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AUTOCAD 2016 

Novi AutoCAD 2016 bo razveselil kar nekaj uporabnikov. Med 
novostmi je namreč izpolnjeno kar nekaj želja uporabnikov AutoCAD-
a po celem svetu. Ti se mednarodno združujejo v organizaciji  AUGI 
(Autodesk User Group International). Med ostalimi aktivnostmi 
organizacije ti uporabniki predlagajo in glasujejo za pobude o 
izboljšavah programa na posebnem seznamu želja. Nekatere izmed 
njih, ki jih AutoCAD 2016 izpolnjuje so: izboljšave oblaka za revizijo, 
kotnega besedila, izdelava okvirja okoli besedila, Osnap iskalo 
Geometric Center,… Poleg želenih novosti, pa je na voljo še precej 
posodobljenih in novih funkcij. 
 
 
 
 

USER INTERFACE - KOMUNIKACIJA Z UPORABNIKOM  

Kartonček New Tabs je preimenovan v Start in je stalno 
odprt ter na voljo za odpiranje novih praznih ali že 
shranjenih risb. Spremenljivka NEWTABMODE je 
preimenovana v STARTMODE. Če jo nastavimo na 0, 
kartonček Start ni več viden. Za ponoven prikaz 
kartončka Start mora biti spremenljivka nastavljena na 
nazaj na 1, a kartonček je viden šele ob ponovnem 
zagonu programa. 
S kombinacijo tipk Ctrl+Home ali ukazom GOTOSTART 
preklopimo med aktivno risbo in kartončkom Start. Z 
novim ukazom CLOSEALLOTHER lahko na hitro zapremo 
vse odprte risbe, razen aktivne. 
  
 
 
 
 

  
Med instalacijo mrežne licence imamo možnost za "deployment" vključiti prikaz kartončka Start. 



Vse pravice pridržane, ARHINOVA d.o.o., 2015; www.arhinova.si  
2 

 

Layoute lahko sedaj poljubno razvrščamo po vrstnem redu. Pri tem uporabljamo način povleci in spusti. V 
primeru, da je Layoutov več in vsi niso vidni, se med premikanjem izbranega Layouta pomaknemo na mesto s 
tremi pikicami. Seznam se bo v tej smeri razširil in Layout lahko premaknemo na želeno mesto. V različici AutoCAD 
2015 je izginila funkcija ročnega kopiranja Layoutov. Če med premikom Layouta držimo tipko Ctrl, lahko izbrani 
Layout ponovno kopiramo na poljubno mesto. 

 
 
Desni klik na Layout vsebuje novo nastavitev, ki nadzira razporeditev številnih Layoutov v isto vrstico skupaj s 
statusno vrstico (Dock Inline Status Bar) ali nad njo (Dock above Status  Bar).  
 

 
 

Kadar imamo vključenih veliko nastavitev v statusni vrstici, se 
sedaj ikone samodejno razvrščajo glede na dani prostor. Te 
so lahko razporejene tudi v dveh vrsticah. Pri veliki gneči s 
številnimi Layouti, sta Model in vsaj eden Layout kartonček 
vedno vidna.  
 

Seznamu nastavitev v statusni vrstici sta dodani nastavitvi Isolate Objects in Lock UI. 
Slednja nam omogoča, da za vse orodne vrstice in panele globalno nastavimo način 
sidranja (Docking) ali plavajočega stanja (Floating).  
 
 
 
 

 

Nova spremenljivka GALLERYVIEW nadzira prikaz galerij ali knjižnic za bloke, stile 
teksta, kot, tabel, … Nastavitev 1 vključi prikaz galerij, 0 pa jih izključi. Namesto galerij 
se prikažejo stara okna, za npr. vstavitev bloka, stilske nastavitve,… 
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DOKUMENTACIJA 

Orodje Revision Cloud je posodobljeno. Najdemo ga na Ribbonu (panel Annotation). Z njim lahko izdelamo 
pravokotne, poligonalne, prostoročne označbe na projektu. Ob izbiri ukaz je sprva na voljo opcija za izbiro objekta 
Object, nato pa je vedno na voljo zadnja izbrana opcija. S spremenljivko REVCLOUDCREATEMODE lahko 
prednastavimo način izrisa oblaka za revizijo. 

