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1. Gemini Pattern Editor    
 
 
1.1 Ce este şi ce face Gemini Pattern Editor  
 

Gemini Pattern Editor – Gemini Patern Editor este programul informatic cel mai important din sistemul 
Gemini. Cu ajutorul acestui program se proiectează tiparele, se fac gradările produselor, se verifică dacă 
produsul corespunde dimensional cu specificaţiile şi dacă piesele se potrivesc perfect între ele pentru a putea fi 
cusute. Tot cu ajutorul programului Gemini Pattern Editor se digitizează şabloanele pentru a fi introduse în 
calculator şi se pot importa modelele trimise de clienţi pe disketă. 

Practic, programul Gemini Pattern Editor asigură materia primă (şabloane corecte) pentru următoarele 
etape ale fluxului tehnologic. 
 
1.2 Lista funcţiilor de proiectare din Gemini Pattern Editor 
 
Programul Gemini Pattern Editor are disponibile următoarele funcţii, grupate în 8 moduri de lucru: 

Simbol 
buton: 

Mod de lucru: Funcţii disponibile: 

 
PIESE 

redimensionare, aliniere, suprapunere, unire, decupare, 
interesectare, simetrizare, pliere - depliere, extragere rezervă de 
coasere, interpolare, aliniere la firul drept, setare parametri de tăiere 
pentru piese (material, simetrizare, dublare, etc. 

 

MODIFICARE 
FORMĂ 

modificare formă linii drepte şi curbe, stabilirea unghiurilor în colţuri, 
aliniere puncte, rotire şi modificare poziţii puncte, interpolare 

 
DESENARE  

desen tehnic din forme geometrice de bază prin linii libere sau cu 
lungime şi unghi prestabilite, sau prin puncte cu coordonate date, 
desenare de forme geometrice  

 
DIGITIZARE 

digitizare contur şablon, linie de fir drept, picluri, linie de simetrie, 
puncte interioare, nume şi informatii despre piesă 

 
GRADARE 

editare set mărimi, gradare pe puncte de referinţă cu tabel de 
gradare sau cu taste speciale, aliniere mărimi în diferite puncte ale 
tiparului, simetrizare, rotire, copiere gradare, schimbare mărime de 
bază 

 
INDUSTRIALIZARE 

lucru cu: pense (rotire, închidere, decupare, etc;), pliuri (pliere, 
depliere), picluri, axa de fir drept, rezerva de coasere, axa de 
simetrie, translare contur, paralelă contur, puncte tehnice interioare, 
etc 

 

MASURATORI SI 
VERIFICARI 

măsuratori de lungime directă, lungime pe contur pe linia de 
coasere, măsuratori de unghiuri şi suprafeţe, transfer automat de 
picluri între piese care se vor coase împreună, potrivire piese pentru 
verificare, tabel supravegere măsuratori 

 
GEOMETRIC 

Construire strat geometric, Încărcare script, salvare script, inserare 
operaţie în script, ştergere operaţie din script, modificare rapidă cote 
pentru mărimea MTM 

 
Bara de butoane generală 

Incepe un model nou 
 

Deschide un model salvat în fişier 
 

Salvează modelul în fişier 
 

Şterge piesa selectată şi o memorează în clipdoard, pentru a putea fi copiată mai târziu 
 

Copie în clipboard piesa selectată 
 

Extrage piesa memorată din clipboard şi o introduce în model 
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Tipăreşte pe imprimantă fişa de produs 
 

Tipareşte şabloanele pe plotter 
 

Anulează ultima operaţiune 
 

Refă ultima operaţiune anulată 
 

Afişează / Ascunde pe ecran numele pieselor 
 

Afişează / Ascunde pe ecran grila de control 
 

Afişează / Ascunde gradările pieselor  
 

Afişează / Ascunde rezerva de coasere 
 

Afişează / Ascunde Tabelul de măsurători  
 

Arată / Ascunde distanţe pe piese   
 

Schimbă modul de selecţie a pieselor pe interior sau pe contur 
 

Magnetizare avansatǎ 
 

Mixează  vizualizarea între stratul cu piese şi stratul geometric 
 

Afişează nivelul de zoom şi permite realizarea de zoom in şi zoom out  

Zoom la zona selectată 
 

Zoom la nivelul de zoom folosit anterior 
 

Zoom la piesele selectate 
 

Zoom la tot modelul 
 

Aranjează piesele din model pe linia de tăiere 
 

Editează grupe de dependenţe între piese 
 

Editează fişa produs pentru modelul curent 
 

Inspector pentru corectitudinea pieselor 
 

Verifică corectitudinea pieselor pregătite pentru tăiere 
 

Oferã deschiderea fişierelor de ajutor raportate la starea de lucru curentã 
 

 
Modul de lucru:  PIESE 

Simetrizează temporar piesa 
 

Simetrizează definitiv piesa prin construirea unei piese noi 
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Creează o piesă nouă pe baza liniei de tăiere a şablonului, adăugând rezerva de coasere 
 

Creează o piesă nouă pe baza liniei de coasere a tiparului, eliminând rezerva de coasere 
 

Depliază temporar piesa 
 

Depliază definitiv piesa prin construirea unei piese noi 
 

Crează secvenţă de pliuri separate 
 

Crează secvenţă de pliuri lipite 
 

Blochează piesa pentru a nu mai putea fi modificată 
 

Flip orizontal  
Flip vertical  

Grupează piesele selectate 
 

Degrupează grupul selectat 
 

Ataşează unei piese principale una sau mai multe piese auxiliare 
 

Separă o piesă principală de piesele auxiliare ataşate 
 

Creează o piesă nouă prin intersectarea pieselor selectate 
 

Decupează o piesă cu cealaltă 
 

Creează o piesă nouă prin reunirea pieselor selectate 
 

Creează puncte noi pe o piesă în locurile unde se intersectează cu altă piesă 
 

Aliniază piesele selectate 
 

Roteşte piesele selectate astfel încât linia de fir drept să fie aliniată orizontal 
 

Interpolează Bezier piesele selectate 
 

Alege culoarea pieselor selectate 
 

Extrage linia de coasere gradată 
 

Extrage linia de tăiere gradată 
 

Creează pe şablon linia de coasere 
 

Extrage conturul paralel 
 

Creazǎ automat puncte tehnice de referinţǎ pentru încadrare 
 

Șterge imaginea fotodigitizată 
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Reconstrucţie gradări pe un set de mărimi 
 

 
Modul de lucru:  MODIFICARE 

Uneşte punctele selectate şi închide perimetrul piesei 
 

Desparte punctul selectat în două puncte şi deschide conturul piesei 
 

Setează punctul selectat ca fiind de tipul « ASCUŢIT » 
 

Setează punctul selectat ca fiind de tipul « NETED » 
 

Setează punctul selectat ca fiind unghi declarat de 90 
 

Setează punctul selectat ca fiind de tipul « CU UNGHI DECLARAT » 
 

Transformă curba selectată în linie 
 

Transformă linia selectată în curbă 
 

Converteşte segmentul de poligon selectat în curbe Bezier 
 

Interpolează Bezier segmentul de poligon selectat 
 

Adaugă un punct în locul marcat pe perimetru 
 

Şterge punctul selectat 
 

Aliniază orizontal punctele selectate  
 

Aliniază vertical punctele selectate  
 

Aliniază oblic punctele selectate  
 

Roteşte piesa pentru alinierea punctelor selectate la orizontală 
 

Împarte segmentul selectat în segmente mai mici 
 

Rotunjeşte colţul selectat 
 

Roteşte punctele selectatte în jurul ultimului punct selectat 
 

Creează un punct nou la o distanţă precizată faţă de punctul selectat 
 

Creează un punct nou la un anumit procent între douǎ puncte selectate 
 

Evazează piesa prin despicare şi rotire între două puncte 
 

Inchide fald  
 

Fullness 
 

Adaugă un florar pe piesa  
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Modul de lucru « DESENARE » 

Desenează piesa liber sau asistat folosind linii şi puncte 
 

Desenează dreptunghiuri 
 

Desenează elipse 
 

Desenează piesa liber sau asistat prin curbe si linii 
 

Adaugă un forar la şablon 
 

Construieşte arc prin trei puncte 
 

Construieşte arc prin două puncte şi raza cercului 
 

Construieşte arc prin două puncte şi unghi de pornire 
 

Construieşte spirală 
 

Construieşte cerc 
 

Desenare urmărind conturul pieselor existente 
 

Digitizare Digi Pen  
 

 
Modul de lucru «  INDUSTRIALIZARE » 

Creează un piclu procent 
 

Creează un piclu distanţă 
 

Creează un piclu intersecţie 
 

Creează un piclu colţ 
 

Creează o linie dependentă de două puncte 
 

Creează o linie interioară prin translarea identică a unei părţi din contur 
 

Creează o linie interioară prin trasarea paralelei la un segment de contur 
 

Creează axa de simetrie 
 

Creează axa de fir drept 
 

Creează axa de text 
 

Creează punct tehnic interior 
 

Creează pliu 
 

Creeazǎ secvenţǎ de pliuri separate  
Creeazǎ secvenţǎ de pliuri lipite 
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Declară pensa 
 

Creează pensă după 4 puncte 
 

Creează pensă după 2 puncte 
 

Editează lăţimea rezervei de coasere şi tipul de finisare de colţuri 
 

Crează secvenţe puncte interioare  
 

 
Modul de lucru «  GRADARE  »  

Editare – deschidere set de mărimi 
 

Modifică gradarea punctului 
 

Gradarea unui punct după o direcţie 
 

Liniarizează paşii de gradare în punctul selectat 
 

Aliniază temporar gradările pieselor la punctele selectate    
 

Aliniază definitv gradările pieselor la punctele selectate         
 

Aliniază gradările pieselor la axa de fir drept 
 

Copie de la primul punct selectat la celelalte puncte selectate regula de gradare pe XY   
 

Simetrizează pe XY regula de gradare a punctelor selectate    
 

Roteşte cu 90° regula de gradare a punctelor selectate   
 

Incarcă şi aplică  regula de gradare 
 

Salvează în fişier regula de gradare a punctului selectat 
 

Calculează automat gradare punctului in funcţie de gradările punctelor învecinate 
 

Anulează gradările punctelor selectate selectate 
 

Modifică forma mărimii de bază fără a modifica celelalte gradări 
 

Anulează « modificarea manuală » pentru tabelele de gradare selectate 
 

Copie gradarea punctului în clipboard (CTRL+F) 
 

Transferă gradarea din clipboard (CTRL+G) 
 

Activează tabele mărimi / Afişează gradările mărimilor 

Activează tabele talii/ Afişează gradările taliilor 

Activează tabele confromaţii / Afişează gradările conformaţiilor 

Activează tabele extra / Afişează gradările mărimilor extra 
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Modul de lucru « Măsurători şi Verificări » 

Alipeşte două piese conform punctelor indicate 
 

Alipeşte două piese într-un punct 
 

Suprapune duoă piese pe direcţia indicată 
 

Translează piclurile de pe o piesă pe alta 
 

Masoară distanţa între două puncte dealungul liniei de coasere 
 

Masoară distanţa directă între două puncte 
 

Masoară unghiul între trei puncte 
 

Măsoară suprafaţa unei piese 
 

 
 
  
1.3 Definirea şi explicarea noţiunilor folosite 

 
Pentru a înţelege modul de funcţionare şi a stăpâni funcţiile programului Gemini Pattern Editor tebuie să 

definim clar toate noţiunile tehnice folosite şi să explicăm clar ce înseamnă. 
 
Model 

       Un model este un set complet de tipare (piese), care urmează a fi confecţtionate din unul sau mai multe 
materiale şi apoi a fi cusute împreună pentru a crea un produs.  

Din punctul de vedere al programului Gemini Pattern Editor, un model este un fişier care conţine toate 
informaţiile, atât despre forma pieselor pentru toate mărimile cât şi alte informaţii importante (fişa de produs, 
tabelul de măsuratori, tipuri de materiale, seturi de mărimi, etc).  

Aceste fişiere sunt salvate pe discul calculatorului cu extensia.gem 
 
Piesa 
O piesă este o parte de sine stătătoare a unui model, fiind reprezentată de un contur ce are o formă 

specifică precum şi de alte elemente: picluri, axa de fir drept, axa de simetrie, rezerva de coasere, text cu 
numele, informaţii privind tipul piesei, modul de multiplicare a acesteia, etc. Conturul piesei este format din 
puncte care au anumite coordonate, iar între aceste puncte există linii drepte şi curbe.  

 
Tipuri de piese: simetrică-jumătate, piesă lucrată pe linia de coasere (tipar), piesă lucrată pe lina 

de tăiere (şablon). De asemeni o piesă se poate multiplica într-un model prin indicarea numărului de 
copii pentru piesa simplă, a numărului de duble simetrice pe X, pe Y sau şi pe X şi pe Y. 

In funcţie de modul în care vor fi folosite la alcătuirea produsului final, piesele pot fi de mai multe tipuri.  
1. simplă, este o piesă care apare o singură dată în alcătuirea produsului, exact aşa 

cum este desenată pe ecran 
2. simetrică – jumătate, este o piesă care va fi dublată prin simetrizare în jurul unei axe 

în momentul pregătirii pentru tăiere; această piesă are declarată o axă de simetrie, adică un 
segment de pe contur în jurul căruia se va construi simetrica piesei; când la o piesă se stabileşte o 
linie de simetrie piesa va fi automat setată ca fiind « simetrică – jumătate » iar dacă linia de 
simetrie se scoate, atunci piesa devine automat « simplă »  

3. multiplă « S » - este o piesă care apare de mai multe ori identic în produsul final, fară 
ca piesele obţinute să fie puse în oglindă 

4. simetricele flipate « Fx », « Fy », « Fxy »  sunt piese care apar de mai multe ori în 
produsul final, dar acestea sunt  puse în oglindă faţă de piesa originală. Oglindirea se poate realiza 
de-a lungul axei X, de-a lungul axei Y sau de-a lungul ambelor axe. 

5. piesa lucrată pe linia de coasere este o piesă al cărei contur desenat reprezintă 
linia de coasere a tiparului; acestei piese programul Gemini îi va adăuga înainte de tăiere rezerva 
de coasere conform specificaţiilor proiectantului; 

6. piesa lucrată pe linia de tăiere este o piesă al cărei contur desenat reprezintă linia 
de tăiere a şablonului şi prin urmare nu i se va mai adăuga rezerva de coasere; în general piesele 
digitizate de pe şabloane sunt bifate ca fiind « lucrate pe lina de tăiere » 

7. piesă auxiliară este o piesă folosită doar în faza de proiectare. Aceste piese nu se 
importă in Gemini Cut plan sau Gemini Nest Expert 
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Tipul pieselor poate fi stabilit în modul de lucru « Piese » în meniul din dreapta şi în tabelul « Proprietăţi 
piese ». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Puncte 
Conturul unei piese este format din puncte între care sunt segmete drepte sau curbe. Punctele pot fi  

colţuri sau pot fi de-a lungul curbelor şi liniilor. Fiecare punct poate fi definit prin două coordonate, pe 
orizontală şi verticală faţă de punctul care este originea piesei sau poate fi definit faţă de un punct 
geometric. Originea piesei poate fi orice punct de pe piesă şi se poate schimba oricând pe alt punct după 
nevoie, fără ca forma conturului să se modifice. 

Modificarea formei piesei se face prin modificarea poziţiei şi tipului punctelor, prin adăugarea sau 
ştergerea unor puncte, etc  şi prin modificarea formei curbelor. Aceste operaţii se pot face în modul de lucru 
« Modificare formă ». 

Punctele pot fi definite faţă de originea piesei, faţă de un punct geometric sau ca puncte de curbă.  
 

Curba Bezier; Puncte de control; Puncte de capăt 
Între punctele de pe contur se pot trasa linii sau curbe. Programul Gemini Pattern Editor foloseşte un tip 

de curbe numit « Curbe Bezier » după numele matematicianului francez care le-a inventat. O curbă Bezier 
este de fapt un lucru foarte simplu: între două puncte de capăt este întinsă o curbă a cărei formă se poate 
modifica mişcând două puncte numite puncte de control. 

Curbele Bezier au capacitatea de a reproduce foarte fidel formele naturale şi cele anatomice fiind foarte 
potrivite pentru trasarea contururilor de tipare. Deci ce este important de reţinut despre curbele Bezier este 
că sunt definite de patru puncte: două puncte de capăt şi două puncte de control şi că prin mişcarea 
acestora se modifică forma curbei.  

 
Set de mărimi 

Un set de mărimi este o înşiruire de nume de mărimi. Acestea pot fi de tipul « 12,14,16, 18, 20, 22 » 
sau « Small, Mediu, Large » sau orice alt mod de exprimare a diferitelor mărimi. Aceste denumiri sunt 
înscrise la rând într-un tabel şi pot fi însoţite şi de dimensiunile efective ale unor cote importante pentru 
mărimile respective. Aceste dimensiuni trecute în tabel sunt doar informative şi pot fi foarte utile atunci când 
se realizează gradarea. Editarea unui set de mărimi sau crearea unuia nou se poate face în modul de lucru 
« Gradare » 

 
Gradare 

Gradarea unui produs este operaţiunea de modificare a dimensiunilor fiecărei piese pentru a se potrivi 
specificaţiilor dimensionale ale fiecărei mărimi. Gradarea unui produs se face prin gradarea individuală a 
fiecărei piese din alcătuirea sa. Pentru gradarea unei piese se gradează toate punctele semnificative de pe 
conturul ei; acestea se numesc « Puncte gradate ».  

Gradarea unui punct (regula de gradare a punctului) îinseamnă stabilirea, cu ajutorul unui tabel de 
gradare, a coordonatelor la care se va mişca acel punct la trecerea de la o mărime la alta. 

Gradarea se poate face atât prin stabilirea pasului de creştere între mărimi cât şi prin stabilirea 
modficării totale faţă de mărimea de bază. 

Punctele care nu au precizată gradarea se numesc « puncte simple » şi sunt gradate automat de 
programul Gemini Pattern Editor în funcţie de punctele gradate învecinate. 

Gradarea se poate face manual sau automat prin aplicarea regulilor de gradare create şi salvate 
anterior în memoria sistemului.  

Punctele pot fi setate ca fiind « puncte gradate » sau « puncte simple » în modul de lucru « Gradare ». 
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1.4 Modul de lucru – ce trebuie să ştim înainte de a începe să lucrăm la un model 
 
În afară de stăpânirea funcţiilor de proiectare, gradare, verificare, etc, este necesară cunoaşterea unor 

lucruri generale simple, comune şi altor programe de calculator, legate de: deschiderea şi salvarea modelelor, 
repararea operaţiunilor efectuate din greşeală, afişarea pe ecran a pieselor proiectate, orientarea in pagină. 

 

 
Nivelul de zoom 
In funcţie de operaţiunile ce urmează a fi efectuate, poate fi nevoie fie de de o vedere de ansmblu asupra 

întregului model, fie o mărire foarte mare a unei piese pentru a se observa detalii de mici dimensiuni. Pentru 
aceasta se foloseşte setul de lupe de pe bara de sus, precum şi taste rapide. Zoom out înseamnă micşorarea 
desenului iar zoom in înseamnă mărirea desenului. 

 
Butoanele pentru zoom au următoarele funcţionalităţi: 

  cu ajutorul cursorului interactiv se poate face zoom in sau zoom out 
prin tragerea acestuia spre « – » sau spre « + ».  

   zoom la zona selectată (se apasă butonul, apoi se selectează cu mouse-ul zona de 
interes) 

   revenire la ultimul nivel de zoom 

   zoom la obiectul selectat (se măreşte suficient imaginea pentru a se vedea perfect piesa 
selectată) 

   zoom la tot modelul 
 

Tastele rapide şi foarte utile pentru zoom sunt  
 F2                    –  Zoom in (măreşte imaginea) 
 F3           – Zoom out  (micşorează imaginea) 
 F4                    – Zoom la piesa selectată  
 F5                    – Zoom la tot modelul 
 Rotiţă mouse  - Zoom la zona în care se află cursorul mouse-lui.În funcţie de sensul în care 

se învârte rotiţa se face zoom in sau zoom out. 
Indiferent de nivelul de zoom, dacă se ţine apăsată tasta "space" cursorul se transforma în mânuţă şi se 

poate mişca pagina prin tragere liberă cu mausul. 
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Duplicarea pieselor: Copy, cut, paste 
 
Pentru a copia o piesă în interiorul aceluiaşi model sau între două modele, se folosesc comenzile CUT –

« Şterge piesa şi o memorează în clipboard » sau COPY – « Copie piesa în clipboard » şi PASTE- « Pastează 
piesa din clipboard ». În mod obişnuit, ordinea de efectuare a operaţiunilor este următoarea:  

- se selectează o piesă 
- se apasă butonul COPY  (piesa este copiată şi plasată temporar într-o zonă de memorie a 

calculatorului numita Clipboard) 
- dacă se doreşte copierea în cadrul aceluiaşi model se apasă PASTE (piesa este extrasă din 

memoria calculatorului şi plasată la vedere în cadrul modelului) 
- dacă se doreşte copierea în alt model se deschide modelul de destinaţie şi apoi se apasă 

PASTE-« Pastează piesa din clipboard » 

                             1.  Selectaţi piesa     2. Apăsaţi COPY    3.  Apăsaţi PASTE  
 
Prin folosirea butonului COPY, piesa originală se păstrează şi se va crea o piesă nouă, identică cu prima. 

Când se  copie o piesă dintr-un model in altul pentru a se putea copia şi gradările, în modelul de destinaţie 
trebuie să existe acelaşi set de mărimi ca în modelul din care se copie (vezi paragraful 1.10.17- GRADARE). În 
cazul în care copierea se face în interiorul aceluiaşi model piesa copie va fi suprapusă cu piesa originală şi va 
trebui să fie mutată pentru ca să nu apară confuzii. 

Dacă în loc de butonul COPY se foloseşte butonul CUT–« Şterge piesa şi o memorează în clipboard », 
piesa originală este ştearsă iar după apăsarea butonului PASTE va ramâne doar copia. 

Butonul PASTE « Pastează piesa din clipboard » poate fi apăsat de mai multe ori, de fiecare dată creându-
se o nouă copie a piesei. 

O cale rapidă de a duplica o piesă fără a folosi comenzile COPY - PASTE este următoarea: 
Se selectează piesa (în modul de lucru PIESE), se mută cu mouse-ul şi înainte de a se elibera butonul de la 

mouse pentru a lăsa piesa în nouă poziţie se apasă simultan şi butonul din dreapta al mouselui. Prin această 
operaţiune se va crea o copie a piesei, fără ca piesa originală să mai fie mutată de la locul ei. 

 
 
Inceperea unui model nou 
Pentru a începe proiectarea unui nou model se apasă butonul. 
La apăsarea acestui buton se deschide o zonă de lucru nouă pe care se poate 

începe proiectarea. Numele noului model se va stabili când se va salva prima dată 
modelul.  Este important ca pentru un model nou să se completeze datele privitoare la 
fişa de produs. 
 

Deschiderea unui model salvat 
Pentru a deschide un model salvat anterior pe disc se apasă butonul « Deschidere 

model »   şi apoi se selectează din listă modelul dorit. Modelele se pot vedea în 
fereastra de previzualizare. Daca în fişa produsului a fost introdusă şi schiţa acestuia 
(vezi subcap. 1.13.2), utilizatorul poate opta, la deschiderea modelului, pentru 
vizualizarea schiţei. Dacă modelul nu este afişat în fereastră atunci el nu va putea fi 
deschis, fiind necorespunzător din punct de vedere al formatului. 

 
Salvarea unui model proiectat 
La terminarea proiectării unui model, precum şi periodic în timpul lucrului trebuie 

salvate  
modificările făcute la model prin apăsarea butonului. La salvare se creează 

automat un fişier denumit  « backup of –nume model-.gem » care conţine varianta 
anterioară a modelului. Backup înseamnă copie de rezervă. Astfel, dacă s-au 
efectuat modificări şi s-a salvat modelul dar ulterior proiectantul doreşte să revină la modelul anterior salvării, 
poate să deschidă acest fişier backup. 

De asemenea, Gemini Pattern Editor are posibilitatea de a salva automat modelul, la un interval de timp 
prestabilit, de obicei 2-3 minute. Astfel, chiar dacă calculatorul se blochează sau se resetează nu se pierde decât 
munca din ultimul minut sau ultimele două minute iar modificările pot fi refăcute uşor. Pentru a evita pierderea 
unui fişier GEM chiar şi în situaţia în care acesta nu a fost salvat niciodată  se creeaza un fişier de autobackup. 

La prima salvare a unui model nou trebuie introdus numele modelului, iar la salvările ulterioare  
numele nu mai este cerut, salvarea făcându-se sub acelaşi nume. 
Dacă se doreşte salvarea unui fişier într-un folder nou, din fereastra de salvare, prin apăsarea butonului 

« Creează un nou folder » se va obţine pe disc folderul dorit în care se poate salva fişierul GEM.   
 

Incepe model nou 
 

 

Salvează model 
 

 

Deschide model 
salvat 
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Undo - anularea ultimelor modificări şi revenirea la starea iniţială 
In cazul în care utilizatorul doreşte să anuleze ultima operaţiune efectuată în 

program şi să readucă piesele din model la forma şi starea lor dinainte de această 
operaţiune, atunci se poate apasă butonul Undo. Programul Gemini Pattern Editor 
reţine în memorie şi poate anula ultimile zece operaţii efectuate. 

 
 
 
Redo – refacerea ultimelor modificări anulate 
Dacă o operaţie a fost anulată prin apăsarea butonului Undo, ea poate fi totuşi 

refăcută prin apăsarea butonului Redo. Programul Gemini Pattern Editor reţine în 
memorie şi poate reface ultimile zece operaţii anulate. 

 
 
 
Grila de referinţă 
Pentru a uşura orientarea dimensională a utilizatorului se poate afişa pe ecran o 

grilă cu distanţa stabilită între linii, în mod normal la distanţa de 10 cm una de alta. 
Dacă butonul  « Arată grid »  este apăsat, atunci grila este afişată pe ecran, iar dacă 
butonul este eliberat, atunci grila este ascunsă. Distanţa între liniile grilei se stabileşte 
în fereastra de setări. 

Este foarte util să se plaseze piesele cu orginea într-un punct de intersecţie a 
liniilor de grilă. Pentru a face aceasta rapid şi precis, se mişcă piesa cu mouse-ul şi se ţine apăsată tasta ALT; 
obiectul va rămâne fixat cu originea exact într-un punct de pe grilă. 

 
Afişarea numelui pieselor 
Fiecare piesă din model trebuie să aibă un nume. Numele pieselor poate fi setat 

atunci când piesa este selectată în modul de lucru « Piese ». Numele pieselor nu este 
util să fie afişat tot timpul pe ecran şi pentru aceasta se poate folosi butonul       care 
prin apăsare şi eliberare afişează sau ascunde numele pieselor de pe ecran. Numele 
pieseloir este afişat împreună cu mărimea curentă afişată în centrul fiecărei piese. 

 
Tipărirea fişelor pe imprimantă 
În Gemini Pattern Editor se pot realiza o serie de documente care conţin informaţii 

legate de produs –« Fişa produsului » sau de piese-« Fişa pieselor ». Aceste 
documente vor fi tipărite dacă se apasă butonul « Tipăreşte fişa modelului curent ». 

 
 
 
 
 
Tipărirea pe plotter 
Piesele modelului pot fi tipărite la scara pe un plotter. Pentru aceasta utilizatorul va 

trebui să obţină un fişier în format HPGL-PLT. Dacă utilizatorul doreşte tipărirea pe 
plotter va apăsa butonul « Exportă piesele selectate in format PLT ». 

 
 
 
 
Aranjarea pieselor după linia de tăiere 
La apăsarea acestui buton, piesele se vor ordona astfel încât să nu se intersecteze 

la afişarea rezervei de coasere, simetrizare şi depliere.  
Astfel, dacă se va dori printarea pieselor în modul  de tipărire „suprapuse” se va 

folosi acest buton pentru a aranja piesele. 
 
 
 
Afişarea rezervelor de coasere pentru piese 
Piesele unui model se proiectează corect pe linia de coasere, la care trebuie 

adăugată rezerva de coasere, obţinându-se astfel linia de tăiere a şablonului. Pentru a 
afişa sau a ascunde rezerva de coasere a uneia sau mai multor piese, se selectează 
acele piese şi apoi se apasă butonul . 
 
 
       Afişarea pieselor gradate 

Lucrul curent la un model se face pe mărimea de bază, care este afişată pe ecran. 
Dacă utilizatorul doreşte ca programul să afişeze şi celelalte mărimi pentru una sau mai 
multe piese, trebuie selectate acele piese, apoi se apasă butonul « Arată / Ascunde 

Afişează rezerva 
de coasere 

 

 

Afişează piesele 
gradate 

 

 

 Arată grid 
 

 

Arată nume piese 
 

 

Undo – anulează 
ultima operaţiune 

 

 

Redo – reface 
ultma operaţiune 

anulata 

 

Tipăreşte pe 
imprimantă 

 

 

Tipăreşte pe 
plotter 

 

 

Aranjează după 
linia de tăiere 
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Afişează distanţe 
pe piese 

 

 

gradări ». Gradarea poate fi afişată pe contur sau poate fi plin colorată, se pot arăta direcţiile de gradare pentru 
toate punctele de gradare sau se poate alege vizualizarea gradării pe mărimi, pe talii, pe conformaţii sau pe 
mărimi extra. Toate aceste opţiuni se fac prin apăsarea săgeţii din dreapta a butonului « Arată/ascunde gradări » 
şi bifarea sau debifarea opţiunilor existente.  

 
 
Afişarea tabelului de măsurători 
Măsurătorile efectuate pe piesele unui model se pot memora într-un tabel de 

măsurători. Pentru a afişa  tabelul de măsurători corespunzător unui model se va apăsa 
butonul « Arată/ascunde tabel de măsurători  

 
 
 
 
Afişarea distanţelor pe piese  
Dimensiunile segmentelor sau curbelor cuprinse între două puncte de gradare se 

pot afişa pe toate piesele din model fără a face măsurători în prealabil. Pentru a afişa 
distanţele pe piese se va apăsa butonul « Arată/ascunde distante pe piese ». 

 
 
 
 
 
Arată lungimea figurilor interne 
Permite afişarea dimensiunilor pentru figurile din interiorul unu tipar. Dimensiunile 

afişate se vor actualiza în timp real, dacă se operează modificări pe aceste elemente 
interne. 
 
 

Editarea Grupelor de dependenţă pentru piesele modelului 
Pentru modelele care se vor lucra din materiale cu caroiaj  vor trebui editate 

grupele de dependenţă pentru toate piesele. Pentru aceasta utilizatorul va apăsa pe 
butonul „Editare Grupe de dependenţă piese” şi va seta grupele în modul descris în 
capitolul 1.12.1. 

 
Schimbarea modului de selecţie a pieselor pe interior sau pe contur 
Înafară de posibilitatea de a selecta piesele pe contur există şi posibilitatea de 

selectare a  
acestora pe interior. Acest lucru se poate realiza fie prin apăsarea butonului „Schimbă  
modul de selecţie a pieselor pe interior sau pe contur » fie prin accesarea meniului  
« Model » apoi « Selecţie piese pe contur ». 

 
 

Magnetizarea avansatǎ 
Această funcţie poate fi folosită in modul de lucru piese, la poziţionarea unei piese în 

funcţie de punctele existente pe alte piese din model; în modul de lucru modificare formă 
la repoziţionare unui punct în funcţie de punctele existente pe celelalte piese din model 
sau în modul de lucru desenare, la construirea unui punct nou, de asemenea, atunci când 
se doreşte construirea acestuia în funcţie de poziţia punctelor deja existente pe celelalte 
piese din model.  

 
 

Afişează tabelul 
de măsurători 

 

 

Editare Grupe de 
Dependenţă 

 

Schimbă modul de 
selecţie a pieselor 
pe interior sau pe 

contur 

 

Arată lungimea 
 figurilor interne 
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Editarea şi tipărirea fişei de produs 
Alături de tiparul propriu-zis este important pentru un model să se introducă în 

calculator şi alte informaţii necesare pentru descrierea modelului: schiţa produsului finit, 
detalii tehnice despre finisare, informaţii despre tipul produsului, sezon, proiectant, 
client, comandă, etc.  

Aceste informaţii se pot introduce prin accesarea meniului « Model » apoi « Editare 
fişa produs ». 
 

Verificarea pieselor selectate 
Înainte de finalizarea unui model se va face o verificare a pieselor. La apăsarea 

butonului « Verifică piesele selectate » Gemini Pattern Editor va realiza o verificare 
automată a pieselor desenate şi va afişa într-o fereastră rezultatele verificării (vezi 
capitolul 1.12.9). 

 
 
Verificarea pieselor pregătite pentru tăiere 
După verificarea piesei desenate se poate face şi o verificare automată a pieselor 

pregătite de tăiere. Dacă utilizatorul va apăsa butonul « Verifică piesele pregătite pentru 
tăiere » va realiza o verificare automată a acestora pe linia de tăiere pentru toate 
mărimile din set.Rezultatele verificării vor fi afişate într-o fereastră de « Asistenţă »(vezi 
capitolul 1.12.8). 
 

Ce-i asta? 
Apãsarea acestui buton din bara de butoane generală a programului oferă 

deschiderea fişierelor de ajutor raportate la starea de lucru curentã, activã a 
programului Gemini Pattern Edittor. 

Acelaşi lucru se obţine şi prin click în meniul superior pe « Ajutor » şi apoi 
selectarea opţiunii  « Ce-i asta?” 

