace grafické: jed-
notky příkazy IN a DF, případně manuálně z.. panelu. Je-li:
specifikován parametr mimo pripustný rozsah je. ignorován
a v platnosti zůstává předchozí hodnota a je hlášena
ba 3. Je-li specifikováno vice nez jeden parametr,
se příkaz s první hodnotou,

rovány a hlási se chyba 2.

chy-

-vykoná
nadbytečné hodnoty jsou (ieno-

Příkaz FT

 

- fill type - typ šrafování

Příkazem se určuje:typ o srafovánií, © rozteč ŠrafovacíchČar a jejich sklon. Má tyto přípustné formáty:

ET:
FT typ; 00 boh

FT typ, rozteč, sklon;

 

   
 

Mpdí t r 4- A “s bm Em » M . Me OE oh ná %č si VT přípustných t;

  

RTE

 

“Šráfování v obou směrech

  



plné šrafování v jednom směru

paralelní Srafovaci úsečky se specifikovaným sklonem a

rozteči
4. křížové Srafovaání se specifikovaným sklonem a rozteči

Typ 2 je zahrnut z důvodu zachováni kompatibility s vynaše-

či firmy Hewlett Packard.

Parametr rozteč určuje rozteč mezi srafovacimi úsečkami.
Pro typ Srafováni 1 a 2 je tento parametr nevýznamný a roz-
teč mezi Čarami se určuje z tlouštky pera. Parametr je
realný, s připustnými hodnotami -32768,9999 až 32767,9999
a určuje rozteč v základních nebo uživatelských jednotkách.
Pro uživatelské jednotky se použiva měřítko na ose x. Zna-
ménko parametru se ignoruje. Pokud Je specifikovaná rozteč
rovna ©, nahrazuje se tloušťkou pera. Jestliže není para-
metr.specifikován, plati předešlá zadaná hodnota nebo, po
inicializaci grafické jednotky a při použití příkazu bez
parametrů je určena rozteč hodnotou 1% z uhlopřičné vzdá-
lenosti škálovacích bodů Pl a P2.

Parametr sklon určuje sklon šrafovacich úseček ve stup-nich, vzhledem k ose x. Jsou.připustné čtyři hodnoty:

2 - šrafování ve směru osy x..
90 - šrafování ve směru osy y
45 - Šrafovánií pod úhlem 45 stupňů

-45 - šrafování pod úhlem -45 stupňů

Specifikace jiných než dovolených hodnot má za následekhlášení chyby 3, přičemž zůstává v platnosti původní hod-
nota.

|

Neni-lí parametr © specifikován, plati původníhodnota. Po inicializaci se nastavuje hodnota sklonu rovna
: iáž 3 pú k

2 MĚ aJe. Při inicializaci a při použití příkazu bez pa-Fhde6

 

klon. Šrafování se.provádí"y plnou čaroubezobledu na právě platnýtyp. čáry,   
  



>:kaz RA. - shade rectansle absolute -

šrafuj obdelník absolutně

Přikaz umožňuje vyšrafovat obdélník se stranami. rovno-

běžnými se základními osami, definovaný vrcholy s absolut-

nimi souřadnicemi. Použivá se zéjména ve spojeni s přikazem
EA pro kreslení sloupcových diagramů. Má jediný přípustný
format

RA x,y;

kde x a y jsou souřadnice jednoho vrcholu obdélníka v
zakladnich nebo uživatelských jednotkách. Druhý, protileh-
Jý vrchol obdélníka je určen okamžitou polohou pera. Oba
parametry jsou reálné, v rozsahu. -32768,9999 až 32767,9999.
Pokud je alespoň jeden parametr mimo rozsah, prikaz se ne-
provede a Je sisnalizována chyba„B Je-di. specifikováno
vice než 2 parametry příkaz se (provede s prvními dvěma,
je sisnalizována chyba2a„zbytekEŘÁKAa, 86„jenoruje.

    



utým proti okamžite poloze pera o hodnoty, specifikovanén .

parametry. Příkaz má jediný připustný formát

RR x, y;

kde x a y. jsou přírůstky souřadnic, určující protilehlý
vrchol obdelníka. Zadávají se v základních nebo uživatel-
ských souřadnicích. Jsou reálné a směji být v rozsahu
-32768,9999 az 32767,9999. V ostatnich vlastnostech jsou
parametry shodné s přikazem RA.

Hlavní použiti přikazu RR je ve spojeni s příkazem ER
ke -kreslení sloupcových diagramů. Následujicí program na-
křesli sloupcový diagram známý z přikladu u příkazu ER a
jednotlivé sloupce- vyšrafuje různými způsoby.

10 PRINT+2, "IN;SC0O 260.0 185;PU30 30 PD165 30 PU35 30;
20 FOR I=1 TO 8: READ Y, T, D,S
30 PRINT+2,"ER 10";Y;*“ :FT"; T;D;S;";RR10";Y; ";PR 15 0;
40 NEXT I
50 DATA 100, 3, 2, 0
„50 DATA 65, 3, 1.5, 90
70 DATA 82, 3, 1.8, 45.80 DATA 47, 3, 1.8,- -45
90 DATA 68, 4, 2.2, o

190 DATA 91, 4, 2.2, 45
119 DATA 33, 1, 0, o
120 DATA 51. 2, 2, 0, 90
130 END

Posledni dva: sloupce jsou. zcela vyplněnybez podstatnéhorozdilu v kvalitě kresby, avšak s výrazným prodlouženímdoby kreslení, | í | |

 
   ňujevyšrafovat kruhovou:výseč se zadaným po-

| *múhlema úhlem rozevření., PoužíváRe

  



pro kreslení koláčových diagramů ve spojeni s přikazem EM.

vá dva připustné formáty:

kde rad

pu

ur

ut

WG rad, pu, ur;

WG rad, pu, ur, ut;

je poloměr kruhové výseče v základních nebo
uživatelských jednotkách,
je počáteční úhel kruhové výseče ve stupních,
je úhel rozevření ve stupnich,
je středový úhel nad těétivou ve stupních.

Příkaz je plně kompatabilní s příkazem EV a podrobný  výz-
nam parametrů a další popis je uveden u tohoto příkazu.

 

 

  



   

 

Nemá parametry a je-li specifikován nějaký parametr je po

vykonání příkazu hlášena chyba. 2. Příkaz neovlivňuje

zadane okenko, polohu Skálovacich bodů ani rotaci souřadni-

cové soustavy. Nastavuje tyto počáteční podminky (v závor-
ce je uveden příkaz nastavující stejné podminky):

a) stav pera -— zdviženo (PU;)

b) mód kreslení - absolutní (PA:)

c) typ čáry - plná čára (LT:)

d) relativní délka sekvence přerušované čáry - 4%
z uhlopřičné vzdálenosti Pl a P2 «

e) délka značky - tp = tn = 9,5%  (TL;)
f) typ šrafování - typ 1. (FT;)
s) rozteč šrafovacích: čar - 1% (FT:)

ch) úhel šrafování - © (FT;)
j) tloušťka pera - 0,3 mm (PT:)

„k) škálování - vypnuto (SC;)
1) maska chyby - 63 (IM;)
m) rychlost kreslení - 12 cm/s (VS;)
n) zekončovaci znak příkazu LB - ETX
9) standardní sada znaků - 0 (CS:)
P) alternativní sada znaků - © (CA;)
a) vybraná sada znaků - standardní (SS;)
r) sklon znaků - © (SL:;)
S) symbolický mód - vypnuto(SM;)
t) rozměry znaků -relativní, w=1, O8%, h= 2,„16% (SR; )
u) směr Vypisovánií znaků - relativní v horizontálním směru

(DR:) :
v) Oigitalizace - vypnuto (DC:;)

příznak chyby - vynulován
zdůraznění znaků — vypnuto (CE; )

m. = sssaCmy newlett Packard Se
ovlivňuje okénko, které může být nastaveno v

M m| režimu % předního ponelu.

příkazem

manuál-

  

  



 

příkaz IN. - dnitialize - inicializaceprikaz Jsi

Přikaz umožňuje nastavit počáteční podminky shodné s
podminkami po zapnuti grafické jednotky. Neovlivňuje způ-
sob kvitování v. rámci. komunikačního protokolu. rozhrani
V.24. Má format:

IN;

a nemá parametry. Specifikování nějakého parametru má za
následek hlášení chyby 2 po provedení přikazu.

Příkaz vykonává tytéž funkce jako příkaz DF a navic na-
staví Skálovaci body na hodnoty

P1 - [0;0], P2 - [10400;;7400]
(ekvivalentní provedení příkazu IP), zruší rotaci souřadni-
cové soustavy (RO) a nastaví okénko na fyzické hranice for-mátu. Neovlivňuje polohu pera. Nastaví bit 3 „ve stavovémúdaji, čČimž jeindikováno provedeníinicializaceasrafickéjednotky. |

 

Při kaz M- inputmask : =-vstupmasky |

   



Fomask v binárním vyjádření určuje masku pro logický. sou-

čin s chybovou slabikou uvnitř grafické jednotky.. Je. to

součet všech vah maskovacích bitů  odpovidajícich. chybám,
jejichž hlášení nemá být potlačeno. Situace je objasněna

touto tabulkou:

Váha bitu Čislo |

E mask Bit - chyby Význam chyby

+1 O 1 neznámý přikaz

2 1 2 Spatný počet parametrů
4 2 3 Špatný parametr

8 3 4 chybi zakončovaci. znak
16 4 5 neznámá sada znaků
32 5 6 přetečení polohy
64 6 7 ' nevyužito

128 7 8 nevyužito

Požadujeme-li hlášení všech chyb, musí mítparametrE
mask hodnotu  32+16+8+4+2+1=63. Nemá-li být hlášena chyba
6, pak E mask musí mit hodnotu  16+8+4+2+1=31. Jestliže
chcemevytřídit. Jenom neznámé příkazy, musime specifikovat
É mask - 1. ———= ; o

Vznik chyby je signalizován operátorovi rozsvícením čer-
veněé luminiscenční diody na panelu.. Současně se upravuje
stavový údaj a chybová slabika. Výjimkoujepouze chyba 6,
která je signalizovánažlutou.Juminiscenčnídiodou, a to i
V připadě, že byla maskována. í m

Počáteční hodnota E mask je 63 a obnovuje se
14 bez parametrů, s také příkazy INa DF.

Je=Ji sí pecifikován příkaz IM s vice než třemi parametry,
o POVlíh 00% 8m zenE

 

příkazem

 
  

další dva se denorují a je179<nm chyba 2. Záporný první parametr nebo větší než 255
* následekhlášení:chyby 3 a ignorování celého příkazu,

 

  



 

  

+k VS o- velocity select - určení rvchlostirikáz

Přikazem se určují. rychlosti. pohybu spousténého ij
zvednutého pera. Přikaz se použivá ke stanovení. rychlosti
kreslení a přesunu pera jiné, než je standardní hodnota
12 cm/s ze jména s ohledem na typ nebo opotřebení pera. Při-
kaz má tři připustné formáty:

VS;

VS vd;

VS vd, vu;

kde vd je rychlost kresleni(s perem dole) udaná v cm/s.
vu je rychlost přesunu zvednutého pera, vdaná v

cm/s. 7
Formát přikazu se dvěma parametry se lisi od standardníverze HPGL, která umožňuje pouze změny rychlosti  kresleničar. Důvod zařazení tohoto formátu do repertoáru. přikazůGJ XY 4160 je tento: Zaručovaná rychlost kresleni a přesunůje 12 cm/s. Některé motory jsou však schopné vyšších rych-losti krokováni. Prosramové vybaveni s.tim počitá a umož-ňuje nastavit obě rychlosti až na 15. cm/s.Povolený rozsah obou reálných parametrů je od © do 2574 udáváa požádovanou rychlost v cm/s. Hodnoty parametrů men-ši než 5 jsou nahraženy hodnotou 5. Hodnoty větši než 15Jsou nahraženy hodnotou 12. Jinak se stanovi rychlost vCelistvých hodnotách v jednotkách cm/s zaokrouhlením speci-fi vk F

n j

Ď

kovaných údajů. Je-li alespoň. jeden z parametrů mimo
Připustný rozsah, hlásí

be

j : "48si se chyba 3.a celýpříkaz se ignoru-

 om/s, Příkaz s. jedním parametrem nastaví rychlostkrentaní ť |
r

. .
A

„ě kod

, : čar ona vrěsnouhodnotua.rychlost přesunu
ezmění 4 „a

:Ke
238 600jehc lita nekreslené čáry závísí na typu použitého pera,lae+3 Spotřebení bt. ne Stavu zásoby inkoustu) a na. rrch-