 
Ne glede na obliko je oblačke sedaj enostavno naknadno popravljati s pomočjo ročajev (grips). Pozicija teh ročajev 
je odvisna od oblike oblačka, npr. okrogel oblaček ima na voljo enake ročaje kot navaden objekt krog. 
Spremenljivka REVCLOUDGRIPS (Off) nastavi prikaz ročajev po starem. V zvezi z oblački pa je izpolnjena tudi ena 
izmed večjih želja uporabnikov AutoCAD-a. Z ukazom REVCLOUD in opcijo Modify lahko obstoječemu oblačku 
dorišemo novega in z brisanjem delov obstoječega oblačka definiramo nov oblak. 

 

 Izboljšava kot
Ukaz DIM je močno posodobljen. Na ribbonu najdemo poleg starih ukazov za kotiranje nov ukaz Dimension.  
Ta preko podukazov, ki so na voljo združuje različne možne načine kotiranja.  

 
 
Po novem ukaz Dimension samodejno ponudi način kotiranja glede na objekt, kateremu se z miško samo 
približamo. Če se npr. postavimo na ravno črto, se kot predogled pojavi Linear Dimension kota, pri loku vidimo kot 
predogled kotnico polmera (premer je na tudi na voljo kot podukaz). Po izbiri objekta za kotiranje so lahko na 
voljo še nadaljnje opcije, npr. izbira druge črte za kotiranje kota.  
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Po izbiri objekta za kotiranje, so na voljo tudi podukazi za obdelavo kotnega besedila. S podukazom Text lahko 
poljubno prepišemo realno vrednost dimenzije, torej goljufamo. Podukaz Text Angle pa nam besedilo zavrti za 
poljuben kot. 
 
Če pri kotiranju pozicioniramo novo kotnico na že obstoječo, se samodejno prikaže seznam z možnostmi združitve 
kotnic: Move Away samodejno naredi razmak med staro in novo kotnico, Break Up razdeli staro kotnico z novo, 
Replace pa staro kotnico zamenja z novo. Če imamo pri tem izključeno nastavitev Dynamic Input, so enake 
možnosti dostopne preko podukazov v ukazni vrstici. A pozor, vse to deluje samo pri načinu kotiranja z ukazom 
Dimension (DIM). Stari ukazi za kotiranje ne zaznajo možnosti, ki nastanejo s prekrivanjem kotnic.  
 

 
 
Razmišljanje o tem, ali smo aktivirali pravi layer za kotiranje je sedaj odveč. Pred kotiranjem lahko v risbi sedaj 
definiramo na kateri layer naj se kote izrisujejo. Te bodo pripadale nastavljenem layerju ne glede na aktivni layer v 
risbi.  

 
 

 Kotno besedilo
Pri popravljanju kotnega besedila z dvojnim klikom miške se sedaj besedilo pojavi v oknu za urejanje besedila. 
Velikost okna lahko poljubno nadziramo in besedilo strnemo tudi v več vrstic.  

 
 
 

Besedilu Mtext lahko sedaj enostavno vključimo prikaz okvirja okoli celotnega besedila. Izbranemu besedilu v 
oknu Properties (Ctrl+1) vključimo lastnost Text Frame (Yes).  
 

 
 
Med pisanjem besedila Mtext je na ribbonu posodobljen ukaz Match Text Formatting.  Lastnost izbranega 
besedila lahko preslikamo na različne dele besedila brez prekinitve. Ukaz je na voljo tudi pri pisanju besedila  v 
tabelah in kotah. 
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Na voljo imamo novo Osnap iskalo Geometric Center. Z njim lahko določimo centralno točko poligonov in črtovij 
Polyline različnih oblik. Kadar sta pri objektu hkrati na voljo staro iskalo Center in novo Geometric Center, ju med 
seboj razločimo po opisu iskala ob kazalcu miške ali pa po naslednjih oznakah:  zvezdica  nakazuje Geometric 
Center celotnega lika, + pa Center loka ali kroga. 
 

