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A2D tervezőfelület elengedhetetlen munkaeszköz a 
tervezőmérnökök számára. A 3D-s rendszer felületi 
elemeket, szilárdtesteket alkalmaz, majd mindeze-
ket megjeleníti fotórealisztikus renderelő motorral.  

A program megfelelő alternatíva lehet bármilyen műszaki rajz-
készítő eszköz helyett. Teljesen kompatibilis a DWG formátum-
mal, így nem okoz gondot más alkalmazásokkal készített raj-
zok megnyitása. Telepíthető Microsoft Windows XP, Vista, 2003 
operációs rendszerekre. A telepítés gyors, néhány adatot kell 
megadni, pl. a telepítés helyét. 

Lássuk, mit tud a program: az első indítás alkalmá-
val szembesül a felhasználó azzal, hogy a program gyor-
san képes betölteni és indulni. Nincs hosszú indítási folya-
mat, nem kell megvárni, míg a folyamatjelző eljut a száz 
százalékig. Néhány másodperc alatt a kezelőfelület várja 
a felhasználót. Az első indítás alkalmával célszerű néhány  
beállítást elvégezni. Csak a legfontosabbakat kérdezi a 
program, mint például a mértékegységrendszert.

A rendszer a jól megszokott, testre szabható kezelőfe-
lülettel rendelkezik. A felhasználó könnyen megtalálja a 
szükséges parancsokat és beállításokat, illetve a saját igé-

nyeinek megfelelően alakíthatja azt. Aki használt már ha-
sonló programot, hamar megtalálja a megszokott eszkö-
zöket. A jól kezelhető szövegszerkesztés, a kiváló fájl-kom- 
patibilitás, a beállítható eszközpaletták időmegtakarítást 
nyújtanak. 

A realisztikus képek jó prezentációkat szolgáltatnak az épí-
tész és gépész tervezőknek. A valódi háttereknek megfelelő 
fények fotórealisztikus precizitást biztosítanak. A renderelés 
számítógépes grafikai művelet, tulajdonképpen egy három-
dimenziós „drótváz” modell fotórealisztikus átalakítását je-
lenti. A renderelés a View – Render – Materials…/Light../
Background…/Preferences… menüparancsokkal konfigurál-
ható. Itt a megvilágítást, fény-árnyék viszonyokat, árnyaláso-
kat, textúrákat módosíthatunk. 

A ZWCAD könnyen kezelhető, nagy teljesítményű ter-
vezőeszköz. Rendelkezik a felhasználói fejlesztésekhez el-
engedhetetlen LISP, VISUAL BASIC és SDS támogatással.  
Természetes fájlformátuma a DWG, így meg lehet nyitni, szer-
keszteni és menteni az AutoCAD® 2.5 – 2009 verzióiban ké-
szült DWG, DXF fájlokat adatvesztés nélkül. A kompatibilitás 
mindkét irányban érvényes.

Költséghatékony CAD alternatíva 

ZWCAD Professional 
2009
A ZWCAD Professional 2009 általános célokra fejlesztett CAD program, a pontos 2D rajzolás 
mellett integrálta a 3D tervezés eszközeit is.
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A rétegek, rétegtulajdonságok kezelése objektumcsopor-
tok tulajdonságainak beállítására, módosítására vonat-
kozik, pl. színre, vonaltípusra, vonalvastagságra. Az egyes  
rétegek befagyaszthatók, zárolhatók (látható, de nem szer-
keszthető), nyomtatásuk letiltható vagy engedélyezhető.  
Be lehet állítani egy alapértelmezett réteget, és ezzel minden 
megrajzolt elem erre a rétegre kerül. (Természetesen később 
bármikor tudjuk változtatni beállításainkat a tulajdonságok 
ablakban.) Az érvényes rétegbeállításokat archiválni (Save 
State…) tudjuk, és bármikor újra betölthetjük (State Mana-
ger…). Vonaltípus-kezelés. A rajzainkhoz szükséges vonaltí- 
pusokat meglévő vonaltípus-készletből (.lin) választhatjuk.  
A vonaltípusokat kijelölve, a Load paranccsal töltjük be. A vo-
naltípusok neve és leírása, valamint a skálatényezője a vo-
naltípus-kezelőben változtatható. Kijelölhetünk alapértel-
mezett vonaltípust. Megjegyzések, feliratok, szövegkezelés.  
A ZWCAD-ben egysoros és többsoros szövegek helyezhe-
tők el a rajzokon. Ezeket a szöveg stílus (Text style) dialógus  
ablakban konfiguráljuk. A rendelkezésre álló fontkészlet-
ből tetszőleges számú saját stílust készíthetünk, rajzainknak 
megfelelően.