După apăsarea butonului lângă mouse va fi tot timpul afişat semnul întrebării.Daca 
se apasã pe butonul « Ce-i asta ? » şi apoi se face click pe un element din program, se 
va deschide fereastra de ajutor cu explicaţii detaliate privitoare la acel element 

 
Bara cu piese 
În GeminiPattern Editor, avem posibilitatea de a vizualiza piesele din model într-un 

tabel numit « Bara cu piese », plasat în centrul ecranului. Acest tabel poate fi aratat sau 
ascuns de pe ecran, depinde cum doresţe utilizatorul să folosească butonul de 
arată/ascunde.  

 
Din Bara cu piese poţi selecta o piesa de pe ecran. Pentru acest 

lucru trebuie activat butonul « Selectează piesele de pe ecran » apoi se 
apasă click pe piesa din « Bara de lucru ». Funcţia este de ajutor atunci 
cand avem piese similare dar cu nume diferit, iar aici se pot vedea 
numele pieselor foarte clar. 

Când se face selecţia unei piese, fundalul piesei selectate devine negru, iar conturul piesei devine alb. La 
selectarea piesei în modul de lucru Piese, piesa selectată este înconjurată de patrate verzi în « Zona de lucru ».  

Se pot selecta mai multe piese din «Bara cu piese» folosind tasta SHIFT 
de la tastatură  . 

 
În plus în «Bara cu piese» există posibilitatea de a da  zoom la piesa 

selectată. Pentru aceasta trebuie activată funcţia « Zoom la piesele de pe 
ecran » poziţia piesei va fi in centrul ecranului mărită. 

 

Editare fişa 
produs 

 

 

Verificarea pieselor  
 

 

Verificarea 
pieselor pe linia 

de tăiere  

 

Ce-i asta? 
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1.5 Modul de lucru  « Piese » 
 
Pentru a intră în acest mod de lucru trebuie apăsat butonul « Piese »  
 
Cursorul în acest mod de lucru este      
 
 
1.5.1 Selectarea pieselor, trecerea în/din mod rotire 
Pentru a selecta o piesă faceţi un simplu click pe ea. Pe laturile şi în colţurile piesei vor apare puncte de 

forma patrată, de care se poate trage pentru a se modifică forma piesei. 
Dacă pe o piesă selectată se mai face o dată click, aceasta trece în modul « rotaţie » iar punctele de control  

din colţuri se vor transformă în simboluri pentru rotire, de care se poate trage pentru a roti piesa. 

                      
         Piesa neselectată   Piesa selectată        Piesa selectată în mod 

rotaţie 
 
 
La selectarea unei piese, pe bara de informaţii,situată în partea de 

jos a apliacţiei, se va afişa numele piesei şi tipul acesteia în paranteză.  
Astfel dacă piesa selectată este o piesă simetrică, alături de numele acesteia se va afişa în paranteză litera 

«S», dacă piesa selectată este o piesă setată ca dublă se va afişa în paranteză litera « D », iar dacă piesa 
selectată este o piesă dublă în oglindă se va afişa în paranteză « MD ». 

 
Prin încercuirea într-o zonă de selecţie cu ajutorul cursorului se pot selecta de asemenea una sau mai multe 

piese. 

                       
 
Selecţia unei piese se pierde dacă se face click pe o altă piesă sau pe fundal.  
Pentru ca să se poată selecta pe rând mai multe piese prin click-uri succesive, 

trebuie ţinută apăsată tasta SHIFT în timp ce se face click pe noile piese.  În mod 
similar, dacă din mai multe piese selectate simultan se doreşte deselectarea unora, 
se poate face click pe acea piesă ţinând apăsat butonul SHIFT. 

 
 
La selectarea mai multor piese cu ajutorul tastei SHIFT sau prin 

încercuirea acestora într-un dreptunghi de selecţie pe bara de 
informaţii,situată în partea de jos a apliacţiei, se va afişa numărul pieselor principale şi al pieselor auxiliare 
selectate. 
 

1.5.2 Mutarea pieselor, deplasarea cu CTRL, plasarea originii 
 
Piesele pot fi mişcate rapid cu mouse-ul, cu ajutorul săgeţilor de pe tastarură sau 

introducând numeric distanţele pe care să se face deplasarea. Se face click pe piesă 
pentru a se selecta, apoi se apucă cu mouse-ul şi se mişcă. Pentru a mişca o piesă 
perfect orizontal sau perfect vertical, se poate ţine apăsată tasta  CTRL. 

 
Piesele selectate pot fi mişcate şi prin apăsarea săgeţilor de pe tastatură. La 

fiecare apăsare piesele se vor deplasa cu 10 mm, iar dacă la apăsarea săgeţilor se 
ţine apăsată şi tasta CTRL, atunci deplasarea este mai fină, de 1 mm. Lungimea în milimetri a acestor paşi   

de deplasare poate fi modificată din modulul de setări. 
 
 

 

Tineţi apăsati 

 
pentru a selecta şi 

deselecta piesle una 
cate una prin click 

Tineţi apăsati 

 
pentru a mişca 
piesele perfect 

vertical sau orizontal 
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Pentru a plasa precis piesa cu originea într-unul din punctele de intersecţie ale 
grilei de referinţă,  în timpul mişcării obiectului cu mouse-ul, se ţine apăsată tasta 
ALT. 

Această facilitate este foarte utilă pentru a alipi precis şi  două piese într-un 
punct. Pentru aceasta, punctele ce urmează a fi suprapuse vor fi declarate ca origini 
ale celor două piese 

 

 
 
 
1.5.3 Alipirea pieselor 

punct peste punct 
 
În modul de lucru PIESE 

putem alipi două piese punct 
peste punct. 

O metoda de alipire a doua 
piese « punct peste 
punct »  mult mai rapida şi mai eficientă decît cea descrisă anterior o reprezintă poziţionarea prin 
magnetizare folosind tasta ALT. Se apuca piesa într-un punct, se ţine apasată tasta ALT şi se va 
trage pâna în dreptul punctului în care dorim alipirea pieselor.Prin magnetizare, piesele se vor 
poziţiona perfect punct peste punct. 

Alipirea pieselor punct peste punct se poate face şi pentru piese grupate. În acest caz la 
selectarea grupului, toate punctele de pe toate piesele grupului vor fi active şi se va putea selecta 
oricare dintre ele pentru a putea fi suprapus prin magnetizare cu ALT peste un punct al altei 
piese care nu face parte din grup; în acest caz toate piesele din grupul respectiv vor fi deplasate o 
data cu piesa selelectată petru a fi suprapusă peste alta piesă într-un punct.   

  
 
 
 
În modul de lucru PIESE se selectează prin  click  

punctul care va trebui suprapus. Acest punct va apare 
incercuit. 

Se va apăsa tasta ALT. În  momentul in care tasta 
ALT este apăsata toate punctele gradate ale celorlate 
piese vor aparea marcate. Punctul selectat va putea fi 
magnetizat în oricare punct din cele marcate. 

 
 
 
Se va trage cu mouse-ul de punctul selectat păna in 

dreptul punctului în care se doreste alipirea. În momentul 
apropierii piesele se vor poziţiona prin magnetizare 
perfect  punct peste punct. 

 

Tineţi apăsat 

 
pentru a plasa 

piesele cu originea 
în punctele de grilă 

      
Cele două piese urmează să fie alipite. 
Originile pieselor sunt setate în două 
puncte corespondente 

Se ţine apăsat ALT şi se trage 
fiecare piesă până când originile 
se fixează într-un punct de grilă 

 

Folosiţi sagetile 

 
pentru a deplasa 
piesele mai precis 

Tineţi apăsat 

  
pentru a lipi prin 

magnetizare punctul 
selectat  peste alte puncte 
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Ţinănd apăsat 

  
putem lipi prin 

magnetizare centrul 
de rotaţie al piesei 
peste alte puncte 

 

1.5.4 Rotirea pieselor; stabilirea centrului de rotaţie, magnetizarea centrului de rotaţie 
 
O piesă sau un grup de piese selectate pot fi rotite cu ajutorul mouse-lui. Se selectează piesa şi se face încă 

o dată click pe ea pentru ca să apara în colţuri simbolurile de rotire. Totodată, va apare şi un simbol care 
reprezintă centrul de rotaţie al piesei.  Centru de rotaţie poate fi mutat cu mouse-ul în orice poziţie, pentru ca 
piesa să se rotească în jurul acelei poziţii. Trageţi cu mouse-ul de simbolurile de rotire din colţuri şi piesa sau 
grupul se va roti în jurul centrului de rotaţie. 

 

 
 

Pentru inceput, centrul de rotaţie 
se află în centrul piesei 

Centrul de rotaţie poate fi mutat în 
altă poziţie, iar piesa se va roti în jurul noii 
poziţii 

 
 
Pentru a roti piesa foarte precis cu un pas de 15°, în timpul rotirii cu mouse-ul se 

poate ţine apăsată tasta CTRL. Astfel, se poate face rapid o rotire a piesei cu 45, 90, 
180, etc. 

Dacă în timpul mişcarii centrului de rotaţie se ţine apasată tasta ALT  vom putea 
magnetiza centrul de rotaţie în orice punct dorim.De exemplu folosirea magnetizării 
centrului de rotaţie al piesei  prin apasarea tastei ALT este foarte utilă cănd se 
doreşte verificarea imbinării pieselor într-un anumit punct. 

 
 

 

 
 
 
În modul de lucru PIESE se selectează piesa şi se face încă o 

dată click pe ea pentru ca să apara în colţuri simbolurile de rotire. 

 

 
 
 
Piesa se poate magnetiza în puncte de gradare , picluri şi 

puncte tehnice interioate, se ţine apasată tasta ALT şi se va 
trage pâna în dreptul punctului unde se doreste alipirea sau 
suprapunerea pieselor. 

 
Tineţi apăsat 

  
in timp ce rotiţi o 
piesă, şi ea se va 
roti precis cu 45°, 

90°, 180°, etc. 
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magnetizare în punct de gradare                  magnetizare în piclu                           magnetizare în punct tehnic interior 
Prin magnetizare, piesele se vor poziţiona perfect punct peste punct, piclu peste piclu si puncte tehinice 
interioare. 

 

 
 
Se va selecta prin click centrul de rotaţie al piesei şi ţinănd 

apăsată tasta ALT se va trage pâna în punctul în care se 
doreşte magnetizarea acestuia. 

 

 
 
 
Magnetizarea centrului de rotaţie în punctul în care sunt 

suprapuse cele două piese permite rotirea piesei astfel încat 
să se poată verifica îmbinarea. 

  
 
 
1.5.5 Redimensionarea pieselor 
Deşi este o operaţiune mai rar folosită, piesele pot să fie alungite sau scurtate sau scalate proporţional. 

Pentru aceasta, piesa se selectează, se ţine apasată tasta SHIFT,apoi se trage cu mouse-ul de punctele de 
redimensionare din colţuri şi din laturi.  

Dacă se trage din punctele din colţuri, modificarea se va face proportional, iar dacă se trage din punctele de 
pe laturi modificarea se va face numai pe direcţia de mişcare a punctului respectiv. 

Dacă în timp ce se trage cu mouse-ul de punctele de pe laturi se ţine apăsată tasta CTRL modificările se vor 
face precis, prin multiplicarea exactă a dimensiunii de bază a piesei originale(dublu, triplu, dublu simetric, triplu 
simetric). Trebuie menţionat faptul că pentru a multiplica exact dimensiunea de bază a piesei tinand apasată 
tasta CTRL  este necesar să se tragă cu mouse-ul dublu, triplu dimensiunii iniţiale, în caz contrar neapărand nici 
o modificare.  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Redimensionare pe verticală 
 

Redimensionare pe orizontală Redimensionare proporţională 
folosind punctul de tragere din colţ 
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Folosind redimensionarea pe orizontală şi ţinând apăsat 
pe tasta CTRL, se poate face rapid şi uşor FLIP pe o piesă 
                     
                                                                                                  
1.5.6 Mişcarea, redimensionarea, rotirea, scalarea 

pieselor folosind cote numerice exacte 
 
 
 
 
Pentru a efectua operaţiuni de precizie privind dimensiunea şi 

poziţia pieselor, pentru a le putea roti cu un număr exact de grade 
sau pentru a le scala foarte exact se pot folosi zonele de editare din 
partea dreaptă a programului Gemini Pattern Editor.  În această 
zonă, se face click pe panelul « Modificări » şi vor fi afişate zonele în 
care se pot introduce date pentru realizarea redimensionării, scalării, 
mişcării sau rotaţiei precise a piesei selectate., 

 
Important: aceste paneluri sunt vizibile doar în modul de lucru 

« Piese ». în alte moduri de lucru sunt afişate alte paneluri, specifice 
altor operaţiuni. Pentru a intra în modul de lucru « Piese » vezi 
inceputul paragrafului 1.5. 

 
Este posibilă o singură modificare a piesei sau a grupului 

selectat, adică se poate face la un moment dat doar redimensionare, 
doar scalare, doar mutare sau doar rotire. Dacă se trece de la o 
operaţie la alta, setările pentru operaţia începută anterior se pierd. 
De exemplu: dacă utilizatorul scrie în câmpurile de mutare a grupului 
selectat anumite valori şi intră să modifice la rotire unghiul sau 
centrul de rotaţie, modificăriile din câmpurile de mutare se pierd şi la 
apăsarea butonului „Aplică” se execută rotaţie. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Redimensionare 
 
Când este selectată o piesă, în căsuţe apar 

dimensiunile actuale ale piesei. Utilizatorul poate 
să modifice valorile din căsuţe şi apoi să apese 
butonul « Aplică » pentru ca piesa să fie modificată 
conform noilor dimensiuni.  

 
Dacă se bifează « Redimensionează 

proporţional » atunci programul va ajusta automat o 
dimensiune în funcţie de cealaltă, astfel încât 
proporţiile între înălţimea şi lăţimea piesei să se 
păstreze 

Tineţi apăsat 

  
in timp ce 

redimensionaţi o 
piesă şi 

reimensionarea se 
va face precis 

 
Tineţi apăsat 

 
 pentru a putea 

redimensiona  liber 
piesele 

 

 



ldfkjghdlfg                  Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor 

19 

 

 

     
 

 
Scalare 
 
În această zonă se pot executa atât scalări pe 

orizontală cât şi pe verticală ale pieselor, precum şi 
întoarceri în oglindă, pe verticală şi orizontală. 

 
Pentru ca modificările să se producă, după 

introducerea valorilor numerice în căsuţe trebuie 
apăsat butonul « Aplică » 

 
 

 
Mişcare 
 
La setările de mişcare există două căsuţe: una 

pentru deplasare orizontală (DX) şi una pentru 
deplasare veticală (DY). Utilizatorul poate scrie în 
aceste căsuţe distanţa (pozitivă sau negativă) pe 
care să se deplaseze piesa pe cele două direcţii. 

Pentru ca să execute comanda trebuie apăsat 
butonul « Aplică » 

  

 
Rotire 
 
În zona de rotire se află o căsuţă în care se va 

introduce unghiul în grade cât se doreşte rotirea 
obiectului.  

Mai jos sunt două căsuţe în care se pot scrie 
coordonatele centrului de rotaţie ale piesei. Aceste 
coordonate se dau în funcţie de originea piesei, 
care este situată într-unul din punctele piesei şi 
este vizibilă la selectare. 

Dupa ce utilizatorul a scris numărul de grade 
trebuie apăsat butonul « Aplică » pentru ca rotirea 
să se producă. 

 
 
1.5.7 Afişarea piesei simetrizate 
 
Pentru o piesă simetrică (deci practic jumătate dintr-o piesă completă), care are declarată axa de simetrie, 

se poate afişa pe ecran şi cealaltă jumătate a piesei complete, deci simetrica piesei 
curente. 

  
 
Prin apăsarea butonului « Arată/ascunde simetrica piesei » se afişează a doua jumătate a unei piese 

simetrice 
Cât timp este afişată piesa completă, orice modificare făcută pe jumătatea de bază se aplică automat şi pe 

jumătatea simetrizată. Este posibil ca pe axa de simetrie rezerva de coasere să apară dublat. Aceasta nu este o 
problemă, deoarece pe şabloanele care se tipăresc pentru producţie simetrizarea se execută corect, fără să se 
mai aplice rezerva de coasere pe axa de simetrie. 

Dacă se mai apasă încă o dată pe butonul de simetrizare, aceasta se ridica, iar jumatatea simetrizată 
dispare de pe ecran. 

Apăsaţi butonul 

  
pentru a afişa a 
doua jumătate a 

unei piese simetrice 
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Chiar dacă o piesă simetrică este grupată cu alte piese, la apăsarea butonului « Arată/ascunde simetrica 
piesei » va fi afişată a doua jumătate a piesei simetrice. 

 
1.5.8 Simetrizarea într-o piesă nouă 
 
Simetrizarea definitivă a unei piese are ca rezultat o piesă nou formată din dublarea în jurul axei de simetrie 

a piesei originale. Această piesă nouă nu mai are însă proprietăţile de simetrizare, deci dacă se fac modificări pe 
una din jumătăţi ele nu se vor aplica automat şi pentru cealaltă jumatate. 

 

     
 
Piesa originală   Piesa nouă obţinută prin simetrizare 
 
Chiar dacă o piesă simetrică este grupată cu alte piese, la apăsarea butonului « Simetrizare într-o piesă 

nouă » va fi creeată o nouă piesă prin simetrizarea piesei simetrice. 
 

1.5.9 Afişarea piesei depliate 
 
La fel ca în cazul pieselor simetrice, piesele care au pliuri pot fi depliate temporar 

sau definitv, pentru a fi verificate. Pentru a deplia temporar o piesă, aceasta trebuie 
mai întâi să fie selectată, apoi se apasă butonul «  Depliază temporar ». Acest buton 
rămâne apăsat cât timp piesa este afişată depliată. În acest timp nu se pot face nici 
un fel de modificări pe piesă. La depliere sunt adăugate automat picluri în punctele 
de pliere a materialului 

                 
Piesa pliată      Piesa depliată temporar 

 
1.5.10 Deplierea într-o piesă nouă 
 
O piesă care are pliuri poate fi depliată definitiv prin crearea unei piese noi. Pe 

piesa nouă depliată se aplică automat picluri în punctele de pliere a materialului. 
Piesa nou obţinută poate fi modificată şi nu mai păstrează nimic din caracteristicile 
unei piese pliate. 

                 
Piesa pliată     Piesa depliată definitiv prin crearea unei piese noi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apăsaţi butonul 

  
pentru a crea o 

piesa nouă 
 prin simetrizare 

Apăsaţi butonul 

  
pentru a afişa  
piesa depliata 

Apăsaţi butonul 

  
pentru a deplia piesa 
definitiv intr-o piesă 

nouă 
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1.5.11 Extragerea liniei de tăiere într-o 

piesă nouă 
 
În mod obişnuit, piesele se proiectează pe linia de 

coasere, iar linia de tăiere a şablonului se obţine prin 
adăugarea rezervei de coasere. Gemini Pattern Editor 
adăugă automat rezerva de coasere, conform 
specificaţiilor proiectantului privind lăţimea şi tipul de 
finisare a colţurilor. 

Uneori însă este necesar să se lucreze direct pe 
linia de tăiere a şablonului, care conţine rezerva de 
coasere. Pentru aceasta, linia de tăiere a unei piese poate fi extrasă prin crearea unei piese noi. Pentru aceasta 
se selectează piesa şi se apasă butonul « Extrage linia de tăiere ca piesă separată » Noua piesă obţinută prin 
extragere poate fi extrasă cu tot cu gradare sau fără.  

 

Piesa originală cu rezerva de coasere adaugată 
de program 

 

 

Linia de tăiere extrasă ca piesă nouă fară 
gradare 

 

 

Linia de tăiere extrasă ca piesă nouă cu gradare. 
 

 
 
1.5.12 Extragerea liniei de coasere într-o 

piesă nouă 
 
Programul Gemini Pattern Editor are posibilitatea 

să traseze linia de coasere pornind de la linia de tăiere. 
Această funcţie este utilă mai ales pentru piesele 
obţinute prin digitizarea şabloanelor.  

Pentru a extrage linia de coasere se selectează 
piesa apoi se apasă butonul « Extrage linia de coasere 
într-o piesă nouă ». Atenţie ! Trebuie menţionat faptul 
că pentru ca această operaţiune să fie cât mai corect 
realizată, trebuie setat înainte pe fiecare segment lăţimea rezervei de coasere care va fi eliminată pentru a se 
obţine linia de coasere. 
 

 

Piesa originală cu rezerva de 
coasere inclusă (şablon) 

 

 

Linia de coasere extrasă ca piesă 
nouă fără gradare. 

 

Apăsaţi butonul 

  
pentru a extrage 

linia de tăiere intr-o 
piesă nouă fără  

gradare 

Apăsaţi butonul 

  
pentru a extrage 
linia de coasere intr-
o piesă nouă fără 
gradare 

Apăsaţi butonul 

  
pentru a extrage 

linia de tăiere intr-o 
piesă nouă cu 

gradare 

Apăsaţi butonul 

 
pentru a extrage 
linia de coasere intr-
o piesă nouă fără 
gradare 
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Linia de coasere extrasă ca piesă 
nouă cu gradare. 

 

 
 
 

1.5.13 Crearea liniei de coasere ca piesă auxiliară 
 
Programul Gemini Pattern Editor are posibilitatea să traseze linia de coasere ca 

piesă auxiliară gradată pornind de la linia de tăiere. Pentru a extrage linia de coasere 
în acest mod se selectează piesa apoi se apasă butonul « Creează pe şablon linia de 
coasere ».  

Atenţie ! Ca această operaţiune să fie cât mai corect realizată, trebuie setată 
înainte pentru fiecare segment lăţimea rezervei de coasere pentru a se obţine linia de 
coasere. 

 
 

 
Piesa originală cu rezerva de coasere inclusă 

(şablon) 
 

 
Linia de coasere creată ca piesă auxiliară cu 

gradare. 
 

 
 
1.5.14 Extragerea conturului paralel  

 
Programul Gemini Pattern Editor are posibilitatea de a extrage conturul paralel al unui tipar. Pentru a face 

acest lucru utilizatorul trebuie să acceseze modulul de lucru “Piese” şi să selecteze funcţia ”Extrage conturul 
paralel”. Această funcţie a fost creată pentru obţinerea tiparelor pentru captuşeală, inserţie etc. 
 

Extragerea conturului paralel 

Selectaţi tiparul la care se doreşte 
extragerea conturului paralel. 

 

După selectarea piesei, iconul “Extrage 
conturul paralel” devine activ. 

 
 
 

în urma apăsării iconului “Extrage conturul 
paralel”, se va deschide fereastra 
“Deplasare contur”.  Utilizatorul trebuie 
să introducă valoarea la care doreşte să 
fie extras conturul paralel. După 
introducerea valorii dorite, utilizatorul 
trebuie să apese butonul OK. Dacă acesta 

Apăsaţi butonul 

 
pentru a crea linia 

de coasere ca piesă 
auxiliară 
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doreşte anularea comenzii trebuie să 
apese butonul Cancel. 
Pot fi introduse atat valori pozitive, caz în 
care conturul obţinut va fi poziţionat în 
exteriorul conturului iniţial, cât şi valori 
negative, caz în care conturul va fi  obţinut 
în interiorul conturului iniţial 

 

În exemplul prezentat, conturul a fost 
obţinut în urma introducerii unei valori 
negative. 
În cazul în care se doreşte extragerea 
conturului paralel, în acelaşi timp la mai 
multe tipare, atunci utilizatorul trebuie să 
selecteze tiparele menţinând tasta Shift 
apăsată, apoi să aplice paşii menţionaţi 
mai sus. 

 
Deoarece această funcţie a fost introdusă pentru obţinera tiparelor pentru căptuşeală, inserţie, etc, recomandăm ca 

pentru o extragerea corectă a conturului sa fie introduse valori în conformitate cu destinaţia funcţiei. După extragera 
conturului paralel, se recomandă ca tiparul nou obţinut să fie interpolat cu ajutorul funcţiei “Interpolează toate 
segmentele de pe piesă” din modul de lucru “Piese”. Se recomandă acest lucru în vederea diminuării numărului de 
puncte de curbă de pe conturul tiparului nou obţinut. Acesta respectă regulile de gradare ale tiparului iniţial cât şi 
rezerva de coasere a acestuia. 
 

1.5.15 Decuparea unei piese cu alta (Trim) 
 
Pentru a obţine modele complexe cu piese derivate din tipare de bază, se pot 

face diverse operaţii între piese.  
Un tipar poate fi decupat cu un alt tipar, cu un desen care poate fi construit din 

unul sau mai multe segmente (drepte, curbe) sau cu o formă de contur preluată de 
pe un alt tipar (utilizând funcţia “Desenare urmarind conturul pieselor existente”, vezi 
capitolul 1.7.23). 

 
Decuparea unui tipar cu un altul 
Pentru a decupa un tipar cu un altul este necesar să se selecteze două tipare, suprapuse într-o poziţie 

corespunzătoare. Primul tipar selectat va fi tiparul tăietor iar al doiIea tipar selectat va fi tiparul tăiat.  Primul tipar 
va decupa din al doilea tipar zona de contur care se intersectează între ele. 

 
 

 
 

Selectaţi primul tipar, care va fi tiparul tăietor şi 
poziţionaţi-l peste cel de-al doilea, în poziţia dorită. 

După ce aţi aşezat primul tipar peste cel de-al 
doilea în poziţia dorită (în cazul de faţă ajutându-ne 
de magnetizarea cu ALT) ţineţi apăsat SHIFT şi 
selectaţi şi cel de-al doilea tipar, tiparul tăiat. 

Apăsaţi butonul 

  
pentru a decupa o 

piesă cu alta 
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figura 1 

Apăsaţi butonul "Taie cu prima piesa din a doua 
piesa selectata". Rezultatul este un tipar decupat.  

 
Decuparea unui tipar cu un alt desen 
Pentru a decupa un tipar cu un anumit desen este necesar să se selecteze cele două repere. Primul reper 

selectat trebuie să fie desenul, după care se face tăierea (reperul tăietor) iar al doiIea reper selectat va trebui sa 
fie tiparul, care urmează să fie tăiat. 

  

 
 

Se decupează tiparul pentru 
faţă cu desenul care reprezintă un 
segment de curbă. Pentru 
aceasta trebuie aşezat tiparul şi 
desenul în poziţia dorită (se 
suprapun punctele A şi B peste C 
respectiv D). 

Mai întâi selectaţi desenul, apoi 
îl trageţi de  punctul D şi, cu ajutorul 
tastei ALT, îl magnetizaţi peste 
punctul B al tiparului. În acest 
moment cele patru puncte sunt 
suprapuse, două câte două. 

Imediat ce aţi eliberat 
butonul mouse-ului aveti 
selectat desenul (primul reper 
selectat). Ţineţi SHIFT apăsat şi 
faceţi click pe tipar pentru a-l 
adăuga la selecţie (al doilea 
reper selectat).  

 
 

  

Apăsaţi butonul "Taie cu 
prima piesa din a doua piesa 
selectata". 

Tiparul a fost decupat în două 
părţi după conturul desenului cu 
care s-a tăiat. Fiecare dintre cele 
două parţi a preluat atomat câte o 
axă de fir drept. 

Gradarea a fost preluată pe 
noile repere, corespunzător. 

 
Preluarea gradării 
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Atunci când tiparele decupate sunt gradate, la preluarea gradării din punctele de intersecţie ale celor două 
tipare implicate, pe reperele rezultate (tiparele care se taie), avem următoarele situaţii: 

1. Gradarea este calculată automat ca fiind proporţională faţă de punctele vecine de pe reperul rezultat, 
dacă în punctul de intersecţie dintre repere întâlnim: 

- punct de intersecţie fără puncte suprapuse; 
- punct de intersecţie cu un punct suprapus pe reperul care taie. 

2. În situaţia în care în intersecţie întâlnim două puncte de gradare suprapuse, noul punct creat va avea 
gradarea punctului de pe tiparul tăiat. 

3. Când pe conturul tiparului care taie, între punctele de intersecţie pe conturul după care se taie, există 
puncte de gradare, acestora li se va calcula automat o gradare proportională între punctele rezultate la 
intersecţie, pe reperul tăiat (ca în figura 1, de mai sus). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.16 Intersectarea a două piese 
 
Pentru a crea un reper nou din intersecţia  a două tipare este necesar să se 

selecteze cele două tipare parţial suprapuse. După apăsarea butonului "Crează o 
piesă nouă din intersecţia pieselor selectate", se crează un nou reper care 
reprezintă suprafaţa de intersecţie dintre cele două tipare anterior selectate 

. 

   

Selectaţi prin click 
primul tipar. 

Ţineţi apăsat SHIFT şi 
selectaţi al doilea tipar. 

Apăsaţi butonul "Crează o piesă 
nouă din intersecţia pieselor selectate". 

Rezultatul este un reper nou creat. 
 
Preluarea gradării 
La preluarea gradării din punctele de intersecţie ale celor două tipare implicate, pe piesele rezultate (tiparele 

care se taie) avem următoarele situaţii: 
1. Gradarea este calculată automat ca fiind proporţionala faţă de punctele vecine de pe piesa nou creată, 

dacă în punctul de intersecţie dintre repere întâlnim: 
- punct de intersecţie fără puncte suprapuse; 
- punct de intersecţie cu un punct suprapus pe unul dintre repere, dacă punctul respectiv nu este gradat; 
- punct de intersecţie cu câte un punct pe fiecare reper, dacă tabelele de gradare ale celor două puncte 
sunt diferite. 

2. Dacă întâlnim punct de intersecţie cu un punct suprapus pe unul dintre repere, şi punctul respectiv este 
gradat, noul punct creat va prelua gradarea acestuia. 

3. Când în punctul de intersecţie întâlnim două puncte suprapuse, dar unul dintre ele este punct de curbă, 
se va prelua gradarea din punctul gradat, indiferent de pe care din repere provine acesta. 

4. În situaţia în care în intersecţie întâlnim câte un punct de gradare pe fiecare 
reper, iar tabelele de gradare sunt identice, noul punct creat va prelua gradarea de pe 
unul din tabele. 

 
1.5.17 Unirea a două tipare 
 
Pentru a crea un reper nou unind două tipare deja existente în model, este 

necesar să se selecteze cele două tipare, după ce au fost aşezate în poziţia dorită. 

Apăsaţi butonul 

  
pentru a crea o piesă 
nouă din intersecţia a 
două piese selectate 

Apăsaţi butonul 

  
pentru a uni două 
piese selectate 
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După apăsarea butonului "Uneşte pisele selectate intr-o piesă nouă”, se unesc automat tiparele anterior 
selectate formând un nou reper. 

 

 
  

Selectaţi prin click 
primul tipar. 

Ţineţi apăsat SHIFT 
şi selectaţi al doilea tipar, 
care urmează să fie unit 
cu primul. 

Apăsaţi butonul 
"Uneşte pisele selectate intr-o 
piesă nouă”. Rezultatul este un 
nou tipar. 

Preluarea gradării 
Preluarea gradării se face la fel ca în descrierea de la subcapitolul anterior (1.5.16) 
1.5.18. Adăugarea de puncte la intersecţia între piese. 
Pe o piesă se pot adăuga automat puncte la intersecţia cu altă piesă. Această funcţie este utilă  de exemplu 

pentru crearea punctelor de deschidere a unui pliu (vezi paragraful 1.9.17). Pentru aceasta se selectează mai 
întâi prin click piesa marcatoare, apoi se ţine apăsat SHIFT şi se face click pe piesa marcată, pe care vor fi 
adăugate punctele. Se apasă apoi butonul « Creează puncte la intersecţia dintre piese » 

  

 
 
 

 

 
Piesele se 

amplasează una peste 
alta pe poziţia 
corespunzătoare. 

Se face click pe 
piesa marcatoare 

Se ţine apăsat 
SHIFT şi se face click şi 
pe piesa pe care vor fi 
adăugate punctele 

Se apasă pe butonul 
« Creează puncte la 
intersecţia dintre piese » 

Pe a doua piesă 
care a fost selectată au 
fost adăugate puncte la 
intersecţia cu conturul 
celeilalte piese 

 
 
1.5.19 Flip orizontal şi vertical 
 
Operaţiunea de flip este cea prin care o piesă este întoarsă în oglindă în plan 

vertical sau orizontal, obţinându-se o piesă simetrică. Pentru aceasta se selectează 
piesa şi se apasă butonul « Flip orizontal » sau «  Flip vertical » 

 

            
            Piesa originală   Flip orizontal    Flip vertical 

 

Apăsaţi butonul 

         sau 

             
pentru a intoarce în 

oglindă piesa 
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1.5.20. Alinierea pieselor 
 
Două sau mai multe piese pot fi aliniate între ele, pentru a putea fi ulterior 

folosite pentru alte tipuri de prelucrări. Alinierea pieselor se poate face în funcţie de 
una dintre marginile piesei sau în functie de punctul de referinţă pentru încadrare 
setat pe piesă.  

a) Alinierea pieselor faţă de marginea piesei 
b) Alinierea pieselor faţă de punctul de referinţă pentru încadrare 

 
a) Alinierea pieselor faţă de marginea piesei 
 
Pentru a alinia două sau mai multe piese, ele trebuie mai intâi să fie selectate. Trebuie ştiut că ordinea în 

care sunt selectate piesele este importantă pentru modul cum se va face alinierea. Astfel, întotdeauna ultima 
piesă selectată va rămâne fixă, iar celelalte piese se vor alinia în funcţie de această piesă fixă. 

După ce piesele au fost selectate se apasă butonul « Aliniază piese ». Se va deschide o fereastră în care 
utilizatorul va selecta cum să fie aliniate piesele. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Aliniază vertical la partea 
de sus. 

 

Aliniază vertical la centrul 
pieselor. 

 

Aliniază vertical la partea 
de jos. 

 
Aliniază orizontal în stânga. 

 

Aliniază orizontal în centrul 
pieselor. 

 

Aliniază orizontal în 
dreapta. 