+ Š 4 M MR" o“

. : 2 , 9 * s: ra © vláknovým hrotem i. kuokaaa!aoávoJí „dobroučáru. Čáry, kre  

 

slené | použži tými,
rychlostec2h nema-

  

 

při vyšších

  



ji požadovanou kvalitu, ale při snižení rychlosti dávajíještě přijatelné výsledky. Pera Centrograf, plněná inkous-tem nebo tuší, vyžaduji snižení rychlosti kreslení až kdolní hranici rozsahu. Vždy však záleží rovněž na kvalitěpoužitého papíru nebo fólie. Jde tedy o komplex individuál-nich podminek, kdy je nemožné dát jednoznačný návod. Lzevšak očekávat, že všichni uživatelé si v teto situaci

Přrikaz SP o- select pen - výběr pera

Přikaz je zařazen z důvodu zachování kompatibility GJS Programy, VyYpracovanými pro Viceperové vynašeče. Lze Jejale využit pro programové zastavení kreslení, při kterémJe možné manuálně vyměnit pero. Příkaz má dva přípustné
formá ty:

+ pak je celý ignorován. Pa-

. Pří jme-li GJ příkaz bez Parametru, provede se programo-3 £, tj. zdviženépero najede na horní levýA4, orientovaného na výšku, kdy. je viditelnáPlocha a kreslení se zestavií. Tento stav

o

jeblikajicími žlutou a zelenou luminiscenčnímiPsnelu, Je možna "=nuálně vymění |

 
   
 

  

 

ttpero a -po
a ,7esbě pokračovat, PříkazSP. bez* používat i jako poslednípříkazvpro-
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9. Popisovánií
 

Soubor příkazů, popsaný v této kapitole, umožňuje efektiv-

ni popisování výkresů grafickými symboly,  sestavenými do

osmi sad znaků. Je možné využivat i některých řidicich sym-

bolů. Před popisem příkazu LABEL je však třeba se seznámit

s některými pojmy a s příkazy, které dovoluji určovat veli-

kost znaků, směr a sklon pisma a vybirat sady znaků. Nako-

nec si ukážeme, jak lze umistovat texty na výkrese příkazem

CP, psát zdůrazněné znaky. vytvářet. vlastní uživatelské

znaky a použivat příkazu SM.

Jak bylo uvedeno v úvodu do jazyka HPGL prikaz LB má ji-

ný zakončovací znak než je středník. Standardně je jim ři-

dici symbol ETX (end of text, dek. ekvivalent 3) a je mož-

né jej změnit příkazem DT. |

Přik ine- ;Zn*kazDT - define terminator -

definice zakončovaciího znaku

Přj i n- am“ „JE k , dě : , “, (292 Slouží k určení zakončovacího znaku pro příkaz LB
V“ téch případech. kde + 4 M.

" Připadech, kdy nelze vypsat seriovým komunikačním
kaněPO"lem počitače znak s dekádickým ekvivalentem 3.
Ná Ranač a dll. *jediný přrlpustný formát:

DTn;

7 je znak, který bude ukončovat řetězec, obsažený. V
přikaze LB, í

Te“7w+a > swenanu uekadických ekvivalentů 1až 32
"“ vkov dehadických ekvivalentů 27 (ESC)a5 (ENG) smějí

: Puái i Y jako. zakoněovací znak. Řídi ek symbo1 NULLnels= . .

   
 

  



ze použit, nebot tento znak se neukládá do vyrovnávací pa“

měti a je zcela ignorován. Řídicí symboly s

o

dekadickymi

ekvivalenty 8 (BS), 10 (LF), 11 (VT), 13 (CR), 14 (50). 15

(SI) a 32 (mezera) směji být použity ve funkci  zakončČova-

ciho znaku, je však třeba mit na paměti, že maji i. jinou

funkci v přikazu LB. Nejprve tedy vykonávají svoji funkci,

a potom zakonči příkaz LB. Grafickésymboly s  dekadickými

ekvivalenty 33 až 126 smě ji být použity jako. zahkončČovaci

znaky, ale vždy se předem vypiši. Symbol s dekadickým ek-

vivalentem 127 smí byt použit. Symboly s dekadickými ekvi-

valenty většími než 127 nesměji být ve funkci zakončovaciho

znaku pouzity.

Při specifikaci nedovolené hodnoty parametru se hlási

chyba 3 a zakonCovacíi znak se nemění. Je proto třeba věno-
vat zadávání nestandardníhodnoty zvýšenou pozornost. Je-
li totiZž zadání provedeno nesprávně, pak prvni
zakončený nepřijatým zakončovaciím znakem,
údaje,

prikaz LB,

naruši všechny
uložené ve vyrovnávací paměti s následným hlášením

chyby 4. ——
Ve většině připadů vyhovíi tato forma zadáni

cíiho znaku: |

zakončova-

PRINT*N,"DT";CHR$(a);“;" Be

kde N. je čislo logické jednotky sériového kanálu počitače,

je dekadický ekvivalent definovaného zakončovacího
znaku.

Opětné zavedení řídiciho symbolu ETX do funkce zakončo-vacího znaku je možné použitím příkazů DF a IN nebo takto:

PRINTÉN,"DT";CHR$(3);";*

zo dě oo k

-0 zakončovací znak střednik,
  



j9. Soubor příkazů pro určení velikosti znaků, směru

vypisování a sklonu

hi

Příkaz SI - absolute character size -

absolutní velikost znaků

Prikazem se určuje skutečná velikost grafických symbolů
v centimetrech. Užívá se pro stanovení velikosti znaků ne-
zavisle na poloze škálovacich bodů Pl a P2 a na
uživatelském měřitku. Má dva přípustné formáty:

SI;

-5D w, oh;

kde w. je požadovaná šířka znaku v cm,
h je požadovaná výška znaku v cm.

Příkaz bez parametrů nastavi počáteční hodnoty, které
Jsou sirka 0,28 cm a výška 0,4 cm. Parametry, pokud jsou vPik. * . 2 .. “ . .příkaze obsaženy, jsou oba reálné s opřipustným rozsahem
p“ 128,9999 do 127,9999 a musí být specifikovány oba. Je-
o pSSpoň "jeden parametr mimo dovolený rozsah, hlásí se
chyba
3 3 a příkaz se ignoruje. Je-li specifikován než je-
en Zo F 3 x : * dě

"A - - +x « PRrametr, je hlášena chyba 2 a příkaz Je ignorován. Vpřipadě . A. , . . |*Padě, kdyje specifikováno vice než 2 parametry, prove-de 4 S o
PS

"Se příkaz s Prvními dvěma,
Se chyba 2. |

Absolutní

zbytek se ignoruje a hlásí

m. velikost znaku nezávisi na poloze ani na vzá-Jemné orienta
né souřadnicové
Bo sdnicové Soustavy. Provedení příkazu SI ruší ostat-
i Specifikajiné peci pi velikosti znakua zůstává v platnosti do3 jnoifikace velikosti znaků příkazy SI-nebo SRHiCializace příkazy IN nebo DF.

adně je třeba rozlišovat

ci Skálovacích bodů a nemění se ani u rotova-

nebo

„„Zás pojmy velikost. znaku a
7777) PO sobé jdoucimi „znaky je

9 "ovna 1/2 šířky znaku a mezi řádky
ová mezera o velikosti výškyznaku.

10 ik

ee i Ž Rida k*EA 76 zZer

| "ktu je mezi řádk
   
  



počáteční body
 

 
 

    m )

Rozměry znaku jsou tedy čisté rozměry w a h,

 

zatimco pod*
“ „

* ' .
+ :

. M A "M 4

pojmem znaková rozteč chapeme vzdalenost dvou pocatecnichbodů ve směru Vypisovánií a meziřádková rozteč je vzdálenost

Výsledkem je:

vporná hodnota parametru " převrátí text zpráva doleva:(5 -7:LB XY4160 ETX -© s výsledkem: ©

   

  



: hodnota parametru h prevrati text zdola. nahoru:Zaporně
1.5 7;:LP XY4160 ETX " s výsledkem:"© , =. Pk ——

XA+To0

Oba záporné parametry provedou oboji převrácení:
“$] -.5 -.7;LB XY4160 ETX " s výsledkem:

ÓOTRAX

Čitelnost znaků závisí na jejich velikosti a také na
Použitém typu a tloušťce pera. Minimální rozměr by nemělklesnout pod-0,1 cm pro pero s kuličkovým hrotem.

Přikaz SR - size relative -
relativní velikost znaků

Přikaz určuje vžem LB v relativníPa P2. Uživ
obrázky

Přitom 9

elikost znaků a symbolů, vypsaných přika-
m vztahu ke vzdálenosti škálovacích bodů

á se k určení rozměrů v těch připadech, kdy
budou Škálovány změnou polohy bodů Pila P2 a. jde
zachování proporcisnality kresby, Přikaz má dva

SR;

SRow, oh:

 

  



je relativní širka symbolu. vyjádřena v procen-
ko : tech, vzdálenosti P2x - Plx,

h je relativní vyska symbolu, vyjádřena v  procen-
tech, vzdalenosti P2y - Ply.

Oba parametry jsou reálné, s dovoleným rozsahem - 128,9999
až 127,9999. Jestliže je alespoň jeden parametr mimo dovo-
lený rozsah, je hlášena chyba 3 a  přikaz je. ignorován.
Přikaz s jedním parametrem je ignorován a je hlášena chy-
ba 2. Při určení vice než dvou parametrů se příkaz provede
s prvními dvěma, zbytek se ignoruje a je hlášena chyba 2.
Přikaz bez parametrů nastavuje počáteční hodnoty takto:

1,08[%]

2,16 [%].

Hw

h i

Tyto hodnoty určuji při nerotované souřadnicové soustavě a
při poloze škálovacich. bodů v protilehlých rohových bo-
dech fyzické kreslicí plochy tyto absolůtní rozměry symbo-
lů: šířka = 2,8 mm a výška = 4 'mm, © jež jsou shodné se
standardnimi hodnotami absolutní velikósti. Zavedení rota-
ce souřadnicové soustavy a změna polohy škálovaciích bodů
maji vliv na velikost. znaků. Rozměry. znaků „se určují zPT7

rozdilu souřadnic škálovacích: bodů a nezávisí nauživatelském méřitku.
| m

, Znaménko parametrů určuje symbol odměřování obou  veli-čin. Pro kladné: hodnoty se šiřka odměřuje zleva doprava avýška zdola nahoru. Pro záporné hodnoty je tomu. naopak.še Je však ovlivněno ještě vzájemnou polohou  škálovacíchbodů 8 výše uvedené plati za předpokladu, že rozdilyP2x - Plx a P2y - Ply jsou kladné. V diskusi © polozeškálovacích bodů bylo uvedeno, že jejich vhodným určenímlze ziskat různě převrácené obrazy. To se samozřejmě týká
také popisů, kdy velikost znaků je určena relativně, a pro-to Smysl odměřování šířkva výčky je třeba chápat ve vzta-hu
s 70777“ vš 4wntací sKalovacich bodů. Několik přikladůSa vy

“značením polohy bodů Pl a 2:
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příkaz DI - absolute direction -prikazVl
absolutní směr

Přikazem se určuje absolutní směr, ve kterém budou
vypisovány znaky. Příkaz se používá k určení absolutního
směru, tj. nezávislého na poloze Škálovacích bodů. Přípust-
né jsou dva formáty:

DY;

DI posun, zdvih;

kde posun a zdvih jsou parametry, odvozené z  oriento-
vaného úhlu 0, který svírá směr vypisování znaků. s hori-
zontální osou takto: :

u „M o o u ©posun

+ zdvih " „x u l
a
t
í

P ©

K je reálná kladná konstanta, různá od nuly.
7nlopžáhy o mě m a (Pernnho

 

ZD
VI
H

 

 

  
POSUN

; .