 
 

Izometrična mreža se sedaj prilagaja prikazu izometrije. Njeno orientacijo nadziramo v statusni vrstici preko 
seznama na ikoni Isometric Drafting. 

 
 
 

Predogled končnega rezultata med samim izvajanjem ukaza je razširjeno na ukaze Blend, Erase, Stretch, Rotate in 
Scale. Ta omogoča vpogled v končni rezultat še preden zaključimo ukaz ter s tem prihrani naknadna popravljanja 
zaradi napačnega rezultata. 

     
 

Za lažje prepoznavanje izbranih objektov, lahko sedaj tem določimo prikaz v poljubni barvi. To nastavimo na ukazu 
Options, kartončku Selection in v seznamu Selection effect color izberemo poljubno barvo. V osnovi je nastavljena 
modra barva. A pozor! To deluje le, če imamo v statusni vrstici vključeno grafično pospeševanje (Hardware 
Acceleration). 
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Premikanje ali kopiranje velikih načrtov v žičnatem (2D Wireframe) načinu pogleda je hitrejše. Predogled številnih 
izbranih objektov ne bo več upočasnil postopka izvajanja obeh ukazov. 
 

Pri zunanjih X-referencah lahko po novem nadziramo prikaz objektov v referenčni risbi, ki nimajo dodeljene 
lastnosti ByLayer. Npr. da so nekateri objekti v referenčni risbi druge barve kot je ta, ki je dodeljena layerju 
kateremu objekti pripadajo. Če novo spremenljivko XREFOVERRIDE nastavimo na 1, bodo vsi objekti v referenčni 
risbi imeli barvo ByLayer (kot je določena v seznamu Layer). 

     
 
Za lažje ločevanje med Layerji v aktivni risbi in Layerji od referenčne podloge, se slednji več ne pojavijo v seznamu 
Layerjev v oknu Properties (Ctrl+1). V seznamu Layerjev na ribbonu so ti še vidni, vendar bolj sive barve.  
 

Delo s PDF podlogami je v AutoCAD-u 2016 močno posodobljeno. Izboljšave so tako na grafiki, hitrosti, odzivnosti 
in pretvorbi risbe. Pretvorjena DWG risba nudi v PDF dokumentu večjo prepoznavnost fontov črk Truetype, TTF 
fontov natisnjenih kot geometrija, SHX besedilo in Unicode oznake.  
Ukaz Export to DWF/PDF Options (2D ribbon/Output) je razdeljen na dva ukaza; ločeno za PDF in DWF pretvorbo. 
Nastavitve za PDF imajo novo podobo. Dodane so možnosti za pretvorbo fonta črk, povezav Hyperlinks in oznak 
Bookmarks. Podprte so povezave na spletne strani, izdelane poglede v risbi, datoteke in to preko besedil, blokov, 
slik, atributov ali polj Field. Ohranjene povezave tako omogočajo lažjo navigacijo po/iz PDF dokumentu. 

Ukaz Plot ima sedaj na voljo več tiskalnikov za 
pretvorbo v PDF podloge različnih kvalitet in 
posledično velikosti PDF datotek. Po izbiri 
tiskalnika PDF se pojavi gumb PDF Options, kjer 
izbiramo med nastavitvami pretvorbe.  
  
Žal pa nastavitev za pretvorbo več Layout-ov v 
en PDF dokument (Multi-Sheet File) ali vsak 
Layout v svoj dokument (Single-Sheet File) ni 
več dostopna preko omenjenih Options 
nastavitev. Po novem lahko to nastavimo s 
pretvorbo preko ukaza Batch plot (2D 
ribbon/Output). V seznamu Publish to izberemo 
opcijo PDF in nato kliknemo gumb Publish 
Options. Nastavitev se imenuje Multi-sheet file. 
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DIZAJN 

Ukaz Section Plane je posodobljen. Z njim lahko prerežemo 3d model objektov Solid, Mesh, Region in po novem 
tudi Point Clouds. Ob izdelavi Section Plane v risbi se samodejno pojavi nov prilagodljivi ribbon Section Plane. Ta 
vsebuje nabor vseh nastavitev in ukazov za delo s Section Plane. Obstoječim načinom rezanja je dodan novi način 
Slice. Model tako prerežemo z neko ravnino, ki ji lahko dodamo višinski nivo in debelino prereza. 
 