Obs : După selectarea modalităţii de aliniere se va apăsa butonul « Aplică » pentru aranjarea pieselor 
în noua poziţie indicată de către utilizator. Pentru a închide fereastra se va face click stânga mouse pe 
butonul « X » din colţul dreapta sus al feresteri de aliniere.  

 
b) Alinierea pieselor faţă de punctul de referinţă pentru încadrare  
 
 Pentru alinierea pieselor faţă de punctul de referinţă la încadrare este necesară selectarea cel puţin a 
unei piese din grupul pieselor pentru care se doreşte realizarea alinierii.  

După selectarea unei piese care are definit punctul de referinţă pentru încadrare, sau al unui 
grup de piese care are cel puţin o astfel de piesă, la aplicarea funcţiei de aliniere se va deschide 
fereastra de aliniere cu opţiunea «faţă de punctul de referinţă » bifată. 

 

 
 
La selectarea unei singure piese care are definit 
punctul tehnic de referinţă pentru încadrae, 

 
Dacă sunt selectate două sau mai multe piese, şi 
cel puţin una dintre ele are definit punctul tehnic de 
referinţă pentru încadrare, fereastra de aliniere se 

Apăsaţi butonul 

  
pentru a alinia două 
sau mai multe piese 
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fereastra se va deschide cu opţiunea «faţă de 
punctul de referinţă » bifată, iar opţiunea de 
aliniere « faţă de marginea piesei » este 
inactivă.  

va deschide cu opţiunea «faţă de punctul de 
referinţă » bifată, dar in acest caz este 
disponibilă şi opţiunea « faţă de marginea 
piesei ».  

 
Alinierea pieselor faţă de punctul de referinţă la încadrare se poate realza pentru: 
 

I) piesele selectate (dacă acestea fac parte din aceeasi grupă de dependenţă pe direcţia indicată) sau 
II)  pentru toate piesele care aparţin grupului de dependenţă al piesei (pieselor) selectate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I) Alinierea faţă de punctul de referinţă al pieselor selectate: 
 
Pentru aplicarea acestei opţiuni utilizatorul trebuie să selecteze cel puţin două piese care au definite 

punctele de referinţă pentru încadrare. Alinierea se poate face pe orizontală (în cazul alinierii pieselor faţă de 
dungi longitudinale pe material), pe verticală (în cazul alinierii pieselor faţă de dungile transversale de pe 
material)  sau pe ambele direcţii (dacă materialul are carouri sau un imprimeu cu repetitivitate pe toată suprafaţa 
şi este necesară potrivirea pentru ambele direcţii). 

 

 

 
 

 

 

Piese aliniate faţă de 
punctul de referinţă pentru 
încadrare pe verticală.  

Pentru a realiza această 
aliniere, se selectează mai 
întâi piesele şi apoi se aplică 
funcţia de aliniere. În fereastra 
care se deschide, se va bifa 
opţiunea « Aliniere verticală ». 

 
În urma bifării acestei 

opţiuni, piesele selectate vor fi 
poziţionate astfel încat, punctul 
tehnic de referinţă pentru 
încadrare de pe fiecare piesă 
să fie plasate pe aceeasi 
direcţie verticală. Această 
dreaptă este marcată în 
aplicaţie printr-o linie punctată 

Piese aliniate faţă de 
punctul de referinţă pentru 
încadrare pe orizontală. 

Pentru a realiza această 
aliniere, se selectează mai întâi 
piesele şi apoi se aplică funcţia 
de aliniere. În fereastra care se 
deschide, se va     bifa opţiunea 
« Aliniere orizontală ». 

 
În urma bifării acestei opţiuni, 
piesele selectate vor fi 
poziţionate astfel încat, punctul 
tehnic de referinţă pentru 
încadrare de pe fiecare piesă să 
fie plasate pe aceeasi direcţie 
orizontală. Această dreaptă este 
marcată în aplicaţie printr-o linie 
punctată orizontală ce trece prin 

Piese aliniate faţă de punctul 
de referinţă la încadrare pe 
orizontală şi verticală.  

Pentru a realiza această 
aliniere, se selectează mai întâi 
piesele şi apoi se aplică funcţia de 
aliniere. În fereastra care se 
deschide, se vor     bifa ambele 
opţiuni « Aliniere orizontală » şi 
« Aliniere verticală. 

 
În urma bifării celor două 

opţiuni, piesele selectate vor fi 
poziţionate astfel încat, punctul 
tehnic de referinţă pentru încadrare 
să se suprapună. 
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verticală ce trece prin toate 
punctele de referinţă pentru 
încadrare corespunzătoare 
pieselor selectate. 

toate punctele de referinţă pentru 
încadrare corespunzătoare 
pieselor selectate.  

 
II) Alinierea faţă de punctul de referinţă la încadrare a tuturor pieselor care aparţin aceluiaşi grup 
de dependenţă :  
 
 
Pentru aplicarea acestei opţiuni este suficientă 

selectarea unei singure piese din grupul pentru care 
se doreşte realizarea aplinierii. După selecterea 
acesteia, se aplică funcţia de aliniere, iar in fereastra 
deschisă se va bifa opţiunea « toate piesele care aparţin grupului de dependenţă » împreună cu direcţia pe 
care se doreşte realizarea alinierii : orizontală, verticală sau ambele.  

 
Aliniere pe orizontală : 

 

 
Se va selecta cel puţin o piesă din grupul de 
dependenţă pentru care se doreşte aplicarea alinierii 
pe orizontală.  

 
După aplicarea alinierii pe orizontală a grupului de piese, 
toate piesele care fac parte din grupa de dependenţă a 
piesei selectate sunt poziţionate astfel încât punctul lor 
de referinţă pentru încadrare să fie plasat pe aceeaşi 
dreaptă orizontală.  

Aliniere pe verticală : 

 

 
Se va selecta cel puţin o piesă din grupul de 
dependenţă pentru care se doreşte aplicarea alinierii 
pe verticală. 

 
După aplicarea alinierii pe verticală a grupului de piese, 
toate piesele care fac parte din grupa de dependenţă a 
piesei selectate sunt poziţionate astfel încât punctul lor 
de referinţă pentru încadrare să fie plasat pe aceeaşi 
dreaptă verticală. 
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Aliniere pe orizontală şi verticală : 

 

 
Se va selecta cel puţin o piesă din grupul de 
dependenţă pentru care se doreşte aplicarea alinierii 
pe orizontală şi verticală. 

 
După aplicarea alinierii pe orizontală şi verticală a 
grupului de piese, toate piesele care fac parte din grupa 
de dependenţă a piesei selectate sunt poziţionate astfel 
încât punctul lor de referinţă pentru încadrare să fie 
plasat în aceeaşi poziţie (suprapuse).   

 
Obs : După selectarea modalităţii de aliniere se va apăsa butonul « Aplică » pentru aranjarea pieselor în noua 
poziţie indicată de către utilizator. Pentru a închide fereastra se va face click stânga mouse pe butonul « X » din 
colţul dreapta sus al feresteri de aliniere. 

 
Obs : Dacă piesele selectate nu au definit punctul tehnic de referinţă pentru încadrare, în fereastra de aliniere va 
fi activă doar "faţă de marginile piesei” şi anume, alinierea după marginile tiparului.  

 
 
 

 
1.5.21 Blocarea unei piese 
Pentru a proteja o piesă de modificări accidentale ea poate fi blocată. Pentru 

aceasta se va selecta piesa şi se va apasa butonul « Blochează piesa ». Atât timp 
cât acest buton ramane apăsat, piesa respectiva nu va mai putea fi modificată, 
mutată, ştearsă, etc. Dacă utilizatorul doreşte să deblocheze piesa, va trebui să o 
selecteze şi să apese din nou butonul de blocare pentru a-l elibera. Din acest moment piesa poate fi nou editată. 

 
1.5.22 Gruparea şi degruparea pieselor 
 
Pentru a putea efectua diverse operaţiuni simultan pe mai multe piese (de 

exemplu pentru a le muta împreună fără a schimba poziţia uneia faţă de cealaltă) 
piesele pot fi grupate. Pentru aceasta piesele se vor selecta şi se va apasa butonul 
« Grupează piese ». La selectarea unei piese din grup se vor selecta automat toate 
piesele din grupul respectiv. 

Punctele pieselor din grup pot fi magnetizate in orice alt punct de pe alte piese, 
daca se tine apasata tasta ALT. 

 Ulterior grupurile pot fi degrupate. Pentru aceasta se va selecta grupul şi se va 
apasă butonul « Degrupează » 
 
 
1.5.23 Ataşarea sau separarea pieselor auxiliare la piesele principale  

 
Piesele auxiliare sunt folosite de către proiectant pentru crearea pieselor modelului şi sunt salvate împreună 

cu modelul,  dar nu participă la crearea planului de tăiere în Gemini Cut Plan şi nici nu sunt plasate pe încadrare 
în Gemini Nest Expert. 

Proprietata de « piesă auxiliară» se declară în modul de lucru PIESE, în meniul din dreapta unde sunt 
afişate proprietăţile piesei selectate (vezi 1.5.26). 

Un obiect desenat şi definit ca « Piesă auxiliară »  trebuie grupat împreună cu piesa  din model de care 
depinde pentru a putea fi plotată dependenţa stabilită la proiectare.  

 
Ataşarea pieselor auxiliare la o piesă principală. 

Apăsaţi butonul 

  
pentru a bloca una sau  

sau mai multe piese 
selectate 

Apăsaţi butonul 

  
pentru a grupa 

piesele şi butonul 

  
pentru a le degrupa 
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Se selectează piesa auxiliară (sau piesele) 
şi se poziţionează aşa cum trebuie să apară 
acestea pe piesa principală. 

Se selectează piesa principală şi piesa 
(sau piesele) auxiliară cu dreptunghiul de 
selecţie sau cu ajutorul tastei SHIFT şi cu click 
pe fiecare piesă ce trebuie grupată (vezi 
capitolul 1.5.1). 

 

După selectarea pieselor principale şi 
auxiliare ce trebuie grupate se va apăsa butonul 
« Ataşează unei piese principale una sau mai 
multe piese auxiliare ». 

 
Atenţie: Acest buton va deveni activ numai 

în cazul în care au fost selectate o piesă 
principală şi cel puţin una auxiliară care nu sunt 
grupate deja. 

 
La atşarea unor piese auxiliare la o piesă principală, piesele auxiliare vor prelua proprietăţile piesei 

principale. 

 

Dacă piesa auxiliară are setul de 
mărimi diferit de cel al piesei principale 
utilizatorul este avertizat printr-un mesaj 

care explică modul în care se vor comporta 
mărimile pentru piesele auxiliare.  

 

Dacă se va copia o piesă grupată cu una sau mai multe auxiliare, copia rezultată va fi tot o piesă grupată cu 
auxiliare.  

 
 
 
Separarea pieselor auxiliare de piesele principale 

 

În modul de lucru Piese se selectează piesa 
principală ce este grupată cu una sau mai multe 
piese auxiliare prin click pe piesă. 

 

 
Pentru a separa piesele auxiliare de piesa 

principală se va apăsa butonul « Separă o piesă 
principală de piesele auxiliare ataşate ». 

 
Atenţie! Acest buton devine activ  numai în 

momentul în care este selectată o piesă care are 
ataşate piese auxiliare. 

 
Nota! Dacă se doreşte ca o piesă auxiliară să se taie la maşina de tăiat, atunci se va allege un layer cu 

comandă pentru tăiere (Setări/Plotter/ Setări Layere)  
 

1.5.24 Alinierea unei piese la axa de fir drept 
 
După digitizare sau după efectuarea unor operaţiuni în timpul proiectării, piesele pot să fie rotite de la poziţia 

standard în care axa de fir drept este poziţionată orizontal sau vertical. De aceea poate fi dificil să se facă 
operaţiuni între piese, ele nefiind orientate corect. Pentru aceasta există o funcţie rapidă, de rotire a pieselor 
până când axa de fir drept ajunge în poziţie orizontală sau verticală. Pentru aceasta se selectează piesa şi se 
apasă butonul « Aliniază piesa cu axa de fir drept la orizontal », « Aliniază piesa cu axa de fir drept la orizontal 
inversat », «Aliniază piesa cu axa de fir drept la vertical »  sau «Aliniază piesa cu axa de fir drept la vertical 
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inversat ». Dacă se apasă pe săgeata din dreapta butonului « Aliniază piesa cu axa de fir drept la orizontală » se 
va deschide un meniu cu opţiunile de aliniere.  

Dacă proiectantul obişnuieşte să lucreze cu piesele orientate cu axa de fir drept orizontal sau vertical nu 
este necesar să aleagă de fiecare dată butonul de aliniere. De fiecare dată când va deschide programul Gemini 
Pattern Editor butonul de aliniere la axa de fir drept va fi în poziţia utilizată ultima dată. 

 

 

 
Dacă se doreşte alinierea piesei cu axa de fir 

drept orizontală se face click pe săgeata din 
dreapta butonului de aliniere şi se alege « Aliniere 
axa fir drept orizontal » Dacă anterior a mai fost 
folosită alinierea la orizontal a axei de fir drept  iar 
butonul ilustrează  o piesă cu axa de fir drept 
orizontală atunci nu mai este necesară folosirea 
meniului din dreapta butonului ci se face click direct 
pe buton. 

 

 
În cazul în care utilizatorul doreşte 

poziţionarea piesei pe orizontal dar cu sensul axei 
de fir drept inversat se va  face click pe « Aliniere 
axa fir drept orizontal inversat » din meniul ce se 
deschide la apăsarea săgeţii poziţionată în partea 
dreaptă a butonului de aliniere. Dacă anterior a mai 
fost folosit acest tip de aliniere atunci nu mai este 
necesară folosirea meniului din dreapta butonului ci 
se face click direct pe buton. 

 

 

Dacă se doreşte alinierea piesei cu axa de fir 
drept verticală se face click pe săgeata din dreapta 
butonului de aliniere şi se alege « Aliniere axa fir 
drept vertical » Dacă anterior a mai fost folosită 
alinierea la verticală a axei de fir drept  iar butonul 
ilustrează  o piesă cu axa de fir drept verticală 
atunci nu mai este necesară folosirea meniului din 
dreapta butonului ci se face click direct pe buton. 

 

 

Pentru reorientarea unei piese cu axa de fir 
drept vertical se va alege « Aliniere axa fir drept 
vrtical inversat » din meniul ce se deschide prin 
apăsarea săgeţii din partea dreaptă a butonului de 
aliniere. Dacă anterior a mai fost folosită această 
alinierea atunci nu mai este necesară folosirea 
meniului din dreapta butonului ci se face click direct 
pe buton. 

 
 
1.5.25 Interpolarea unei piese 

 
Dupa digitizare conturul pieselor este format din puncte unite între ele cu linii 

drepte. Chiar zonele curbe sunt aproximate de un număr mai mare sau mai mic de 
scurte segmente, care reproduc mai mult sau mai putin fidel forma curbei. Programul 
Gemini Pattern Editor are o funcţie unică, foarte utilă, care transformă aceste curbe 
imperfecte (formate din segmente) în curbe perfect netede, denumite curbe Bezier. 
Aceste curbe Bezier pot fi uşor modificate pentru a corecta sau modifica forma 
tiparelor şi a asigura o reproducere mai fidelăa a formelor curbate. 

 
IMPORTANT: prin interpolare numărul de puncte de curbă se reduce, sau acestea pot chiar să fie eliminate 

complet, micşorând foarte mult spaţiul necesar pentru memorarea modelului în calculator 
 

Apăsaţi butonul 

  
pentru interpola 
piesa prin curbe 

Bezier 
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Apăsaţi butonul 

 
pentru activarea 
funcţiei de creare 
automată a punctelor 
tehnice de referinţă 
pentru încadrare. 

  
După digitizare, conturul este format 
din linii drepte, care aproximează 
fără precizie forma curbă 

Prin interpolare, punctele intermediare dispar 
iar curbele devin netede şi precise 
 

 
1.5.26 Schimbarea culorii unei piese 
 
Culoarea fiecărei piese poate fi schimbată de utilizator. Această facilitate poate fi foarte utilă în cazul 

modelelor cu multe piese. De exemplu, piesele pentru captuşeală pot fi colorate într-o culoare, iar cele din stofă 
în altă culoare, făcând mai uşor lucrul cu aceste piese.  

Pentru a schimba culoarea unei piese, aceasta trebuie selectată, apoi se apasă butonul « Alege culoarea 
piesei ». Se va deschide o fereastra în care utilizatorul alege culoarae dorită, apoi apasă butonul « OK » 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5.27 Crearea automată a punctelor tehnice de referinţă pentru 

încadrare 
 
În modul de lucru “Piese” se pot crea automat puncte tehnice de referinţă 

pentru încadrare folosind funcţia « Creaza automat puncte tehnice de referinta 
pentru incadrare». 

 Pentru aceasta, mai întâi trebuie aşezate piesele în poziţie de coasere, după 
care se face selecţia pieselor pentru care se doreşte construirea acestor tipuri de 
puncte, apoi se aplică funcţia pentru piesele selectate. După aplicarea funcţiei, se 
deschide o fereastră în care se poate alege tipul de aliniere pentru care se 
construiesc punctele (orizontală sau verticală) şi se atribuie un nume grupei pe care aceste piese o vor forma.  
(vezi cap…..) 

Obs: Tiparele care au definit punctul tehnic de referinţă pentru încadrare pot fi aliniate în 
funcţie de acesta pe una dintre direcţii (orizontala, verticală sau ambele). (Vezi capitolul ….) 

 
1.5.28 Șterge imaginea fotodigitizată 

 
 Pentru a mări eficacitatea aplicaţiei GPD, pe 

versiunea VX9 imaginea este salvată împreună cu 
tiparul. Dacă utilizatorul doreşte să realizeze 
corecturi ulterioare pe tipar, să adauge elemente 
interioare care nu au fost adăugate în timpul 
digitizării există acum posibilitatea de a lucra 
direct pe imaginea tiparului. Acest lucru oferă 
posibilitatea de a desena elemente mai 
complicate precum : spirale, curbe, paralele etc 
care nu sunt disponibile in GPD.  

 
 
 
 
 
 

Apăsaţi butonul 

  
pentru schimbarea 

culorii 
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Reconstrucţie gradări pe un set de mărimi 
 

Pictogramă:  
 
Generalități:  
Această funcţie este utilizată pentru reconstrucţia tabelului de gradare, pentru piese similare ce au rezultat în 
urma digitizării ( de exemplu: o mânecă din mărimile: 40, 42, 44 şi 46). 
 
Avantajul oferit de ”Reconstrucţie gradări pe un set de mărimi”  este: gradarea automată a pieselor 
similare. 
 
Condițiile necesare pentru a obţine o reconstrucţie a gradării reuşită sunt:  
 

- toate piesele trebuie să aibă axă de fir drept (cu același unghi); 
- numărul punctelor de gradare, piclurilor, pieselor auxiliare, punctelor interioare trebuie să fie acelaşi 

pentru toate piesele selectate; 
În cazul în care una din regulile de mai sus nu este satisfăcută va apărea o ferestră ce anuntă utilizatorul despre 
aceasta. 
 
Pasii necesari pentru ” Reconstrucţie gradări pe un set de mărimi” după ce au fost digitizate piesele  sunt: 
 
A. Pașii necesari atunci cand numărul pieselor similare digitizate corespunde numărului de marimi 
ce se dorește a fi realizat  (numărul selectat de şabloane trebuie să fie acelaşi cu numărul de mărimi adăugate 
în tabelul de gradare). 
1. Se editează setul de mărimi. Pentru crearea automatã a setului de mãrimi în fereastra de “Editare set 

mãrimi” corespunzătoare modului de lucru “Gradare”  se apasă  butonul „Generare set mãrimi”, unde se 
introduc mărimile dorite cu spațiu între ele. Prin apăsarea butonului “Generare” va fi generat setul de mărimi sau 
nu, prin apasarea butonului “Renuntă”. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
2. Se selectează piesele pentru care se dorește reconstrucția gradării. 

 
 
3. Se apasă butonul ” Reconstrucţie gradări pe un set de mărimi”  din bara cu instrumente 

corespunzătoare modului de lucru ”Piese”  , ce va genera o fereastră unde apar atât piesele  selectate 
anterior precum și mărimile pentru care s-a editat setul de mărimi. 
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Dacă toți pașii de mai sus au fost respectați, precum și condițiile impuse pieselor, prin apăsarea butonului 
”Reconstrucție” va fi afișat un mesaj prin care utilizatorul este înștințat că reconstrucția gradării a fost realizată, 
fiind recomandată verificarea gradării.  

 
 

Rezultatul va fi o piesă gradată pe un număr de mărimi corespunzător numărului de piese selectate pentru care 
s-a realizat reconstrucția gradării. 

 
 

În cazul în care una din condițiile necesare reconstrucției gradării nu a fost îndeplinită, în câmpul liber vor aparea 
informații cu diferențele ce apar între piese, și în acest caz reconstrucția nu poate fi realizată. 
 
B. Pașii necesari atunci cand numărul pieselor similare digitizate nu corespund numărului de 
marimi ce se dorește a fi realizat  (numărul selectat de şabloane nu este  acelaşi cu numărul de mărimi 
adăugate în tabelul de gradare). 
În cazul în care gradarea are pași de creștere constanți și modelul este realizat pe mai multe mărimi (exemplu S 
M L XL XXL) utilizatorul are posibilitatea să digitizeze prima și ultima mărime (exemplu S și XXL ), gradarea 
mărimilor intermediare realizându-se proporțional între prima și ultima mărime, prin introducerea mărimilor 
intermediate în setul de mărimi după ce se realizează reconstrucția gradării pe mărimile extreme.  În aceste 
condiții utilizatorul realizează reconstrucția gradării cu prima și utima mărime prin parcurgerea primilor  3 pașii 
corespunzători exemplului anterior, obținându-se astfel mărimea de bază și gradarea corespunzătoare următorei 
mărimi digitizate. 
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Pentru a  adăuga mărimile intermediare setului deja creat se parcurg următorii pași: 

4. În modul de lucru „Gradare” se face click pe butonul  “Editare set mărimi” .Pentru a adăuga 
mărimi noi la setul de mărimi, se apasă butonul ”Adaugă o mărime nouă în setul de mărimi ”. 
La apăsarea butonului de adăugare mărime apare fereastra ”Mărime nouă ” în care utilizatorul introduce 
mărimea în câmpul din dreptul textului „Nume mărime”. Indexul mărimii se completează în mod automat, dar 
poate fi modificat. Dacă se dorește introducerea mărimilor intermediare atunci numărul indexului trebuie să fie 
între cele două valori pentru care s-a făcut reconstrucția gradării. Noua mãrime va fi pozitionatã în setul de 
mãrimi conform indexului.  Pentru acceptarea introducerii noii mărimi se apasă butonul “Acceptă”. În acest mod 
se intoduc toate mărimile intermediare corespunzătoare modelului. Pentru a se renunţa la introducerea noii 
mărimi se apasă butonul “Renunţă “.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Dacă a fost acceptată introducerea noilor mărimi și apăsat butonul “Yes” în care utilizatorul este înștințat de 
introducerea noilor mărimi, atunci  rezultatul va fi o piesă gradată pe un număr de mărimi corespunzător 
numărului de mărimi introduse în setul de mărimi. 
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Un alt exemplu este cel în care o parte din piese au aceeași dimensiune pe mai multe mărimi (exemplu: un 
buzunar aplicat a cărui creștere este din două în două mărimi).  Pentru reconstrucția gradării în acest caz se 
realizează următorii pași: 
 
1. Se crează setul de mărimi corespunzător tututor mărimilor corepunzătoare modelului. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
2. Se selectează piesele pentru care se dorește reconstrucția gradării.  

 
3. Se apasă butonul „Reconstrucţie gradări pe un set de mărimi”  ce va genera o fereastră unde apar atât 

piesele  selectate precum și mărimile pentru care s-a editat setul de mărimi. Intrucât numărul pieselor este 
diferit de numărul mărimilor ce au fost introduse în setul de mărimi, se selectează cate o piesa și se bifează 
mărimile corespunzătoare (Ordonarea pieselor se poate face după Arie sau dupa selecție). 
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Dacă una din condițiile necasare reconstrucției gradării nu a fost îndeplinită, în câmpul liber vor aparea informații 
cu diferențele ce apar între piese, și în acest caz reconstrucția nu poate fi realizată.  
Dacă toți pașii de mai sus au fost respectați, precum și condițiile impuse pieselor, prin apăsarea butonului 
”Reconstrucție” va rezulta o piesă gradată, ce va avea aceeași gradare pe mai multe mărimi.  

 
 
 

 
 
 
1.5.29. Setează rezerva uniform 
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În meniul „Piese” a fost introdusă o nouă funcţie 
şi anume „Setează rezerva uniform”. Această 
funcţie permite setarea aceleiaşi rezerve de coasere 
pentru tiparele selectate . În cazul în care nu este 
niciun tipar selectat, atunci rezerva dorită va fi 
atribuită tuturor tiparelor din model. 
 

 
La apelarea funcţiei se va deschide o nouă fereastră 
în care utilizatorul trebuie să introducă valoarea 
rezervei de coasere pe care doreşte să o folosească 
pentru tiparele selectate. După introducerea valorii 
rezervei de coasere, utilizatorul trebuie să apese pe 
butonul OK, dacă doreşte alocarea rezervei 
intruduse iar dacă doreşte să renunţe la funcţie 
trebuie să apese butonul Cancel. 
În urma setării rezervei în acest mod, toate colţurile 
rezervelor de pe tipare vor fi de tipul „Intersection” 
indiferent de tipul de colţ setat anterior pe şabloane. 

  
 
1.5.30 Schimbarea numelui unei piese 
 
 

 
 
Numele pieselor apare tipărit în fişa tehnică a produsului, apare în programul  Gemini Cut Plan pentru 

planificare tăierii, apare în programul Gemini Nest Expert pentru planificarea încadrărilor. De asemenea, numele 

Apăsaţi tasta 

  
pentru ca numele să 

fie aplicat piesei 
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pieselor se tipăreşte pe plotter pe fiecare şablon împreună cu mărimea.  De aceea este foarte important ca 
fiecare piesă să aibă un nume clar şi care să ajute utilizatorul să identifice uşor piesa şi categoria din care face 
parte.  

Numele piesei se scrie în căsuţa din partea de sus dreapta. După introducerea numelui piesei se apasă 
tasta Enter pentru ca modificarea să se aplice. Numele piesei apare şi pe ecran,  pe fiecare piesă deasupra axei 
de fir drept sau pe o axă de text.  

 
1.5.31 Editarea proprietăţilor unei piese 
 
Pentru ca o piesă să poată fi procesată ulterior în faza de pregătire pentru producţie trebuie ca, pe lângă 

forma ei propriu-zisă, să fie memorate în model şi câteva informaţii esenţiale despre această piesă. Pentru 
aceasta, în modul de lucru PIESE  se vor introduce  în meniul din dreapta ecranului  pe panelul « Proprietăţi 
piesă” următoarele informaţii: 

 

 
 
 
 

-Tip material se va completa cu materialul  din care va fi confecţionată  (ex: căptuşeală, stofă, etc) 
 

 

 
În cazul în care tipul de material care se doreşte completat  a fost deja scris la 

una din piesele  anterioare atunci acesta se va regăsi în lista care se deschide 
când se face click pe săgeata din dreapta cămpului în care trebuie săcompletăm 
tipul de material. 

 
- Libertatea de rotaţie  faţă de firul drept la amplasarea şablonului pe ţesătura  pentru tăiere. 

Dacă se bifează « Rotatie împreună cu toată mărimea »  în  încadrare piesa va fi rotită şi flipată 
împreună cu toate celelalte piese care alcătuiesc  mărimea respectivă 
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Pentru a stabili libertatea de rotaţie a piesei se face click  pe săgeata din 

dreapta cămpului. Se va deschide o listă care cuprinde următoarele opţiuni: 
-Fara rotatie – piesa va avea aceeaşi poziţie în încadrare nefiind permisă 

rotirea 
-Roteşte piesa cu 180*, 90* sau 45*  -permite rotirea piesei în încadrare cu 

unghiul stabilit 
-Fara restrictie- permite pozitionarea piesei în încadrare  în orice poziţie 

 

 

 
 
Dacă se bifează « Rotatie împreună cu toată mărimea »  în  încadrare piesa 

va fi rotită împreună cu toate celelalte piese care alcătuiesc  mărimea respectivă 
 

 
-Libertatea de flip (întoarcere în oglindă) la amplasarea şablonului pe  ţesătura pentru tăiere 

Pentru a stabili libertatea de flip la amplasarea şablonului pe ţesătură se face 
click pe sageata  din dreapta campului. Se va deschide o listă de opţiuni ce 
cuprinde: 

Fara flip ă– nu permite simetrizarea piesei în încadrare 
Flip pe axa de fir drept –permite simetrizarea piesei în incadrare funcţie de axa 

de fir drept 
Flip perpendicular pe axa de fir drept–permite simetrizarea piesei în incadrare 

perpendicular pe axa de fir drept 
Flip total- permite simetrizarea piesei în încadrare atăt faţă de axa de fir drept 

cat si perpendicular pe aceasta 
 
-Setarea cantităţii pentru piesa selectată 

Stabilirea numărului pieselor şi a modului în care se 
multiplică acestea pentru a se obţine un model se va face 
în meniul din dreapta în căsuţele: „S”, „Fx”, „Fy” şi „Fxy” 
şi care se completează în următorul mod: 

„S” –în căsuţa corespunzătoare se va introduce 
numărul de piese din model identice celei desenate. 

„Fx” – în această căsuţă se va introduce numărul 
corespunzător pieselor în oglindă obţinute prin fliparea pe 
X a piesei iniţiale  

-Fy - În această căsuţă se va introduce numărul 
corespunzător pieselor în oglindă obţinute prin fliparea pe 
Y a piesei iniţiale  (dublele în oglindă) 

-Fxy - În această căsuţă se va introduce numărul 
corespunzător pieselor obţinute prin fliparea pe X şi pe Y a 
piesei iniţiale. 

 
 
-Confirmare dacă piesa se va tipări ca atare sau se va dubla prin simetrizare 
Dacă se bifează ca piesa este simetrică, atunci la tipărirea şabloanelor programul Gemini Pattern Editor va 

dubla piesa prin simetrizare în jurul axei  de simetrie. 
 
-Confirmare dacă piesa este proiectată pe linia de tăiere sau pe linia de coasere 
Dacă este bifat  « Piesă lucrată pe linia de coasere », atunci la tipărirea şablonului se va adăuga rezerva de 

coasere, pentru a se obţine linia de tăiere 
Dacă este bifat  « Piesă lucrată pe linia de tăiere » atunci la tipărirea şablonului nu se  mai adăugă rezerva 

de coasere, şablonul fiind identic cu piesa de pe ecran 
 
-Piesa auxiliară 
Dacă este bifat  « Piesă auxiliară », atunci piesa respectivă este folosită numai în faza de proiectare. Piesele 

auxiliare sunt folosite de către proiectant pentru crearea pieselor modelului şi sunt salvate împreună cu modelul,  
dar nu participă la crearea planului de tăiere în Gemini Cut Plan si nici nu sunt plasate pe încadrare în Gemini 
Nest Expert. 

Pentru piesele auxiliare nu se vor mai putea stabili setările de tipul dublă, simetrica, etc. Piesele auxiliare vor 
prelua automat proprietăţile piesei principale cu care sunt grupate. 

O piesă definită ca auxiliara trebuie grupată împreună cu piesa  din model de care depinde. Aceasta se face 
prin poziţionarea piesei auxiliare deasupra piesei din model de care depinde, selectarea piesei auxiliare, 
apăsarea tastei SHIFT şi selectarea piesei din model, urmată de apăsarea butonului “Atşează unei piese 
principale una sau mai multe piese auxiliare” din modul de lucru  PIESE (vezi cap. 1.5.22). La imprimarea pe 
ploter, piesa auxiliară va fi afişată conform dependenţei stabilite la proiectare.  
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Notă ! Dacă se doreşte ca o piesă auxiliară să se taie la capul de croire de automată, trebuie sa fie setată 
pe un layer cu comandă pentru tăiere. 

 
-Info piesă se completează cu informaţii despre piesa respectivă care  se vor tipări  în fişa piesei la 

specificaţii. Pentru aceasta, în modul de lucru Piese se apasă butonul “ Info piesa” şi se completează în fereastra 
care se va deschide informaţiile necesare. Pentru a păstra aceste specificaţii se apasă butonul « Acceptă » iar  

în cazul în care nu se doreşte păstrarea acestora se va apăsa butonul “Renunta » 

 
  

 
Variantă de model 
 
Generalități: Pentru utilizatorii care lucrează produse similare (de exemplu: cămașă cu manecă lungă și scurtă; 
canapele cu număr diferit de locuri), există posibilitatea să fie lucrate produsele într-un singur fișier .gem, 
utilizând ”Variantă de model”. 
  
Definerea terminologiei utilizate 
 
Un model este un fisier .gem, generat de Gemini Pattern Editor  ce poate să conțină unul sau mai multe 
produse( variante/variații de model ) pe una sau mai multe mărimi cu  informații despre: forma pieselor, fișa de 
produs, tabelul de măsurători, tipuri de materiale, cantități, etc.          
 
Varianta de model reprezintă un produs complet, ce poate să conțină piese care aparțin și altor variante (o 
piesă care se regăsește pe mai multe variante este desenată o singură dată în fișierul .gem), piese ce pot avea 
proprietăți similare sau complet diferite. 

 
Varianta curentă este varianta ce apare în fereastra de lucru, aleasă din  ”Variantă model selectată”, variantă 
pentru care se poate tipări fișa de produs, edita proprietăți. 
 