Oba. parametry:jsou reálně,- s "dovoleným © rozsahem
-128,9999.až 127, 9999. „Je-li alespoň jeden parametr. mimo.
dovolený:rozsah,příkaz se ienoruje a je hlášenachyba82

o de-li.specifikován.než jeden parametr, příkazseignoruje©
—. je h šená„obyba“2."Nejménějeden poranetř

ný od'm
| .
  

  



příkaz bez parametrů nastoví horizontální Směr  vypiso-
vání znaků. . .

Změna v poloze Skálovacich bodů Pl a P? neovlivňuje
cměr vypisování, určený příkazem DI. Směr, určený příkazemDI zůstává v platnosti do příchodu jiného příkazu, určuji-
cího směr, nebo do inicializace.

Je-li znám uhel theta vypisování znaků, pak  nejobvyk-
lejši způsob zadávání směru bude tento:

PRINTŘN, "DI" ; COS (THETA);SIN(THETA);";*

Pro seznámení s funkcí příkazu DI zkuste tento program:

19 PRINT42,“IN;SI.2 .3;":PI=3.1415926
20 FOR I=0 TO 7:TH= I*PI/4
30 PRINT+2,"PUPA":5200 + 400+COS(TH);3700 + 400:SIN(TH):| "3DI";COS(TH) ;SIN(TH);";*
19 PRINTÝ2,"LBXY4160 pise vsemi smery“;CHR$(3)50 NEXT I

—90 PRINT%2,"SP;“:END

. aby při. zadánínového směru Se současně znovu určil počátek řádky vpřípadě, že přikaz DI je bezprostředně následován příkazem| LB. To Vysvětluje. tento příklad:Sekvence příkazů- DI1 1;LBsmer 1,1 ETX DI1 -1; LB.Smer 1,
:

óVypiše:

ci CR LF ETX LBnovaradka ETX

POČÁTEČNÍ BOD PŘIŘAZENÝPRO PROVEDENÍ PŘÍKAZU DI

 
  



Příkaz DR. - relative direction -FPraKBzU
relativní směr

Prikazem se určuje směr vypisování znaků v relativním
vztahu k poloze škálovacich bodů Pl a P2. Užívá se tehdy,
kdy se předpokládá, že obrázek bude škálován změnou polohy
bodů Pl a P2 a požaduje-li se „proporcionální umistovánií Po-
pisů. Má dva připustné formáty:

DR;

DR posun, zdvih;

byntaktická pravidla, platnost příkazu a formální význam
parametrů jsou shodné s příkazem DI. Odlišuje se v tom, že
hodnoty Parametrů posun, resp. zdvih v tomto případě vyja-dřuji relativní část v procentech rozdilů P2x - Plx, resp.
P2y - Ply. Příkaz bez parametrů i zde nastavuje horizon-tální směr vypisování. Naprósté shody s příkazem DI se do-sáhne Pro stejné a kladné hodnoty výše uvedených.  rozdilů,tj. tehdy, když body P1, resp. P2 jsou dolním levým, resp.horním pravým vrcholem čtverce. Příkaz DR určujepolohu výchoziho bodu stejně jako příkaz DI.

Pro seznámení se s vlatnostmi příkazu DR zkuste program,Uvedený V předchozím odstavci, kde ' zaměnite přikaz DI

Znovu

| Rozměry znaků, určované příkazy SR a SI, směr vypisovánířnaků, určovaný příkazy DR a DI a poloha škálovacích boďů“ Vzá jemně ovlivňují s důsledkem na výslednouApytého textu. Nejjednodušší vztahy jsou mezi příkazy SI00744 neboť zde není interakce s polohou Šškálovacích bodů..Příkazem SJ určuje absolutní velikost znaků.>„PříkazBI úbnolutní emže es í inoty parametrů i |opracení „mýsku vypisování, c. |šíř

orientaci

  

  
  

 

 

  



*

Jsou-li kombinovány příkazy DR. a SI; pak přibývá inter-

akce mezi polohou. Škálovacich bodůaparametrypříkazuDR.
To.se projevuje tak, zezáporný rozdilP2x —-- Plx. obrací

|znaménko parametru posuna zápornýrozdil P2y -Ply obrací.

|znaménko parametrůzdvih.(Opět příklady s vyznačenou„polov.:

k: ouŠškálovacíchbodů:2 | « P

 
 

  

   



příklady:

iS.L 2X.92;8 tI0

DI1 9;SR-.75 1.5;
P1
ha

Relativné nejsložitější připad je při použiti kombinace
příkazů DR a SR. V tomto případě se uplatmí interakce mezi
polohou škálovacich bodů a průměty šiřky, resp. výšky do
obou základních os. Zaporné znaménko. rozdilu P2x
obraci znaménko průmětu Siřky a výšky do osy x a
záporně znaménko rozdilu P2y - Ply obraci znaménko
Sirky a výšky do osy y. Důsledkem je

o

převrácení

— PIx

podobně

průmětu

smvslu
Vypisovánií při záporných rozdilech souřadnic. Skálovacich
bodů.

 

  



při zavedení rotace souřadnicové soustavy o 90. stupňů
změní hodnoty rozdílů souřadnic Skálovacich bodů < dů-se zme

sledkem na relativní ©>/“->sy znaků a relativní směr kresleni. Nezmění se však *-- coné vztahy mezi polohou. škálova-
cích bodů a znaměénky ae trů příkazů SR a DR.

Z diskuse o vzajemn. © ovlivňování rozměrů znaků, směru
vypisování a vzájemné „+ 1ohy škálovaciích bodů vyplývá, že
v kombinaci příkazů DI a SI nejsou směr ani výsledná
velikost znaků ovlivněny polohou Skálovaciích bodů. Tato
kombinace je vhodná pro použiti. při vypnutém.  škálovánií.
Kombinace příkazů DR a SR je vhodná tehdy, kdy se očekává,
ze měřitko výkresu bude měněno změnou polohy škálovacich
bodů nebo se požaduje převrácení výkresů přemistěním
škálovacich bodů. Kombinace DR a SI, nebo DI a SR se
nedoporučuje používat, neboť u nich není zaručeno správné
Skálování a převraceri. Z. důvodu obtizné představy se
rovnéž nedoporučuje iscoživat

o

záporně hodnoty parametrů
šiřka a výška v příkazech Sl a SR; pokud to neni nezbytné.

PřikazSL- character slant - sklon znaků

-

Příkazem se určuje sklon znaků se kterým budou vypisová-
« Umožňu je tedy zdůraznit některé části textu kurzivouT by dep ap aĚ m

2 * * £ :
k, vypisovat znaky v různých seometrických projekcich.i tý 4 ký: k- * *

£ "o ŽiPustné jsou dva forméty příkazu:

ny

SL;

SL te 8;

kům © bo 24 2 „ |  kálníO 8 je Orientovaný úbel, určující odklon. vertikálnichŠp VE Známí melo 20% 4 a
|směr vypisování, Orieniace

„ 19 Obráceně, ij, hludné hodnoty jsou. odměřovány ve
" pohybu hodinových ručiček. Sklon znaku neovlivňujeZnaky,   

  



htg©

 

  
Připustný rozsah parametru tg ©. je od. -128,9999. do

127,9999, avšak "rozumný" rozsah je maximálně +3,5 pro vel-
ké znaky. Při sklonu 1 se vvkresluji svislice ve znaku pod
úhlem 45 stupňů. Kladná hodnota parametru tg 8. způsobuje
nakloněni znaku do směru vypisování, záporná hodnota proti
směru vypisování. Přitom jsou respektovány rovněž všechny
interakce mezi  znaménky parametrů šířka a vyska. v
příkazech SI a SR, směru. vypisování a polohou škálovacich
bodů.

Formát přikazu bez parametru nastavuje nulový sklon zna-
ků. Je-li specifikován parametr. mimo dovolený rozsah, při-
kaz se ignoruje a hlási se chyba 3. Je-li. specifikováno
více parametrů, provede se příkaz s prvním, zbytek se
ignoruje a hlasi se chyba 2.. |

Sklon znaků, zavedený příkazem SL, platí pro všechny
následující příkazy LB až do nového. určení. sklonu nebo
do inicializace, kdy se nastavuje nulovýsklon.

11. Soubor přikazů pro výběr sady znaků

„+

»dnotkaXY4160 je vybavena osmi sadami znaků,  
  



son% chkladba je přizpůsobena potřebám států RVHP a zej-
© M Č „A „>

3 i : M“ .

českému 8 slovenskému jazvku. V tomto sméru jsou res-
mena : o

ktovány normy ST SEV 356 - 86, SE SEV 358-776, CSN 36910?

poK 9570 , , v w , , o
ČSN 369103. Uplny prehled všech grafických. symbolů a

jejich organizace v sadách je uveden v přiloze.

Jazyk HPGL dovoluje současné využZivat dvé. sady. znaků:

standardní 8 alternativní. Existuji. příkazy, kterými., se

jedna z osm) sad urči jako standardní B jina jako alterna-

tivní. Přechody mezi zvolenými sadami se prováději bud po-

moci příkazů jazyka HPGL, nebo přímo při vypisování přiíka-

zem LB s použitím řidicich symbolů.

Technické a oprogramové. vybaveni. grafické jednotky

YY 4160 dovoluje sedmi a osmibitovy přenos dat a sady zna-

ků, určené k vypisování jsou oběma druhům přenosu. přizpů-

sobene. Kazdá sada má dvě části: spodni, s dekadickými ek-

vivalenty © až 127 a horni, s dekadickými ekvivalenty 128

az 255. Horni část může být využita pouze při. osmibitovém

přenosu dat. :

ovmboly s dekadickými ekvivalenty © až 32 včetně, 127

82 150 včetně a 255 jsou vyhraženy pro řízení přenosu a

dalších funkci. U XY 4160 je využito těchto řídicích. sym-

bolů s vyznačenou funkci a dekadickým ekvivalentem:

3. ETX standardní zakončovaci znak přikazu LB
8. BS krok zpět |

1% LF posun na novou řádku

11 VT (posun na předešlou řádku
13. CR návrat do výchozí pozice

14 80 výběr alternativní sady znaků

15 SI výběr standardní sady znaků..
17 DCI řízení komunikace
19 DC3 řízení komunikace
27 ESC řízení komunikace a další funkce, určené násle-
% dujicím symbolem

343 začátek podtržení části textu

konec podtržení částí textu. .
ředešlou řádku

     
  



pro řízení komunikace se při vypisování znaků. ne-
cymboly ——- v
otratňvjí a jejich význam je vysvětlem v kapitole o. komu-

uě 8 “ w A U . “

-oci v dalších. příkladech budou ridici symboly vyzna-

podtrzeniím :
ceny M .

Grafické symboly dolní casti sady © jsou shodne se sym-

poly použivanými V sadě © vynašečůu firmy Hewlett Packard.

Toto přiřazení Je diktováno. požadavkem kompatibility. s

oxistujicími prosramy, využivajicimi tuto sadu. Horní čast

sady 0 je vyhražena pro různé grafické symboly, tvořici ma-

tematickou sadu.

Sada 1 obsahuje symboly československé verze kódu KOT-8

če 2. V dolní časti sady 2 jsou obsaženy grafické. symboly

kódu KOT 7 čs 1, v horni části oje matematická. sada. Sada

č. 3 obsahuje v dolní části grafické symboly kódu KOI 7 čs,

2. vohorniíi Části matematickou sadu. Sada č. 4 obsahuje v

dolní části srafické Symboly německé abecedy, v horní čás-

ti matematickou sadu. Sada č. 5 obsahuje v. obou. částech

základní verzi kódu KOI 8, tj. v dolni části grafické sym-

boly latinky a v horni části grafické symboly cyrilice. 5a-

da č. 6 má v dolní části grafické symboly cyrilice, v hor-

ní části matematickou sadu. Sada č. 7 má v dolní Části ma-

tematickou sadu a v horní části základní symboly kódu. KOLI

7. Toto uspořádéní dovoluje využít všech grafických symbo-

Ju i pří sedmibitovém přenosu dat.