 
 
 

AutoCAD 2016 prinaša veliko izboljšav za boljše in enostavnejše delo s Point clouds. 
 

 Rezanje modela Point cloud z ravnino Section Plane
Point clouds sedaj podpirajo vse načine rezanja s Section Plane. Kartončku Point Cloud na ribbonu je dodan 
seznam Section Plane. Novo orodje Extract Section Lines omogoča izris črtnega prereza. Tako lahko hitro dobimo 
črtno osnovo iz oblaka točk. Čas izdelave črtnega prereza je odvisen od števila analiziranih točk v oblaku. 
 

 Prozornost
Kadar se oblak točk in geometrija (2D ali 3D model) prekrivata, je včasih težko klikniti prave točke na geometriji.  
Po novem lahko na prilagodljivem ribbonu Point Cloud oblaku točk nastavimo prozornost in tako lažje 
prepoznamo geometrijo. 
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 Dinamični UCS
Oblaki točk sedaj podpirajo tudi dinamični UCS.  Za to je potrebno izbranemu oblaku točk v oknu Properties 
(Ctrl+1) vključiti lastnost Segmentation Data (Yes) in v statusni vrstici vključiti ikono Dynamic UCS. Ko se s 
kazalcem miške postavimo na stranico objekta point cloud, lahko pričnemo z risanjem na tej ravnini. 

    
 

 Object Snap in Point cloud
Okno 3D Object Snap si po novem deli prostor s seznamom Point Cloud pomožnih iskal. 

 
 
Naslednja iskala pripomorejo k iskanju naslednjih točk v oblaku točk: 
- Intersection - navidezno presečišče dveh črt rezanega oblaka točk.  
- Edge – rob dveh ravnin, ki se sekata. 
- Corner -  vogal treh ravnin, ki se sekajo. 
- Perpendicular to edge – pravokotno risanje na rob dveh ravnin, ki se med seboj sekata. 
- Centerline – centralna točka cilindrične oblike. 
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 Shranjevanje načina rezanja modela Point Cloud
Panel Cropping na ribbonu Point Cloud vsebuje novo orodje za shranitev in prikaz stanja rezanega modela Point 
cloud (Crop State). Preko ukaza POINTCLOUDCROPSTATE nadziramo prikaz, shranjevanje in brisanje stanja 
rezanega modela. 
 

AutoCAD 2016 vsebuje nov renderirnik. Novejši nudi bolj kvalitetne in realistične rezultate od prejšnjega. 
Posledično so spremenjene tudi nastavitve za renderiranje, katerih je manj kot prej in so bolj prijazne do 
uporabnika. Veliko predhodnih nastavitev z novim renderirnikom ni več na voljo. 

 
Paleta Render (3D ribbon / Visualize) vsebuje nov 
seznam prednastavljenih velikosti za renderiranje in 
dostop do ostalih nastavitev (More Output Settings). 
V oknu Render to Output Settings lahko izberemo ali 
nastavimo poljubno velikost končnega renderja kot 
tudi resolucijo (kvaliteto). Pod Save Image lahko 
vključimo samodejno shranjevanje renderirane slike 
(podprti so formati BMP, TGA, TIF, JPEG, PNG). V 
seznamu Render Presets na paleti Render izberemo 
prednastavljeno stopnjo kvalitete renderirane slike. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Novi Render Presets Manager je enostavnejši od starega. 
Poljubno lahko izdelamo, shranimo ali izbrišemo nastavitve za 
renderiranje. Pod Render In nastavitev lahko izbiramo med 
načinom renderiranja v oknu, želeni regiji ali kar v delovnem 
okolju (Viewport). S klikom na ikono Render v zgornjem desnem 
kotu sprožimo proces renderiranja.  
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Na razširjeni paleti Render najdemo nov ukaz Render 
Environment & Exposure. Nova paleta nudi nastavitve za nova 
IBL (image-based lighting) ozadja z osvetlitvami. Ko vključimo 
ozadje Environment, lahko izbiramo med prednastavljenimi 
ozadiji. Ozadja IBL samodejno vključijo efekt svetlobe. Nekatera 
vsebujejo slike, ki omogočajo 360 stopinjski obrat in tako 
simulirajo zemeljsko orbito okoli 3D modela. Ozadja so vidna le v 
perspektivnem pogledu in na renderirani sliki. Preko Use Custom 
Background nastavitve lahko nastavimo lastno sliko za ozadje. 