Avantajele oferite de ”Variantă de model”  sunt: 

 
 Piesa  poate să aparțină uneia sau mai multor variante de model; 
 Piesa poate avea proprietăți diferite (tip material,cantitati, setari de caroiaj, etc) pentru fiecare variantă 

de model bifată (nu și în cadrul aceleiași variante). 
 

Pașii ce trebuie respectați pentru a crea o ”Variantă de model”: 
 
1. Pentru a adăuga o ”Variantă de model” se pornește de la un model existent sau unul nou creat. Inițial un 
model conține varianta ”Default”. 
2. Se selecteză piesa/piesele pentru care se dorește crearea unei  ”Variantă de model”(fig.1).   
3. Se apasă butonul ”Adauga variantă”, care generează fereastra de editare a numelui variantei ce se 
dorește a fi creată. 
 În cazul în care se dorește ca una sau mai multe piese să aparțină uneia sau mai multor variante 
existente, se selectează piesele dorite și ulterior se bifează variantele dorite  din ”Variantă model disponibilă”. În 
Default se vor regăsi piesele corespunzătoare tuturor variantelor desenate o singură dată.  

 

 
Pentru a completa informaţiile referitoare la piesa 

respectivă, în modul de lucru Piese se va face click  pe 
butonul « Info piesă ». 

Se va deschide o fereastră in care se vor completa  informaţiile 
necesare. Pentru ca informaţiile să să fie tipărite în fişa piesei(vezi cap. 
1.12.2), după introducerea acestora în fereastra deschisă trebuie apăsat 
butonul « Accepta ». 

În cazul în care nu se doreşte păstrarea informaţiilor se va apăsa 
butonul «Renuntă». 
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Figura1. Realizarea unei variante 

 
 

4. Se editează  proprietățile pieselor din fiecare variantă creată. 
Modificarea proprietăților unei piese se poate realiza doar pe 
”Varianta curentă”, care se selecteză din zona ”Variantă model 
selectată” (fig.2). Proprietățile pieselor trebuie editate pe fiecare 
variantă creată, deoarece acestea nu păstrază proprietățile din  
”Default”. 

 
Observație: Selectarea variantei din zona “Variantă model 
selectată”este posibilă doar dacă este afișată bara cu piese.(1.4) 

 
          

Fig.2 Alegerea unei variante 
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Figura 3. Exemple de diversificare a unui model utilizând «Variantă de model». 

 
 

Importul în Gemini Cut Plan și Gemini Nest Expert în momentul în care se lucrează cu “Variantă de 
model”: 

 
în situația în care se lucreză cu variante de model, în fereastra de Import din Gemini Cut Plan  și Gemini 

Nest Expert, a fost adăugat un nou filtru cu numele “Variantă de model”, ceea ce dă posibilitatea utilizatorului să 
filtreze modelul după o anumită “Variantă de model” corespunzătoare modelului importat. 

în  Gemini Nest Expert în fereastra  “Importă fișier GEM”, sub zona de previzualizare a modelului selectat, 
se regăsește “Selectează varianta dorită”,  ce permite previzualizarea pieselor corespunzătoare unei anumite 
variante. 
 

IMPORTANT: Toate aceste informaţii sunt esenţiale şi trebuie tratate cu cea mai mare atenţie, deoarece 
dacă nu sunt corect introduse pot genera erori grave în tipărirea şabloanelor şi planificarea tăierii. 

 
 

 
1.5.32 Vizualizarea şi modificarea proprietăţilor pieselor selectate 
 
În modul de lucru Piese se pot vizualiza şi modifica proprietăţile mai multor piese în acelaşi timp prin 

intermediul  tabel  numit  „Proprietăţi piese”. Pentru aceasta în meniul din dreapta ecranului pe panelul 
„Proprietăţi piesă” se face click pe butonul „Tabel info piese”. Dacă nu este selectată nici o piesă atunci în tabelul 
„Proprietăţi piese” vor fi afişate proprietăţile tuturor pieselor din modelul respectiv. Dacă este selectată o piesă 
atunci în tabel se vor regăsi numai proprietăţile respectivei piese. În cazul în care se doreşte ca in tabelul 
„Proprietăţi piese” sa existe numai proprietăţile anumitor piese (de exemplu numai a pieselor din material de 
bază) atunci se vor selecta ţinând apăsată tasta SHIFT piesele dorite (vezi paragraful 1.5.1). În tabelul 
„Proprietăţi piese” se pot modifica şi proprietăţile acestora atât pentru fiecare piesă în parte cât şi pentru un grup 
de piese în acelaşi timp. 
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In tabelul de „Proprietăţi piese”, există posibilitatea de a cauta anumite piese in funcţie de numele acestora. 
Pentru aceasta, in câmpul anterior butonului „Căutare”, se introduce numele complet al piesei sau un grup de 
litere pe care aceste nume îl conţin. După tastarea acestor litere, se apas butonul “Căutare”. În urma căutării 
toate piesele al căror numere conţin acest grup de litere vor fi identificate şi selectate. Piesele selectate au 
numărul curent marcat cu albastru turcois. 

 
Tabelul „Proprietăţi piese”poate fi afişat din orice alt mod de lucru dacă se apasă tasta F7. Tabelul afişat 

prin apăsarea tastei F7 în orice al mod de lucru înafară de modul de lucru Piese, va conţine toate piesele 
modelului. 

Pentru a vizualiza tabelul „Proprietăţi piese” se apasă butonul „Tabel info piese” din 
meniul din dreapta ecranului. 

 În acest tabel se pot vedea şi modifica simultan pentru piesele dorite informaţii despre grupa de gradare, 
poziţia piesei, modul în care a fost lucrată (pe linia de coasere sau de tăiere), tipul de material, libertatea la 
rotaţie, la flip, dacă piesa e auxiliară dar şi informaţii despre grupele de aliniere.  

 
 
-Nr- reprezintă numărul curent al pieselor din tabelul « Proprietăţi piese » 
 
-Nume –în această coloană sunt afişate numele pieselor. Dacă se doreşte redenumirea unei piese,  se 

poate edita direct în căsuţa aferentă acestei coloane. 
 
-Gradări- în coloana gradări este afişată grupa de gradare din care face parte piesa. Dacă 

se doreşte schimbarea grupei de gradare a unei piese sau a mai multor piese se face click pe 
săgeata din dreapta câmpului în care este afişată această informaţie şi se selectează din meniul 
afişat grupa de gradare dorită. Grupa de gradare se poate schimba numai dacă în modelul 
respectiv sunt definite mai multe grupe de gradări (vezi paragraful 1.10.11) 

 
-Sim - dacă este bifată atunci piesa este simetrică, iar la tipărirea şabloanelor programul Gemini Pattern 

Editor va dubla piesa prin simetrizare în jurul axei  de simetrie. Dacă se doreşte ca piesa să nu mai fie simetrică 
atunci se va debifa casuţa de pe această coloană. 

 
-S – În căsuţa corespunzătoare acestei coloane se va introduce numărul ce va indica de câte ori se va 

regăsi piesa respectivă în model, în poziţia iniţială 
 
-Fx – În această căsuţă se va introduce numărul corespunzător pieselor în oglindă obţinute prin fliparea pe 

X a piesei iniţiale  
 
-Fy - În această căsuţă se va introduce numărul corespunzător pieselor în oglindă obţinute prin fliparea pe Y 

a piesei iniţiale  
 
-Fxy - În această căsuţă se va introduce numărul corespunzător pieselor obţinute prin fliparea pe X şi pe Y a 

piesei iniţiale  
 
-LC -  Dacă este bifată căsuţa de pe această coloană, atunci la tipărirea şablonului se va adăuga rezerva de 

coasere, pentru a se obţine linia de tăiere. Şi acestă proprietate a piesei poate fi modificată în acest tabel prin 
bifarea sau debifarea casuţei corespunzătoare acestei coloane. 
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-LT- Dacă este bifată căsuţa de pe această coloană, atunci la tipărirea şablonului nu se  mai adăugă 
rezerva de coasere, şablonul fiind identic cu piesa de pe ecran. Modificarea se face tot prin bifarea sau debifarea 
căsuţei corespunzătoare acestei coloane. 

 
-Material – căsuţa corespunzătoare acestei coloane este completată cu materialul  din 

care va  fi confecţionată piesa  (ex: căptuşeală, stofă, etc)Daca se doreşte ca o anumită 
piesă să apară în model din alt material decât cel menţionat iniţial prin click pe săgeata din 
dreapta câmpului aferent acestei coloane. Se va deschide un meniu în care sunt afişate 
materialele deja utilizate în modelul respectiv şi se poate alege materialul din care se 
doreşte piesa.  

Dacă piesa ar trebui să fie dintr-un material ce nu a fost deja utilizat în model atunci se face 
click în căsuţa corespunzătoare acestei coloane şi se scrie numele materialului dorit. 

 
-Rotaţie -  În coloana aceasta vom găsi informaţii cu privire la libertatea de rotaţie a piesei 

faţă de firul drept la amplasarea şablonului pe ţesătura  pentru tăiere. Dacă este bifată căsuţa de 
pe această coloană, în  încadrare piesa va fi rotită împreună cu toate celelalte piese care 
alcătuiesc mărimea respectivă.Pentru a modifica libertatea de rotaţie a piesei se face click  pe 
săgeata din dreapta cămpului. Se va deschide o listă care cuprinde următoarele opţiuni: 

-Fară  – piesa va avea aceeaşi poziţie în încadrare nefiind permisă rotirea 
-Roteşte piesa cu 180*, 90* sau 45*  -permite rotirea piesei în încadrare cu unghiul stabilit 
-Fara restrictie- permite pozitionarea piesei în încadrare  în orice poziţie 
 
- Cu mărimea - Dacă este bifată căsuţa de pe această coloană,   în  încadrare piesa va fi rotită împreună cu 

toate celelalte piese care alcătuiesc  mărimea respectivă. Modificarea acestei proprietăţi se face prin bifarea sau 
debifarea căsuţei corespunzătoare acestei coloane. 

 
- Flip – Casuţa corespunzătoare acestei coloane oferă  informaţii privitoare la amplasarea 

şablonului pe  ţesătura pentru tăiere. Pentru a modifica libertatea de flip la amplasarea şablonului 
pe ţesătură se face click pe sageata  din dreapta câmpului. Se va deschide o listă de opţiuni ce 
cuprinde: 

Fara – nu permite simetrizarea piesei în încadrare 
Flip X –permite simetrizarea piesei în incadrare funcţie de axa de fir drept 
Flip Y–permite simetrizarea piesei în incadrare perpendicular pe axa de fir drept 
Total- permite simetrizarea piesei în încadrare atăt faţă de axa de fir drept cat si perpendicular pe aceasta 
 
- Contr H (%) – în căsuţa corespunzătoare acestei coloane se va introduce valoarea contracţiei pe 

orizontală. Piesa afişată în zona de lucru în Gemini Pattern Editor are dimensiunile fără contracţie. 
 
- Contr V (%)-în căsuţa corespunzătoare acestei coloane se va introduce valoarea contracţiei pe verticală. 

Piesa afişată în zona de lucru în Gemini Pattern Editor are dimensiunile fără contracţie. 
 
- Auxiliar – Dacă o piesă este definită ca fiind auxiliară atunci aceasta nu va apare în acest tabel. Piesele 

auxiliare sunt folosite de către proiectant pentru crearea pieselor modelului şi sunt salvate împreună cu modelul,  
dar nu participa la crearea planului de tăiere în Gemini Cut Plan si nici nu sunt plasate pe încadrare în Gemini 
Nest Expert. Dacă pe această coloană se va fi bifa căsuţa corespunzătoare piesa respectivă nu va mai fi în tabel 
la următoarea deschidere a tabelului. 

 
- Grup alin H – căsuţa aferentă acestei coloane furnizează informaţii privitoare la apartenenţa piesei 

respective la un grup de aliniere pe orizontală 
 
- Grup alin V - căsuţa aferentă acestei coloane furnizează informaţii privitoare la apartenenţa piesei 

respective la un grup de aliniere pe verticală. 
 
Dacă se efectuează schimbări în acest tabel pentru ca acestea să fie validate trebuie apăsat 

butonul« Accepta ».Dacă modficările efectuate nu se doresc a fi păstrate se va apăsa butonul « Renunta ». 
 
Informaţiile din acest tabel pot fi tipărite sub forma unei fişe cu numele « Proprietăţi piese ». Pentru aceasta 

se va apăsa butonul « Tipărire ». Pentru  previzualizarea acestei fişe se va apăsa butonul « Previzualizare» 
situat deasemenea în partea stângă jos a tabelului « Proprietăţi piese ». Documentul obţinut va cuprinde pe 
langă tabelul propriuzis cu proprietăţile pieselor  şi o serie de informaţii cu privire la produs, tipul acestuia, 
mărimea,numărul de piese, comanda, numele proiectantului, data la care a fost tipărit  precum şi data şi ora 
ultimei salvări. 
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Pentru a modifica anumite proprietăţi  pentru mai multe piese în acelaşi timp trebuie mai întâi să se 

selecteze ţinând apăsată tasta  SHIFT pentru selectarea consecutivă a rândurilor de la primul rând dorit până la 
ultimul rând dorit sau ţinând apăsată tasta  CTRL pentru a selecta rândurile aleator şi făcând click  pe căsuţele 
aferente coloanei « Nr ». Pentru a selecta toate piesele din tabel se vor apăsa simultan tastele CTRL şi A. Dacă 
se va efectua schimbarea pentru o singură piesă din cele selectate, automat se vor realiza aceleaşi modificări şi 
pentru celelalte piese. 

Pentru a selecta un grup de 
piese consecutive în tabel se face clik 
pe căsuţa din coloana « Nr » aferentă 
primei piese apoi se ţine apăsată 
tasta SHIFT şi se face click pe ultima 
căsuţa care se doreşte a fi selectată. 
Dacă prima căsuţă a fost cea cu nr 1 
iar a doua cea cu nr 4 atunci se vor s 
atuta automat şi căsuţele 2 şi 3. 

 
Pentru a selecta aleator un grup 

de piese din tabel se ţine apăsată 
tasta CTRL şi se face click  în 
căsuţele cu numărul curent al 
pieselor care se doresc  a fi selectate. 

 

Pentru selectarea pieselor în 
funcţie de numele pieselor, se 
introduce o literă sau un grup de litere 
care se regăsesc in numele acelor 
piese. In momentul în care se apasă 
butonul « Căutare», piesele care 
conţin acest grup de litere vor apărea 
selectate. De exemplu, după 
introducerea literi “m” in campul de 
căutare, au fost detectate două piese 
care au în componenţa numelui 
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această literă, acestea fiind nr 4 şi 5.  
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Modificari la mai multe piese în acelaşi timp 
Pentru a modifica o proprietate 

pentru mai multe piese în acelaşi timp, 
după ce s-au selectat piesele, se va 
efectua modificarea numai pentru o 
singură piesă din cele selectate. 
Automat celelalte piese selectate îşi vor 
modifica respectiva proprietate. Pentru 
ca piesele selectate să-şi modifice 
respectiva proprietate trebuie apăsat 
butonul « Accepta ».De exemplu dacă 
piesele 2,3,4 şi 5 nu sunt simetrice şi 
doresc ca ele să devină simetrice atunci 
voi bifa căsuţa piesei 2 din coloana 
« Sim » şi automat se vor bifa căsuţele 
din coloana « sim » şi pentru piesele 
3,4 şi 5. 

 În mod similar dacă doresc ca 
piesele 2 şi 3 care sunt duble simetrice 
adică apar o dată simple în încadrare 
aşa cum sunt ele afişate pe ecran şi o 
dată flipate pe Y, să devină duble, le voi 
selecta şi voi realiza modificarea numai 
pentru una din ele (de ex ptr piesa 3), 
modificarea constând în schimbarea 
cantităţii (2 pentru S-simplă şi 0 pentru 
FY). Pentru ca piesele selectate să-şi 
modifice această proprietate trebuie 
apăsat butonul « Accepta ». Absolut  în 
mod similar se vor efectua modificările 
în cazul celorlalte proprietăţi mentionate 
în acest tabel mai puţin pentru « Grup 
alin H » şi « Grup alin V» 

 
 
În tabelul “Proprietăţi piese”  se poate face ordonare după fiecare coloană în parte, prin click stânga pe 

capul de tabel al respectivei coloane.  
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1.6 Modul de lucru « Modificare formă»    
 
Pentru a intra în acest  mod de lucru trebuie să apăsaţi pe butonul « Modificare 

formă »   
 
Cursorul în acest mod de lucru este      
 
1.6.1 Noţiuni introductive 
 
Modul de lucru « Modificare piese » este foarte important pentru proiectarea în Gemini Pattern Editor, 

deoarece aici se pot realiza următoarele operaţiuni esenţiale: 
- modificarea formei pieselor 
- modificarea formei şi tipului colţurilor 
- ajustarea lungimii segmentelor de linie şi curbă 
- rotunjirea colţurilor 
- alinierea, deplasarea şi rotaţia punctelor 
- evazarea 
- adăugarea de puncte noi pe 

conturul piesei 
- interpolarea Bezier a unor 

segmente din perimetrul piesei 
- fixarea punctului de origine a piesei 

 
Pentru a putea folosi funcţiile de proiectare din 

acest capitol, utilizatorul trebuie mai întâi să înţeleagă 
clar din ce este alcătuit conturul une piese. 

 
Conturul unei piese este format din:  
   - PUNCTE GRADATE      (culoare roşie) 
   - PUNCTE DE CURBĂ     (culoare albastră) 
care sunt unite între ele cu  
   - LINII  
   - CURBE BEZIER.  
 
1.6.2 Ce este o curbă Bezier ? 
 
Curbele Bezier au fost inventate de matematicianul francez 

cu acelaşi nume, special pentru a fi folosite în proiectarea asistată 
de calculator. Au fost folosite prima dată de companiile Renault şi 
Boeing pentru a se putea desena suprafeţele curbe ale 
caroseriilor şi respectiv suprafeţelor de zbor ale avioanelor. De 
atunci, curbele Bezier s-au impus ca cea mai bună soluţie în 
proiectarea asistată de calculator şi în grafica computerizată. 

  
Pentru domeniul confecţiilor textile, curbele Bezier sunt foarte 

folositoare deoarece pot reprezenta foarte exact formele curbate 
care urmăresc formele anatomice. Ele se comportă ca o coardă 
elastică a cărei formă este dată de modul de îndoire a capetelor. 

O curba Bezier este formată din: 
       - 2 puncte de capăt 
       - 2 puncte de control, care definesc forma curbei 
 
Între fiecare punct de capăt şi punctul de control 

corespunzător lui este trasată o linie punctată albastra, care reprezintă tangenta la curbă în punctul de capăt. 
După câteva exerciţii de ajustare a formei curbei prin mişcarea punctelor de control veţi constata cât de uşor 

este să se atingă forma dorită doar prin simpla mişcare a două puncte. Pentru ca punctele de control ale unei 
curbe să fie vizibile pe ecran, intraţi în modul de lucru « Modificare formă » şi faceţi click pe unul din punctele de 
capăt ale curbei 

Faceţi click 
cu mouse-ul pe 
un punct de 
capăt al curbei 

Se vor 
afişa pe ecran 
punctele de 
control şi 
tangentele la 
curbă în 
punctele de 
capăt  

Trageţi de 
un punct de 
control pentru a 
modifica forma 
curbei  
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1.6.3 Selectarea unui punct; selectarea mai multor puncte; selectarea unui segment 
 
Pentru selectarea unor puncte sau segmente de pe conturul unei piese trebuie mai întâi să intraţi în modul 

de lucru « Modificare formă » şi să faceţi un click pe piesa respectivă. Piesa va fi astfel selectată. Spre deosebire 
de modul de lucru « Piese » unde pot fi 
selectate simultan mai multe piese, în 
modul de lucru « Modificare formă » nu 
se poate selecta decât câte o singură 
piesă. 

 
 Pentru a selecta un 

punct faceţi click pe punctul 
respectiv.  

 Pentru a selecta 
succesiv mai multe puncte 
tineţi apăsată tasta SHIFT şi 
faceţi pe rând click pe fiecare 

 Pentru a selecta concomitent mai multe puncte încercuiţi-le cu mouse-ul. 
 Pentru a selecta o linie sau o curbă de pe perimetru faceţi click pe linia de contur  

 
 

    
 

Punct 
neselectat 

 

Punct 
selectat 

Curbă 
neselectată 

Curbă 
selectată 

  
Când cursorul mouse-lui a ajuns deasupra unui punct şi acesta poate fi selectat, acest punct este afişat 

încercuit, pentru a se confirma că  este în raza de acţiune a cursorului şi se poate efectua selecţia sau mişcarea. 
 
 
1.6.4 Deplasarea unui punct  
 
Forma unei piese poate fi modificată prin modificarea poziţiei punctelor de pe conturul său. Mişcarea 

punctelor se poate face prin tragere cu mouse-ul, cu ajutorul săgeţilor de pe tastatură sau prin stabilirea exactă a 
coordonatelor. 

 Este important de precizat diferenţa dintre deplasarea punctelor gradate şi deplasarea punctelor de 
curbă. Dacă se deplasează un punct gradat, vor fi mutate automat proporţional  toate punctele de curbă din 
dreapta şi stânga lui pe perimetrul piesei, astfel încât forma curbelor se păstrează. De asemenea, lungimea 
tangentelor de control ale curbelor Bezier se modifică proporţional cu lungimea curbei, astfel încât formele rămân 
asemenea. 

 

  
La mişcarea unui punct gradat, sunt mişcate 

automat proporţional şi punctele de curbă situate în 
vecinătatea lui, până la următorul punct gradată. Astfel 
se păstrează asmenea forma definită de punctele de 

curbă 

La mişcarea unui punct de curbă, celelalte puncte 
rămân nemişcate şi astfel forma se schimbă. 

 
 Aceste reguli privind deplasarea punctelor gradate sau de curbă sunt valabile atât pentru mişcarea cu 

mouse-ul cât şi pentru deplasarea din săgeţi sau prin coordonate. 
 

 
Tineţi apăsati 

 
pentru a selecta şi 
deselecta punctele 
unul cate unul prin 

click 
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1.6.5 Deplasarea punctelor prin tragere cu mouse-ul; folosirea tastei ALT, CTRL sau SHIFT 
 
Un punct poate fi mişcat rapid cu mouse-ul. Pentru aceasta trebuie ca modul de lucru să fie « Piese » sau 

« Modificare formă ». mişcarea se face simplu prin tragerea punctului. Pentru ca mişcarea să se facă mai precis, 
se poate ţine apăsată tasta CTRL, care va limita mişcarea punctului perfect la verticală sau la orizontală. Dacă în 
timpul mişcării punctului se ţine apăsată tasta SHIFT, punctul se va mişca în prelungirea unuia din segmentele 
de contur pe care este situat punctul 

   

Un punct se poate mişca prin 
tragere cu mouse-ul. Apăsaţi 
butonul mouse-lui deasupra 

punctului, mişcaţi punctul la nouă 
poziţie apoi eliberaţi butonul. 

Tineţi apăsată tasta CTRL 
pentru a mişca punctele perfect 

vertical sau orizontal faţă de poziţia 
de plecare 

Tineţi apăsată tasta SHIFT  
pentru a mişca punctele de-a 

lungul segmentelor pe care este 
situat punctul 

 
Dacă în timpul mişcării unui punct se ţine apăsată tasta ALT, toate punctele din proximitatea acelui punct 

vor apare pe ecran mai conturat şi vor deveni magnetice. Astfel, dacă vom mişca punctul  în apropierea unui 
astfel de punct conturat, el va fi atras şi suprapus perfect peste acel punct.  

 Folosirea magnetizării punctelor prin apăsarea tastei ALT este foarte utilă  când se doreşte 
suprapunerea perfectă a două piese pe contur. Astfel, se vor putea suprapune perfect punctele de pe 
conturul unei piese peste punctele de pe conturul celeilalte.  

 Aceeasi funcţie de magnetizare este disponibilă şi pentru mişcarea punctelor de control, care vor putea 
fi astfel suprapuse perfect peste alte puncte de control. 

 

Conturul celor două piese trebuie 
suprapus perfect. Se mişcă cu mouse-ul 
punctul de pe piesa de sus pentru a fi 
suprapus cu punctul corespondent de pe 
pieasa de jos 

 

In timpul mişcării cu mouse-ul, se apasă 
şi se tine apăsată tasta ALT. Toate punctele 
pe care punctul se poate suprapune sunt 
vizibile accentuat şi devin magnetice 

 

Dacă apropiem suficient de mult punctul 
deplasat de cel peste care dorim să îl 
suprapunem, punctul va fi atras şi se va 
suprapune perfect. 

Rezultatul este suprapunerea perfectă a 
conturului celor două piese. 

 

Tineţi apăsati 

 
pentru a suprapune 

precis un punct 
peste altul 
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1.6.6 Deplasarea punctelor folosind săgeţile de pe 

tastatură 
 
Pentru a deplasa unul sau mai multe puncte folosind săgeţile din 

tastatură, aceste puncte trebuie mai întâi să fie selectate. La fiecare 
apăsare a tastelor SUS, JOS, STANGA, DREAPTA, punctele se vor 
deplasa în direcţia corespunzătoare pe o distanţă de 10 mm. Dacă în timp 
ce se apasă sageata pentru a se deplasa punctul se ţine apăsată tasta 
CTRL atunci pasul de deplasare este mult mai precis, fiind doar de 1 mm. 

 Deplasarea punctelor folosind săgeţile este foarte utilă  pentru a 
face ajustări rapide ale formei pieselor, urmărindu-se în acest timp tabelul 
cu dimensiuni pentru a se atinge cotele dorite. 

 
1.6.7 Deplasarea punctelor prin stabilirea exactă a coordonatelor 
 
Coordonatele pe orizontală (axa X) şi pe verticală (axa Y) pentru fiecare punct sunt ţinute în funcţie de 

originea piesei, care se află într-unul din punctele piesei.  
 
Când este selectat un punct în modul de lucru « Modificare 

formă », în partea din dreapta sus sunt afişate coordonatele 
punctului faţă de origine. 

Punctul poate fi « mutat la » alte coordonate prin modificarea 
valorilor înscrise în căsuţe. Valorile numerice pot fi atât pozitive cât 
şi negative, în funcţie de poziţia punctului faţă de punctul de origine. 

După ce se scriu noile coordonate trebuie apăsată tasta 
ENTER sau butonul « Mută punctul la: » pentru ca modificările să 
aibă efect 

 
Atenţie: dacă punctul mutat este chiar punctul de origine, după 

efectuarea deplasării coordonatele sale vor rămâne tot x=0 şi Y=O 
deoarece şi originea se mută odată cu acest punct 

 
 
Un punct selectat poate fi deplasat şi faţă de poziţia sa actuală, 

pe orizontală şi pe verticală. Pentru aceasta trebuie introduse în 
căsuţe distanţele pe care punctul trebuie să se deplaseze. Pentru 
ca deplasarea să se efectueze, trebuie apăsată tasta ENTER sau 
butonul « Mută punctul cu » 

 
 
 
 
 
 

 
1.6.8  Proprietăţile punctelor 
 
Când este selectat un punct în modul de lucru « Modificare formă », în partea 

din dreapta sunt afişate proprietăţile  punctului respectiv. Astfel, înafară de 
coordonatele pe orizontală (axa X) şi verticală (axa Y) în partea din dreapta mai 
găsim o serie de informaţii despre valoarea unghiului tangentei la curba care se 
termină în punct, valoarea unghiului tangentei la curba care începe în punct, 
lungimea segmentului sau a curbei bezier selectate. 
 

Folosiţi săgeţile 

  
pentru a deplasa punctele cu 

paşi de 10 mm în orice  direcţie.  
Dacă se ţine apăsată tasta 

  
atunci pasul de deplasare este 

mai fin, doar de 1mm 
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Pentru a vizualiza valoarea unghiului tangentei la curba care se termină în punct respectiv valoarea 
unghiului tangentei la curba care începe în punct se va face click în punctul pentru care se urmăresc aceşti 
parametri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În câmpul de sub mesajul « Unghiul tangentei la curba care 
se termină în punct » va fi  afişată valoarea unghiului tangentei la 
curba care se termină în punctul selectat  măsurată în sens 
trigonometric. 

În câmpul de sub mesajul « Unghiul tangentei la curba care 
începe în punct » va fi  afişată valoarea unghiului tangentei la 
curba care începe în punctul selectat  măsurată în sens 
trigonometric. 

Pentru a vizualiza şi modifica valoarea 
lungimii unei curbe bezier se face click pe 
segmentul pentru care se doreşte aflarea 
acestei dimensiuni. În dreapta va fi afişată 
lungimea segmentului selectat. Se 
recomandă modificarea lungimii unei curbe 
bezier din acest câmp numai în cazul în care 
se doreşte o ajustare fină a acesteia. 

 
Utilizatorul poate denumi punctul selectat prin completarea unui nume  în campul aferent 

mesajului « Nume punct ». În acest camp poate fi introdus un  nume format din maxim 10 caractere. 
 
 
1.6.9 Setarea originii piesei într-un punct 
 
 Originea unei piese poate fi mutată în orice punct al piesei respective, fără ca forma piesei să fie 

afectată. La schimbarea originii dintr-un punct în altul toate coordonatele punctelor se recalculează faţă de nouă 
origine. Punctul de origine se poate identifica după axele orizontală şi verticală care trec prin el. 
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Originea se află în punctul din 

stânga jos. Pentru a muta originea 
în punctul din stânga sus, acesta 
trebuie mai întâi să fie selectat 

Se apasă apoi butonul 
« Setează origine », situat în partea 
din dreapta jos a ecranului 

Originea s-a mutat în punctul 
din stânga sus, axele X şi Y trec 
prin acest punct. Toate 
coordonatele celorlalte puncte au 
fost recalculate automat 

 
1.6.10 Transformarea unui segment din linie în curbă şi din curbă în linie 
 
Un segment de linie dreaptă între două puncte poate fi transformat în curbă, pentru a i se modifica forma. 
 

    
Se selectează 

segmentul de linie care 
urmează a fi transformat 
în curbă 

Se apasă butonul 
 « Transformă linia în 

curbă » 

Linia a fost 
transformată în curbă şi 
apar punctele de control 

Forma curbei poate 
fi acum modificată prin 
mişcarea punctelor de 
control 

 
O segment de curbă din conturul unei piese poate fi transformat în linie dreaptă. Forma curbei se pierde iar 

între cele două puncte de capăt apare o linie. 
 

               
Se selectează segmentul de 

curbă  care urmează a fi transformat 
în linie 

Se apasă butonul 
 « Transformă curba în linie » 

Între cele două puncte curba s-a 
transformat în linie 

 
 
1.6.11 Setarea tipurilor de puncte:  
 
- ascuţit, neted, unghi declarat de 90°, cu unghi declarat   
- restricţii de declarare în funcţie de segmentele învecinate 

 

Punct de tip ASCUŢIT 
 
Tangentele de control sunt total independente una faţă de cealaltă, atât 

ca unghi cât şi ca lungime. Forma conturului în acel punct poate fi ascuţită, nu 
are nici o constrângere. 

 
Se poate folosi  între curbă şi curbă, curbă şi linie şi este implicit între 

linie şi linie 

Punct de tip NETED 
Tangentele de control sunt în 
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prelungire, astfel încât dacă se mişcă 
unul din punctele de control se va mişca 
şi punctul de control de pe cealaltă 
tangentă. Dacă una din laturile care 
pleacă din acel punct este o linie, atunci 
punctul de control al curbei din cealaltă 
parte se poate mişca numai de-a lungul 
direcţiei liniei,astfel încât colţul rămâne 
întotdeauna neted. 

 
Se poate folosi între curbă şi curbă şi 

linie, şi este interzis între linie şi linie 

 

Punct definit ca unghi declarat de 
90°. 

Unghiul între cele două tangente sau 
între tangentă şi linie este fixat de 90°  şi 
se menţine indiferent de cum se mişcă 
punctele de control 

 
Se poate folosi între curbă şi curbă 

sau între curbă şi linie fiind interzis între 
linie şi linie 

  

Puncte cu UNGHI DECLARAT 
Unghiul între cele două tangente sau 

între tangentă şi linie este fixat şi se 
menţine, indiferent de cum se mişcă 
punctele de control 

Este foarte util, mai ales pentru a 
crea colţuri cu unghiuri complementare 
sau colţuri cu unghi de 90°, chiar în 
situaţia în care din colţul respectiv pleacă 
o curbă.  

 
Se poate folosi între curbă şi curbă 

sau între curbă şi linie, fiind interzis între 
linie şi linie 

1.6.12 Adăugarea unui punct; ştergerea unui punct 
 
Ştergerea şi adăugarea punctelor se face în modul de lucru « Modificare formă »  
 
Ştergerea unui punct se face astfel: se selectează punctul şi se apasă butonul « Şterge puncte » sau se 

apasă tasta DELETE de pe tastatură.  Un punct se poate şterge rapid şi dacă se face dublu-click cu mouse-ul pe 
el. în urma ştergerii unui punct forma piesei se schimbă, iar curba Bezier care rămâne în locul punctului 
aproximează imprecis vechiul contur. 

   
Se selectează punctul care 

urmează să fie şters 
Se apasă butonul « Şterge 

puncte » sau se apasă tasta 
DELETE 

Punctul a fost şters; conturul 
piesei arată puţin modificat în urma 
ştergerii 

 
 Pentru a adăuga un punct se face un click în locul de pe contur unde trebuie adăugat punctul nou şi 

apoi se apasă butonul « adăugă punct ». Un punct nou se poate adăuga şi prin dublu-click cu mouse-ul pe 
contur în locul dorit.  Adăugarea unui punct pe contur nu modifică forma piesei 

   
Se face un click pe contur unde 

va fi adăugat noul punct 
Se apasă butonul « adăugă un 

nou punct » 
Punctul nou a fost adăugat şi 

conturul piesei a rămas neschimbat 



ldfkjghdlfg                  Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor 

57 

 

 

 
 
1.6.13 Modificarea formei curbelor Bezier 
 
Modificarea formei curbelor Bezier se face prin mişcarea punctelor de control sau trăgând cu mouse-ul 

direct de curbă până se atinge forma dorită. Când se mişcă cu mouse-ul un punct de control se poate ţine 
apăsată tasta ALT pentru ca punctul deplasat să se magnetizeze şi să se suprapună perfect peste alte puncte 
de control. 