PřikazCS - designate standard character set -

urči standardní saduznaků

Příkez umožňuje určit. jednu z osmi sad znaků jako stan-
c řir T » . * *

Rvdni. Vá dva připustné formáty:

CS;

C5 n;*

ov 020 čaSelne označení vybírané sady, Příkaz bez pa-

cru určí jeko základní sadu ©, Hodnota n. mimo rozšah
F

rč s * vod odpoz aPOE. poč * sE i . % , *.. 1 3 ————

i ohe adí vyvolá hlášení chyby 3 a ignorování příka-

žš

 
  



Hodnota n. mimo rozsah © až 7 vyvolá hlášení chyby 5zu. BOS
příkaz se jenoruje. Je-li specifikovéno vice. než jedensrametr, prikaz se provede s prvním, zbytek se ignoruje, je hlášena chyba 2.
Jestliže je přijat platný přikaz CS a současně je vyb-réna standardní sada, dojde k okamžité změně sady, použiva-né k popisování. Je-li však vybrána alternativní sada, při-kaz používanou sadu nezmění. Při inicializaci GJ se vždy

jeko standardní sada určuje sada 0.

Přikaz CA - designate alternate character set -
* o.

urci alternativní sadu znaků

*

Příkaz umožňuje určit jednu z osmi sad znaků jako al-*ernativní. Má dva připustné formáty:
.

CA;

. CA n;

 

„„fznam a rozsah parametru n. a. chovaní. při. chybě jsou| Stejné jako u příkazu CS. Příkaz bez parametru určuje jako© AHernativní sadu Ů.
|E Je-li přijat platný příkaz CA a současně je vybrána al-- Šérnativní sada, dojde k okamžité změné použivané sady. V. Přirmma 20%

*
j |

Hi

> Padě, kdy je vybrána standardni sada, nemá příkaz vliv-78 používanou
 Bativn j

*£ še

*

E

sadu. Při inicializaci GJ se vždy jako alter-Sada určuje sada 0. |

 

s Selectstandardset -
Vyber standardní sadu

     
ee gran roužívonou saduznaků sadu,
- jediný formát: 1 u2884 |

  



 

specifikovan nejaky parametr, příkaz se provede a jek
Je- 13

plášena chyba 2. Při jdniciaelizaci je vždv vybrána standard-| 1

jj sada znaků. Přechod na alternativní sadu je možný příka-
] =

zem SA nebo řídicím symbolem SO, obsaženým v řetězci znaků,

vypjsovaných příkazem LB.

Příkaz SA -o select alternate set -

vyber alternativní sadu

*

Příkaz umožňuje vybrat jako používanou sadu znaků sadu,

určenou přikazem CA. Má jediny formát bez parametrů

SA;

Je-li specifikován nějaký parametr, příkaz se provede a je

hlášens chyba 2. Zpětný přechod na standardní sadu znaků

je .možny příkazem SS nebo řídícímsymbolem SI.  obsaženým

v řetězci zneků, vypisovaným- příkazem LB. |

Příkazy 55 a SA jsou doplňkové. Pokud- není jisté, která

sada znaků je právě vybrána, Je vhodné před každým příkazem

LB použit jedenzpříkazůss,SA. -„-— | — |

  
Posloupnost příkazů:

CS 13CA 6;SS;LBsada11EIXSA:LBSOSTAWu8ETXETX.
Vypiše : Z Z

    

 

sada 1 cocrae 6

 
  



- 68-

- Jobel -o Vypisuj

Příkaz umožňuje vypsat texty, vyrazy a. vretezcove. pro-»řike

=-má ve formě grafických symbolů z vybrané sady znaků. Má
menmě * “

format:

IB c ... ct

kde c jsou požadované znaky a

t je zakončovacií znak. Tim. je standardně. řidici
4 + . + " a »symbol ETX nebo jiny symbol, specifikovaný přikazem DT. Mů-

že být zadáno i vypsání prázdného řetězce znaků, ale zakon-
čovaci znak musi být vždy uveden.

Všechny grafické symboly se vypíší s použitim vzorů. z
* vybrane sady znaků se směrem, velikosti a sklonem, specifi-

kovanými přislušnými příkazy a v pořadi, v jakém jsou uve-
deny za zkratkou LB. Vypisování se začiná tak, že výchozí
poloha pera, určená jedním z příkazů PU, PD, PA, PR. nebo
ČP se přiřadí počátečnímu bodu znaku.

Pocátečním bodem vypisování může být rovněž. bod, „nad
který se najede manuálně v'' režimu digitalizace (viz
popis příkazu DP). To umožnuje interaktivní umisťtovánií
popisů, které bývá někdy jednodušší než čistě programová
obsluha, Počátečnim bodem vypisování však je také počáteč-
ni bod nového znaku pro provedení příkazu predchoziho při-
kazu LB, pokud mezi oběma přikazy není použito jednoho zpříkazů PU, PD, PR, PA, CP, IN, DF. Smí být použito přika-ŽÚ pro určení v

:

je elikosti znaků a směru vypisování.XaBpr . Sekvence přikazů

SI:DI © -1,LRLEXY4150.
Vypilše:

„XY4130 ETX DJ -1 0;LBXY4140. ETX DI 0 1;ETX DJ 1 9;LBXY 4160. ETX

AY4100..
kn
UW

J
E
T
Y
A
X
“

  
  



-mbol SP (mezerník) V ci. znaků. způsobí

sy
etezc

ečního bodu Sásledující ho znaku o jednu

Řidicí symbol. ČR

jidici
me-

pos Úř počat

v ž o v
rozteč ve směru vypil sováni .

: : 3
"o hud M

„zznnkovo! . uv . d

o r. do výchozí pozice) přiřadil pocatecnií bo

av ra 5 , + a M . Óm 4 M d

Dp dujicího grafického symbolu ovychozl.. pozici. Ridici

8 ) Č u V
“o. 4 „ooA hodů + m

neě přiřadí počáteční. bod násle
„mbol RS (krok zpět )

a ho grafického symbolu počátečnímu bodu právě. VYPSA-.

dujié

ho znaku. Použivá se zejmena pro vypisování diakritických

nehů

Krok zpět se neprovede, jestliže je prvnim. zná-
znaměnek. j (O ,

kem v příkazu LB, nebo jestliže mu předchází symbol CR. Ne-

„3 možný krok před výchozl pozici, která  působi podobne

jako Jevý mechanický doraz u psacího stroje. Řidíici symbol

JF (posun na novou řádku) přiřadí počáteční bod dalsiho

znaku jeho původní pozici posunutou o. jednu. meziřádkovou

rozteč kolmo na směr vypisování směrem dolů. Současně se

upraví poloha výchozího bodu posunutim ve stejném směru i

smyslu.

LBPosun LF. na novou radku ETX

+
T
Ž

E
e
g

M
oo
ě

ke

ž
p
o
n

S
e

i
e

E
(

3
f

Posun

na novou radku

Ped ry) W ."dobnou funkci mají řidici symboly VT a RLF (přechod na
předoho o %.zi „řádku), kdy se pouze invertuje smysl posunu.

 

na predchozi radku ETX

na predchozi radku

  

  



rogram:

*

PRINTE2,"JN;PU 300 7000;"

o pRINTŽ2,"LB Prechod na“;CHR$(10); "novou radku" ;CHRS(13);
2% Ph. ? .

CHRS(3)
| :

14 PRINT+2,"LB Prechod na"“;CHR$(11):;"predchozi radku“;

CHRS (3)

se END

Všechny výše diskutované posuny se prováději samozřejmě

s respektováním všech interakci mezi velikosti znaků, smě-

rem vypisování a polohou škálovacich bodů.

Na rozdil od vynašečů firmy Hewlett Packard. byla do

programového vybavení GJ XY 4160 zabudována možnost. pod-

tržení části textu. To se provádl dvěma způsoby v zavislos-

ti na počtu přenášených významových bitů v sériovém kanálu.

Začátek podtržení se při sedmibitovém přenosu vyznači říidi-
cim symbolem ESC, následovaným grafickým symbolem ( „který
se nevypiše. Při osmibitovém přenosu stačí“ použit. jediný
řidici symbol CU1. Konec podtržení je implicitně obsažen
v zakončovacím znaku příkazu LB, nebo je možno jej  speci-
fikovat řídicím symbolem ESC, následovaným grafickým sym-
bolem ). „který se rovněž nevypiše.Při osmibitovém přeno-
su použijeme řídicí symbol CU2..
Příklad: příkaz ———.—.. p

LBCasti textu mohou byt ESC (podtrzeny *! ETX

Casti textu mohouL

  
  



Jiný příklad:

pBPodtrzeni ESC (uprostred ESC ) vety. ETX

Podtrzeni uprostred vetu.

Ukončení podtržení zakončovacim znakem je trvale, t.zn.

že podtržení se "nepřenáší" do bezprostředně následujíciho

příkazu LB. Naproti tomu podtržení se přenáší na jinou řád-

ku, pokud je tento přechod specifikován některým rřidicim

symbolem LF, VT a RLF,v příkazu LB.

Priklad: |

LB ESC (Podtrzeni prechazi CRLFna'novou radku. ETX

vypiše;

hu

K přechodům|ze> standard > alternativní' sady znaků. a
s > I. Jejich použití.již

   



-ování znaků s diahritickými znaménky při osmibito-
Vypis , .. v : , .Ů

"enosu dat je, pokud je pocitac vybaven klavesnici. s
-om Pre . u . , v.
© tlačitky,. relativně. jednoduchou. záleži-: ajic)jmi
odpoví? u.. * s .

1:4. K vypisování se použije sada znaků č. 1. Pak je je-
tosti.

jednotlivým :

erativnim přiípodě je treba provést v počítači příslušnoun

zda souhlasil. přiřazení.  kódových. kombinaci

grafickým symbolům. podle norem ČSN. V

kódovou konverzi. Tohoto. postupu. je možné použit i

tehdy, kdy počitač nema klávesnici s tlačitky pro. symboly

s diakritickými  znaměnky. Pak. je. možno využít. např.

pseudografických. znaků pro kódování symbolů S
diakritickými znamenky. .

Je-li však kódování uvnitř počitače pouze sedmibitové,
nebo je možný jenom sedmibitový přenos dat, potom k vypi-
sování znaků s diakritickými znaménky lze užit techniky
práce se dvěma sadami znaků. Jako základní sadu lze určit
sadu 1 a alternativní sadu č. 3.

Dalši možňostí je použiti sady č. 2, která má některá
Specifika. Zde se kóduje jeden symbol. s diakritickým
znaménkem dvěma až třemi po sobě jdoucími symboly. Znak,
nad kterým má být vypsáno diakritické znaménko, je vždy
první v pořadi. Nejčastěji se vyskytujicí  diakritická
znaménka v českém a slovenském jazyce jsou Čárka a
háček, a proto se zadávají přimo, bez řidiciho symbolu
BS. Jejich dekadické ekvivalenty jsou pro čárku 96, proháček 92 a na standardní klávesnici maji označeni * a%.Stejné vlastnosti maji symboly obsažené v sadě 3 s dek.
okvivalenty 92(háček), 96(čárka) a 94(znak negace). Předjejich vypsáním vykoná GJ automaticky krok zpět. Ve funkci(iskritických znamének je možno využit dalších znaků, musi
pnkojpreanázet Spo / symbol BS. Jsou to; uvozovky ve: přa | S.

o

54Pka nahoru ve. funkci strisky aS“načení stupňů (dek. ekvivalent254) pro. kroužek.. Vevšech případech 4- kódování

ech případech tohoto kódování se diakritické znaménkonim
nad znakem správně, čili nezáleží na „ tom, zda. je

 

PŘíkl m HE 4 ŽĚ oves v A „o i o. mo- sb ie k “% 1 —-Uříklad: Kzapsánínížeuvedené větyv češtině ja třeba.

  



petezec znaků takto:
arčí z-
V LB Vypisova ni cesky "ch textu BS 7 ETAJa

Vypisování českých textů

+

Řídici symbol BS většinou neni možné zavést do řetězce

znaků přímo z klávesnice. Proto vypisování řetězcových pro-

něnných, zadávaných z klávesnice při běhu programu, bude

obtížnější. Je to však řešitelné zpracováním zadaného ře-

tězce před jeho vysláním do GJ.