rajzolás ZWCAD professional 2009-ben
Műszaki rajzok, tervrajzok készítését mindig megfelelő elő-
készítés után kezdjük. A folyamata általában a következő: 
file/new menüparanccsal megnyitunk egy DWT fájlt, amely  
megfelel a készítendő rajz tulajdonságainak, méretének,  

A parancsok és alternatív nevek kompatibilisek az 
AutoCAD®-del. A felhasználóbarát kezelőfelület menüket, 
eszköztárakat, parancssorokat, rajzolási felületet tartalmaz.  
Számos dialógusablak és a tulajdonságablak segíti a mun-
kát. Aki az AUTOCAD®-ben gyakorlatot szerzett, minden kü-
lönösebb előkészület nélkül közvetlenül tudja használni a 
rendszert. Valamennyi meghatározó erőforrás rendelkezésre 
áll, így a WINDOWS TTF és az AutoCAD® SHX fonttípusai,  
a vonaltípusok, sraffozási minták stb. 3D rajzok készíthetők a 
program által nyújtott szilárdtest-modellek felhasználásával.  
Ilyenek pl. doboz, gömb, henger, kúp, gúla, hasáb, gyűrű.  
A szokásos műveletek mellett a 3D modelleket egyesíteni, ki-
vonni és metszeni is lehet.

A programozás a ZWCAD-ben LISP, VBA és SDS prog-
ramozási nyelvekkel lehetséges. A LISP kompatibilis az 
AUTOLISP-el. Ezzel a felhasználó saját funkciókat készít-
het, bővítheti tervezőrendszerét. A Microsoft VBA (Visual 
Basic for Applications) egy objektumorientált progra-
mozási környezet, a VISUAL BASIC 6 (VB) jelentős fejlesz-
tői kapacitásával. A fő különbség a VBA és VB között az, 
hogy a VBA a ZWCAD alatt fut közvetlenül, a ZWCAD ob-
jektumait használva. Ez gyorsabb és hatékonyabb prog-
ramozási környezetet biztosít a fejlesztő számára. Az SDS 
(Solutions Development System) egy C/C++ kompatibilis 
ADS (AutoCAD® Development System) interface.

A ZwcadPoint és a ZwcadCircle, egy pont és egy kör 
objektum, amelyeket a p és CR változók reprezentál-
nak. Ezt a rövid programot egy CRD elnevezésű VBA form 
hívja, amely egy makró futtatásakor (parancssor: vbarun, 
makróválasztás, run) a képernyő rajzfelületén megjelenik. 
A form beviteli mezőibe írt koordináta- és sugárértékeknek 
megfelelő kör a végrehajtás után kirajzolódik a ZWCAD 
tervezési felületén.

A bemutatott mintaprogram nagyon egyszerű. Termé-
szetesen ennél komolyabb feladatok megoldására nyújt  
lehetőséget a fejlesztőrendszer. A felhasználó elkészítheti a 
saját, testre szabott, feladataihoz legjobban illeszkedő makró-
kat, ezzel is csökkentve a tervezésre fordított időt.

Az exportálás az elkészült tervek, rajzok további felhasz-
nálását, más dokumentumokba történő beillesztését segíti. 
Az Export paranccsal rajzokat lehet exportálni különböző 
raszter és vektor formátumú fájlokba. Ezek a következők: PDF, 
WMF, DWF, BMP, EMF, SVG, EPS, és SAT.

cad/cam/plm

a programlista zWCaD objektumokat is tartalmaz.
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szövegmezőjének stb. A dwt kiterjesztésű fájl template vagy 
prototípus fájl, amely tartalmazza a kezdeti beállításokat és  
stílusokat. A prototípus betöltésével a vonaltípus, réteg, szö-
veg-, méretstílus, blokkok, és minden egyéb használható 
lesz. Egyúttal a rajzkeret és a szövegmező is kész.

A beállításokat a szükséges mértékben bármikor módosí-
tani lehet. Hozzáadhatunk új vonaltípust, szövegstílust, bár-
mit, amire az új munkához szükség van. A template fájlt a 
modelltérbe vagy a papírtérbe lehet betölteni, attól függően, 
hogy az elmentése hogyan történt. A gyakorlatban a rajzke-
ret, szövegmező és a méretezés a papírtérben készül, míg a 
rajz tartalmi része a modelltérben. Így a modelltérben min-
dig 1:1 méretarányban tudunk rajzolni. A papírtéri nézetben 
(a programban layout1…layout2, stb.) létre kell hozni a szük-
séges nézetablakokat a megfelelő nézetek és méretarány-té-
nyezők beállításával. Mindezek után el lehet kezdeni a terve-
zési munkát. 