 
 

Novo okno za renderiranje omogoča shranjevanje slike, zoom-iranje med renderiranjem in tiskanje slike. 
Zgodovina renderiranih slik je na voljo v spodnjem razširjenem seznamu. 
 
 

AutoCAD 2016 podpira vstavitev 3D modelov iz drugih programov, a le za boljšo koordinacijo dela. Takšen model 
je le navidezen in ni viden v 2D Wireframe Visual Style. Podprta je vstavitev modelov za koordinacijo dela iz 
programa Autodesk Navisworks. Datoteke uvozimo referenčno preko ukaza Attach. Nastavitve datoteke 
nadziramo v znanem urejevalniku zunanjih referenc External References Manager. Datoteke iz programa 
Navisworks lahko vstavimo tudi preko ukaza CMATTACH. Vstavitev modela za koordinacijo dela ni podprta na 32-
bitnih sistemih. Strojno pospeševanje (Hardware acceleration) mora biti obvezno vključeno. 
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INSTALACIJA IN KONFIGURACIJA 

Po novem so krivulje in različne debeline ravnih črt grafično lepše prikazane. A za to moramo imeti tudi pravo 
grafično kartico (Direct® 11) in vključeno grafično pospeševanje (Hardware acceleration). Ikono Graphic 
Performance najdemo spodaj desno v statusni vrstici. Z desnim klikom odpremo okno Graphic Performance, kjer 
imamo na voljo novo nastavitev za izboljšani prikaz grafike. 

 
Za dodatni nadzor nad visoko kvalitetnim prikazom 
sta na voljo dva novi spremenljivki.  
LINEFADING – samodejno bledenje geometrije med 
povečavo/pomanjšavo. 
LINEFADINGLEVEL – jakost stopnje (od 1 do 3) 
bledenja geometrije. 
 
Pri večjih pomanjšavah/povečavah ni več potrebna 
ročna regeneracija (Regen) risbe. Spremenljivka 
REGENAUTO poskrbi, da se regeneracija izvaja 
samodejno. 
 
Nova spremenljivka CURSORBADGE nadzira prikaz 
dejanja ob kursorju miške.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Novi sistem nadzora nad spremenljivkami System 
Variable Monitor (ukaz SYSVARMONITOR) omogoča 
hitro prepoznavo in urejanje spremenljivk, ki ne 
ustrezajo našim standardom. Sistem vsebuje seznam 
AutoCAD-ovih spremenljivk, ki so pogosto nehote 
spremenjene. Te se prikažejo v seznamu, kjer jih 
lahko posamično ali globalno ponastavimo na 
prvotne nastavitve. Sestavimo si lahko tudi poljuben 
seznam spremenljivk, katere želimo nadzirati.  
 
 
 
 
 
Spremenljivka SYSMON nadzira prikaz opozorilnega 
oblačka, ki se pojavi v spodnjem desnem kotu ob 
vsaki spremembi spremenljivke v seznamu za 
nadzor. 
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Tisti, ki uporabljajo AutoCAD-ove vertikalne produkte (AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Architecture,…), lahko sedaj 
posodobijo svoj program takoj, ko je na voljo servisni popravek samega AutoCAD programa. Čakanje na servisni 
popravek vertikalnega AutoCAD programa sedaj ni več potrebno. 
 