33. Další příkazy pro efektivnější praci
<

EřikazCP - character plot -

programovatelný tabelátor

Příkazem se určuje výchozí poloha pera pro. vypisováni

jneků, vzhledem k okamžité poloze pera, specifikované jed-

hs : příkazů PU, PD, PR, PA. Je to velmi užitečný příkaz,

řterý dovoluje centrování popisů, jejich zarovnávání podle

Okrajů, umisťování nad nebo pod čáru a velmi elegantní způ-
50b Popijanmvwánmí “ a , NONE , ,

Popisování os. Přikaz má tyto přípůstné formáty:

ČP;

va onmre, nrl;

ore je počet meziznakových rozteči,

  



1 je počet meziřadkových rozteči, o které má býtnr * po
- bod posunut proti. okamžite poloze pera, určenéúchož) : 2. . ,V příkazů. PU, PD, PA, PR. nebo, digitalizovanýmje dni 4 5 . “ , ,: jem. Oba parametry Jsou. realne, s. dovoleným. rozsahem

bad =

3.9999 až 127,9999. Je-li alespoň jeden parametr. mimo-12 „AJ «

h. je hlášena chyba 3. Pokud. obsahuje příkaz. pouze70 : “ré

jeden parametr, neni proveden a je hlášena chyba 2.. Je-li
„pecifikováno vice než 2 parametry, provede se přikaz s
oevnimí dvěma, zbytek je ignorován a je hlášena chyba. 2.
příkaz bez parametrů provede navrat do výchozi
polohy, určené. jedním z opřikazů PU, PD, PA, PR. nebo
disitalizovaným bodem a posun na novou řádku. í

'" Parametr  nrc. posouvá výchozi bod o násobek. mezizna-
kových rozteči pro kladné hodnoty. doprava, pro záporné
hodnoty doleva ve směru vypisování. Podobně parametr nrl
jej posouvá pro kladné hodnoty nahoru, pro záporné hodnoty
dolů, kolmo na směr vypisování. Óřitom. jsou respektovany
interakce mezi znaménky parametrů .SI, SR, DI, DR a polohou
škálovacích bodů. V dalších příkladech je okamžitá poloha

*pera označena križkem.

cp-5.5 —.5; cp-4 —1;

*

 

+ + cp8-1;

 

n- CEPAM je ukázka vykreslení dvou . O8 a

 

  



popisu.zo jich

V pRINTE2."IN:SC0, 260 0 185:TL 0 J;PU 30 30:XT:CP-.33 -1
]

LRO";CHRS (3)

roR 121 TO 5

PRINT:2,"TLO .5:"

16 FoR J=1 TO 4

50 PRINT:2,"PDPR8 0;XT;"

g0 NEXT J
70 PRINT42.,"TL © 1;:PR8 O;XT;CP -1.33 -1;LB";I;CHRS(3)

ga NEXT I :

90 PRINT42,"PUPA 30 30;YT;CP -2 -.25;LBO";CHRS(3)

jee FOR I z 1 TO 10

116 PRINT82,"PDPR © 15;YT;“

120 AS = STR$(1000*I).
130 PRINT:2,"CP";-(1+LEN(A$));"-.256;1B“;A$;CHRS(3)

140 NEXT I o

156 PRINT42,"SP;"

160 END

28
30

Prikaz UC m + 1 . n- = — | í
prikazUC user definedcharacter - uživatelský znak

 

Příkaz dovera n VVaa dnS
107 dovolujenakreslitznak, definovaný uživatelem.

a i obsažen vžádnésadě.  
  

  

Dovoluje vytvořit symb

znaků. Příkaz má tyto |

    



Do í í rozvazi ch
.

s:pů, tj. Pro čšřku má 4 a pro výšku 8 rozteči.
gel k“ “ *
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počátek znaku               (mmeziznakovád
   

   

  

  

   

 
V této mříží

Parametry -©

 

uživatelskýznak.

i,okterése má

pero přesun hu99,9999

až 99,9999.Po

 

      
  

  



pe 2 100 - pero spušténo

určený parametrem PC plati az do nove speci-

per, “

o stavu PerA
?

se předpokládá stav pera nahoře. Neni-li v. re-
Stav

fikal
příkazů 0

ci parametr v “
o objede specifikované souřadnice, aniz by se neco

nebo do dokončení. znaku. Při. příchodu

4 alespoň jeden parametr. větší. nebo. roven

187

190, Per

nakreslilo. : , .

počátek dalšího znaku (přesun neni. proveden fyzicky).
Po dokončení znaku se pero zvedne a přesune se

rá

Tento počatek se

vztahují delší příkazy CP. Během vykreslování uživatelské-

stane referenčním bodem, ke

o

kterému., se

ho znaku se neprováději všechny preSuny ve stavu pera

nahoře. t.zn., Ze. Je minimalizován počet přesunů.

Parametry Óx A čy musí být vždy specifikovány v pár-

rech. Nesmí mezi nimi byt parametr určujicií stav pera.

Nejsou-li seřazeny do párů, je hlášena chyba 2 a. zbytek

příkazu je ignorován. Kladné hodnoty parametrů Ox, resp.

5y přesunují pero o reálný násobek. rozteči definujiciho

rastru doprava, resp. nahoru.. Záporné hodnoty. obraceji

smysl posunů.

Uživatelský znak neni omezen na prostor, vyhrazený stan-

dardnimu znaku. Uživatelské znaky se vykresluji se sklonem,

definovaným příkazem SL s určenóu velikosti znaků a směrem

+

POČÁTEK ZNAKU-—- 0

 

ovn. při rospektování všech interekci mezi paramet-

 

p i K 3 Ď | a DR A Do 1 oho ti há dová cí c h bodů .

44% e bod na ka E A “ 0. : .

Příklad specifikace uživatelského znaku si- ukážene. na

  



  

 

 
  

diody.
v budeme postupovat napr. dtahklo:

při definování gymbolu

-esuneme zvednuteé pero z bodu © do bodu 1 parametry 0,-4.

») Spustime pero parametrem 100.

-| Spojime body 1 a 2 parametry 0, B.

3) Spojime body 2 a 3 parametry 6, -4.

-) Spojime body 3 a l parametry -6, -4.

C) Zvedneme pero parametrem -100.

<) Přesuneme pero do bodu 4 parametry 6, 0.

h) Spustime pero parametrem 190.

i) Spojime body 4 a 5 parametry 0, 8.

Čelý příkaz bude mit tvar:

UC9,-4,100,0,8,6,-4,-6,-4,-100,6,0,100,0,8;:

jeho provedení nakresli:

P

"
z
B Sp
an

í
6

„
6
a Pá—28z25M- symbol mode - modus symbolů

Přika 5 am . u .,ký 3 boj Umožnujecvykreslit na konci: vektoru.jeden grafichd M "m "C : , 7 18 2 OÁ mů s :Bynbo] . Užívá sé ve spojení S příkazyPA, PR, PUa PD.
6k * (2vykreslujetak, že. srafický střed znaku se přiřa-

ž
=

i kom ČOvVÉÁRU beda js "r
Vl Obě ati k nÝ 1 ' %

v: přssunu, Příkaz má tyto přípustné formá-

E by +. i vypsát „o Př :

i byfyba 9 „kraj vnák

 

    
  



sadně za zkratkou SM je platna specifikace.. Mezerník
sy ť čí né + * . . “ + * o “

HM sidící znak vyplnaji vypisovaní symbolu. Stred-kterýkoliv s. 2,
jako zakoncovaci znak, určen k vyplsováni.

byt,
"

Gymboly ge vypisuji

, pU, PA, PD, PR až do nové. specifikace nebo do vypnu-
! BRZY

+ 4k +

i1.

Rozmery

k nemůže “ A. , us
po kazdem přesunu. specifikovanem při-

znaků v módu symbolů se určuji příkazy SI a SR.

se specifikuje příkazy DI a DR.  Vykreslo-Gměr vypisování

respektovánim interakci. mezi parametryvání se provádi S

těchto přikazů a polohou škálovacich bodů. Výpisovaný znak

je vybírán ze sady znaků určené příkazy CS, CA, SS, SA.

„ K vyznačování bodů v grafech jsou určeny zejména symbo-

ly, obsažené v matematické sadě znaků s dekadickými  ekvi-

valenty 33 až 47. Je však možno použit kteréhokoliv jiného.

symbolu. Nasledujici příklad nakresli trojúhelník, označí

vrcholy A,B,C a vypne modus symbolů:

IN, RU 1000 1900:;SMB; PD 2000 1900:5SMC;PA 1500 1500;SMA;
PA 1000 1000;SM;

Příl * « .

stikazCE - - character emphasized - zdůraznění znaků

Pět umožňuje vypisovat zdůrazněné znaky jejich něko-
ným, vzájemně se překrývajiícím, avšak  posunutýmVypsánim., Výsledek připominá stinované znaky. Byl přidán k

"Spertoáru příkazů GJ XY 4160 a. není v základní verzi HPGL.
Příkaz má tyto přípustnéformáty:

CE n; ©
CE n, rw;

  
 

2770H Jé početopakovaného vypisování, í
PW 1 E 6 řelA 4 :i PozÉ iPeŇi sW is) 3

znaku.,   
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ir. n. musí být přirozené čislo v rozsahu 1 až 255.Paramé , — . .je-Di spocifikovan v Jinem rozsahu, jo hlašena chyba 3 a
"jkaz se ignoruje. Pokud neplatí pro reálný parametr pwpr) 5

podminka

9 < rw < 50

je hlášena chyba 3 a příkaz se ignoruje.
Pokud není parametr. rw. uveden, nahražuje se standardní
hodnotou 10, která znači desetiprocentnií šiřku svislých čar
vztaženo na celou Siřku znaku. Rozumné hodnoty parametru
rw budou ležet v rozsahu 5 až 25%. Zdůrazňování znaků má
smysl od jisté absolutní velikosti znaku. Znaky menší než
3 x 5 mm se zdůrazněním stanou hůře čitelné.

Jako příklad použití příkazu nechí poslouží  zdůrazněné
vypsání typového označení GJ.

SI 1 1.5;CE 5 20;LBXY4160 ETX

 

„ Parametr n může být prosramovým vybavením GJ upraven.Pokud by došlo k tomu, že rozteč dilčích svislých čar bybyla menší než je tloušťka pera, specifikovaná příkazem PT,
8 počet Opakování snižen tak, aby se čáry překrývaly. mi-
"málně. Toho je možno využit k plnému ovystinování znaku
tak, že počet Opakování se úmyslně neadhodnoti.Stinovánim znaků se nemění celková šiřka znaku, určená
Příkazy 81. en. pre ké 200zy ST. sa

"Jé provádéno na úkor vni tr-4 m,98: FPOtO Je možné používat bez omezení  přikaz CPde B> m i obč sí o JE E n m E k: . * u ' . p Eo
i 779 zdůrazněné nápisy. Invariantnost šířky ukazují. tyto

  

  



pady

vy4160 8 HPGL

xY4160 8 HPGL

vy4160 8 HPGL

YY4160 2 HPG

XY41608 HP6L

XY4168 £HP6L
14. Příkazypro výstupníoperace

při
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Tato třída PříRuSDsinožšotýojekát údaje93:Bont.

nutně jich použiva: Aa Z

bytné. Jejich 1 a
zi počítačemaGJ
je nějaký pare 1
Šena chyba:2

       

 

  
   

 

    

| Pokud“ :

ajehlá-

  



s1 ladění progremů. Má jediny přípustný for-
G) a P, ME

p r JÓ C k +

mal

*

OE;

e dekadické vyjádření první chyby, která se. vy-
vygtupem J “ bed +

: Soucasne. se. nulujezvtla v předcházejících příkazech.
sko

osřní příznak chyby, zhasne červena LD na panelu a nulu-
vn k

o

ce bit 5 stavové slabiky, pokud byla predtim chyba. na-

Výstupní údaj má jednu číslici a je zakončen řidi-
je

lezenA.