A ZWCAD rajzoló parancsai megfelelnek az AutoCAD®  
parancsainak. Az AutoCAD®-et jól ismerő felhasználók egy  
kevés ismerkedés után minden különösebb akadály nélkül el-
igazodnak. A rajzok szerkesztésére, módosítására teljes értékű 
eszközkészlet áll rendelkezésre. Az alapvető funkciók a követ-
kezők: mozgatás, tükrözés, másolás, mátrix elrendezés, eltolás 
és metszés. (Move, Mirror, Copy, Array, Offset, Trim)

A méretezés a műszaki tervdokumentációk elengedhetetlen 
része, amelyhez minden követelményt kielégítő segédeszközö-
ket nyújt a rendszer. A méretstílusokat a szakmának megfelelően, 
és a dokumentáció fajtája szerint készítjük el. A méretstílusok kö-
zül alapértelmezett stílust jelölhetünk ki. Sraffozás (ferde vonalká-
zás). A gépészeti tervek metszeti rajzain szükséges sraffozásokon 
kívül területek kitöltésére és az anyagjellemzők megjelölésére is 
könnyen használható eszköz. A sraffozás jellemzőit előzetesen és 
később objektumonként is beállíthatjuk.

A blokkok és szöveges attribútumok előre megrajzolt és tárolt 
összetettebb rajzrészek, amelyek ismétlődően beilleszthetők a 
rajzainkba. A blokkokra nevükkel lehet hivatkozni, és betölteni. A 
blokkok fő jellemzője egy beillesztési pont, amelynél fogva tet-
szőleges helyre pozicionálhatjuk a rajzfelületen. Akár kész rajz-

fájlokat (DWG) is betölthetünk blokként. Ilyenkor a hivatkozási 
név a fájl neve. A blokkokat használhatjuk mint külső erőforrást, 
de magunk is elkészíthetjük a rajzolás közben. Elláthatjuk attri-
bútumokkal (szövegbázisú megjegyzésekkel), melyek külső fáj-
lokból, pl. táblázatkezelőből, adatbázisokból is származhatnak, 
vagy egyszerűen magunk írjuk be az attribútumkezelő dialógus  
segítségével. Az attribútumok jelentősége többek között az, 
hogy a blokkokhoz közvetlenül kapcsolódó szöveges meg-
jegyzéseket fűzhetünk. A felhasználó VBA makrókat készíthet a 
blokkok és az attribútumok rajzból való kigyűjtésére és feldol-
gozására. Egy jól felépített tervrajz blokkjainak és attribútuma-
inak feldolgozásával darabjegyzékek generálhatók. Alkatrész-
jegyzéket tudunk készíteni, és külső adatfájlba exportálni.

A raszter képkezelő lehetővé teszi, hogy a rajzainkhoz 
képfájlokat betöltsünk, csatoljunk, vagy leválasszunk. A kép-
kezelő listázza a rajzhoz csatolt képfájlokat, megjelenítve a  
képek alapvető tulajdonságait is, mint pl. méretek, színmély-
ség, felbontás, elérési útvonal. Valós idejű nagyítás és moz-
gatás (Real-Time Zoom és Pan). A tervrajzot gyorsan és köny-
nyedén tudjuk nagyítani, kicsinyíteni és mozgatni a rajzolási  
felületen. A mozgatás közben a kép minősége nem változik meg.  
Ez megkönnyíti a tervezési munkát, nagyméretű rajzok is át-
tekinthetők. Korlátlan visszavonás (Undo/Redo) művelet. 
Gyakran előfordul, hogy a rajzon végzett változtatások nem 
kielégítők. Ilyenkor a visszavonás művelettel visszatérhetünk 
az előző állapothoz. A művelet előre és visszafelé korlátlan lé-
pésszámban végrehajtható.

A programot kipróbálva, a lehetőségeit áttekintve látható, 
hogy igen kedvező áron egy kiváló eszközt kínál a tervezők 
számára. Összefoglalva a tapasztaltakat, egy olyan programot 
ismertünk meg, amellyel a műszaki tervezési feladatok kiváló 
minőségben és gyorsan megoldhatók. A ZWCAD nem igé-
nyel hatalmas erőforrásokat, nagy teljesítményű számítógé-
pet, és jól használható.
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