 
Modificarea formei unei curbe Bezier prin mişcarea punctelor de control 

Faceţi click 
cu mouse-ul pe 
un punct de 
capăt al curbei 

 

Se vor afişa 
pe ecran 
punctele de 
control şi 
tangentele la 
curbă în 
punctele de 
capăt  

 

Trageţi de 
un punct de 
control pentru a 
modifica forma 
curbei  

 
 
Modificarea formei unei curbe Bezier trăgând cu mouse-ul. Se face click pe curbă 

şi se mişcă cu mouse-ul. Pentru a aduce curba la forma dorită operaţiunea se poate 
repeta de mai multe ori, trăgând din diferite puncte ale curbei, dar există situaţii în care 
curba nu se poate aduce la forma dorită decât mişcând şi punctele de control. 

 

  
 
 1.6.14 Alinierea punctelor: verticală, orizontală, oblică 
 
Punctele de pe conturul unei piese pot fi aliniate. Pentru a alinia două sau mai multe puncte, acestea trebuie 

mai întâi să fie selectate. Este important de reţinut că ultimul punct selectat rămâne fix iar celelalte puncte se vor 
alinia după el. Alinierea punctelor este o funcţie utilă mai ales pentru ajustarea şi corectarea pieselor digitizate. 

 
Aliniere orizontala 

 
 

 

Se selectează punctele Se apasă butonul 
« Aliniere orizontală » 

Toate punctele sunt aliniate 
orizontal în funcţie de ultimul punct 

selectat 
 
Aliniere verticala 

 
 

 
Se selectează punctele Se apasă butonul 

« Aliniere verticală » 
Toate punctele sunt aliniate 

vertical în funcţie de ultimul punct 

Tineţi apăsat 

 
pentru a 

suprapune precis 
un punct de 

control peste altul 
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selectat 
 
Aliniere oblică :  la alinierea oblică primul şi ultimul punct din în ordinea lor pe contur rămân fixe iar celelalte 

puncte se aliniază pe dreapta determinată de cele două puncte. 

 

 

 
Se selectează punctele Se apasă butonul  

« Aliniere oblică » 
Toate punctele sunt aliniate 

oblic  între primul şi ultimul punct 
selectat 

 
1.6.15 Împărţirea unui segment în mai multe segmente 
 
O linie sau o curbă între două puncte ale unei piese poate fi împărţită într-un număr prestabilit  de segmente 

de lungime egală. Pentru aceasta se selectează segmentul de contur ce urmează a fi divizat în bucăţi mai mici şi 
se apasă butonul « Imparte segmentul ». Pe ecran va apare o fereastră în care trebuie introdus numărul de 
segmente (nu mai mult de 20), apoi se apasă OK. Segmentul iniţial va fi divizat prin aplicarea unui număr de 
puncte de curbă. 

 

   
Se selectează 

segmentul ce urmează 
a fi divizat 

Se apasă butonul « Divizează 
segmentul » 

Se introduce numărul 
de segmente şi se apasă 
OK 

Segmentul a 
fost divizat prin 
adăugarea unor 

puncte de gradare 
Dacă se doreşte împărţirea în mai multe segmente a unei linii sau a unei curbe pe care se află 

deja alte puncte, trebuie selectate pe lângă punctele de capăt toate punctele cuprinse între acestea. 
Astfel segmentul sau curba selectată va fi împărtită în numărul de diviziuni dorit ignorându-se 
punctele deja existente. Dacă unul din punctele nou introduse va coincide cu unul deja existent, unul 
din ele va fi eliminat. 

 

 
 

Se selectează toate punctele ce definesc 
zona ce se doreşte a fi divizată. 

Zona selectată a fost divizată prin adăugarea 
unor puncte de gradare, ignorându-se punctele 
existente. 

 
1.6.16 Netezirea unei părţi din conturul unui tipar prin curbe Bezier 
 
Dacă o piesă digitizată are un contur segmentat şi zonele curbe apar frânte şi imprecise,  programul Gemini 

Pattern Editor oferă două posibilităţi pentru îmbunătăţirea calităţii acestor piese.  
1. Netezirea poligonului prin transformarea segmentelor sale drepte în curbe netede. 
2. Interpolarea segmentelor de poligon drepte în una sau mai multe curbe Bezier. 

Direferenţa esenţială între NETEZIRE şi INTERPOLARE este că la netezire nu se elimină nici un punct de 
curbă, pe când la interpolare se urmăreşte eliminarea a cât mai multe puncte de curbă, dacă se poate chiar a 
tuturor. 

Pentru a netezi o parte din conturul une piese se selectează punctele de pe segmentul respectiv şi se apasă 
butonul « Netezeşte conturul prin curbe Bezier ». Efectul este că toate segmentele drepte vor fi transformate în 
curbe iar tipul punctelor va fi setat « PUNCT NETED » 
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Conturul iniţial are un 

aspect frânt, imprecis 
Se selectează 

punctele de pe segmetul 
ce urmează a fi netezit 

Se apasă butonul 
« Netezeşte prin curbe 
Bezier » 

Rezultatul este o formă 
îmbunătăţită prin 
transformarea liniilor în 
curbe şi netezirea colţurilor. 
Nu a fost şters nici un punct 

 
1.6.17 Interpolarea Bezier a unei părţi din conturul unui tipar 
  
Pentru a îmbunătăţi conturul unui tipar în situaţia în care acesta este format din multe linii frânte, se poate 

folosi comanda de interpolare a segmentului de contur respectiv. În urma interpolării vor fi eliminate cât mai 
multe din punctele interioare acelui segment, forma fiind aproximată prin una sau mai multe curbe Bezier. Pentru 
a interpola un segment, se selectează punctele de pe acel segment de contur şi se apasă butonul « Interpolează 
Bezier ». 

 Interpolarea se poate face şi pentru întreaga piesă, folosind butonul « Interpolează Bezier » din modul 
de lucru « PIESE », descris la paragraful 1.5.21, care este mai recomandată, deoarece sunt eliminate doar 
punctele de curbă, nu şi cele gradate. La interpolarea Bezier pentru un segment în modul de lucru 
« MODIFICARE FORMĂ », descrisă în acest paragraf, se urmăreşte eliminarea tuturor punctelor de pe 
segmentul respectiv de contur, indiferent dacă sunt puncte de curbă sau puncte gradate, fapt care poate duce la 
modificarea într-un mod nedorit a formei piesei. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpolarea presupune o aproximare a formei. Abaterea maximă faţă de conturul iniţial al piesei este de 

maximum 1 mm. Acestă toleranţă poate fi modificată în modulul de setări. 

     
Conturul iniţial are un aspect 

frânt, imprecis 
Se selectează punctele 

de pe segmetul ce urmează 
a fi interpolat prin curbe 
Bezier 

Se apasă butonul 
« Interpolează segmentul 
selectat » 

Rezultatul este o formă 
îmbunătăţită prin eliminarea 
completă a punctelor şi 
aproximarea formei cu o 
curbă Bezier 

 
1.6.18. Schimbarea dimensiunii unui segment prin introducerea lungimii. 
În modul de lucru "Modifcare formă" este posibilă schimbarea lungimii unui segment prin introducerea 

unei noi lungimi.  
Această operaţie se realizează cu ajutorul funcţiei "Schimbă lungimea curbei" prin selectarea a două 

puncte de gradare de pe conturul piesei, segmentul aflat între aceste două puncte (considerat în sens orar 
începând de la primul punct selectat) fiind cel căruia se doreşte schimbarea dimensiunii. 

După selectarea celor două puncte va apărea o fereastră, în care este afişată în dreptul fiecărei mărimi, 
lungimea segmentului selectat (în coloana "Lungime"), diferenţa de lungime a segmentului selectat faţă de 
mărimea de bază (denumită în continuare "deplasament", în coloana "depl."), diferenţa de lungime a 
segmentului faţă de mărimea vecină (denumită în continuare "pas", în coloana "pas") 

Fiindcă există un număr infinit de posibilităţi de a schimba forma unui segment, pe lângă introducerea 
noii lungimi este necesară şi alegerea modalităţii de modificare a formei segmentului. Astfel se poate opta 
pentru: 

- fixarea celor două puncte selectate şi redimensionarea curbei aflată între cele două puncte. 
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- mişcarea uneia dintre punctele selectate pe direcţie orizontală, verticală, diagonală (direcţia 
determinată de cele două puncte selectate) sau pe direcţia tangentei punctului selectat.。 

- mişcarea ambelor puncte selectate pe diagonală (direcţia determinată de cele două puncte selectate). 
Prin utilizarea acestei funcţii, lungimea segmentului dintre cele 2 puncte selectate se va modifica 

conform valorii introduse, iar forma se va modifica conform modalităţii alese.  
Schimbarea lungimii unui segment poate fi realizată numai pe marimea de bază (iar la celelalte mărimi 

se modifică automat în funcţie de gradare) SAU individual (manual) pe fiecare mărime. În cazul în care se 
modifică lungimea manual, pe mărimile diferite de cea de bază, sunt 2 posibilităţi: 

- se introduce lungimea dorită pentru fiecare mărime 
- se introduce deplasamentul sau pasul. 

 
Paşii ce trebuie urmaţi pentru folosirea acestei funcţii: 

- se selectează piesa pe care se doreşte transformarea 
lungimii unui segment 

 

- se dă click pe funcţia "Schimbă lungimea curbei" 

 
- se plasează cursorul deasupra primului punct de pe 
segmentul a cărui lungime se doreşte a fi modificată, 
până când lângă cursor apare "OK" şi se dă click pe 
punct, selectându-l. 
- în mod identic se selectează şi al doilea punct de pe 
segmentul a cărui lungime se doreşte a fi modificată.    

În urma selectării celor 2 puncte apare o fereastră 
denumită "Modificare lungime curbă". 
- se selectează modalitatea de modificare a lungimii 
segmentului printr-un click pe una din opţiunile din 
partea de jos a ferestrei "Modificare lungime curbă". 

 
 
 
 
 
- dacă se doreşte modificarea lungimii curbei numai pe 
marimea de bază (iar la celelalte mărimi se va modifica 
automat în funcţie de gradare), se introduce noua 
dimensiune a segmentului selectat, în coloana 
"Lungime", în dreptul mărimii de bază. 
 
 
 
 
 
 
- se dă click pe "Aplică" pentru a previzualiza forma 
segmentului, cât şi pentru a vizualiza lungimea 
segmentului selectat pe celelalte mărimi (recalculată în 
funcţie de gradare). 
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comparaţie între forma 
curbei cu dimensiunea 
iniţială şi cea modificată. 

 

 
 

Dacă se doreşte modificarea lungimii curbei 
individual (manual) pe fiecare mărime, se 
debifează opţiunea "Numai mărimea de bază". 
- se introduce valoarea dorită în coloana 
"Lungime" în dreptul mărimii dorite 
SAU 
- se introduce diferenţa dintre lungimea 
segmentului de pe mărimea curentă şi o altă  
mărime în coloana "pas" sau "depl.". 

 

- se dă click pe "Aplică" pentru a previzualiza 
forma segmentului, cât şi pentru a vizualiza 
lungimea segmentului pe mărimile unde s-a 
schimbat deplasamentul sau pasul. 

 
- dacă forma curbei este corespunzătoare se dă click 
pe "Acceptă" pentru a valida schimbarea dimensiunii 
curbei selectate. 
- dacă forma curbei nu este corespunzătoare se poate 
introduce o altă valoare sau se poate reveni la forma 
iniţială prin apăsarea butonului "Refă".      
  
Exemple pentru utilizarea diferitelor opţiuni din fereastra "Modificare lungime curbă". 
 
1. Pentru a modifica lungimea umărului la o faţă sau spate al unui produs cu sprijin pe umeri, se poate utiliza una 
din opţiunile "Primul diagonal", "Ultimul diagonal" sau "Ambele diagonal". În funcţie de opţiunea aleasă unul din 
punctele selectate sau ambele puncte se vor mişca pe direcţia dată de cele două puncte selectate (direcţia 
umărului). 
 
Paşii ce trebuie urmaţi pentru a redimensiona o lungime de umăr: 

- se selectează piesa dorită, se 
apasă pe funcţia "Schimbă lungimea 
curbei" şi se selectează cele două 
puncte de pe lungimea umărului 
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- dacă se doreşte modificarea 
lungimii umărului la răscroiala 
mânecii, se alege opţiunea "Primul 
diagonal" (pentru că punctul 
respectiv a fost selectat primul) 
 
- dacă se doreşte modificarea 
lungimii umărului la răscroiala 
gâtului, se alege opţiunea "Ultimul 
diagonal" (pentru că punctul 
respectiv a fost selectat ultimul) 
 
- dacă se doreşte modificarea 
lungimii umărului atât la răscroiala 
gâtului cât şi la răscroiala mânecii, 
se alege opţiunea "Ambele 
diagonal". 

 

- se introduce dimensiunea dorită a 
lungimii umărului 

 

- se dă click pe "Aplică" pentru a vedea 
forma piesei după rediemnsionare. 
În imaginea alăturată se poate vedea o 
comparaţie între forma piesei cu 
dimensiunea iniţială şi cea modificată a 
lungimii umărului, în funcţie de opţiunea 
aleasă. 
 
Obs.: dacă se alege opţiunea "Ambele 
diagonal", ambele puncte selectate se 
vor mişca, cu aceeaşi distanţă, pentru a 
obţine noua lungime introdusă.  

primul diagonal  
ultimul diagonal 

 
ambele diagonal 

- se dă click pe "Acceptă" pentru a valida operaţia de redimensionare. 
2. Pentru a modifica lungimea răscroielii mănecii la o faţă sau spate al unui produs cu sprijin pe umeri, se poate 
utiliza una din opţiunile "Primul tangent" sau "Ultimul tangent". În funcţie de opţiunea aleasă unul din punctele de 
pe răscroiala mânecii se va mişca pe direcţia dată de tangenta din punctul respectiv. 
 
Paşii ce trebuie urmaţi pentru a redimensiona o răscroială de mânecă: 

- se selectează piesa dorită, se 
apasă pe funcţia "Schimbă 
lungimea curbei" şi se selectează 
cele două puncte de pe răscroiala 
mânecii. 
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- dacă se doreşte modificarea 
răscroielii mânecii în punctul de pe 
cusătura laterală, se alege opţiunea 
"Primul tangent" (pentru că punctul 
respectiv a fost selectat primul). 
 
- dacă se doreşte modificarea 
răscroielii mânecii în punctul de pe 
umăr, se alege opţiunea "Ultimul 
tangent" (pentru că punctul 
respectiv a fost selectat ultimul). 

 

- se introduce dimensiunea dorită a 
răscroielii mânecii. 

 
- se dă click pe "Aplică" pentru a 
vedea forma piesei după 
rediemnsionare. 
 
În imaginea alăturată se poate 
vedea o comparaţie între forma 
piesei cu dimensiunea iniţială şi cea 
modificată a răscroielii mânecii, în 
funcţie de opţiunea aleasă. 

 
primul tangent 

 
ultimul tangent 

- se dă click pe "Acceptă" pentru a valida operaţia de redimensionare. 
 

1.6.19 Modificarea statutului unui punct: punct de curbă sau punct de referinţă 
 
Punctele  din care este format conturul unui tipar sunt de două tipuri:  1. puncte gradate   2. puncte de 

curbă 
 
Diferenţele între punctele gradate şi cele de curbă sunt următoarele: 
1. Punctele gradate pot fi definite faţă de originea piesei sau prin ancorarea de puncte geometrice.  
2. Punctele gradate au un tabel de gradare în care este precizat clar modul cum acel punct evoluează la 

trecerea de la o mărime la alta. Punctele de curbă nu au tabele de gradare iar evoluţia lor de la o mărime la alta 
este calculată pe baza punctelor gradate învecinate 

3. La mutarea unui punct gradat sunt mutate şi punctele de curbă învecinate, astfel încât forma conturului 
în stânga şi dreapta punctului se păstrează proporţional. La mutarea unui punct de curbă celelalte puncte de 
curbă rămân nemişcate, astfel încât forma conturului se modifică (vezi paragraful 1.6.4) 

4. Prin interpolarea unei piese, cele mai multe puncte de curbă sunt eliminate, uneori chiar toate, în timp 
ce punctele gradate rămân nemodificate (vezi 
paragraful 1.5.24 şi  1.6.16) 

 
 
 
Punctele gradate sunt desenate cu culoare 

roşie iar cele de curbă sunt desenate cu culoare 
albastră. Pentru a schimba tipul unui punct se 
selectează punctul respectiv apoi se bifează în 
meniul din dreapta tipul de mod de definire dorit. 

 
 
IMPORTANT:  
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- Când un punct de gradare definit faţă de originea piesei este transformat în punct definit faţă de un punct 
geometric, tabelul său de gradare se pierde ireversibil, iar regula de gradare va fi cea a punctului geometric la 
care a fost ancorat. 

- Când un punct de curbă este transformat în punct gradat, tabelul său de gradare este iniţializat pe baza 
tabelelor de gradare ale punctelor gradate cele mai apropiate sau pe baza regulii de gradare a punctului 
geometric 

- Când un punct gradat este transformat în punct de curbă, tabelul său de gradări se pierde ireversibil, iar 
regula sa de gradare se va calcula automat ca la orice alt punct de curbă. 

 
1.6.20 Deschiderea – închiderea perimetrului unei piese 
 
Dacă o piesă are conturul închis, continuu, atunci ea este afişată pe ecran cu interiorul colorat. Dacă piesa 

are conturul deschis, deci primul şi ultimul punct nu sunt unite între ele, atunci este afişată pe ecran cu interiorul 
necolorat. O piesă cu conturul deschis este considerată neterminată şi nu va fi luată în considerare ca piesă utilă  
atunci când modelul este pregătit pentru tăiere.  

ATENŢIE: Se poate întâmpla ca primul şi ultimul punct să fie suprapuse, dar fără să fie unite între ele. În 
cazul acesta, aparent piesa are perimetrul continuu, dar de fapt el este întrerupt, şi prin urmare piesa nu este 
colorată în interior.  

Pentru a închide perimetrul unei piese, trebuie găsite şi selectate primul şi ultimul punct (vezi paragraful 
1.7.) şi unite între ele folosind butonul « Uneşte punctele selectate ». Operaţiunea inversă, de desfacere a 
perimetrului unei piese, se face prin slectarea punctului unde se va desface perimetrul, apoi apăsarea butonului 
« Desfă perimetrul piesei în punctul selectat » 

  
Piesa are conturul desăcut, prin 

urmare este afişată cu interiorul 
necolorat. Se selectează primul şi 
ultimul punct de pe contur 

Se apasă butonul « Uneşte 
puncte » şi se închide perimetrul 
piesei 

Rezultatul este o piesă cu 
perimetrul închis, care este 
afişată cu interiorul colorat 

 
 
 
 
 
 
 
1.6. 21 Modificarea lungimii unei curbe Bezier 
Modificarea precisă a lungimii unei curbe Bezier este o funcţie foarte utilă  oferită de programul Gemini 

Pattern Editor, rar întâlnită în alte programe de proiectare asistată pentru confecţii. Această funcţie permite 
ajustarea precisă a lungimii liniilor de coasere ale pieselor astfel încât să se îmbine perfect când sunt cusute 
împreună. 

 Pentru a modiifca lungimea unei curbe Bezier din perimatrul unei piese trebuie mai întâi selectată curba 
respectivă. În colţul din dreapta jos va fi afişată lungimea actuală a curbei. Valoarea din căsuţă poate fi 
schimbată, apoi se apasă tasta ENTER pentru ca schimbările să aibă efect. 

 IMPORTANT: Ajustarea lungimii nu trebuie să se facă cu diferenţă mare, altfel forma curbei poate să se 
modifice într-un mod necorespunzator. De asemenea, în cazul micşorării lungimii curbei trebuie avut în vedere 
că lungimea minimă admisă este chiar lungimea liniei drepte între cele două puncte. 

 

  

 
Se selectează 

segmentul de curbă a 
cărui lungime trebuie 
modificată 

In căsuţa din dreapta-
jos apare lungimea 
actuală a curbei 

Se scrie nouă valoare 
a lungimii curbei şi se 
apasă ENTER 

Lungimea curbei a 
fost adusă la valoarea 
cerută 

 
1.6.22 Rotunjirea unui colţ 



ldfkjghdlfg                  Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor 

65 

 

 

Pentru a rotunji un colţ al unei piese trebuie mai întâi selectat punctul din colţul respectiv. Se apasă apoi 
butonul « Rotunjeşte colţ ». Se va deschide o fereastră mică în care se introduce raza cercului de rotunjire a 
colţului şi se apasă OK. Colţul va fi rotunjit prin ştergerea punctului respectiv şi înlocuirea lui cu un arc de cerc. 
Raza cercului de rotunjire trebuie să nu fie prea mare astfel încât să nu se încadreze în interiorul piesei deoarece 
pot să apară rezultate necorespunzătoare. 

 

  
 

 
Se selectează 

punctul care urmează a 
fi rotunjit 

Se apasă butonul 
« Rotunjeşte colţ » 

Se introduce raza 
cercului de rotunjire şi se 
apasă OK 

Rezultatul este 
ştergerea colţului 
şiîinlocuirea cu un segment 
de cerc 

 
1.6.23 Crearea de puncte noi faţă de puncte deja existente 
 
Gemini Patern Editor utililizeaza două funcţii distincte pentru crearea de puncte noi faţă de puncte 

deja existente. 
 
A. Crearea unui punct nou la o 

distanţă dată faţă un punct existent        
                                                                             
Această funcţie permite crearea de puncte de 

gradare noi pe perimetrul unui tipar, amplasate la 
distanţe precizate, faţă de unul sau mai multe puncte de gradare sau de curbă deja existente. Funcţia se folo
 seşte în general pentru crearea de tipare şi modele derivate pornind de la un model de bază. De 
asemenea, este utilizata pentru crearea punctelor necesare declarării pliurilor. 

Funcţia este utilă in următoarele situaţii: 
a) Crearea unui singur punct faţă de un punct deja existent; 
b) Crearea mai multor puncte faţă de un punct deja existent ; 
c) Crearea a cate unui punct faţă de mai multe puncte deja existente ; 
d) Crearea a mai multor puncte faţă de mai multe puncte deja existente. 
 
 
 
 
 
 
 
a) Crearea unui singur punct faţă de un punct deja existent 
Pentru a crea un punct nou la o distanţă dată faţă de un punct existent, se selectează punctul existent şi se 

apasă butonul « Creează un punct nou la o anumită distanţă de punctul selectat ». Se va deschide o mică 
fereastră în care veţi introduce distanţa până la punctul nou şi se apasă « Acceptă ». Distanţa este măsurată de-
a lungul conturului, în sens orar. Dacă se doreşte amplasarea unui punct în sens antiorar se va introduce o 
distanţă negativă. Punctul adăugat este punct de curbă. 

  
  

Se selectează punctul 
existent faţă de care se va 
crea punctul nou 

Se apasă 
butonul « Creează 
un punct nou la o 
anumită distanţă de 
punctul selectat » 

Se introduce distanţa la 
care să fie creat punctul nou şi 
se apasă « Acceptă ». Dacă 
distanţa este pozitivă va fi 
măsurată în sens orar, dacă 
este negativă va fi măsurată 
în sens antiorar. 

Punctul nou s-a creat 
la distanţa cerută, 
măsurată de-a lungul 
conturului. 

 
b) Crearea mai multor puncte faţă de un punct deja existent  
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Pentru a crea un număr de puncte la o anumita distanţă faţă de un punct deja existent, se selectează 
punctul existent şi se apasă butonul « Creează un punct nou la o anumită distanţă de punctul selectat ». In 
fereastra care se deschide se introduc distanţele dorite dintre punctul selectat si punctele care urmează sa fie 
create, separate prin spaţiu, apoi se apasă butonul « Acceptă ». Pentru fiecare din aceste distanţe se creează 
câte un punct nou. Distanţa este măsurată de-a lungul conturului, în sens orar. Dacă se doreşte amplasarea 
punctelor în sens antiorar se vor introduce distanţe cu valoare negativă.  

 
c) Crearea a cate unui punct faţă de mai multe puncte deja existente  
Pentru a crea cate un punct faţă de mai multe puncte deja existente se selectează punctele existente şi se 

apasă butonul « Creează un punct nou la o anumită distanţă de punctul selectat » In fereastra care se deschide 
se introduce distanţa dorită dintre punctele selectate si punctele ce urmează sa fie create, apoi se apasă butonul 
« Acceptă ». Deasemeni, dacă se doreşte amplasarea punctelor în sens antiorar se vor introduce distanţe cu 
valoare negativă. 

 
d) Crearea a mai multor puncte faţă de mai multe puncte deja existente 
Pentru a crea mai multe puncte faţă de mai multe puncte deja existente se selectează punctele faţă de care 

se doreşte crearea altor puncte şi se apasă butonul « Creează un punct nou la o anumită distanţă de punctul 
selectat ». In fereastra care se deschide se introduc distanţele dorite dintre punctele selectate si punctele care 
urmează sa fie create, separate prin spaţiu, apoi se apasă butonul « Acceptă ». Pentru fiecare din aceste 
distanţe se creează câte un punct nou. Distanţa este măsurată de-a lungul conturului, în sens orar. Dacă se 
doreşte amplasarea punctelor în sens antiorar se vor introduce distanţe cu valoare negativă.  

 

 

Se selectează punctele  
faţă de care se vor crea noile 
puncte . Selecţia punctelor se 
face fie cu ajutorul unui 
dreptunghi de selecţie fie 
ţinând apăsată tasta SHIFT şi 
făcând click în punctele dorite. 

Se apasă butonul 
« Creează un punct nou 
la o anumită distanţă de 
punctele selectate » 

Se introduce spatiu 
între volorile care 
determină poziţia noilor 
puncte şi se apasă 
« Acceptă ». 

Se pot introduce 
valori negative pentru a 
schimba sensul de 
plasare a noilor puncte. 

Punctele noi s-au 
creat respectând distanţa 
introdusă, măsurată de-a 
lungul conturului. 

 
 
 
 
 
B Crează un punct nou la un anumit procent intre 2 puncte selectate 
 
Cu ajutorul acestei funcţii se poate crea un 

punct nou care să fie plasat la un anumit 
procent între două puncte selectate. Pentru 
aceasta, utilizatorul va selecta două puncte, fie 
prin încercuirea acestora într-un dreptunghi de 
selecţie fie ţinând apăsată tasta SHIFT şi făcând click pe puncte. După selectarea punctelor se apasă butonul 
« Creează un punct nou la un anumit procent între 2 puncte selectate ». In fereastra care se deschide se va 
introduce procentul care determină poziţia punctului ce urmează sa fie adăugat după care se va apăsa butonul 
« Acceptă ». Distanţa este măsurată de-a lungul conturului întotdeauna în sens orar. Această funcţie nu permite 
introducerea de valori negative. Pentru a schimba conturul de plasare dintre cele două puncte selectate se va 
reface selecţia acestora în sens invers. 
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Se selectează 
punctele  faţă de care se 
va crea punctul nou. 
Selecţia punctelor se 
face fie cu ajutorul unui 
dreptunghi de selecţie fie 
ţinând apăsat SHIFT şi fă 
când click în puncte. 

Se apasă butonul 
«Creează un punct nou 
la un anumit procent 
între 2 puncte selectate» 

Se introduce procentul 
care determina poziţia 
noului punct şi se apasă 
« Acceptă ». Nu este 
permisă introducerea de 
valori negative. 

 

Punctul nou s-a creat 
respectând proporţia cerută, 
măsurată de-a lungul conturului. 

 
 
1.6.24 Rotirea unui grup de puncte în jurul unui punct 
 
Unul sau mai multe puncte pot fi rotite în jurul unui alt punct cu un unghi precizat. Pentru a realiza această 

operaţiune se selectează mai întâi punctele care urmează a fi rotite, apoi se apasă tasta SHIFT şi se face click 
pe punctul în jurul căruia se va face rotaţia. Se apasă butonul « Roteste un grup de puncte ». Va apare o mică 
fereastră în care trebuie introdus unghiul cu care se vor roti punctele, apoi se apasă OK. Dacă se introduce un 
unghi pozitiv atunci rotaţia se va face în sens orar, iar dacă se introduce un unghi negativ rotaţia se va face în 
sens antiorar. 
 

     
Se selectează 

mai întâi punctele 
care urmează să fie 
rotite 

Se ţine apăsat 
SHIFT şi se 
selectează punctul 
care va fi centru de 
rotaţie 

Se apasă butonul 
« Roteşte puncte » 

Se introduce 
unghiul de rotaţie: pozitiv 
pentru rotaţie orară şi 
negativ pentru rotaţie 
antiorară şi se apasă OK 

Punctele se vor 
roti cu unghiul precizat 
în jurul centrului de 
rotaţie 

 
1.6.25 Rotirea unei piese astfel încât dreapta determinată de două puncte selectate să 

devină orizontală  
 
În modul de lucru MODIFICARE FORMĂ este posibilă rotirea unei piese astfel încât dreapta determinată de 

două puncte selectate să devină orizontală sau verticală.  
Această funcţie este des folosită în special in cazul în care se doreşte  alinierea axei de fir drept  precum şi 

în cazul în care se doreşte gradarea a două puncte de pe un segment înclinat pentru care este mai dificil să se 
calculeze coordonatele deplasării fiecărei mărimi. 

Dacă se doreşte trasarea axei de fir drept  astfel încât aceasta să fie paralelă cu un anumit segment al 
conturului, utilizatorul va selecta cele două puncte ale conturului pe care le va alinia orizontal sau vertical  
folosind una din opţiunile „Aliniază orizontal” sau „Aliniază vertical” din dreptul butonului „Roteşte piesa astfel 
încât dreapta determinată de cele două puncte selectate să fie orizontală”. După alinierea celor două puncte se 
va trasa perfect orizontal sau vertical axa de fir drept ţinând apasată tasta CTRL. 

Dacă utilizatorul doreşte să realizeze gradarea unui segment cum ar fi linia umărului ce va trebui să se 
deplaseze paralel  faţă de marimea de bază pentru celelalte mărimi ale setului atunci pentru a stabili mai uşor 
modul în care evoluează aceasta  se vor selecta punctele ce delimitează acest segment după care va apăsa 
butonul „Roteşte piesa astfel încât dreapta determinată de cele două puncte selectate să fie orizontală”. În urma 
apelării acestei funcţii piesa va fi rotită şi poziţionată cu linia umărului orizontală astfel că pentru a stabili regulile 
de gradare a celor două puncte calculele se vor simplifica considerabil. 
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Pentru a selecta cele două puncte faţă de care 
piesa va fi rotită astfel încât dreapta determinată de 
acestea să devină orizontală sau verticală se face click 
pe primul punct apoi se ţine apăsată tasta SHIFT  şi se 
face click pe al doilea punct sau se vor încadra cele 
două puncte într-un dreptunghi de selecţie. 

 

 

 

 

          Dacă utilizatorul doreşte să rotesacă piesa, astfel 
încat dreapta determinată de două puncte să devină 
orizontală, acesta va apăsa pe extensia butonului 
„Roteşte piesa astfel încât dreapta determinată de cele 
două puncte selectate să fie orizontală” şi va selecta 
opţiunea: „Aliniază orizontal”. 

 
 

 

          Dacă utilizatorul doreşte să rotesacă piesa, astfel 
încât dreapta determinată de două puncte să devină 
verticală, acesta va apăsa pe extensia butonului 
„Roteşte piesa astfel încât dreapta determinată de cele 
două puncte selectate să fie orizontală” şi va selecta 
opţiunea: „Aliniază vertical”. 

 

 

 
1.6.26 Evazarea 
 
În modul de lucru  «MODIFICARE FORMĂ» se poate obţine evazarea unei piese într-un anumit punct mobil 

(de rupere) funcţie de un punct considerat balama sau se poate obţine o multi-evazare în anumite puncte 
considerate mobile funcţie de alte puncte considerate balama.  

 
Pentru a realiza evazarea unei piese într-un singur punct mobil funcţie de un punct considerat balama se 

selectează mai întâi punctul mobil, apoi se apasă tasta SHIFT şi se face click pe punctul balama faţă de care se 
va realiza evazarea, după care se va apăsa butonul « Evazare ». Se va deschide o fereastră « Setari evazare » 
în care se poate stabili evazarea cu un unghi sau cu o distanţă.  

Pentru a realiza o multi-evazare se selectează mai întâi butonul « Evazare »; apare o fereastră cu operaţiile 
ce trebuie realizate: «Selectaţi punctul de rupere »  şi « Selectaţi un punct fix diferit de punctul de rupere ». La 
deschiderea ferestrei există doar butonul « Renunţă » pentru cazul în care se renunţă la realizarea operaţiei de 
evazare. Cursorul mouse-ului se transformă în cursor de selecţie; în acest moment se selectează succesiunea 
de puncte pentru care se vrea multi-evazarea, astfel: se selectează primul punct de rupere, se selectează 
punctul fix, se selectează al doilea punct de rupere, se selectează punctul fix si tot aşa până la ultimul punct de 
rupere şi ultimul punct fix; după terminarea selecţiei tuturor punctelor se apasă butonul « Aplică » din fereastra 
apărută iniţial şi apare o nouă fereastră de « Setări evazare » în care se introduc valorile de unghi sau distanţă 
cu care se va realiza evazarea. Dacă se introduce o singură valoare în câmpul de unghi sau de distanţă, aceasta 
se va repartiza uniform la numărul de puncte de rupere selectate (dacă de exemplu s-au selectat trei puncte de 
rupere, valoarea introdusă se împarte la trei şi se aplică pe cele trei zone). Dacă punctele de rupere au valori 
diferite de evazare, în câmpurile de unghi sau distanţă se introduc valori despărţite de spaţiu pentru fiecare punct 
de rupere (ordinea valorilor introduse pentru fiecare punct de rupere trebuie să coincidă cu ordinea de selectare 
a punctelor de rupere). 