-jm symbolem CR. Význam výstupního údaje je tento:

- žadná chyba

- přijat neznámý prikaz

špatný počet parametrů

- některý parametr mimo připustný rozsah

- v celé vyrovnávací paměti nenalezen zakončovací znak

|

byla vybrána neexistujici sada znaků
- byla specifikována poloha pera mimo platné okénko

k

+

-. output status - výstup stavového údaje

 

x

'kaz slouží k získání stavového údaje GJ. Je užitečný
Programu a při digitalizaci. Má formát:

 

O8
:

Š jet
i pří

iha
zu
6 . GJ 4; o ub "5 , +. . + 3 VD * * k *s í :2u Vyšle UJ v dekadi

ckém
vyjádř

ení
vnitřn

í

Hřmi bit OVÝ mt mama hodem 4 MEní úda j má fo rmát 1 až 3

(74715
5

ZaKonč
cené

řídic
ím

symbo
lem

CR. „Význa
m

logic
ké

Čky ij jedn
otli

vých

bitů sta
vov

ého
úda

jeudá
vá. teké

P př

  



  

, význam
nit voha

1 pero dole

1 o změněna poloha čkálovaciíich bodu prográ“

mově nebo v manuálním režimu.. RušSi. se

při použiti příkazu OP nebo při inicia-

lizaci.

9 4 digitalizace bodu provedena. Ruší. se

použitím příkazu O5.

provedena inicializace. Ruší se použitím

L
! O

příkazu OS.

4 16 připravenost k provozu. Nastaven vždy.

5 32 nalezena chyba. Ruši se použitím příka-

zu OE a EN.

6 64 nevyuzito

7 128 nevyužito

Příklad: stavový údaj 17 = 16 + 1 má význam:

pero dole a GJ připravena k provozu.

Pít Ar beka —— í 8

PřikazOF = „output factors - "výstup faktorů

Hrannz B1OUZI M Z15KaDI udaje o počtu základních. jed-

Pi F B zj i % m já 3 á A 4 1 , s SN * jd ě : k a : . .

o notek na 1 mm délky. Dovoluje využit GJ s existujícími pro-

EAA Řy do: n é žá. s ; 2 K Á M 2 nd „ 4, „A 7 eo : 1: . PM

„sráémy, které 2) išťují velikost základní. jednotky. © Formát.    
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je:> R ey
04 3 k FA s u „

p OF:

výstupní údaj z GJ je vzdy

40,40 CR

= řiká, že jednomu mm délky v obou základních osách odpo-

vjdá 40 diskrétních kroků.

Přikaz OI — output identification —

výstup identifikace

Příkaz dovoluje programu počitače zjistit typ připoje-

neho vynašeče. Má formát:

OT;

Výstupem je vždy tento řetězec znaků

4160 CR

který identifikuje GJ XY 4160.

PřikazOP - output Pl and P2 —
výstup škálovaciích bodů

Příkaz dovoluje programově zjistit polohu. škálóvacích
bodů. To může být užitečné pro vhodné nastavení okénka při-
kázu ITW a určení mářítta +*ohd-, když body Pl a P2 byly na-

7977545 V MMATRUIMNÁM DPOVožŽu.
Formát příkazu je:

OP;

  



Po jnterprotaci příkazu v GJ jsou do nadřizeného poči-
rače vyslány čtyři -dekadické celočiselné údaje, oddělenéFa.

čárkami v tomto poradi:

Plx,Ply.P2x,P2y CR

s příslušným významem a hodnotami v základních jednotkách.
při provedeni příkazu se nuluje bit 1 stavového údaje.

Prikaz OW — output window —

výstup okénka

Příkaz umožňuje programově zjistit polohu rohových bodů
platného okénka, kde je povolené kreslení. Jeho použití je
vhodné tehdy, kdy polohaokénka se nastavuje manuálně.
Formát příkazu je:

   



příkazOH = output hard-cJip limits -
vystup fyzických mezí

Přikaz umožňuje programové zjištění fyzických mezí, ome-
zujicíich kreslici plochu. Je užitečný pro zjištění kreslici
plochy neznámého vynašeče a pro. zji W tenií stavu. natočení
souřadnicové soustavy.

přikaz má format:

OH;

Při provedeni příkazu je do nadřízeného počitače vysláno
0,0,10400,7400 CR

při nerotované souřadnicové soustavě a .
0,0,7400,10400 CR

při zavedenérotaci o.90 stupňů.

+

   

    
Příkaz OA : 7 předepěšel position andpen,status -

képo-

áníprůběhu

 
  



© souřadnice X 7 3681, souřadnice Y z 2953, pero
o ČT + u

€ v v s nám . “ A u p . + r

7. Poloha pera je V tomto. pripade skutecna fyzicha
x hor : de + + + 2.

ne s odráží 3 přesuny, provedene v. manualnim rez)mu
loha A8. "

-nice a nejen při digitalizaci. Udaj o poloze. pera

příkaz pro polohu pera bud programový ne-

ně

7 k ) ave

obsahuje poslední

ho manuáln) při digitalizaci.

přikaz OC -. output commanded position and pen status -
morinéi

výstup poslední přikázané polohy a stavu

pera

Poživá se ke zjištění poslední přikázené polohy a stavu

pera. Ma format:

OC;

Přikázená poloha pera je absolutní poloha, určená para-
metry jednoho z příkazů PD, PR, PU, PA, ale také. koncový
bod kruhového oblouku, nakresleného na základé příkazu AA
nebo AR. Při. zapnutém škálování se předává poslední
přikázaná poloha v uživatelských. jednotkách na sedm
platných dekadických míst. Při vypnutém Skálování. je to
analogické, avšak poloha je v zakladnich souřadnicich;

účaje však mohou mit i desetinná mista, pokud byla v
„příkazech určujících polohu. tahé — obsažena. Výstupní
udaje

|

mohou bí zatižené zaokrouhlovacií chybou,
vt

Vznikající při přechodu z řetězcové formy do binárního
Vyjedření a obráceně.

„53 provedení příkazu jsou nadřizenému počítači předány
Svě hodnoty souřadnic a stav pera se shodným významem jako4 příkazu OA. Údaje jsou odděleny čárkami a celá. zpráva
"kFF ř F boy no bá m : 4 : k : 4 te + *

ukončena Vidicím symbolem CR. Zpráva může být např. tako-

-102.7538.1.295643,1 CR

 

  



timto významem:o

+

ořadnice X = -192,7538, souřadnice Y = 1.295643. a. perosó

Je dole.

315.. Digitalizace
 

.

Jednou z funkci, které jsou požadovány u moderních vy-

našečů je digitalizace předloh, tj. funkce,  umožňujicií

zpětné převedení nějakého obrazu do čislicových dat. Tato
funkce vyžaduje nutně duplexní přenos dat mezi  počitačem
a GJ. Digitalizace se vždy provádi interaktivně tak, že pe-
vem nebo optickým průzorem, osazeným v držáku pera se má-
nuálně, např. pomoci tlačitek, najíždí.na ten bod v obraze,
jehož souřadnice maji být sejmuty. Stisknutím jiného tla-
Čitka se oznámi, že pero se nachází nad digitalizovaným bo-
dem a souřadnice mohou být přeneseny do počítače. Dalším
důležitým údajem při digitalizaci je stav pera, např. pro
budouci vykreslení digsitalizovaného obrazu, kdy je nuťno
rozlišit prosté přesunyod- kresleníspojnic bodů.© o

Pro funkci digitalizacejsou.vHPGLvyhraženy tři“ při-
kazy. Jedním se zahajuje proces digitalizace bodu. Druhý
je určen pro zrušení této funkce povelem z počitače. Třetí
povel slouží k přenosu údajů.do počitače. Tohoto způsobu
je užito i u GJ XY 4160. Ba

  
Sny

 

dišitiže:point.

disitalízuj bod

  

 
  



hoto příkazu se GJ převede do. stavu, kdy
e + prsoveden) to

, ,

panelu,  označenyýchPri i

je non“ pomoci

„it tek pero nod

Jačítek v leve časti

£ perem nad popirem ve směru Sipek a umis-

požadovaný bod. Tento. stav GJ. Je

zován blikáním červené a zelené LD. na

tlačit-

i

operátorovi
signali

Třeti údaj, tj. stav pera, je možno měnit

ým PEN. Přitom se rozsvěcí nebo zhasíná. žlutá

ovidá stav pero dole a obráceně. Fy-

Pohyby pera se vykonávají

bodu

panelu .

kem, označen

LD. Rozsvícení LD odp

zický stav pera Se přitom neměéni.

jenom uvnitř platného okénka. Ukončení digitalizace

oznémi operátor grafické jednotce stisknutím tlačítka SH.

Tim se uvede GJ do normálního provozního stavu a LD. budou

zobrazovat stejný stav jako před prikazem. Souřadnice bodu

a stav pera může být přenesen do počitače.

Při provedení prvého příkazu DP po inicializaci GJ. mo-

hou nastat dvě situace: je-li pero uvnitř okénka, jeho po-

loha se nezmění. Je-li však pero mimo platné okénko, naje-

de na levý dolní roh okénka. V dalších příkazech DP, pokud

byla mezi nimi změněna polcha.pera jinými příkazy nebo ma-

 

  

     
  
  

 

onuálně, najede:pero| napřed.nad. poslednídigitalizovaný bod

 

příkazy.:Jdou t

dujeza příkazem“DPsinpan

 

příkazů. Pokud m

je hlášena,chyt

   



 
 

i do skupiny privilegovaných příkazů. Po. jehow 4 jh F (0 i + i , , ,

přka e GJ vrátí do normalního provozního stavu. Peroť “ . -dení
v vprové ti do polohy před příchodem povelu DP, avšak presunyP vrá i

$ Přikaz se provede i když má uvedenýneprovedou.
7 ir, ale je hlášena chyba 2. Je-li přijat příkaz DC a
ram

+ * * „ + *»GJ není ve funkci digitalizace, je ignorován a nehlási se

chyba.

Proces digitalizace je možno přerušit také příkazy IN a
pF, které kromě toho provedou svoji funkci.

output digsized point and pen status.. '-
výstup souřadnic a stavu pera digi-
talizovaného bodu

Příkaz OD. -

 

  Příkaz umožnuje nadřízenému počítači přečíst souřadnice zea stav pera posledniho digitalizovaného bodu. Nemá paramet-©ry a jeho formát je
|

Při provedenípříkazuG3
celočiselné údaje, |
řidicim symbolem

   



16. Digitalizace S grafickou jednotkou NY 4160
16.PIEJU!

Digitalizace je zdlouhavý manuální proces, kdy během

jnteraktivního nastavování pera nad digitalizovaný bod mů-

se nadřizený počitačc vykonávat jiné funkce, pokud je k to-

mu uzpůsoben. Potom je otázkou, jak rozpoznat konec. digi-

talizace a přenést data. V některých případech, kdy. není

cena časové jednotky počitače přiliš vysoká, nebo počítač

není uzpůsoben k provádění jiných funkcí bude strategie

digitalizace odlišná. Použitý postup je vázán na možnosti.

operačního systému počitače, takze neni mozno zde dát jed-

noznačný návod. Budou spíše nastiněény základní. možnosti.

Při ukončení digitalizace bodu stisknutím tlačitka SH

se programovým vybavením GJ. provede přepočet. získaných

souřadnic v základních jednotkách i do uživatelských. sou-

řadnic. Souřadnice digitalizovaného bodu. je možno také

přečíst příkazem OC. Při zapnutém škálovánií budou souřadni-

ce v uživatelských jednotkách. Současně se přiřazuje okam-

itá poloha pera digitalizovanému bodu. Toho je možno vy-

ošít 1 k jiným účelům, např. pro interaktivní umistování

popisů. Např. provedění sekvence příkazů.

  

  

     

  

„naksti.text POPIS cent ovaně.nadSohoUeot©bod.

  
  



 

data zakončená ridicim symbolem CR. Na tento. gym-jata. zakc

reagovat počítač přechodem do. dalšího provádění

polupracujiciího s GJ. Tam, kde to neni zařízeno

je treba testovat programovou omvčkou

„lvěna

hal mus

programu,

operačním systémem,

zijetí znaku CR a. pokračovat ov. programu, až po jehopra je

přijetí. + u
Jiný způsob obsluhy GJ při digitalizaci využivá  opako-

vaného čtení stavového údaje přikazem OS, který patří mezi
privilegované prikazy. V tomto údaji Je bit 2. vyhražen
pro signalizaci ukončení. digitalizace. Testování tohoto
bitu se da provadet maskovánim nebo aritmetickými operace-
mi. Po ukončení digitalizace je možno přenést data jednim
z příkazů OD, OC. Modifikaci tohoto postupu zařazením dal-
dm

hdsiho privilesovaného přikazu OA lze průběžně monitorovat
pohyby pera nad papirem.

17. Ovládání grafické Jednotky z panelu

*

Vapředním panelu grafické jednotky (GJ) XY 4160. je4 tačitek, 4 luminiscenční diody (LD) a osa potenciometru,vrčeného pro resulaci přitlaku pera k papiru. Jedna LD.iz OOER slouží k indikaci zapnutí. Ostatní LD sig-rozšíření „ných funkčních stavech GJ různé údaje. Dalšíoznosti indikace různých stavů GJ je zavedenímnblikání :bika z LD. V zásadě plati, že pokud jedna nebo dvě LDA1 pak GJ vyžaduje zásah operátora, Vyjimečně se může

12u

"ozsvěc
je cet A zhasinat žlutá LD při kreslení, kdy. signalijd 5 Pee 4- i

n sunoti pera mimo hranice platného okénka.
IsBČitka powněž « « 3různýci ká rovněž 1 různých funkčních stavech GJ nabývajíM; XC % významů —-"

n

žořlan X. * de + * jak bude dá 1 e v5 svě 41 eno, je : : je j 1 Č h

z4 š .
eo . : 1.Popi šenom budeme definovat čtyř i základnífunkční stavy a.Pme ně20% VAŽ « k +G ré we " i © h má ope vát 8:P. nN * —-

  



4)

B)

čených bodl.

- BS -

VLOŽ
82

7 řesunout pero i mimo kres
Te to sta“v, kdy je mozno prve p

plochu ve siněrvu delší strany papiru. Je indikován

káním zelené LD; ostatní jsou zhasnuté. Pomoci tlac

označených Á Y je možno "pohybovat perem nad opapi

ve VY?

hyb je dostatečné pomalý.

Papir zakládáme tak, že jeho okraj  zasuneme zp

GJ pod přitlačné kladky, přidržime levou rukou a pr

rukou stiskneme tlačitko V . Pokud byl zasunut. p

rovnoměrně pod obě kladky, bude vtažen mezi  přitla

a hnací kladku. Neprovede-li se to. napoprvé (chce

značeném smyslu a založit, resp. vyjmout papir.

lici

bli-

citek,
*

rťvem

Po-

redu

avou

apir

čnou

to

trochu cviku), je třeba s papírem vyjet tlačítkem Á

a opakovat. Pero nad správně založeným papirem by

být 2 cm za okrajem, kterým byl papir založen.  Vyj

papiru je možné oběma směry, lépe tim směrem, který

blize k okraji.

Stav. MANUÁL

Stav je signalizován blikajicí žlutou LD. V tomto s

je možné. pohybovat perem nad opaplirem všemi. tlači

označenými Sipkami. Pohyb pera je v dráze prvnich.

mm pomaly, potom se zrychlí. Stisknutim vice tlač

současně se pero. pohybuje v naznačeném směru a smy

Současným stisknutim tlačítek stejného směru a opa

ho smyslu se pero přestane v tomto směru pohybovat.

ro se může pohybovat jen nad fyzickou kreslicí ploc

Při dojeti nad okraj se pohyb zastaví.

Pohybů pera je možno využít k manuálnímu zave
skálovacích bodů a okénka takto: perem najedeme nad
Zadovaný bod. UÚvolnime, „všechna tJačitka, označena
kami. Stiskneme a přidržime. tlačitko SH, a potom st
neme jedno ze čtyř tlačitek s. šipkami a významem, |
Phanvu lem eee deo be A 2240, Tlačitko SHmá nyní

ham KXTEH (zaved), jak je také pod nim naznačeno. U
nime obě tlačítka

 

Tim je zavedenjeden že čtyř vy

mělo

muti

je

tavu

tky,

pěti

itek

slu.

čné-

Pe-

hou.

deni

po-
šip-

jsk-

vve-

VÝýZ-

vol-

zna-

 

  



jv W3 Aa W2 (vzájemné protilehlé vrcholy. na ohlo-Pody :

obdélníka,

bovolně. Vždy Jsou | oh n

o] j Jevý a W2 horní pravý vrchol. Jedině v. případě,don) JÁ

definovaný obdélník má nulovou výšku. nebo/a sirku,e 61.

definujiciho okénko) lze zavádět li-

upraveny uvnitr GJ tah, aby. W] by]
price?

ba
t

je hlášena chyba rozsvicenim červené LD. Chybu je. tře-
ba vždy napravit.

Při zavadění Skálovacich bodů je situace trochu slo-
žitější. U nich záleži i na vzájemné orientaci a rozdi-
lů jejich souřadnic. Jestliže se mění poloha bodu P1,
posouvá se současné bod P2 tak, že. rozdily souřadnic
zůstávají zachovány. Přitom se může stát, že bod P2 se
ocitne mimo fyzickou hreslici plochu, což je nepřipust-
ný stav a je signalizována chyba červenou ID. Chvbu lze
napravit novou definici  škálovaciích bodů. © Chceme-li
změnit polohu škálovacích bodů, pak je vhodné  nejdřive
stanovit polohu bodu P2 proti dolnimu levému rohu 1tyzic-
kého formátu a pak oba body posouvat změnou polohy DO-du Pl. Další příčinou chyby může být nulový rozdil něk- -terých souřadnic skálovacich bodů.

Další funkci, kterou je-možno použit ve stavu manuál,je verifikace polohy rohových bodů-okénka a Skálovacich
bodů. To se provádí takto: stiskneme a přidržiíme tlačit-ko označené VER (verifikace) a potom jedno z

o

tlačítekv levé části panelu s označenim, odpovídajícím požado-vanému bodu. Pero ve stavu nahoře se přemisti nad při-slušný bod. Tlačítka je možno uvolnit. | | |Yanuálně lze rovněž zavádět a rušit rotaci souřadni-
cove soustavy. To se provádí takto: stiskneme tlačitko
SHa Potom tlačitko PEN (druhé označení ROT jako rota-se). Stav souřadnicové Soustavy indikuje zelená LD, oz-Vačená ROT. Pro rotovanou soustavu sviti. a obráceně.Při každé změně orientace souřadnicové soustavy se ini-( Slizuje poloha škálovacích bodů a okénka. Ruší se te-0X nastavení, provedené před změnou orientace, Zavedeni("isce by mělo předcházet manuálnímu nastavení okénka“ "hálovacích bodů Va etnmní mam] lze spouštět a zvedat pero

„77160 10no Lze využít pro označení některých bodů na kreslící |R l C4 Om stavu se pera automaticky nezvedá po "uplynutÍ nějaké |doby, o

  

  



pozor proto na rozpijenií

„okouvstu. Stav pera, určený manualné, nema vliv na sta-
1B + *

+ u »

v pera při programovém řízení GJ.
vw

Stav UKAŽ (VIEW)

Je to stav, do kterého může byt GJ uvedena manuálně ne-

bo programově a kdy pero ve stavu nahoře najede do

polohy, kde je viditelná celá kreslici plocha. Kresleni

a zpracování příkazů se zastavi. Tento stav je

signalizován blikajiciími zelenou a žlutou LD.

Ve stavu UKAŽ je možno provádět verifikaci polohy bo-

dů W1, W2, P1, P2 stejným postupem jako ve stavu manuál.

Provozní stav.

V tomto stavu GJ interpretuje a provádí přijaté přikazy.

Trvale nebliká žádná LD a GJ nevyžaduje zásah operátora.

Trvale může svítit zelená LD, signalizující stav rotace

souřadnicové soustavy. Rozsvítí se i při 'programovaném

zavedení rotace o 90 stupňů. Žlutá LD signalizuje stav

kreslení mimo okénko (out of window). Červená LD signa-

lizuje rozsvícením nalezené chyby. Může být programově

zhasnuta. Příkazem DP může být GJ uvedena dostavu digi-

talizace. 0 |

Po zapnuti GJ sitovým vypínačem probihaji testy tech-

nického vybaveni. Jejich popis je., součásti servisního
návodu. Pokud testy uspokojivě proběhnou, GJ přejde au-
tomaticky do stavu VLOŽ. Přitom se iniciuje seriový

přenosný kanál na příjem povelů a dat, které se ukládají
do vyrovnávacípaměti, ale neprovádějíse. K opřechodům

do dalších stavů slouží tlačítko CNT. (continue -

pokračuj) samotné,nebo v kombinaci s tlačítky SH a

: -© - do. jednotlivých. stavů s.
vyznačenými požadovanými stisknutími o dává.tento.
útavový diagram:

  



 

 ZAPNUTÍ

i
TESTY

Ý
ZAHÁJENÍ KOMUNIKACE

 

 

 

   
 k-

 
f .

INICIALIZACE

T
TÝ

    
 

 
STAV VLOŽ

 
  

 SH+CNT  JCNT VER+SH+CNT
 

  
| 
 

STAV MANUÁL
  
 

 

     

SH+CNT CNT | VER+SH+CNT

 

   

 

 ——— m
STAV PROVOZ

  
 

  

 
(CNT. | |DIGITALIZACE

  

SH.     
 

| — STAVUKAŽ|
    

CNT P 0s

 

 O SH+CNT ©
  

  



Zásady pro ovladani Jze shrnout:

Pokud se požaduje přechod do logicky následujícího stavy.

stačí stisknout tlačitko CNT. Stiskne- Ji se nejdř)ive tla-

čitko SH a potom CNT, je možný přechod do stavu vLOŽ. Při

současném stisku 4lačítek VER a SH, a potom CNT, se prove:

de nová inicializace GJ (reset). Při jnicializaci. se. VY"

pouštěji všechna data a přikazv, uložené ve. vyrovnávaci

paměti.

Přechodu do nové inicializace se využívá tehdy, když

během kreslení nastala nežádouci situace a. Je třeba vše

zastavit. V tom případě je třeba nejdříve zastavit béh pro-

gramu v počitači a potom iniciovat GJ. Přechodu do. stavu

UKAŽ se využívá tehdy, když je třeba kreslení dočasné. za-

stavit, např. pro úpravu pera. Rozpracovaný příkaz se ne-

dokonči, ale další příkazy zůstávají zachované. Stav  VLOŽ

umožňuje výměnu papiru při. zachování obsahu. vyrovnávaci

paměti. To Jze vyuzit tehdy, když kreslení jednoho obrázku

bylo zakončeno příkazem SP; a přitom ve vyrovnávací paměti

(jsou již data pro další obrázek.

18. Vkládání a výměna pera

; „Technické pera CENTROGRAF 1070- se  šrovbují (přímo do
ržáku pera GJ. Obdobně se vyměňují. Kuličková pera KIN

o582 a pera s vláknovým hrotem KIN.0581 se vkládají do
stavvý ce, přizpůsobenéhok zašroubování.do. držáku
astavec je složenze dvou

Ššroubovat horní přitlačnou

ná-

pera GJ.
části. Pří výměně per stači od-

šroubov část, provést výměnu a opět za-
ěsetdkkě „Soooe přítlaku slouží knastavení..vhodné
tencionetrom y e ektromagnetu.ovládajícího stavpera í

je možno pohybovat 1během kre
vláknovým hrotem sespokojí s menšímpři

 

  

 

   

 

o hodnot,

: 44
4

. . ee.vbíčkových perZávisípotřebnáp
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19. OKrecleni vlastního obrazce
 

Jistou manipulaci s tlačítky na panelu GJ při jejím

zapnuti lze dosáhnout vykreslení vlastniho zkušebního obraz-
ce, pro který jsou přikazy uloženy ve vnitřní. paměti. GJ
přitom nemusi být připojena k počítači, ani s ním nekomuni-
kuje.

K vykresleni vlastniho obrazce je třeba postupovat tak-
to:

a) našroubujeme vybrané pero do držáku pera.
b) stiskneme a držime stisknutá tlačítka, označená Pl a P2

a zapneme sitový Vypinač.

c) čekáme, až zhasnou všechny luminiscenční diody a pak
uvolnime obě tlačítka. |

d) vložime papir a stiskneme tlačitko CNT. '
e) nyni je možnérotovat souradnicovou soustavu, měnit po-

lohu Škálovaciích bodů aokénka; jinak stiskneme tlačit-
- ko CNT. —- :

f£) vykresli se zkušební obrazec, pero se vráti do výchozi.
polohy a začnou blikat žlutá.a zelenáluminiscenční dio-
dy. A S

6) stiskneme tačitka VER, SH a CNT = uvedeném pořadi,
vyjmeme papir a můžeme opakovat odbodu d.