În fereastra de « Setări evazare » se va stabili şi tipul de evazare care poate fi cu contur prelucrat sau cu 
contur neted. După stabilirea tipului şi valorilor de evazare se apasă butonul « Acceptă ».  

 
Evazare într-un punct 
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1. 2.  

 
În modul de lucru « 

MODIFICARE FORMA», se face 
click mai întâi pe punctul de 
desfacere, apoi se apasă tasta SHIFT 
şi se face click pe punctul faţă de 
care se va realiza evazarea (punctul 
balama), după care se va apăsa 
butonul « Evazare ». 

 

 

 
După apăsarea butonului 

« Evazare », se va deschide o 
fereastră « Setari evazare » în care 
se poate stabili evazarea cu un unghi 
sau cu o distanţă faţă de punctul 
balama precum şi dacă aceasta se va 
face cu contur neprelucrat sau 
netezit. În cazul evazării de tip contur 
neprelucrat  între cele două puncte se 
va obţine un segment de dreaptă pe 
când în cazul evazării de tip contur 
netezit se va obţine o curbă bezier. 

1.

 
 

2.

 

 

 
Dacă se doreşte evazarea cu un 

anumit unghi se bifează în dreptul 
mesajului « Unghi » şi apoi se 
complezează în câmpul din dreptul 
acestuia cu valoarea de evazare 
dorită.Pentru validare se apasă 
butonul « Accepta » sau tasta 
ENTER. 

 

 

 

 

 
Dacă se doreşte evazarea cu o 

anumită distanţă se bifează în dreptul 
mesajului « Distanta » şi apoi se 
complezează în câmpul din dreptul 
acestuia cu valoarea de evazare 
dorită.Pentru validare se apasă 
butonul « Accepta » sau tasta 
ENTER. 

 
 

 

 
Pentru a uşura munca 

proiectantului în fereastra de setări 
evazare există un cursor interactiv cu 
ajutorul căruia, prin simpla tragere de 
acesta cu mouse-ul se poate modifica 
distanţa de evazare şi se poate 
vizualiza în timp real modificarea 
formei grafice a reperului. 

 

 
 

Multi-evazare 
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În modul de lucru 
MODIFICARE FORMA, se apăsa 
butonul « Evazare ». Apare o 
fereastă cu operaţiile ce trebuie 
realizate: «Selectaţi punctul de 
rupere »  şi « Selectaţi un punct fix 
diferit de punctul de rupere ». La 
deschiderea ferestrei există doar 
butonul « Renunţă » pentru cazul 
în care se renunţă la realizarea 
operaţiei de evazare. 

Cursorul mouse-ului se 
transformă în cursor de selecţie. 

 

 
 

Cursor 

 

 

Se selectează succesiunea de 
puncte pentru care se vrea multi-
evazarea: se selectează primul 
punct de rupere, se selectează 
punctul fix, se selectează al doilea 
punct de rupere, se selectează 
punctul fix şi tot aşa până la ultimul 
punct de rupere şi ultimul punct fix 
(succesiunea de selecţie în 
exemplul alăturat este numerotată 
de la 1 la 4). 

După terminarea selecţiei se 
apasă butonul « Aplică ». 

 

 

 
După apăsarea butonului 

« Aplică » apare o fereastră de 
« Setări evazare » în care se poate 
stabili evazarea cu un unghi sau cu 
o distanţă faţă de punctul fix 
precum şi dacă aceasta se va face 
cu contur neprelucrat sau netezit. 

 

1.  

2.  

1.  

2.  

Dacă se doreşte evazarea cu un 
anumit unghi se bifează în dreptul 
mesajului « Unghi ». Daca în 
câmpul din dreptul acestui mesaj 
se introduce o singură valoare, 
această valoare se va repartiza 
uniform la numărul de puncte de 
rupere (1). Dacă punctele de 
rupere au valori diferite de evazare 
se introduc valori, despărţite de 
spaţiu, pentru fiecare punct de 
rupere (2). 

Pentru validare se apasă 
butonul « Accepta » sau tasta 
ENTER. 

 
 

1.  
 

2.  
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1.  

2.  

Dacă se doreşte evazarea cu 
o anumită distanţă se bifează în 
dreptul mesajului « Distanta » şi 
apoi se complezează în câmpul din 
dreptul acestuia. Dacă se introduce 
o singura valoare, aceasta se va 
repartiza uniform la numărul de 
puncte de rupere selectat (1). Dacă 
punctele de rupere au valori diferite 
de evazare se introduc valori 
desparţite de spaţiu pentru fiecare 
punct de rupere (2). 

Pentru validare se apasă 
butonul « Accepta » sau tasta 
ENTER. 

 
 
 
 

1.  
 
 

 
 

2.  
 

 

Pentru a uşura munca 
proiectantului în fereastra de setări 
evazare există un cursor interactiv 
cu ajutorul căruia, prin simpla 
tragere de acesta cu mouse-ul se 
poate modifica distanţa de evazare 
şi se poate vizualiza în timp real 
modificarea formei grafice a 
reperului. Valoarea stabilită prin 
tragerea cursorului se va distribui 
proporţional la numărul de puncte 
de rupere selectate. 

 

 
 
Evazare Plus 
 
Un segment poate fi evazat  şi utilizând metoada”Evazare Plus”. Folosind această metodă, utilizatorul nu 
mai este nevoit să creeze punctele unde doreşte să aplice evazarea. Acesta va trebui să introducă doar 
numărul de evazări dorite ce vor fi aplicate pe segmental selectat. Această modalitate de evazare va fi 
aplicată la distanţe egale una de cealaltă pe segmental selectat. Liniile de rupere ale evazării vor fi create 
automat ca fiind bisectoarele unghiurilor de evazare. Utilizatorul are posibilitatea de a seta un unghi de 
înclinare pentru fiecare linie de rupere. Mai mult, există şi posibilitatea de a seta valori fixe sau diferite 
pentru prima şi ultima evazare. În cel de al 2-lea caz programul va aplica valori progressive pentru evazările 
intermediare. 
 
 
 

 
 

1.6.27 Închide fald 
  
În modul de lucru «MODIFICARE FORMĂ» se poate realiza închiderea unui fald sau a unui pliu. 
Această funcţie este utilizată la eliminarea unui surplus de pe o piesă. De exemplu în cazul în care se 

doreşte transformarea unui model cu siluetă largă într-un model cu siluetă dreaptă, surplusul de pe modelul cu 
siluetă largă se poate îndepărta prin utilizarea acestei funcţii.  

Pentru aceasta este nevoie de stabilirea a patru puncte care să determine acest surplus, apelarea funcţiei 
« Închide fald » din modul de lucru « Modificare formă » şi apoi selecţia punctelor care delimitează zona de 
îndepărtat. La terminarea selecţiei celor patru puncte, zona delimitată de ele se va elimina iar celelalte două 
bucăti din piesă rămase, se vor uni automat într-o piesă nouă.  
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Obs. În cazul în care surplusul care trebuie eliminat a fost obţinut prin evazare, este nevoie de stabilirea a 
trei puncte, însă vor trebui selectate tot patru puncte.  

 

               

 
Pentru a închide un fald sau un pliu se apasă butonul 

« Închide fald » din bara cu butoane a modului de lucru 
Modificare Formă. 

Cursorul mouse-ului se transformă în cursor de selecţie. 

                

 
 
Se selectează cele patru puncte care delimitează zona 

de eliminat : primul punct pentru prima linie de închidere, al 
doilea punct pentru prima linie de închidere, primul punct 
pentru a doua linie de închidere şi al doilea punct pentru a 
doua linie de închidere. 

                     

 
 
După selectarea celor patru puncte, zona cuprinsă între 

acestea va fi eliminată şi cele două bucăţi ale piesei, de o 
parte şi de alta a zonei eliminate se vor uni într-o piesă 
nouă. 

 
1.6.28 Fullness 
 
În modul de lucru «MODIFICARE FORMĂ» se poate obţine modificarea unei piese prin curbarea a 2 laturi  

din care o latură se evazează cu o anumită distanţă. 
Această funcţie este foarte utilizată la realizarea beteliilor anform, cordoanelor,gulere, ştei, etc.  
Pentru realizarea acestui tip de evazare se folosesc următoarele elemente: 
 - un segment de dreaptă sau curbă pe care se aplică evazarea (în urma evazării acest segment se 

curbează)  
 - un segment de dreaptă sau curbă care se va transforma într-o curbă dar rămâne de aceeaşi lungime cu 

cea iniţială 
- un segment de dreaptă sau curbă care rămâne fixă 
  

 

Pentru realizarea evazării unei laturi se apasă 
butonul « Fullness » de pe bara cu butoane a 
modului de lucru Modificare Formă.  

Cursorul mouselui se transforma în cursor de 
selecţie. 

 

 
Se va selecta latura care trebuie mărită. 

Această latură se va curba în urma aplicării evazării. 
Se mută cursorul mouse-lui deasupra ei şi în 
momentul în care se înroşeşte şi apare OK în 
dreptul cursorului se face click. 

 

 
Se va selecta latura care se curbează dar nu-şi 

schimbă dimensiunea. Se mută cursorul mouse-lui 
deasupra ei şi în momentul în care se înroşeşte şi 
apare OK în dreptul cursorului se face click. 

 

 
Se va selecta latura care rămâne fixă. Se mută 

cursorul mouse-lui deasupra ei şi în momentul în 
care se înroşeşte şi apare OK în dreptul cursorului 
se face click. 

Cursor 

 

Cursor 
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După selectarea celor trei elemente care ajută 

la realizarea acestui tip de evazare se deschide o 
fereastră în care este afişată lungimea actuală a 
segmentului care urmează să fie mărit. Utilizatorul 
va trebui să completeze valoarea pentru distanţa de 
evazare şi să apese « Accepta ». 

 

 
Primul segment selectat se va curba şi se va 

mări cu distanţa indicată de către utilizator iar al 
doilea segment selectat se va curba dar va rămâne 
la dimensiunea iniţială. 

 
 

1.6.29 Adaugă un florar pe piesa selectată 
 
Un florar este un instrument de desen care prezintă curbe variate şi este folosit de desenatori pentru 

trasarea curbelor plane.  
În modul de lucru «MODIFICARE FORMĂ» există posibilitatea de a adăuga un florar pe o piesă. Această 

funcţie este utilă la trasarea cu uşurintă a anumitor contururi ca de de exemplu răscroiala mânecii, răscroiala 
capului de mânecă, răscroiala gâtului, forma cusăturii laterale a unui produs etc. 

Adăugarea de florare pe o piesă presupune în prealabil crearea unei librării (colecţii) a formelor utilizate. 
Acest lucru înseamnă că utilizatorul îşi va contrui mai întâi formele contururilor dorite, le va salva într-o librărie şi 
apoi le va folosi ori de câte ori are nevoie. 

Pentru a adăuga un florar pe o piesă trebuie parcurşi o serie de paşi: 
- de extragere a unui florar de pe o piesă prin apăsarea săgeţii din dreptul butonului « Adaugă 

un florar pe piesa selectată » şi din meniul apărut selectarea opţiunii « Extrage florar » 
- de adăugare a un florar pe o altă piesă prin apăsarea săgeţii din dreptul butonului « Adaugă un 

florar pe piesa selectată » şi din meniul apărut selectarea opţiunii « Adaugă florar » 
 

Extragerea unui florar de pe piesa selectată 

 

În modul de lucru « Modificare formă » se 
selectează piesa de pe care se doreşte extragerea 
florarului. 

 

Se apasă săgeata din dreptul butonului 
« Adaugă un florar pe piesa selectată » de pe bara 
cu butoane din modului de lucru « Modificare 
formă ». 

   

Din meniul apărut se selectează opţiunea           
« Extrage florar ». 

Cursorul mouselui se transformă în cursor de 
selecţie. 

Cursor 
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1.  2.  

3.  

Se selectează primul punct al conturului (1), 
se selectează al doilea punct al conturului (2), apoi 
se selectează porţiunea de contur pe care 
utilizatorul doreşte să o extragă (3). 

 

După selectarea conturului apare o fereastră 
« Introduceţi un nume pentru florar » în care 
utilizatorul dă un nume florarului extras. După 
introducerea numelui florarului se apasă butonul 
« OK ». In cazul în care se renunţă la introducerea 
florarului se apasă butonul « Cancel ». 

După apăsarea tastei « Enter » apare o 
fereastră de « Vizualizare florare »  în care se 
vede florarul extras.  Florarul este rotit astfel încât 

segmentul format de primul şi ultimul punct de 
pe florar să fie la orizontală. Acesta poate fi mutat 
mai sus sau mai jos în lista cu florare din partea 
stângă sau poate fi întors în oglindă pe x sau pe y. 

Pentru a salva florarul extras şi modificările 
realizate în fereastra de « Vizualizare florare » se 
apasă butonul « Ok ». În cazul în care se renunţă 
la salvarea florarului şi a modificărilor făcute în 
fereastră se apasă butonul « Cancel ». 

 
Obs: La extragerea unui florar se memorează doar forma şi numărul de puncte de gradare şi 

curbă. Nu se salvează gradările punctelor şi piclurile. 
 

Adăugarea unui florar pe piesa selectată 

 

În modul de lucru « Modificare formă » se 
selectează piesa pe care se doreşte adăugarea 
unui florar. 

 

Se apasă săgeata din dreptul butonului 
« Adaugă un florar pe piesa selectată » de pe bara 
cu butoane din modului de lucru « Modificare 
formă ». 
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Din meniul apărut se selectează opţiunea            
« Adaugă florar ». 

Cursorul mouselui se transformă în cursor de 
selecţie. 

1.      

2.  

3.  

Se selectează primul punct al conturului (1), 
se selectează al doilea punct al conturului (2), apoi 
se selectează porţiunea de contur pe care 
utilizatorul doreşte să aplice florarul (3). 

După selectarea conturului apare  fereastra 
de « Vizualizare florare » din care utilizatorul 
selectează florarul dorit. 

La deschiderea ferestrei, nu este selectat nici 
un florar; în momentul selectării unuia din florarele 
existenete din lista din partea stângă, acesta se 
vizualizează în fereastra din partea dreaptă şi în 
acelaşi timp conturul piesei selectate ia forma 
florarului selectat. 

Florarul ales poate fi întors în oglindă pe x 
sau pe y până ce ajunge pe piesă în poziţia dorită. 

Pentru a aplica florarul selectat pe piesă se 
apasă butonul « Ok ». În cazul în care se renunţă 
la aplicarea florarului se apasă butonul « Cancel ». 

 

După apăsarea butonului  « Ok » piesa preia 
forma florarului selectat. 

 
Obs: La adăugarea unui florar pe o piesă, punctele de pe conturul încărcat nu vor avea gradări. 
         Piesa pe care se adaugă florarul nu trebuie să aibă aceleaşi dimensiuni cu piesa de pe care s-a 

extras; în cazul în care piesele au dimensiuni diferite, florarul adaugat se va calcula proportional astfel încât să 
îşi păstreze forma extrasă. 
 

Cursor 
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Operaţii ce se pot realiza în fereastra de « Vizualizare florare »  
 

În fereastra de « Vizualizare florare » se pot realiza o serie de operaţii cu florarele existente: se pot şterge, 
se pot redenumi, se pot muta mai sus sau mai jos în listă sau se pot întoarce în oglindă. 

Aceste operaţii se pot realiza doar în momentul extragerii sau adăugării unui florar, deoarece fereastra de 
« Vizualizare florare » apare doar la extragerea sau la adăugarea unui florar. 

Pentru a vedea fereastra se realizează paşii enumeraţi mai sus pentru operaţiile de extragere şi adăugare 
florar: se selectează o piesă, se apasă săgeata din dreptul butonului « Adaugă un florar pe piesa selectată », se 
selectează una din opţiunile existente în lista apărută: « Adaugă florar » sau « Extrage florar », se selectează 
punctele de capăt ale conturului, se selectează conturul, se scrie numele florarului în cazul extragerii, se apasă 
tasta « Enter » şi apoi apare fereastra de «  Vizualizare florare ».  

 
Stergerea unui florar 
Pentru a şterge un florar din lista cu florare din partea stângă a ferestrei se selectează florarul, se verifică în 

fereastra de vizualizare din partea dreaptă dacă e florarul care trebuie şters, apoi se apasă butonul « Delete ». 
După ştergerea florarului şi apăsarea tastei « Ok », acesta nu mai poate fi recuperat. 
 

 

În partea stângă a ferestrei « Vizualizare 
florare » se apasă un click pe numele florarului 
care trebuie şters; în partea dreaptă a ferestrei se 
vizualizează florarul selectat. 

 

După selectarea florarului se apasă butonul 
« Sterge » din partea stângă jos a ferestrei 
« Vizualizare florar ». La apăsarea butonului, 
florarul selectat va fi sters. Pentru a accepta 
ştergerea florarului se apasă butonul « Ok ». Dacă 
se renuntă la ştergerea florarului se apasă butonul 
« Cancel » 

 
Redenumirea unui florar 
 
In lista cu florare, se pot redenumi florarele introduse. Pentru aceasta în fereastra de vizualizare florare, se 

selectează un florar şi apoi se apasă butonul « Redenumire » din partea de jos a ferestrei. La apăsarea acestui 
buton apare ferestra « Introduceţi un nume pentru florar » şi în câmpul de sub textul « Nume florar » se scrie 
noul nume al florarului selectat ; pentru a accepta redenumirea florarului se apasă butonul « Ok », în caz contrar 
se apasă « Cancel » 
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În partea stângă a ferestrei « Vizualizare 
florare » se apasă un click pe numele florarului care 
trebuie redenumit; în partea dreaptă a ferestrei se 
vizualizează florarul selectat. 

                     

După selectarea florarului se apasă butonul 
« Redenumire» din partea stângă jos a ferestrei 
« Vizualizare florar » 

 

După apăsarea butonului apare fereastra 
«Introduceţi un nume pentru florar » şi în câmpul de 
sub textul « Nume florar » se scrie noul nume al 
florarului selectat. 

Pentru a accepta redenumirea florarului se 
apasă butonul « Ok », în caz contrar se 
apasă « Cancel » 

 

 
Mutarea unui florar în lista cu florare 
Florarele pot fi mutate mai sus sau mai jos în lista cu florare din partea stângă a ferestrei de vizualizare. 
Pentru a muta un florar mai sus sau mai jos se selectează mai întâi florarul din listă care trebuie mutat, apoi 

se apasă pe unul din butoanele « Jos » sau « Sus » din partea de jos a ferestrei. 
 

 

În partea stângă a ferestrei « Vizualizare 
florare » se apasă un click pe numele florarului care 
trebuie şters; în partea dreaptă a ferestrei se 
vizualizează florarul selectat. 

1.    2.  

După selectarea florarului se apasă unul din 
butoanele « Jos » sau « Sus » din partea de jos a 
ferestrei « Vizualizare florar »: la apăsarea butonului 
« Jos » (1) florarul selectat va fi mutat mai jos în 
listă; la apăsarea butonului « Sus » (2) florarul 
selelectat va fi mutat mai sus în listă. 

Pentru a accepta modificările realizate se apasă 
butonul « Ok ». Dacă se renunţă la modificările 
realizate se apasă butonul « Cancel » 

 
Întoarcerea în oglindă a unui florar  
Indiferent de poziţia piesei şi locul în care se află florarul de extras pe piesă, în momentul extragerii, în 

fereastra de « Vizualizare florare »  acesta este rotit astfel încât segmentul format de primul şi ultimul punct de 
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pe florar să fie la orizontală. Este posibil ca în momentul aplicării unui florar pe o piesă poziţia în care se află 
acesta în fereastra de « Vizualizare florare » să nu fie corespunzătoare.  

Pentru a aduce florarul în poziţia dorită, în fereastra de « Vizualizare florare » există posibilitatea de a-l 
întoarce în oglindă pe x şi pe y. Pentru aceasta se selectează florarul şi se apasă unul din butoanele « Flip X » 
sau « Flip Y ». La apăsarea acestor butoane, noua poziţie a florarului se vede atât în fereastra din partea stângă 
de vizualizare a florarului cât şi pe piesă. Când florarul a ajuns în poziţia dorită se apasă butonul « Ok ». 

 

        
 
În partea stângă a ferestrei 

« Vizualizare florare » se apasă un click pe 
numele florarului care trebuie aplicat pe 
piesă; în partea dreaptă a ferestrei se 
vizualizează florarul selectat. 

1.              2.  

 
După selectarea florarului se apasă 

unul din butoanele de « Flip X » sau « Flip 
Y » din partea de jos a ferestrei 
« Vizualizare florar ». 

 

   

 
La apăsarea butonului « Flip X » (1) 

florarul selectat va fi întors în oglindă în 
fereastra de vizualizare de-a lungul axei X; 
Pentru a accepta modificările realizate se 
apasă butonul « Ok ». Dacă se renunţă la 
modificările realizate se apasă butonul 
« Cancel » 

 
 

 

 
La apăsarea butonului « Flip Y » (1) 

florarul selectat va fi întors în oglindă în 
fereastra de vizualizare de-a lungul axei Y; 
Pentru a accepta modificările realizate se 
apasă butonul « Ok ». Dacă se renunţă la 
modificările realizate se apasă butonul 
« Cancel » 
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Dacă utilizatorul doreşte doar  să vizualizeze sau să revizuie lista cu florare 

atunci poate deschide fereastra « Vizualizare florare » direct  din fereastra de setări 
generale a aplicaţiei Gemini Pattern Editor. Pentru a deschide fereastra de setări 
generale a aplicatiei se va face click pe meniul scris « Setări ». În fereastra de Setari 
generale va trebui să apese butonul « Vizualizare florare ». 
 

 
1.6.30 Definirea zonelor de proiecţie     

 
Prin proiecţie se înţelege simetrizarea unei anumite porţiuni de contur de pe un tipar în scopul modificării 

conturului original al tiparului şi vizualizării anumitor porţiuni  pliate de pe tipar. 
In modul de lucru „Modificare formă” există posibilitatea de a reliza proiecţia unui tipar folosind una din cele 

două funcţii :   

 1.  „Arată zona de proiecţie definită pe piesa selectată”   şi  

2.  „Arată proiecţia perpendiculară definită pe piesa selectată”    
 

1. Arată zona de proiecţie definită pe piesa selectată 
 
Declarearea unei zone de proiecţie simple pe tipar 
Prin proiecţie simplă se inţelege simetrizarea unei porţiuni de contur a unui tipar prin selectarea a oricare 

două puncte şi o porţiune de contrur între cele două puncte, selecţia ei facându-se fie în sens orar fie în sens 
antiorar. 

Acesta funcţie este utilă, de exmplu, pentu a vizuliza plierea reverului. 

 

 
În modul de lucru 

« Modificare formă » se 
selectează piesa pe care se 
doreşte crearea proiecţiei simple. 

 

Se apasă săgeata din dreptul 
butonului «Arata zona de 
proiectie definita pe piesa» de pe 
bara cu butoane din modul de lucru 
« Modificare formă ». 

 

Din meniul apărut se selectează 
opţiune  « Declara proiectie». 
Cursorul mouselui se transformă în 
cursor de selecţie. 

 
 

 

Se selectează primul punct (1) al 
conturului , se selectează al doilea 
punct (2) al conturului , apoi se 
selectează porţiunea de contur pe 
care utilizatorul doreşte să o 
proiecteze (3). 

Obs: Porţiunea de contur între 
cele două puncte (1) şi (2) poate fi 
selectată fie în sens orar fie în sens 
antiorar . 

          

După selectarea conturului se 
selectează opţiunea “Arata 
proiectie” şi se va afisa proiecţia 
porţiunii de contur  cuprinsă între 
cele două puncte (1) şi (2). 
Pentru a ascunde proiecţia se mai 
selectează încăodată această 
opţiune. 

Cursor 
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Declară poziţia proiecţiei   
Prin acestă funcţie se inţelege: deplasrea sau mutrea unei proiecţii simple de pe şablonul original pe oricare 

alt şablon din model  
Acesta funcţie este utilă pentru compararea anumitor zone de contur dintre şabloanele unui model sau 

măsurarea lor. 

 

Se poate muta poziţia iniţială a 
proiecţiei fie pe acelaşi tipar, fie pe 
un  alt tipar din model, dacă se 
selectează opţiunea “Declară 
poziţia proiecţiei” 

Pentru a muta proiecţia  trebuiesc selectate alte două puncte (3), (4) ce se pot afla fie pe acelaşi tipar pe care 
este proiecţia fie pe un alt tipar, primul punct selectat (3) va defini poziţia proiecţiei, iar cel de-al doi-lea punct 
selectat (4) va defini direcţia în care va fi mutată proiecţia.  

Declararea poziţiei proiecţiei pe un alt tipar din model 

 

Pentru aceasta este nevoie de două piese: 
piesa A de pe care se mută proiecţia şi piesa B pe 
care se va declara noua poziţie a proiecţiei. 

Pentru mutarea proiecţiei de pe piesa A, se 
vor selecta de pe piesa B punctele (3) si (4). 

 
 

2.  „Arată proiecţia perpendiculară definită pe piesa selectată” 
 

Declararea proiecţiei perpendiculare pe un şablon: 
Prin proiecţie perpendiculară se înţelege simetrizarea unei porţiuni de contur a unei piese după două drepte 

imaginare perpendiculare una pe alta. 
Proiecţia perpendiculara se poate folosi de exemplu: dacă se doreşte obţinerea unui produs simetric dintr-

unul asimetric sau daca se doreşte să se verifice, la unele modele, poziţia punctului cel mai înalt al capului de 
mâneca, care trebuie să se afle la jumatatea distanţei dintre punctele situate pe linia de profunzime.  

 

 
În modul de lucru « Modificare formă » se 

selectează piesa pe care se doreşte crearea 
proiecţiei perpendiculare. 

 

Se apasă săgeata din dreptul butonului 
« Arata zona de proiectie perpendiculara 
definita pe piesa selectata» de pe bara cu 
butoane din modul de lucru « Modificare 
formă ». 

 

        Din meniul apărut se selectează opţiunea            
« Declara proiectia perpendiculara». 

Cursorul mouselui se transformă în cursor 
de selecţie. 

Cursor 

 

Cursor 
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Se selectează primul punct 
(1) al conturului piesei , se 
selectează al doilea punct 
(2). 

Intre cele două puncte 
selectate se va realiza un 
segment imaginar (A). 

    Pe mijlocul segmentului 
(A) se va duce o 
perendiculară (B) ce va 
intresecta mâneca în 
punctele (3) şi (4). 

Zona dintre cele două 
puncte (3) şi (4) este zona 
de proiecţie perpendiculară. 

                             

   

      La selectarea opţiunii “Arată proiecţie 
perpendiculară” se va afişa proiecţia porţiunii 
de contur cuprinsă între cele două puncte (3) 
şi (4). Pentru a ascunde proiecţia se mai 
apasă încăodata pe acestă opţiune.  

 
Observatie: în cazul proiecţiei perpendiculare este posibil să apară şi puncte noi pe conturul original, dacă 

acolo unde perpendiculara intersectează tiparul nu existau deja puncte pe contur. 
Se poate lucra pe conturul proiecţiei în modul de lucru “Modificare forma” şi în modul de lucru 

“Măsurători”.  
In modul de lucru “Modificare forma” asupra proiecţiei se pot realiza următoarele operaţiuni: 

- modificarea formei proiectiei ; 
- modificarea formei şi tipului colţurilor ; 
- schimbarea tipului de segment in linie sau curba ; 
- rotunjirea colţurilor ; 
- alinierea, deplasarea şi rotaţia punctelor ; 
- adăugarea de puncte noi pe conturul proiectiei; 
- magnetizarea tiparului original pe proiectie ; 

 
Modificarea formei proiecţiei si magnetizarea tiparului original pe proiecţie 

 

 

 
A 

 
 
 

 
 

 
B 

 

 



ldfkjghdlfg                  Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor 

82 

 

 

C 

Se declară  
proiecţia 
perpendiculară pe 
tipar între punctele (1) 
şi (2). 

In modulul “Modificare forma” utilizatorul 
poate modifica secţiunea proiectată prin 
modificarea proiecţiei. 

Astfel: 
Fig. A - poate mişca punctele de pe 

proiecţie liber sau ţinând  tasta ALT apăsată 
pentru a le suprapune perfect peste alte 
puncte de pe contur. 

Fig. B  - poate mişca tangentele liber sau 
ţinînd tasta ALT apăsată le poate suprapune 
perfect peste celelalte tangente de pe contur. 

Fig. C - poate mişca liber proiecţia 
conturului şablonului prin tragerea cu mouse-
ul de acesta. 

Rezulatul paşilor din 
figurile A, B, C este afişat în 
fogura de mai sus.  

Zonele de pe proiecţie 
care sunt marcate cu A, B, C 
automat modificate în zonele 
marcate cu A’, B’ şi C’.  

 
Atât în modul de lucru “Modificare forma” cât şi în “Masuratori” dacă se doreşte selectarea conturului 

proiecţiei intr-unul din punctele comune dintre proiecţie şi conturul original al piesei, în vederea modificării 
acestuia sau măsurării lui, trebuie ţinută apăsată tasta CTRL pentru a avea prioritate conturul proiecţiei.  

Dacă nu se ţine apăsată tasta CTRL când se selectează unul din punctele comune dintre conturul original şi 
proiecţie,  atunci prioritate va avea conturul original al piesei. 

 

  
Pentru a modifica forma conturului proiecţiei 

utilizatorul trebuie să selecteze “punctul comun” cu 
click mouse + tasta CTRL apăsată. 

Pentru a modifica forma conturului original utilizatorul 
trenuie să selecteze “punctul comun” numai cu click mouse 
fara a mai trenuie să selecteze “punctul comun” numai cu 
click mouse fara a mai ţine tasta CTRL apăsată. 

 
Observaţie : în modul de lucru “Măsurători” chiar dacă se poate măsura conturul proiecţiei valorile 

măsurate nu se pot trece în tabelul de măsurători. 
 
ATENŢIE !  Tasta CTRL utilizată pentru selecţia proiecţiei, se foloseşte numai în cazurile în care proiecţia 

nu este transferată pe un alt contur. 
 

ATENŢIE !  Dacă se doreşte să se lucreze cu proiecţii pe MTM, zonele de contur implicate în proiecţie işi 
vor pierde legările de stratul geometric. 
 
1.6.31 Simetrizarea tiparului după o linie     
 

În modul de lucru «MODIFICARE FORMĂ» se poate obţine simetrizarea unui tipar sau a unei porţiuni din 
acesta dupa o linie.  

Acesta funcţie se utilizează atunci cînd se doreşte simetrizarea unei anumite porţiuni din conturul unui 
şablon. De exemplu: dacă se doreşte crearea, pentru buzunarele laterale la pantaloni, un contrerefilet interior.  

 

 
 
 

Pentru relizarea simetrizării se apasă butonul 
“Defineşte un segment pentru simetrizarea 
şablonului” de pe bara cu butoane a modului de lucru 
Modificare Formă.  

Cursorul mouseului se transformă în cursor de 
selecţie. 
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Se va selecta primul punct al segmentului de simetrizare. 

 

 

 
Se va selecta al doi-lea punct al segmentului de 

simetrizare. 
 
1. Proiecţia rezultată după selectarea celui de-al trei-lea punct  de 
pe şablon : 

                
 
2. Proiecţia rezultată după definirea distanţei de simetrizare : 
 

 
 

 

         
        La acestă ultimă opţiune utilizatorul are următorele 
posibilităţi de selecţie pentru a reliaza simetrizarea : 

1. poate selecta al trei-lea punct  care poate fi orice 
punct de gradare de pe şablon 

 
        2. poate defini o distanţă pentru zona care va 
simetrizată : 
        Pentru definirea distanţei se va apăsa direct pe 
butonul « Aplică », ceea ce va determina afişarea unei 
ferestre în care se va introduce valoarea dorită : 

 
         După ce a fost introdusă valoarea se apasă pe 
butonul OK, iar porţiunea haşurată de pe şablon, cuprinsă 
intre cele două puncte selectate iniţial, va fi simetrizată.  
        Atenţie : Prin distanţa de simetrizare se inţelege 
trasarea unei paralele, la distanţa introdusă în tabel, faţă 
de segmentul de simetrizare. 
        3. daca nu se va introduce nicio valoare în ferestra 
afişată şi se apasă direct pe butonul OK piesa va fi 
simetrizată complet. 

Observaţie : Intre primele două puncte selectate, în urma simetrizării , se va crea o linie internă după care se poate face tăierea 
in modul de lucru «Industrializare» . 

 
 
1.6.32 Detecţia punctelor de gradare în funcţie de 
unghi 
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In modul de lucru „Modificare formă” se pote seta ca toate punctele de curbă a căror unghiuri dintre 
tangente sunt mai mici sau egale decît valoarea introdusă în ferestra „Setări Gemini Pattern Editor”, să fie 
transformate în puncte de gradare prin folosirea funcţiei „Identifică punctele de gradare după unghi”.  

In situaţia în care sunt tipare obţinute prin 
extragerea liniei de tăiere ca piesă separată şi utilizatorul 
doreşte transformarea anumitor puncte de curbă de pe tipar 
în puncte de gradare poate folosi acestă funcţie. 

Prin utilizarea ei se înlocuieşte practic selecţia 
manuală a punctelor de curbă în vederea transformării lor în 
puncte de gradare. 