Má-li GJ začít spolupráci s počítačem, musime vypnout
ŘOŽNOVU mnm om Ž kom- + A , í aniž při tom st iskneme

114strká Pl: a P2. |

  



20. Komunikace

Graficka jednotka XY 4160 komunikuje s nadřizeným poči-
tačem. prostřednictvím. sériového rozhrani, označovaného
CCITT V.24 nebo také RS232C. Vyhkreslování obrázků je poměr
ně pomalý proces, takže se vnitřní. vyrovnávací pamět. GJ
velmi brzy zaplní. Prolo je nutné učinit taková opatření,
aby se neztrácely znaky, předávané počitačem do GJ. K. to-
mu slouži kvitováni (handshaking), které u GJ XY 4160 má
dvě formy. Základní způsob je kvitováníi. technickými pro-
středky (hardware handshake). Je založen na propojení. vý-
stupniho signálu DTR z GJ se vstupem CČTS počitače (označe-
ní signálů podle CCITT je 108. 2, resp. 106).
Tohoto způsobu lze využit i pro řízeni komunikace ve směru
z GJ do počitače. Propojeni signálních vodičů mezi pocita-
Cem a GJ pro plný duplex pak vypadá takto:
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V závorkách je uvedeno označení signálů podle doporuče-

ni CČCITT. Čísla u vývodů GJ jsou platná pro Standardní ko“

nektor, uživaný u rozhraní V.24. Jestliže. neni požadován

přenos dat z GJ do počitače, pak mohou byt vynechány. 5po-

jovací vodiče označené na straně počitače RxD a DTH.

Funkci kvitovacího signálu DTR ilustruje tento obrazek:
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Příjimaný sisné)l je v horní části obrázku a má formu
běžnou pro asynchronní přenos. Zde je uveden. osmibitový
formát se dvěma stop bity. V polovině prvého stop bitu, kdy
je v G1 detekováno přijetí znaku, se změni úroveň signálu
DTR na rem -180 V, čímž signalizuje GJ počita

 
 

či stav nepři-
Pravenosti a zZakazvje vyslání delšího znaku. Jestliže je

 

+ve vyrovnávací pamětí misto, znok se tam vloží. uroveň sig-
bálu DTR se změní na cca +18 V a povolí se vyslání dalšíhode

©»

203 pamět zaplněna, signál. DTR
žunížné ná úrovní -1060 V a přenos dalších znaků je zakázán.
Poxetí ne opět až a] Zuhončí vrozprácovaný vrříhaux a bvalní

 
 

  



+

+ 43 : ň j vyrovnávací
vyrovnávací paměti. Timto způsobem Je Vyrovnava

+ a L ;
-A

m ,

mio :
2.. lnén]I : - n

=; bř nen]1 znaázorneny
vy v nžita. a průbeh Jejího Zapň 1 plně využitpamě

o

graficky může vypadat např. takto:
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Tento způsob kvitování je výhodný i z hlediska minimal-ch nároků na ProEramovou obsluhu V. operačnímsystému po-čítače, neboť zákaz a povoleni přenosu. se prováďí. většinouteechnickými prostředky bez potřeby zásahu programu.Některé počitače nemaji vyveden signál DTRmožné vvužit výhod kvitování technickýmiho důvodu má GJ NY 4168 j možnost
prostředky z využitím dvou úrovní
měti (Non - Xoff handshake). Při
ses Č doanaa ŠŘ ko a

a není proto
prostředky. Z 10-

kvitování prograamovými
zaplnění Vyrovnávacci pa-

ff s významem "počku ovolných
„ Dále se definují dvaswmbolyČoón a Čeff. Průběh komunikace

VIÁDIK ve Vyrovnávací paměti
různé

je takový: 0

použití tohoto způsobu Se
  



č<ou přijímány o ukládány 80 vyrovnavaci pamě ti
. = k V J ČI .a) Znak
ď

shne zaplnění. vyrovnávací. pameti. urovne,
waj Jostliže dos

hi bývá ještě Noff volných slabik, vysle GJ do. pociI-
kdy 7 3 2 , we + “o -+ . , s o hud

Zo symbol Coff a dále pokračuje v přijjmání znaku az
dace "4

Na symbol. Coff musil

dojde k
do zaplnéni vyrovnávac) pameti.

reagovat operační system pocitace o dřive nežč :

řetečení vyrovnávací paměti GJ zastavit vysilani.
P “ .

<) GJ provádí. zpracování. přijatých příkazů a postupně

uvolňuje misto ve vyrovnávaci poměti. V. okamžiku, kdy

se uvolní alespoň Non slabik, vyšle GJ do počitače svym-

"bol Con a pokračuje ve zpracovávání obsahu. vyrovnávaci

paměti. Na přijatý symbol Con. musi. reagovat. operačni

systém počitače a obnovit vysilánií. Dále se vše opakuje

od bodu b.

Úroveň Noff musi být proto alespoň. rovna délce bloku,
vysilaného z počitače. Hodnota Non musi být větší než Noff.
Je vhodné ji volit nejméně jako dvojnásobek maximální dél-
ky bloku dat. Grafické znázornění zaplnění vyrovnávácí pa-
nět) může vypadat např. takto:
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při zapnuti 6J a PO proběhnutí vnitřních testů technic-

> vybavení se jniciuje komunikace. Přitom je. nastaveno

PA ání icchnickými prostředky. Změnit způsob. hkvitovánií

S možné jedine programově vysláním speciálního. prikazu

o řízení komunikace. Komunikaci GJ s nadřízeným. počita-

Zem nelze zastavit jinak, nez jejim vypnutim.. Je. však

možné provest vymazání obsahu vyrovnávací paměti. a to jak

programově zvláštním příkazem pro řízení komunikace, tak i

manipulaci s tlačítky na panelu GJ. To se provádi tak, že

ch VLOŽ, MANUAL nebo UKAŽ stisknou současné tla-
ge VĚ fázic

tka VER a SH a potom tlačitko CNT. Tim se. provede. ini-
+

ializace GJ, při které se však nemění zadaný způsob.  kvi-

+

továni.

Zatímco kvitovániíi technickými prostředky je možné pou-

či

c

7i1 i pro příjem dat počítačem, kvitování typu Xon a. Xoff

je pouze jednosměrné pro přenos dat z počítače do. GJ. To

je založeno na předpokladu, že objem dat, přenášených z GJ

je malý a je prováděn vždy na žádost nadřízeného počitače,

kde je možné zařidit programově připravenost k přijetí dat.

Tato připrava však nemusí proběhnout v! dostatečně krátké

době a moHlo by docházet ke ztrátě dat. Proto GJ při. pro-

vádění výstupní operace zařadi. před vyslánim prvého. znaku

zpoždění v trvání '5ms, které umožnuje počítači přepnuti

sériového kanálu na příjem dat (v anglické terminologii se '

označuje turnaround delay). Mezi jednotlivé znaky je vklaá-

dáno zpoždění (intercharacter delay) v trvání .Ims pro poči-

tače, které realizuji příjem programovými prostředky. |
«

21. Příkazy pro řízení komuninkace

XT DVIKAZY GOVOJVJI zmenit typ kvitování. a. zastavit

vykreslování., Vyznačují „se tím, že maji absolutně nejvyšší

pe % £4 i i kt DY i zpracování |při kazň a js30u. přjjatV a provedony

  



pamět. Další vlast-
zaplněna vyrovnavac)

obsah VY-
ze při provedeni se rusi

vntaktichá pravid-

pokud není -cela

těchto příkazu Je.

ovnávací pomotí. Příkazy maji odlisnaá S

o

+ . . -

cké práce A JSoOu U nich omeze-
-oti příkazům pro grafi

Je proto nutné jejich predavani

nosí i

la OP!

ny možnost)

věnovat maximální pozornost.

Příkaz zastavení vykreslovaní

detekce chyb.

a zrušení obsahu vyrovná-

vací paměti má format

ESC.K

kde symbol ESC (autoregistr, escape) má dekadický ekviva-

lent 27. Užívá se v případech, kdy. je žádoucí. zastavit

vykreslování např. pro chybu v programu nadřízeného  poči-

tače. Při provedení příkazu se pouze vyruší obsah vyrovná-

vaci paměti a rozpracovaný příkaz se ukončí.

Povel v jazyku BASIC bude mit tuto formu:

PRINT+2, CHR8(27);".K"

"g v
ý
t

d
ě

u | Ná pro změnu typu kvitovéní má formát:

ESC .X[Xoff];[Xon]; [Coff]:[Con]:

kde  Noff je dekadická hodnota, udávající počet volných
mist V pameti, při kterém se vysilá -signál pro.
zastavení dalšího předávání dat - m 0+

%" * „ *

on jo dekadická hodnota, udávající počet. volných
- . č. + M. 3 . o x TYC

mist v paměti, při kterém se vysilá signá] povo
lujici další předávání datí

. = 4

Coff je dehkadichký ekvivalent znaku, zakazujiciího nř
+ + “* : : W “ r a 3 . u k V “

davaní dat, . 2
Con. je dekadický ekvivalení znaku, povolujíciho ře| „ P aciho pre-

dávání dat.

4" „ $ ď" h r 4 pá 1 ae 1m £ + o. A : - „
ŠKčE, 4 ZC Ao K +i 4 EZCHA Ve PDOWVAnn A : jo -: J e vedeny,

per

Soff = B0: Non = 160; Coff z 19. Con z 17Čo mě P “ 4-

 

  



Tato definice úrovní dovoluje použiti bloků dólky 88 znaků.
kvitovací znaky odpovídají atandardně použivaným. řídicím
zymbolům pro tyto účely, 13. DCT n Do?
Pro hodnoty parametrů musí platit:

BAlNXNon Noff<512 OcCon; Coff(]28

Pokud Jsou parametry. mimo.. tento rozsah, použi ji Se
náhradní hodnoty.

Jako oddělovačů mezí parametry je zde použit. středník.
Zakončovaci znak je : a musi být vždy. uveden. Standardní
nastaveni kvitovániíi typu Xon YXoff s. využitím náhradních
hodnot se pvovede příkazem: l

ESC.X:

V jazyku BASIC bude mit příkaz formu:

  

Změnit hodnoty úrovní jemožné např. takto:

   
    Příkaz

e. Přitom. seže alespoř
   fAká zac

o n

svnávací paměti. ©
  



28

. + . 5, > 1 rozh vanj
—— PONOR E h n DANíEose+1yjového. VZ TV TORI

22. NastaveniB ANEM = —

Sériové vozhrani V.24 se vyznačuje možnosti volby rych-

losti Aa formátu přenosu.

ktoré jsou. umjstěny. na. zakladní. des
To se provádí u grafiché jednotky

„ž

XY 41690 spinačc),

plošných spojů.. Při. výrobe

|

Jsou

rychlost na 4800 Bd. formát. přenosu. na. osmibitový. bez

bitv. V. případě, ze otyto. parametry

nastaveny přenosová

parity a dva stop

nevyhovují, je možné je změnit zminěnyými spinači.  Splnače

se stanou přistupné po odšroubovánií sedmi zapuštényých

čroubů na spodní části krytu. Před jejich odšroubováním je

třeba odpojit grafickou jednotku od sitě vytaženim siťtové

zástrčky. Povolením šrovbů se uvolní horni kryt a je možné

jej odsunout směrem dozadu. Pro. jeho úplné  odejmuti je

třeba rozpojit konektor na plochém kabelu o vedoucího k

přednímu panelu od zásuvky na základní desce. Pro ziskaní

přistupu k přepiínačům však neni nutné kabel odpojovat. Po

nastavení spínačů na požadované parametry přenosu sehorní

kryt opět nasadí na své misto. Je opřitomotřeba. prohnout ©

plochý kabel směrem dopředu. Pak se opět zašroubuji šrouby

 

na spodní Části krytu a srafickou jednotku Je
připojit k siti i k počítači. í í | 0 .

Šest :spínačů.je.rozdělenona.dvěJosická (polepo.třec
d Tad, : ee á(trojiceurčena“
  
  

  

  

 

prí6eloví.k určení

polohy.symboly.

tohotoklíče:
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