Inainte de a folosi funcţia utilizatorul trebuie să 
seteze marja de detecţie a punctelor gradate. Setarea se 
face accesînd opţiunea „Setări” din bara de meniu,  apoi 
tabul „Tehnic” . 

In dreptul cîmpului „Marjă detecţie puncte 
gradate” se va introduce valoarea unghiului dintre 
tangentele punctului de curbă. Astfel toate punctele de curbă 
a căror unghiuri dintre tangente vor fi mai mici sau egale 
decît valoarea introdusă, vor fi transformate în puncte de 
gradare.    

In tabel sunt exemplificaţi paşii ce trebuie urmaţi 
pentru a putea transforma automat cu funcţia: „Identifica 
puncte de gradare dupa unghi”, anumite puncte de curbă 
de pe un şablon, în puncte de gradare. 
 

 

 

   
                           A) 

                      
B) 

 
        

1. Se măsoară unghiurile dintre 
tangentele punctelor de curbă 
pe care dorim să le transformăm 
în puncte de gradare 
 

2. Se trece valoarea cea mai mare dintre 
unghiurile măsurate (respectiv 103.89) în 
fereatra de „Setări Gemini Pattern 
Editor”, tabul „Tehnic” opţiunea „Marjă 
detecţie puncte gradare”. 
 

2. In modulul „Modificare formă: 
A)se selectează şablonul, 
B)se apasă pe butonul „Identifica 
punctele de gradare după unghi” şi 
punctele de curbă se vor transforma 
automat în puncte de gradare 

 
1.6.33. Ancorarea punctelor de gradare la stratul geometric. 
 
In modul de lucru "Modificare formă" este posibilă definirea unui punct de gradare de pe conturul unei piese ca 
punct geometric, prin selectarea directă a unui punct de pe conturul unei piese şi a unui punct de pe stratul 
geometric (creat în modul de lucru "Made to Measure"). Pentru a realiza această operaţie, în modul de lucru 
"Modificare formă" se selectează piesa pe care se doreşte schimbarea tipului de punct şi se apasă pe funcţia 
"Conectează puncte gradate de puncte de pe stratul geometric". Se selectează punctul de contur care trebuie 
definit ca punct geometric, apoi se selectează punctul corespunzător de pe stratul geometric. După această 
operaţie punctul selectat va fi definit ca punct geometric, iar cotele de gradare ale acestui punct se vor calcula 
automat în funcţie pasul de creştere a dimensiunii (cotei) folosită la definirea punctului de pe stratul geometric. 
 
Paşii ce trebuie urmaţi pentru definirea unui punct ca punct geometric: 
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- în modul de lucru "Modificare formă" se selectează o 
piesă printr-un click în interiorul ei. 

 

- se apasă pe funcţia "Conectează puncte gradate de 
puncte de pe stratul geometric". 

 

În urma apelării acestei funcţii apare o fereastră în care 
sunt descrişi paşii ce trebuie urmaţi: 
1. se plasează cursorul deasupra punctului de gradare de 
pe conturul piesei, ce se doreşte a fi definit ca punct 
geometric, până când lângă cursor apare "OK". Se 
selectează, printr-un click, acest punct. 
 

 

 

2. se plasează cursorul deasupra punctului de pe stratul 
geometric, la care se doreşte a fi ancorat punctul selectat 
în pasul anterior, până când lângă cursor apare "OK". Se 
selectează, printr-un click, acest punct. 
 

 

 
- se repetă paşii 1 şi 2 descrişi mai sus până când toate punctele dorite de pe piesa selectată sunt ancorate la stratul 
geometric. 
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- pentru validarea acestei operaţii se apasă pe "Aplică". 

 

- în urma acestei operaţii, în aria de prorietăţi a punctului 
selectat la pasul 1, va fi bifată automat opţiunea "punctul 
geom." iar în câmpul aferent acestei opţiuni va apărea 
numele punctului de pe stratul geometric, selectat la pasul 
2. 

    
 
 
 
 
 
 
 

1.7 Modul de lucru « DESENARE PIESE » 
 
Pentru a intra în acest  mod de lucru trebuie să apăsaţi pe butonul « DESENARE 

piese »   
 
Cursorul în acest mod de lucru este      
 
 
1.7.1 Noţiuni introductive 
 
In programul Gemini Pattern Editor există două modalitaţi de a crea piese complet noi: prin digitizare sau 

prin DESENARE. Digitizarea presupune existenţa unui şablon a cărui formă să fie reprodusă, fără să necesite 
neapărat cunostinţe privind construcţia tiparelor. Pentru a construi piese pornind de la zero utilizatorul trebuie să 
aibă cunoştinţe suficiente privind construcţia tiparelor.  Calculatorul şi programul Gemini Pattern Editor pot numai 
să ajute proiectantul pentru ca munca lui să se facă mai repede, mai uşor şi mai precis. Timpul de creare a unui 
tipar de bază nou, folosind calculatorul, este redus la cel puţin jumătate faţă de proiectarea manuală, iar  
gradarea unui tipar se face în medie cam de patru ori mai rapid decât gradarea manuală. 

 Construirea unei piese noi se face în principal prin trasarea de linii, curbe şi puncte,liber sau folosind 
funcţii pentru stabilirea distanţelor, unghiurilor, deplasărilor, etc.  Gemini Pattern Editor oferă de asemenea şi o 
serie de  funcţii pentru desenarea de cercuri sau elipse şi pentru desenarea de dreptunghiuri şi pătrate. 

 
1.7.2 Desenarea liberă  
 
 Cel mai simplu mod de a crea u tipar nou este desenul liber. Se intră în modul de lucru « DESENARE » 

şi se apasă butonul corespunzător desenului ce urmează a fi realizat. Se va apăsa  « Construieşte piesa liber 
sau asistat prin puncte şi linii » dacă se doreşte desenarea unei linii.  

Se va folosi una din următoarele funcţii: 
« Construieşte piesa liber sau asistat prin puncte şi curbe » 
« Construieste arc prin 3 puncte »,  
« Construieste arc prin 2 puncte şi raza cercului »,  
« Construieşte arc prin 2 puncte şi unghi de pornire »,  
« Adaugă un florar la şablon » 

dacă se urmăreşte desenarea sau adăugarea unei curbe la tipar. 
 Pentru a desena liber selectaţi una din funcţiile de desenare, faceţi click cu mouse-ul într-o zonă liberă 

pe suprafaţa de lucru. Va fi desenat un punct nou, primul punct al unui tipar nou, şi totodată punctul de origine al 
acestui tipar. Mişcaţi cursorul până în locul unde vreţi să faceţi alt  punct şi faceţi click. La fiecare click cu mouse-
ul se va aplica un punct nou, unit printr-o linie sau printr-o curbă cu punctul anterior. În timpul desenării libere 
puteti selecta orice funcţie de desenare. De exemplu după ce aţi desenat o dreaptă puteţi selecta funcţia 
« Construieşte piesa liber sau asistat prin puncte şi curbe » pentru ca următorul segment al tiparului să fie o 
curbă 
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Desenarea unui tipar nou: 

 

 

Se apasă unul din butoanele de 
desenare menţionate în funcţie de 
tipul segmentului ce urmează a fi 
desenat (linie dreaptă sau curbă). 

Se face click 
într-o zona liberă 
de pe suprafaţa de 
lucru; va apare 
primul punct al 
noului tipar. 

Se deplasează 
cursorul până la 
poziţia următorului 
punct şi se face click. 

Se repetă operaţiunea, la 
fiecare click va fi adăugat un 
nou punct. În timpul desenării 
utilizatorul poate opta pentru 
oricare din funţiile de 
desenare menţionate. 

 
Încheirea desenării unui tipar: 
Pentru a încheia desenara unui tipar:  
- închideţi conturul piesei prin click pe ultimul punct, piesa se se va colora; 
- sau faceţi click dreapta cu mouse-ul, iar conturul piesei va rămâne deschis, piesa nu se va colora. 

 
 

Varianta 1:  desenarea se încheie prin închiderea 
conturului piesei; pentru aceasta se continuă desenul 

până se ajunge din nou pe primul punct; când cursorul 
ajunge din nou pe primul punct apare lângă el simbolul 

de închidere a perimetrului; se face click pe primul 
punct şi piesa se închide iar interiorul ei se colorează 

Varianta 2: desenarea se incheie fară ca piesa să 
fie terminată; se face click dreapta cu mouse-ul după 

ce s-a aplicat ultimul punct; deoarece conturul rămâne 
deschis interiorul piesei nu se colorează 

 
1.7.3 Continuarea desenării unei piese 
 
O piesă care are conturul deschis (deci interiorul ei este necolorat) poate fi dezvoltată prin desenarea de noi 

puncte şi linii. Pentru aceasta trebuie mai întâi să se intre în modul de lucru « PIESE », să se selecteze piesa 
respectivă, să se intre în modul de lucru « DESENARE PIESE » şi să se facă click pe unul din capetele 
conturului piesei, după care desenarea se desfăşoară exact cum a fost descris în paragrafele anterioare. 

 

 

 

  
Pentru a 

continua desenarea 
unui tipar cu conturul 
deschis se intră mai 
întâi în modul de 
lucru « PIESE » 

Se selectează 
piesa care urmează 
a fi continuată. 

Se intră în 
modul de  lucru 
« DESENARE » şi 
se selectează una 
din funcţiile de 
desenare . 

Se mişcă 
cursorul până 
deasupra unui capăt 
al perimetrului. 
Cursorul va indica 
poziţia corectă când 
se află deasupra 

Se continuă apoi 
normal desenarea 
piesei, după cum este 
descris în paragrafele 
anterioare. 
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unui capăt.  Se face 
click pe acest capăt. 

 
1.7.4 Folosirea tastelor CTRL, SHIFT, ALT pentru desenarea liberă a liniilor 
 
Deşi rapidă şi la îndemâna utilizatorului, desenarea libera, aşa cum a fost descrisa la paragraful 1.7.2 nu 

este folosită ca atare, deoarece desenând liber nu se pot crea piese precise, cu dimensiuni exacte. 
Pentru a oferi o precizie superioară în amplasarea noilor puncte se pot folosi tastele CTRL, SHIFT şi ALT. 

Dacă se ţine apăsată una din aceste taste în timp ce se desenează o nouă linie dintr-o piesă, apar constrângeri 
în ceea ce priveşte unghiul absolut sau relativ al liniei sau în ceea ce priveşte poziţia următorului punct. 

 
Tasta CTRL, dacă este ţinută apăsată în timp ce se desenează, face ca următoarea linie trasată să fie 

perfect orizontală, verticală, sau oblică la unghiuri de 15, 30, 45, 60, 75 de grade faţă de coordonatele 
suprafeţei de lucru 

 

 

Dacă se ţine apăsat CTRL, 
următoarea linie desenată se poate roti 
numai în unghiuri fixe faţă de 
coordonatele sistemului  

 
Pasul de rotire este de 15°, deci se 

vor putea face inclinatii de 0°, 15°, 30°, 
45°, 60°, 75°, 90° faţă de coordonatele 
sistemului 

 
Tasta SHIFT, dacă este ţinută apăsată în timp ce se deseneaza, face ca următoarea linie trasată să fie 

perfect perpendiculara sau la un unghi de 15,30, 45, 60, 75 grade faţă de linia 
anterioara. 

 

 

Dacă se ţine apăsat SHIFT, 
următoarea linie desenată se poate roti 
numai în unghiuri fixe faţă linia 
anterioara 

 
Pasul de rotire este de 15°, deci se 

vor putea face înclinaţii de 0°, 15°, 30°, 
45°, 60°, 75°, 90° faţă de linia 
anterioara 

 
Tasta ALT, dacă este ţinută apăsată în timp ce se desenează, face ca următorul punct desenat să fie atras 

şi suprapus perfect peste punctele altor piese, fiind astfel posibil să să 
muleze conturul piesei noi pe conturul unei piese existente deja 

 

  
Sus se construieşte o piesă 

nouă a cărei contur trebuie să 
urmărească perfect conturul piesei 
de jos, deja existente.  

Pentru a suprapune perfect 
punctele piesei noi peste punctele 
piesei vechi, se ţine apăsat în timpul 
desenării tasta ALT. Punctele piesei 
existente vor deveni magnetice şi vor 
atrage punctele noi pentru a se 
suprapune perfect peste ele. 

 

 
Tineţi apăsată tasta 

  
in timp ce desenaţi pentru 

ca următoarea linie să fie la 
un unghi precis faţă de linia 

anterioară 
 

Tineţi apăsată tasta 

  
in timp ce desenaţi pentru a 
suprapune precis următorul 

punct desenat peste 
punctele altor piese 

Tineţi apăsată tasta 

  
in timp ce desenaţi pentru 

ca următoarea linie să fie la 
un unghi precis faţă de 
coordonatele sistemului 



ldfkjghdlfg                  Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor 

89 

 

 

 



ldfkjghdlfg                  Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor 

90 

 

 

1.7.5 Desenarea unei linii folosind cote şi dimensiuni exacte 
 
Pentru a desena o piesă foarte precis şi cu cote exacte se poate proceda în două moduri: 
A. Pentru următorul segment de linie să se precizează lungimea şi unghiul pe care trebuie să îl aibă faţă de 

coordonatele sistemului sau faţă de linia anterioară (Constrângere la următoarea linie), sau 
B. Pentru următorul punct desenat să se specifice coordonatele verticală şi orizontală faţă de originea piesei 

sau faţă de ultimul punct desenat anterior. (Constrângere la următorul punct) 
 
 
A. Desenare unei linii cu constrângere la următoarea linie 
 
Pentru a desena asistat de calculator pe baza parametrilor următoarei 

linii desenate, trebuie bifat « următoarea linie » în meniul din dreapta 
suprafeţei de lucru. După ce se bifează se vor activa căsuţele în care se 
poate trece lungimea şi unghiul următoarei linii. 

 

Stabilirea unghiului următorului 
segment de linie care se va desena 

Stabilirea lungimii următorului 
segment de linie care se va desena 

Stabilirea atât a unghiului cât şi a 
lungimii următorului segment de linie 

care se va desena 

   
    
 Se bifează « Unghi » apoi se 

scrie valoarea unghiului şi se apasă 
ENTER.  Dacă unghiul este exprimat 
faţă de coordonatele sistemului se 
bifează « Absolut », iar dacă unghiul 
este exprimat faţă de linia anterioară 
se bifează corespunzator. 

   Când se revine cu cursorul pe 
zona de lucru, direcţia liniei care se 
desenează este constrânsă conform 
unghiului dat, iar punctul care 
urmează a fi desenat culisează de-a 
lungul acestei direcţii 

 

   
  Se bifează « Lungime » apoi se 

scrie lungimea următorului segment şi 
se apasă ENTER.  

    Când se revine cu cursorul pe 
zona de lucru, lungimea segmentului 
este constrânsă la lungimea dată, iar 
punctul care urmează a fi desenat 
culisează pe un cerc cu această rază.  

  
  Se bifează atât « Unghi » cât şi 

« Lungime », şi se scriu apoi lungimea 
şi unghiul următorului segment.  Fiind 
precizate atât unghiul (direcţia) cât şi 
lungimea, înseamnă că următorul 
segment (şi implicit următorul punct) 
este perfect fixat. Pentru ca următorul 
segment să fie desenat, se apasă 
butonul « Aplică » sau se revine cu 
cursorul în suprafaţa  de lucru (punctul 
va fi complet imobil, nu va mai putea 
urmări cursorul) şi se face click. 
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B. Desenare unei linii cu constrângere la următorul punct  
 
Pentru a desena asistat de calculator pe baza coordonatelor 

următorului punct desenat, trebuie bifat « următorul punct » în meniul din 
dreapta suprafeţei de lucru. După ce se bifează se vor activa căsuţele în 
care se pot scrie coordonatele noului punct faţă de originea piesei sau faţă 
de punctul anterior. 

 
Există două posibilităţi de a preciza poziţia următorulu punct desenat: 

1. coordonate X şi Y faţă de punctul de origine a piesei 
2. deplasare dX şi dY  faţă de ultimul punct amplasat 

 
Desenarea unui nou punct la 

coordonate date faţă de originea 
piesei 

Desenarea unui nou punct prin 
stabilirea deplasării faţă de ultimul 

punct 

  
Pentru a crea un punct pe bază 

coordonatelor faţă de punctul de origine 
a piesei, faceţi click cu mouse-ul în una 
din căsuţele X sau Y, scrieţi coordonatele 
noului punct apoi apăsaţi butonul « 
Aplică ». Pe ecran va apare un nou punct 
la coordonatele date. 

Pentru a crea un nou punct la o 
anumită distanţă faţă de ultimul punct 
desenat faceţi click cu mouse-ul în 
căsuţa dX sau dY, introduceţi distanţele 
pe verticală şi orizontală faţă de ultimul 
punct apoi apăsaţi butonul « Aplică ». 
Pe ecran va apare un nou punct la 
distanţele date. 

 
 
1.7.6 Desenarea curbelor  - Construieşte 

piesa liber sau asistat prin puncte şi curbe 
 
In Gemini Pattern Editor se pot desena direct 

curbe. Pentru aceasta se intră în modul de lucru 
“Desenare” şi apoi se apasă butonul “Construişte piesa 
liber sau asistat prin puncte şi curbe. 

 
După apăsarea acestui buton se face un click cu mouse-ul într-o zonă liberă pe suprafaţa de lucru. Va fi 

desenat un punct nou. Se mişcă apoi cursorul până în locul unde se doreşte realizarea celui de-al doilea punct şi 
se face clic. Intre cele două puncte se va contrui temporar o linie dreaptă şi în funcţie de poziţia mouse-ului se va 

desena forma unei curbe. La fiecare clic de mouse se va construi o curba de o anumita formă dată de pozitia 
următorului punct. 

 
Pentru a încheia desenara piesei:  
- închideţi conturul piesei prin click pe ultimul punct, piesa se se va colora ; 
- sau faceţi click dreapta cu mouse-ul, iar conturul piesei va rămâne deschis, piesa nu se va colora. 
 
 

 

   
Se apasă butonul 

« Construieşte piesa liber 
sau asistat prin puncte şi 
curbe » 

Se face click într-o 
zona liberă de pe 
suprafaţa de lucru; va 
apare primul punct al 
noii piese. 

Se deplasează 
cursorul până la 
poziţia următorului 
punct şi se face 
click. 

Se repetă operaţiunea; la fiecare 
click va fi adăugat un nou punct ; între 
aceste puncte vor fi desenate curbe  

După ce aţi introdus 
coordonatele apăsaţi 

butonul  

  
pentru ca să se 

deseneze un nou 
punct la coordonatele 

precizate 
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1.7.7 Folosirea tastelor CTRL, SHIFT, ALT pentru desenarea liberă a curbei 
 
 Pentru a oferi o precizie superioară în amplasarea noilor puncte se pot folosi tastele CTRL, SHIFT şi 

ALT. Dacă se ţine apăsată una din aceste taste în timp ce se desenează o nouă curbă dintr-o piesă, apar 
constrângeri în ceea ce priveşte unghiul absolut sau relativ al liniei sau în ceea ce priveşte poziţia următorului 
punct. 

 
Dacă se ţine tasta CTRL apăsată în timp ce se desenează următoarea linie trasată va fi constrânsă la un 

unghi de 15 grade (15, 30, 45, 60, 75 de grade) faţă de coordonatele 
suprafeţei de lucru 

 

 

 
Dacă se ţine apăsat 

CTRL, următoarea curba se va 
construi sub unghiuri fixe faţă 
de coordonatele sistemului  

 
Pasul de rotire este de 

15°, deci se vor putea face 
inclinatii de 0°, 15°, 30°, 45°, 
60°, 75°, 90° faţă de 
coordonatele sistemului 

 
Tasta SHIFT ţinută apăsată în timpul desenării face ca următoarea curbă trasată să fie desenată sub 

unghiuri fixe faţă de prelungirea liniei dintre cele două puncte ce definesc curba anterioară. Dreapta determinată 
de punctele de început şi sfârşit al celei de-a doua curbe va face un unghi de 
15,30, 45, 60, 75 grade faţă prelungirea liniei dintre cele două puncte ce definesc 
curba anterioară. 

 

 

Dacă se ţine apăsat SHIFT, 
următoarea curbă se poate roti numai 
în unghiuri fixe faţă de prelungirea 
liniei dintre cele două puncte ce 
definesc curba anterioară 

 
Pasul de rotire este de 15°, deci 

se vor putea face înclinaţii de 0°, 15°, 
30°, 45°, 60°, 75°, 90° faţă de de 
prelungirea liniei dintre cele două 
puncte ce definesc curba anterioară. 

 

 
 
Dacă se ţine tasta ALT apăsată în timp ce se desenează următorul punct 

desenat va fi atras şi suprapus perfect peste punctele altor piese, fiind 
astfel posibil să să muleze conturul piesei noi pe conturul unei piese existente 
deja. 

 

  
Sus se construieşte o piesă 

nouă a cărei contur trebuie să 
urmărească perfect conturul piesei 
de jos, deja existente.  

Pentru a suprapune perfect 
punctele piesei noi peste punctele 
piesei vechi, se ţine apăsat în timpul 
desenării tasta ALT. Punctele piesei 
existente vor deveni magnetice şi vor 
atrage punctele noi pentru a se 
suprapune perfect peste ele. 

 
Tineţi apăsată tasta 

  
in timp ce desenaţi 
pentru ca următoarea 
curbă să fie la un unghi 
precis faţă de prelungirea 
liniei dintre cele două 
puncte ce definesc curba 
anterioară 

 

Tineţi apăsată tasta 

  
in timp ce desenaţi pentru a 
suprapune precis următorul 
punct desenat peste 
punctele altor piese 

Tineţi apăsată tasta 

  
în timp ce desenaţi pentru 
ca următoarea curba să fie 
desenată la un unghi precis 
faţă de coordonatele 
sistemului 
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1.7.8 Desenarea unei curbe folosind cote şi dimensiuni exacte 
 
Atenţie : cotele si dimesiunile se vor referi la linia determinată de punctul de început şi sfârşit al curbei, nu la 

dimensiunile curbei 
 
Pentru a desena o curbă precis şi cu cote exacte se poate proceda în două moduri: 
A. pentru următoarea linie determinată de punctul de început şi sfârşit al curbei în curs de desenare să se 

precizeze lungimea şi unghiul pe care trebuie să îl aibă faţă de coordonatele sistemului sau faţă de linia 
determinată de punctul de început şi sfârşit al curbei anterioare (Constrângere la următoarea linie), sau 

B. pentru următorul punct desenat să se specifice coordonatele verticală şi orizontală faţă de originea piesei 
sau faţă de ultimul punct desenat anterior. (Constrângere la următorul punct) 

 
A. Desenarea curbei cu constrângere la următoarea linie 
 
Pentru a desena asistat de calculator pe baza parametrilor următoarei 

curbe desenate, trebuie bifat « următoarea linie » în meniul din dreapta 
suprafeţei de lucru. După ce se bifează se vor activa căsuţele în care se 
poate trece lungimea şi unghiul următoarei linii deternminate de primul şi 
ultimul punct al curbei în curs de desenare. 
 

Stabilirea unghiului următorului 
segment determinat de primul şi 
ultimul punct al curbei în curs de 
desenare. 

Stabilirea lungimii următorului 
segment determinat de primul şi 
ultimul punct al curbei care se va 
desena 

Stabilirea atât a unghiului cât şi a 
lungimii următorului segment determinat de 
primul şi ultimul punct al curbei care se va 

desena 

   
    
 Se bifează « Unghi » apoi se 

scrie valoarea unghiului şi se apasă 
ENTER.  Dacă unghiul este exprimat 
faţă de coordonatele sistemului se 
bifează « Absolut », iar dacă unghiul 
este exprimat faţă de linia determinată 
de primul şi ultimul punct al curbei 
anterioară se bifează corespunzător. 

   Când se revine cu cursorul pe 
zona de lucru, direcţia liniei 
determinată de primul şi ultimul punct 
al curbei care se desenează este 
constrânsă conform unghiului dat, iar 
punctul care urmează a fi desenat 
culisează de-a lungul acestei direcţii 

   
  Se bifează « Lungime » apoi 

se scrie lungimea următorului 
segment şi se apasă ENTER.  

    Când se revine cu cursorul 
pe zona de lucru, lungimea 
segmentului determinat de primul şi 
ultimul punct al curbei care se va 
desena este constrânsă la lungimea 
dată, iar punctul care urmează a fi 
desenat culisează pe un cerc cu 
această rază.  

  
  Se bifează atât « Unghi » cât şi 

« Lungime », şi se scriu apoi lungimea şi 
unghiul următorului segment determinat de 
primul şi ultimul punct al curbei ce se va 
desena.  Fiind precizate atât unghiul 
(direcţia) cât şi lungimea, înseamnă că 
următorul segment (şi implicit următorul 
punct) este perfect fixat. Pentru ca următorul 
segment să fie desenat, se apasă butonul « 
Aplică » sau se revine cu cursorul în 
suprafaţa  de lucru (punctul va fi complet 
imobil, nu va mai putea urmări cursorul) şi se 
face click. 
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B. Desenarea curbei cu constrângere la următorul punct  
 
Pentru a desena asistat de calculator pe baza coordonatelor următorului 

punct desenat, trebuie bifat « următorul punct » în meniul din dreapta 
suprafeţei de lucru. După ce se bifează se vor activa căsuţele în care se pot 
scrie coordonatele noului punct faţă de originea piesei sau faţă de punctul 
anterior. 

 
Există două posibilităţi de a preciza poziţia următorulu punct desenat al unei curbe: 

1. coordonate X şi Y faţă de punctul de origine a piesei 
2. deplasare dX şi dY  faţă de ultimul punct amplasat 

 
Desenarea unui nou punct al 

curbei la coordonate date faţă de 
originea piesei 

Desenarea unui nou punct al 
curbei prin stabilirea deplasării faţă 

de ultimul punct 

  
Pentru a crea un punct pe baza 

coordonatelor faţă de punctul de origine 
a piesei, faceţi click cu mouse-ul în una 
din căsuţele X sau Y, scrieţi coordonatele 
noului punct apoi apăsaţi butonul « 
Aplică ». Pe ecran va apare un nou punct 
la coordonatele date. 

Pentru a crea un nou punct la o 
anumită distanţă faţă de ultimul punct 
desenat faceţi click cu mouse-ul în 
căsuţa dX sau dY, introduceţi distanţele 
pe verticală şi orizontală faţă de ultimul 
punct apoi apăsaţi butonul « Aplică ». 
Pe ecran va apare un nou punct la 
distanţele date. 

 
 
1.7.9 Utilizarea florarelor la desenarea tiparelor 
 
Un florar este un instrument de desen care prezintă curbe variate şi este folosit de către proiectanţi pentru 

trasarea curbelor plane.  
In modu de lucru « Desenare » există posibilitatea de a adăuga un florar pe un şablon în curs de desenare. 

Această funcţie este utilă la trasarea cu uşurintă a anumitor contururi ca de de exemplu răscroiala mânecii, 
răscroiala capului de mânecă, răscroiala gâtului, forma cusăturii laterale a unui produs etc. 

Adăugarea de florare pe un tipar presupune în prealabil crearea unei librării (colecţii) a formelor utilizate. 
Acest lucru înseamnă că utilizatorul îşi va contrui mai întâi formele contururilor dorite, le va salva într-o librărie şi 
apoi le va folosi ori de câte ori are nevoie. Pentru a salva florare în librărie se foloseşte funcţia « Extrage florar » 
din modul de lucru « Modificare formă » aşa cum este descris în capitolul 1.6.28. 

Pentru a adăuga un florar pe şablonul în curs de desenare se selectează funcţia «  Adaugă un florar la 
şablon » şi se indică poziţia celui de-al doilea punct. După stabilirea celor două puncte între care se aplică 
florarul apare fereastra  de « Vizualizare florare » din care utilizatorul selectează florarul dorit. De asemeni un 
florar poate fi utilizat pentru a continua desenarea unei piese cu conturul deschis. 

 
Utilizarea unui florar la desenarea unui tipar 

 

 
Se intră în modul de lucru « Desenare » şi se 

selectează funcţia « Adaugă un florar la şablon » 

 

Se deplasează cursorul până în punctul în 
care se doreşte adăugarea unei curbe din colecţia 
de florare şi se face click. Pentru acest punct se 
pot stabili coordonatele folosind meniul din 
dreapta.     

 

După ce aţi introdus 
coordonatele apăsaţi 

butonul  

  
pentru ca să se 

deseneze un nou punct 
al cubei la coordonatele 

precizate 
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După adăugarea celui de-al doilea punct va apare  
fereastra de « Vizualizare florare » din care 
utilizatorul selectează florarul dorit.  La 
deschiderea ferestrei, nu este selectat nici un 
florar. La selectarea unui florar din listă, în partea 
dreaptă a ferestrei « Vizualizare florare » va fi 
afişată curba. În acelaşi timp conturul piesei între 
ultimele două puncte adăugate va lua forma 
florarului selectat.  Florarul ales poate fi flipat 
(întors în oglindă) pe x sau pe y până ce ajunge pe 
piesă în poziţia dorită.  

In fereastra de vizualizare florare, pe lângă 
fliparea florarelor se mai pot realiza şi operaţii ca: 
ştergere, redenumire, mutare mai sus sau mai jos 
a unui florar în lista cu florare (vezi capitolul 1.6.28)  

Pentru a aplica florarul selectat la tipar se 
apasă butonul « Ok ». În cazul în care se renunţă 
la aplicarea florarului se apasă butonul « Cancel ».  

 

După apăsarea butonului  « Ok »,pe porţiunea 
indicată şablonul va prelua forma florarului 
selectat. Se poate continua desenarea prin 
selectarea altei funcţii de desenare. 

 
Obs: Piesa pe care se adaugă florarul nu trebuie să aibă aceleaşi dimensiuni cu piesa de pe care s-a 

extras; în cazul în care piesele au dimensiuni diferite, florarul adaugat se va calcula proportional astfel încât să 
îşi păstreze forma extrasă. 

 
Dacă utilizatorul doreşte doar  să vizualizeze sau să revizuie lista cu florare 

atunci poate deschide fereastra « Vizualizare florare » direct  din fereastra de 
setări generale a aplicaţiei Gemini Pattern Editor. Pentru a deschide fereastra 
de setări generale a aplicatiei se va face click pe meniul scris « Setări ». În 
fereastra de Setari generale va trebui să apese butonul « Vizualizare florare ». 

 
 
1.7.10 Desenarea unui arc prin trei puncte 
 
In Gemini Pattern Editor se pot construi arce de cerc prin trei puncte. 

Pentru aceasta se intră în modul de lucru « Desenare » şi apoi se apasă 
butonul « Construieşte arc prin trei puncte ».  

 
După apăsarea acestui buton se face un click cu mouse-ul într-o zonă liberă pe suprafaţa de lucru. Va fi 

desenat un punct nou. Se mişcă apoi cursorul până în locul unde se doreşte realizarea celui de-al doilea punct şi 
se face clic. Intre cele două puncte se va contrui forma unei curbe. Se deplasează apoi cursorul până în locul 
unde se doreşte realizarea celui de-al treilea punct şi se face clic. Va rezulta astfel un arc de cerc definit de trei 

puncte. 
 
Pentru a încheia desenara arcului de cerc faceţi click dreapta cu mouse-ul, iar conturul piesei va rămâne 

deschis (piesa nu se va colora). Pentru a continua desenarea, fără a încheia desenarea,  se va selecta o altă 
funcţie din bara cu butoane a modului de lucru « Desenare ». Noua funcţie selectată va fi legată la arcul de cerc 
construit anterior. 

 

 
 

 
Se apasă butonul 

« Construieşte arc prin trei 
puncte » 

Se face click într-o 
zona liberă de pe 
suprafaţa de lucru; va 
apare primul punct al 
noii piese. 

Se deplasează 
cursorul până la 
poziţia următorului 
punct şi se face 
click. 

Se deplasează 
cursorul până la poziţia 
celui de-al treilea punct şi 
se face click ; între primul 
şi ultimul punct se va 
desena un arc de cerc  
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1.7.11 Folosirea tastelor CTRL, SHIFT, ALT pentru desenarea liberă a arcului prin 3 puncte 
 
Pentru a oferi o precizie superioară în amplasarea noilor puncte se pot folosi tastele CTRL, SHIFT şi ALT. 

Dacă se ţine apăsată una din aceste taste în timp ce se desenează ultimele două puncte care definesc arcul de 
cerc, apar constrângeri în ceea ce priveşte unghiul absolut sau relativ al liniei ce uneşte ultimul punct desenat şi 
punctul ce urmează a fi desenat  sau în ceea ce priveşte poziţia următorului punct. 

Dacă se ţine tasta CTRL apăsată în timp ce se desenează ultimele două puncte care definesc arcul de cerc, 
linia dintre ultimul punct desenat şi cel în curs de desenare va fi constrânsă la un unghi de 15 grade (15, 30, 45, 
60, 75 de grade) faţă de coordonatele suprafeţei de lucru 

 
 
Dacă se ţine apăsat CTRL, 

în timp ce se desenează ultimele 
două puncte care definesc arcul 
de cerc, linia dintre ultimul punct 
desenat şi cel în curs de 
desenare se va construi sub 
unghiuri fixe faţă de 
coordonatele sistemului  

 
Pasul de rotire este de 15°, 

deci se vor putea face inclinatii 
de 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° 
faţă de coordonatele sistemului 

Tasta SHIFT ţinută apăsată în timpul desenării face ca linia determinată de ultimul punct desenat şi cel în 
curs de desenare al arcului de cerc să fie desenată sub unghiuri fixe faţă de prelungirea liniei dintre primul şi al 
doilea punct desenat. Dreapta determinată de ultimul punct desenat şi cel în curs de desenare va face un unghi 
de 15, 30, 45, 60, 75 grade faţă prelungirea liniei dintre primul şi al doilea punct desenat ce definesc curba 
anterioară a arcului de cerc. 

 

 

Dacă se ţine apăsat SHIFT, linia 
determinată de ultimul punct desenat 
şi cel în curs de desenare al arcului 
de cerc se poate roti numai în 
unghiuri fixe faţă de prelungirea 
liniei dintre primul şi al doilea punct 
desenat ce definesc curba 
anterioară a arcului de cerc 

 
Pasul de rotire este de 15°, deci 

se vor putea face înclinaţii de 0°, 15°, 
30°, 45°, 60°, 75°, 90° faţă de de 
prelungirea liniei dintre primul şi al 
doilea punct desenat ce definesc 
curba anterioară a arcului de cerc. 

Dacă se ţine tasta ALT apăsată în timp ce se desenează următorul punct desenat va fi atras şi suprapus 
perfect peste punctele altor piese, fiind astfel posibil să să muleze conturul 
piesei noi pe conturul unei piese existente deja. 

 

  
Pentru a realiza o nouă formă a decolteului unei bluze se poate desena 

un arc de cerc prin trei puncte. Punctele arcului de cerc se vor magnetiza în 
punctele de pe linia umărului a bluzei şi în punctul tehnic interior de pe mijocul 
feţei. Pentru a suprapune perfect punctele arcului de cerc noi peste punctele 
feţei, se ţine apăsat în timpul desenării tasta ALT. 

 
 

Tineţi apăsată tasta 

  
în timp ce desenaţi 

pentru ca următoarea 
linie determinată de 
ultimul punct desenat şi 
cel în curs de desenare 
să fie la un unghi precis 
faţă de prelungirea liniei 
dintre primul şi al doilea 
punct desenat ce 
definesc curba anterioară 
a arcului de cerc 

 

Tineţi apăsată tasta 

  
în timp ce desenaţi pentru 

a suprapune precis 
următorul punct desenat 

peste punctele altor piese 

Tineţi apăsată tasta 

  
în timp ce desenaţi 
următorul punct pentru ca 
linia dintre ultimul punct 
desenat şi cel în curs de 
desenare să fie desenată la 
un unghi precis faţă de 
coordonatele sistemului 
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1.7.12 Desenarea unui arc de cerc prin trei puncte folosind cote şi dimensiuni exacte 
 
Atenţie : cotele si dimesiunile se vor referi la linia determinată de două puncte desenate şi nu la dimensiunile 

curbei dintre două puncte. 
Pentru a desena un arc de cerc prin trei puncte precis şi cu cote exacte se poate proceda în două moduri: 
 
A. pentru următoarea linie determinată de primul şi al doilea punct şi linia determinată de cel de-al doilea şi 

al treilea punct al arcului în curs de desenare să se precizeze lungimea şi unghiul pe care trebuie să îl aibă faţă 
de coordonatele sistemului sau faţă de linia determinată de primul punct şi cel de-al doilea al curbei anterioare 
(Constrângere la următoarea linie) 

sau 
B. pentru următorul punct desenat să se specifice coordonatele verticală şi orizontală faţă de originea piesei 

sau faţă de ultimul punct desenat anterior. (Constrângere la următorul punct) 
 
A. Desenarea arcului prin trei puncte cu constrângere la 

următoarea linie 
Pentru a desena asistat de calculator pe baza parametrilor următoarei 

linii determinate de ultimul punct desenat şi cel in curs de desenare, trebuie 
bifat      « următoarea linie » în meniul din dreapta suprafeţei de lucru. După 
ce se bifează se vor activa căsuţele în care se poate trece lungimea şi unghiul următoarei linii deternminate de 
ultimul punct desenat şi cel în curs de desenare al arcului de cerc. 

 

Stabilirea unghiului următorului 
segment determinat de primul şi cel 
de-al doilea punct al arcului în curs de 
desenare. 

Stabilirea lungimii 
următorului segment determinat 
de al doilea şi al treilea punct 
desenat al arcului care se va 
desena 

Stabilirea atât a unghiului cât şi a 
lungimii următorului segment 

determinat de al doilea şi al treilea 
punct al arcului care se va desena 

   
   
  Se bifează « Unghi » apoi se 

scrie valoarea unghiului şi se apasă 
ENTER.  Dacă unghiul este exprimat 
faţă de coordonatele sistemului se 
bifează « Absolut », iar dacă unghiul 
este exprimat faţă de linia determinată 
de primul şi ultimul punct al curbei 
anterioară se bifează corespunzător. 

   Când se revine cu cursorul pe 
zona de lucru, direcţia liniei 
determinată de primul şi ultimul punct 
al curbei care se desenează este 
constrânsă conform unghiului dat, iar 
punctul care urmează a fi desenat 
culisează de-a lungul acestei direcţii 

 

   
Se bifează « Lungime » apoi 

se scrie lungimea următorului 
segment şi se apasă ENTER.  

    Când se revine cu 
cursorul pe zona de lucru, 
lungimea segmentului determinat 
de al doilea şi al treilea punct al 
arcului care se va desena este 
constrânsă la lungimea dată, iar 
punctul care urmează a fi 
desenat culisează pe un cerc cu 
această rază.  

  
 Se bifează atât « Unghi » cât şi 

« Lungime », şi se scriu apoi 
lungimea şi unghiul următorului 
segment determinat de al doilea şi al 
treilea punct desenat al arcului ce se 
va desena.  Fiind precizate atât 
unghiul (direcţia) cât şi lungimea, 
înseamnă că următorul segment (şi 
implicit următorul punct) este perfect 
fixat. Pentru ca următorul segment să 
fie desenat, se apasă butonul « 
Aplică » sau se revine cu cursorul în 
suprafaţa  de lucru (punctul va fi 
complet imobil, nu va mai putea 
urmări cursorul) şi se face click. 
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B. Desenarea arcului prin 3 puncte cu constrângere la următorul punct  
 
Pentru a desena asistat de calculator pe baza coordonatelor următorului 

punct desenat, trebuie bifat « următorul punct » în meniul din dreapta suprafeţei 
de lucru. După ce se bifează se vor activa căsuţele în care se pot scrie 
coordonatele noului punct faţă de originea piesei sau faţă de punctul anterior. 

 
Există două posibilităţi de a preciza poziţia următorulu punct desenat al unei 

curbe: 
1. coordonate X şi Y faţă de punctul de origine a piesei 
2. deplasare dX şi dY  faţă de ultimul punct amplasat 

 
Desenarea unui nou punct al 

arcului la coordonate date faţă de 
originea piesei 

Desenarea unui nou punct al 
arcului prin stabilirea deplasării faţă 

de ultimul punct 

  
Pentru a crea un punct pe baza 

coordonatelor faţă de punctul de origine 
a piesei, faceţi click cu mouse-ul în una 
din căsuţele X sau Y, scrieţi coordonatele 
noului punct apoi apăsaţi butonul « 
Aplică ». Pe ecran va apare un nou punct 
la coordonatele date. 

Pentru a crea un nou punct la o 
anumită distanţă faţă de ultimul punct 
desenat faceţi click cu mouse-ul în 
căsuţa dX sau dY, introduceţi distanţele 
pe verticală şi orizontală faţă de ultimul 
punct apoi apăsaţi butonul « Aplică ». 
Pe ecran va apare un nou punct la 
distanţele date. 

 
 
1.7.13 Desenează arc prin două puncte şi raza cercului  
 
In Gemini Pattern Editor se pot construi arce de cerc 

prin două puncte şi raza cercului. Pentru aceasta se intră în 
modul de lucru « Desenare » şi apoi se apasă butonul 
« Construieşte arc prin două puncte şi raza cercului ».  

 
După apăsarea acestui buton se face un click cu mouse-ul într-o zonă liberă pe suprafaţa de lucru. Va fi 

desenat un punct nou. Se mişcă apoi cursorul până în locul unde se doreşte realizarea celui de-al doilea punct şi 
se face clic. Intre cele două puncte se va construi forma unei curbe. Se deplasează apoi cursorul până în locul 
unde se doreşte realizarea celui de-al treilea punct şi se face clic. Cel de-al treilea punct se regăseşte pe arcul 
de cerc desenat între primele două puncte. Acest punct dă adâncimea arcului de cerc. Va rezulta astfel un arc 
de cerc definit de două puncte şi raza cercului. 

 

După ce aţi introdus 
coordonatele 

apăsaţi butonul  

  
pentru a se desena 

un nou punct al 
arcului la 

coordonatele 
precizate 
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Pentru a încheia desenara arcului de cerc faceţi click dreapta cu mouse-ul, iar conturul piesei va rămâne 

deschis (piesa nu se va colora). 
Pentru a continua desenarea, fără a încheia desenarea,  se va selecta o altă funcţie din bara cu butoane a 

modului de lucru « Desenare ». Noua funcţie selectată va fi legată la arcul de cerc construit anterior. 
 
 
1.7.14 Folosirea tastelor CTRL şi ALT pentru desenarea liberă a arcului prin 2 puncte şi 

raza cercului 
 
Pentru a oferi o precizie superioară în amplasarea noilor puncte se pot folosi tastele CTRL şi ALT. Dacă se 

ţine apăsată una din aceste taste în timp ce se desenează primele două puncte care definesc arcul de cerc, apar 
constrângeri în ceea ce priveşte unghiul absolut sau relativ al liniei ce uneşte primul punct desenat şi cel de-al 
doilea. 

Dacă se ţine tasta CTRL apăsată în timp ce se desenează cel de-al doilea punct care defineşte arcul de 
cerc, linia dintre primul punct desenat şi cel de-al doilea va fi constrânsă la un unghi de 15 grade (15, 30, 45, 60, 
75 de grade) faţă de coordonatele suprafeţei de lucru 

 

 

 
Dacă se ţine apăsat CTRL, 

în timp ce se desenează al 
doilea punct defineşte arcul de 
cerc, linia dintre primul punct 
desenat şi cel de-al doilea se va 
construi sub unghiuri fixe faţă 
de coordonatele sistemului  

 
Pasul de rotire este de 15°, 

deci se vor putea face inclinatii 
de 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° 
faţă de coordonatele sistemului 

 
Dacă se ţine tasta ALT apăsată în timp ce se desenează următorul punct desenat va fi atras şi suprapus 

perfect peste punctele altor piese. 

  
Pentru a realiza forma deschiderii buzunarului la pantalon se poate folosi 

funcţia de desenare « Contruieşte arc de cerc prin 2 puncte şi raza cercului  
Primele două puncte ale arcului de cerc se vor magnetiza în punctele de pe 
faţa pantalonului. Pentru a suprapune perfect punctele arcului de cerc noi 
peste punctele feţei de pantalon, se ţine apăsat în timpul desenării tasta ALT. 
Cel de-al treilea punct va da forma arcului de cerc. 

 
 

   
Se apasă butonul 

« Construieşte arc prin 
două puncte şi raza 
cercului » 

Se face click într-o 
zona liberă de pe 
suprafaţa de lucru; va 
apare primul punct al 
noii piese. 

Se deplasează 
cursorul până la 
poziţia următorului 
punct şi se face 
click ;  între primul şi 
ultimul punct se va 
desena un arc de 
cerc. 

Se deplasează 
cursorul până la poziţia 
celui de-al treilea punct şi 
se face click ; acest punct 
va da adâncimea arcului 
de cerc. 

Tineţi apăsată tasta 

  
în timp ce desenaţi pentru 

a suprapune precis 
următorul punct desenat 

peste punctele altor piese 

Tineţi apăsată tasta 

  
în timp ce desenaţi al 

doilea punct pentru ca linia 
dintre primul punct desenat 

şi cel de-al doilea să fie 
desenată la un unghi precis 

faţă de coordonatele 
sistemului 
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1.7.15 Desenarea unui arc de cerc prin două puncte şi raza cercului folosind cote şi 
dimensiuni exacte 

 
Atenţie : cotele si dimesiunile se vor referi la linia determinată de două puncte desenate şi nu la dimensiunile 

curbei dintre două puncte. 
 
Pentru a desena un arc de cerc prin două puncte şi raza cercului precis şi cu cote exacte se poate proceda 

astfel :  
A. pentru linia determinată de primele două puncte desenate să se precizeze lungimea şi unghiul pe care 

trebuie să îl aibă faţă de coordonatele sistemului (Constrângere la următoarea linie) 
B. pentru cel de-al doilea punct desenat să se specifice coordonatele pe verticală şi orizontală faţă de 

originea piesei sau faţă de ultimul punct desenat anterior (în acest caz cele două situaţii coincid) (Constrângere 
la următorul punct) 

C. pentru cel de-al treilea punct desenat să se precizeze raza sub care să se construiască acest arc de cerc 
(Constrângere la rază) 
 

A. Desenarea arcului prin două puncte şi raza cercului 
cu constrângere la următoarea linie 

Pentru a desena asistat de calculator pe baza parametrilor 
următoarei linii determinate de primele două puncte desenate, trebuie 
bifat      « următoarea linie » în meniul din dreapta suprafeţei de lucru. 
După ce se bifează se vor activa căsuţele în care se poate trece 
lungimea şi unghiul următoarei linii deternminate de primele două puncte desenate al arcului de cerc. 

 
Stabilirea unghiului 

următorului segment determinat 
de primele două puncte ale arcului 
în curs de desenare. 

Stabilirea lungimii următorului 
segment determinat de primul şi al 
doilea punct al arcului care se va 
desena 

Stabilirea atât a unghiului cât şi a 
lungimii segmentului determinat de 
primul şi al doilea punct al arcului care se 
va desena 

   
    Se bifează « Unghi » apoi 

se scrie valoarea unghiului şi se 
apasă ENTER.  Unghiul va fi 
exprimat faţă de coordonatele 
sistemului şi se va  bifa 
« Absolut ». 

   Când se revine cu cursorul 
pe zona de lucru, direcţia liniei 
determinată de primul şi cel de-al 
doilea punct desenat este 
constrânsă conform unghiului dat, 
iar punctul care urmează a fi 
desenat culisează de-a lungul 
acestei direcţii 

    Se bifează « Lungime » 
apoi se scrie lungimea următorului 
segment şi se apasă ENTER.  

    Când se revine cu cursorul 
pe zona de lucru, lungimea 
segmentului determinat de primul 
şi al doilea punct al arcului care se 
va desena este constrânsă la 
lungimea dată, iar punctul care 
urmează a fi desenat culisează pe 
un cerc cu această rază.  

   Se bifează atât « Unghi » cât şi 
« Lungime », şi se scriu apoi lungimea şi 
unghiul segment ului determinat de 
primul şi al doilea  punct desenat al 
arcului ce se va desena.  Fiind precizate 
atât unghiul (direcţia) cât şi lungimea, 
înseamnă că următorul segment (şi 
implicit următorul punct) este perfect 
fixat. Pentru ca următorul segment să fie 
desenat, se apasă butonul « Aplică » sau 
se revine cu cursorul în suprafaţa  de 
lucru (punctul va fi complet imobil, nu va 
mai putea urmări cursorul) şi se face 
click. 
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B. Desenarea arcului prin două puncte şi raza cercului cu 
constrângere la următorul punct  

 
Pentru a desena asistat de calculator pe baza coordonatelor următorului punct 

desenat, trebuie bifat « următorul punct » în meniul din dreapta suprafeţei de lucru. 
După ce se bifează se vor activa căsuţele în care se pot scrie coordonatele noului 
punct faţă de originea piesei sau faţă de punctul anterior. In cazul acestei funcţii la desenarea celui de-al doilea 
punct coordonatele punctului fata de origine sau faţă de punctul anterior coincid. 

 
Există două posibilităţi de a preciza poziţia următorulu punct desenat al unei curbe: 

1. coordonate X şi Y faţă de punctul de origine a piesei 
2. deplasare dX şi dY  faţă de ultimul punct amplasat 

 
Desenarea celui de-al doilea punct 

al arcului la coordonate date faţă de 
originea piesei 

Desenarea celui de-al doilea 
punct al arcului prin stabilirea 
deplasării faţă de ultimul punct 

  
Pentru a crea un punct pe baza 

coordonatelor faţă de punctul de origine 
a piesei, faceţi click cu mouse-ul în una 
din căsuţele X sau Y, scrieţi coordonatele 
noului punct apoi apăsaţi butonul « 
Aplică ». Pe ecran va apare un nou punct 
la coordonatele date. 

Pentru a crea un nou punct la o 
anumită distanţă faţă de ultimul punct 
desenat faceţi click cu mouse-ul în 
căsuţa dX sau dY, introduceţi distanţele 
pe verticală şi orizontală faţă de ultimul 
punct apoi apăsaţi butonul « Aplică ». 
Pe ecran va apare un nou punct la 
distanţele date. 

 
 
C. Desenarea arcului prin două puncte şi raza cercului cu constrângere la raza 

 

După ce aţi introdus 
coordonatele apăsaţi 

butonul  

  
pentru a se desena un 
nou punct al arcului la 
coordonatele precizate 
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După desenarea primelor două puncte ale arcului se activează opţinea de 

constrângere a celui de-al treilea punct la o anumită rază. Pentru a impune o 
rază precisă pentru cel de-al treilea punct trebuie bifat « Raza » in meniul din 
dreapta suprafetei de lucru. După ce se bifează se va activa căsuţa în care se 
introduce lungimea razei cercului sub care se va construi arcul de cerc. 

 
 

Stabilirea 
razei arcului 
de cerc pentru 
cel de-al 
treilea punct 

 

Se bifează « Lungime» apoi 
se scrie lungimea razei şi se 
apasă ENTER.  Arcul de cerc 
construit se va subscrie unui 
cerc cu raza impusă. Când se 
revine cu cursorul pe zona de 
lucru, cel de-al treilea punct va 
fi constrâns la un cerc cu raza 
impusă.  

 
 
1.7.16 Desenează arc prin două puncte şi 

unghi de pornire  
 
In Gemini Pattern Editor se pot construi arce de cerc 

prin două puncte şi unghi de pronire. Pentru aceasta se 
intră în modul de lucru « Desenare » şi apoi se apasă 
butonul « Construieşte arc prin două puncte şi unghi de 
pornire ».  
 

După apăsarea acestui buton se face un click cu mouse-ul într-o zonă liberă pe suprafaţa de lucruşi se 
desenează un punct nou. Se mişcă apoi cursorul până în locul unde se doreşte realizarea celui de-al doilea 
punct şi se face click. Intre cele două puncte se va construi forma unei curbe iar la rpimul punct va fi legată o 

tangentă cu ajutorul căreia se va stabili unghiul de pornire al arcului de cerc.  Va rezulta astfel un arc de cerc 
definit de două puncte şi un unghi de pornire. 

 
Pentru a încheia desenara arcului de cerc faceţi click dreapta cu mouse-ul, iar conturul piesei va rămâne 

deschis (piesa nu se va colora). 
Pentru a continua desenarea, fără a încheia desenarea,  se va selecta o altă funcţie din bara cu butoane a 

modului de lucru « Desenare ». Noua funcţie selectată va fi legată la arcul de cerc construit anterior. 
 
 
1.7.17 Folosirea tastelor CTRL şi ALT pentru desenarea liberă a arcului prin 2 puncte şi 

unghi de pornire 
 
Pentru a oferi o precizie superioară în amplasarea noilor puncte se pot folosi tastele CTRL şi ALT. Dacă se 

ţine apăsată una din aceste taste în timp ce se desenează primele două puncte care definesc arcul de cerc, apar 
constrângeri în ceea ce priveşte unghiul absolut sau relativ al liniei ce uneşte primul punct desenat şi cel de-al 
doilea. 

 

 

 
   

Se apasă butonul 
« Construieşte arc prin două puncte 

şi unghi de pornire » 

Se face click într-o 
zona liberă de pe 

suprafaţa de lucru; va 
apare un punct pe 

ecran 

Se deplasează 
cursorul până la 

poziţia următorului 
punct şi se face 

click ;  între primul şi 
ultimul punct se va 
desena un arc de 

cerc. 

De primul punct 
desenat va fi legată o 
tangentă care va da 
unghiului de pornire 
al arcului în curs de 

desenare. Se 
deplasează cursorul 
până în poziţia dorită 

şi se face click. 

 



ldfkjghdlfg                  Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor 

104

 

 

Dacă se ţine tasta CTRL apăsată în timp ce se desenează cel de-al doilea punct care defineşte arcul de 
cerc, linia dintre primul punct desenat şi cel de-al doilea va fi constrânsă la un unghi de 15 grade (15, 30, 45, 60, 
75 de grade) faţă de coordonatele suprafeţei de lucru 

 

 

 
Dacă se ţine apăsat CTRL, 

în timp ce se desenează al 
doilea punct defineşte arcul de 
cerc, linia dintre primul punct 
desenat şi cel de-al doilea se va 
construi sub unghiuri fixe faţă 
de coordonatele sistemului  

 
Pasul de rotire este de 15°, 

deci se vor putea face inclinatii 
de 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° 
faţă de coordonatele sistemului 

 

Tineţi apăsată tasta 

  
în timp ce desenaţi al 
doilea punct pentru ca linia 
dintre primul punct desenat 
şi cel de-al doilea să fie 
desenată la un unghi precis 
faţă de coordonatele 
sistemului 
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Dacă se ţine tasta ALT apăsată în timp ce se desenează următorul punct desenat va fi atras şi suprapus 
perfect peste punctele altor piese. 

 

  
Pentru a realiza linia de divizare a unui tipar de bluză la nivelul liniei taliei 

se poate folosi funcţia de desenare « Construieşte arc prin 2 puncte şi unghiul 
de pornire ». Primele două puncte ale arcului se vor magnetiza în punctele de 
pe faţa bluzei (cusătura laterală, respectiv linia de mijloc a feţei). Pentru a 
suprapune perfect punctele arcului de cerc peste punctele tiparului, se ţine 
apăsat în timpul desenării tasta ALT. Cu ajutorul tangentei se va modela 
forma arcului de cerc. 
 
 

1.7.18 Desenarea unui arc de cerc prin două puncte şi unghi de pornire folosind cote şi 
dimensiuni exacte 

 
Atenţie : cotele si dimesiunile se vor referi la linia determinată de două puncte desenate şi nu la dimensiunile 

curbei dintre două puncte. 
 
Pentru a desena un arc de cerc prin două puncte şi unghiul de pronire precis şi cu cote exacte se poate 

proceda astfel :  
A. pentru linia determinată de primele două puncte desenate să se precizeze lungimea şi unghiul pe care 

trebuie să îl aibă faţă de coordonatele sistemului (Constrângere la următoarea linie). 
B. pentru cel de-al doilea punct desenat să se specifice coordonatele pe verticală şi orizontală faţă de 

originea piesei sau faţă de ultimul punct desenat anterior (în acest caz cele două situaţii coincid) (Constrângere 
la următorul punct). 

C. pentru cel de-al treilea punct desenat să se precizeze unghiul de pornire sub care să se construiască 
acest arc de cerc (Constrângere la rază). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tineţi apăsată tasta 

  
în timp ce desenaţi pentru 

a suprapune precis 
următorul punct desenat 

peste punctele altor piese 
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A. Desenarea arcului prin două puncte şi unghi de 

pornire cu constrângere la următoarea linie 
 

Pentru a desena asistat de calculator pe baza parametrilor 
următoarei linii determinate de primele două puncte desenate, trebuie 
bifat      « următoarea linie » în meniul din dreapta suprafeţei de lucru. 
După ce se bifează se vor activa căsuţele în care se poate trece lungimea şi unghiul următoarei linii 
deternminate de primele două puncte desenate al arcului de cerc. 

 
Stabilirea unghiului următorului 

segment determinat de primele două 
puncte ale arcului în curs de 
desenare. 

Stabilirea lungimii următorului 
segment determinat de primul şi al 
doilea punct al arcului care se va 
desena 

Stabilirea atât a unghiului cât şi 
a lungimii segmentului determinat 
de primul şi al doilea punct al 
arcului care se va desena 

   

 
Se bifează « Unghi » apoi se 

scrie valoarea unghiului şi se apasă 
ENTER.  Unghiul va fi exprimat faţă 
de coordonatele sistemului şi se va  
bifa « Absolut ». 

Când se revine cu cursorul pe 
zona de lucru, direcţia liniei 
determinată de primul şi cel de-al 
doilea punct desenat este 
constrânsă conform unghiului dat, iar 
punctul care urmează a fi desenat 
culisează de-a lungul acestei direcţii 

 
Se bifează « Lungime » apoi 

se scrie lungimea următorului 
segment şi se apasă ENTER. 

Când se revine cu cursorul pe 
zona de lucru, lungimea 
segmentului determinat de primul şi 
al doilea punct al arcului care se va 
desena este constrânsă la 
lungimea dată, iar punctul care 
urmează a fi desenat culisează pe 
un cerc cu această rază. 

 
Se bifează atât « Unghi » cât şi 

« Lungime », şi se scriu apoi 
lungimea şi unghiul segmentului 
determinat de primul şi al doilea  
punct desenat al arcului ce se va 
desena.  Fiind precizate atât 
unghiul (direcţia) cât şi lungimea, 
înseamnă că următorul segment (şi 
implicit următorul punct) este 
perfect fixat. Pentru ca următorul 
segment să fie desenat, se apasă 
butonul « Aplică » sau se revine cu 
cursorul în suprafaţa  de lucru 
(punctul va fi complet imobil, nu va 
mai putea urmări cursorul) şi se 
face click. 
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B. Desenarea arcului prin două puncte şi unghi de pornire cu 
constrângere la următorul punct  

 
Pentru a desena asistat de calculator pe baza coordonatelor următorului punct 

desenat, trebuie bifat « următorul punct » în meniul din dreapta suprafeţei de lucru. 
După ce se bifează se vor activa căsuţele în care se pot scrie coordonatele noului 
punct faţă de originea piesei sau faţă de punctul anterior. In cazul acestei funcţii la desenarea celui de-al doilea 
punct coordonatele punctului fata de origine sau faţă de punctul anterior coincid. 

 
Există două posibilităţi de a preciza poziţia următorulu punct desenat al unei curbe: 

1. coordonate X şi Y faţă de punctul de origine a piesei 
2. deplasare dX şi dY  faţă de ultimul punct amplasat 

 
Desenarea celui de-al doilea punct 

al arcului la coordonate date faţă de 
originea piesei 

Desenarea celui de-al doilea 
punct al arcului prin stabilirea 
deplasării faţă de ultimul punct 

  
Pentru a crea un punct pe baza 

coordonatelor faţă de punctul de origine 
a piesei, faceţi click cu mouse-ul în una 
din căsuţele X sau Y, scrieţi coordonatele 
noului punct apoi apăsaţi butonul            
« Aplică ». Pe ecran va apare un nou 
punct la coordonatele date. 

Pentru a crea un nou punct la o 
anumită distanţă faţă de ultimul punct 
desenat faceţi click cu mouse-ul în 
căsuţa dX sau dY, introduceţi distanţele 
pe verticală şi orizontală faţă de ultimul 
punct apoi apăsaţi butonul « Aplică ». 
Pe ecran va apare un nou punct la 
distanţele date. 

 
 
C. Desenarea arcului prin două puncte şi unghi de pornire cu constrângerea unghiului de 

pornire 
 
După desenarea primelor două puncte ale arcului, de primul punct desenat 

va fi legată o tangentă cu ajutorul căreia se poate stabili unghiul de pornire al 
acului în curs de desenare faţă de sistemul de coordonate al planului de lucru.  
Pentru a introduce unghiul de pornire al arcului trebuie bifat  « următoarea linie » 
în meniul din dreapta suprafeţei de lucru. După ce se bifează se va activa căsuţa 
în care se poate introduce unghiul de pornire al arcului. Tangenta arcului este constrânsă conform unghiului dat, 
iar punctul de capăt al tangentei (punctul în curs de desenare) care urmează a fi desenat culisează de-a lungul 
acestei direcţii. 

 
Stabilirea 
unghiului de 
pornire al 
arcului de 
cerc 
după 
desenarea 
celor 2 
puncte ce 
delimitează 
arcul  

 
 

Se bifează « Unghi» 
apoi se scrie 
valoarea unghiului şi 
se apasă ENTER. 
Tangenta arcului de 
cerc va fi constrânsă 
conform ughiului dat, 
iar punctul de capăt 
al tangentei va culisa 
de-a lungul acestei 
direcţii. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

După ce aţi introdus 
coordonatele 

apăsaţi butonul  

  
pentru a se desena 

un nou punct al 
arcului la 

coordonatele 
precizate 
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1.7.19 Desenează spirală 
 
In Gemini Pattern Editor se pot desena direct spirale. Pentru aceasta se 

intră în modul de lucru “Desenare” şi apoi se apasă butonul “Construieşte 
siprala”. 

 
In Gemini Pattern Editor se pot construi două tipuri de spirale. Inainte de începerea desenării unei spirale 

utilizatorul trebuie să decidă care va fi tipul de spirală pe care-l va contrui. Cele două tipuri sunt : 
1. Spirale închise 
2. Spirale deschise 

 
1. Spirale inchise . Pentru a contrui o spirală închisă, în meniul lateral, după selectarea butonului « Construieşte 
spirală » se bifează la tipul spiralei opţiunea « închisă ». O spirală închisă este constituită din două elemente : un 
şablon principal şi un desen auxiliar. 
 

 

 

 

 
Pentru a desena o spirală se 
intră în modul de lucru desenare 
şi se apasă butonul 
“Construieşte spirală” 

In meniul din dreapta 
suprafetei de lucru se va bifa 
la tipul spiralei opţiunea 
« Inchisă » 

Spirala desenată va fi o spirală închisă 
(interiorul ei va fi colorat) şi va fi formată 
dintr-un şablon principal şi un desen 
auxiliar. 

  
2. Spirale deschise. Pentru a contrui o spirală deschisă, în meniul lateral, după selectarea butonului 
« Construieşte spirală »  se bifează la tipul spiralei  opţiunea « dechisă » . Spirala desenată va avea conturul 
deschis (interiorul ei va fi necolorat). 
 

  

 
Pentru a desena o spirală se intră în 
modul de lucru desenare şi se apasă 

butonul “Construieşte spirală” 

In meniul din dreapta se va 
bifa la tipul spiralei opţiunea 

« Deschisă » 

Spirala desenată va fi o spirală 
deschisă (interiorul ei va fi necolorat). 

 
Elementele caracteristice ale unei spirale : 
 
O spirală este caracterizată de o serie de elemnte cum ar fi : 
- lăţimea spiralei 
- înălţimea spiralei 
- pasul dintre două spire 
- lungimea spiralei 
- numărul de rotaţii ale unei spirale 
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Identificarea elementelor unei spirale 

 
 
Moduri de construcţie a unei spirale : 
 
1. Desenarea liberă a unei spirale 

 
Pentru a desena liber o spirală se intră în modul de lucru « Desenare » şi se apasă butonul « Construieşte 

spirală ». Condiţia necesară desenării libere a unei spirale este ca în meniul lateral al suprafeţei de lucru să 
nu fie bifată nici o opţiune. După apăsarea butonului se mută cursorul într-o zonă liberă a suprafeţei de lucru şi 
se face un click, se deplasează cursorul într-un alt loc al suprafeţei de lucru şi se face cel de-al doilea click ( s-a 
desenat astfel lăţimea spiralei). Toate celelalte elemente ale spiralei (cum ar fi înălţimea spiralei, pasul, numărul 
de rotaţii şi lungimea acesteia) se vor desena în funcţie de poziţia cursorului faţă de cel de-al doilea punct 
desenat :  

- cu cât cursorul se apropie sau se îndepărtează pe direcţia care determină lăţimea spiralei de cel de-al 
doilea punct desenat se va micşora sau se va mări pasul spiralei ; 

- cu cât cursorul se apropie sau se îndepărtează pe direcţia care determină înălţimea spiralei spiralei de 
cel de-al doilea punct desenat se va micşora sau se va mări înălţimea spiralei 

După ce s-a ajuns la forma dorită a spiralei se face un click pe suprafaţa de lucru fără a mai mişca mouseul. 
 

 

       
 

Pentru a desena o spirală se intră în modul de lucru 
« Desenare » şi se selectează funcţia « Contruieşte 
spirală » 
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Pentru a desena o spirală liber, în meniul lateral nu 
trebuie să fie bifată nici o opţiune în afara tipului de 
spirală ( închisă sau deschisă) 
 
 

1.  

2.  

Cu cât cursorul se apropie sau se îndepărtează pe 
direcţia care determină lăţimea spiralei de cel de-al 
doilea punct desenat se va micşora sau se va mări 
pasul spiralei  
In prima situaţie (1), spirala e în curs de desenare şi 
cursorul mouse-ului se află pe direcţia care determină 
lăţimea spiralei mai apoape de cel de-al doilea punct 
desenat şi în consecinţă pasul spiralei este mai mic. 
In cea de-a doua situaţie (2), spirala este desenată şi 
pentru că cursorul mouse-ului se află pe direcţia care 
determină lăţimea spiralei mai departe de cel de-al 
doilea punct desenat şi în consecinţă pasul spiralei 
este mai mare. 

 

Cu cât cursorul se apropie sau se îndepărtează pe 
direcţia care determină înălţimea spiralei spiralei de cel 
de-al doilea punct desenat se va micşora sau se va 
mări înălţimea spiralei 
 

 
 
2. Desenarea cu constrângeri a unei spirale 
 
Pentru a desena cu contrângeri o spirală se intră în modul de lucru « Desenare » şi se selectează funcţia 

« Construieşte spirală ». Se va selecta apoi în meniul lateral tipul de spirală care se va contrui ( spirală deschisă 
sau închisă), se va deplasa cursorul într-o zonă liberă a suprafeţei de lucru şi se va apăsa un click, după care, în 
meniul lateral, se pot bifa tipurile de restricţii necesare contruirii spiralei dorite. 

 
Dacă, de exemplu, am nevoie de o spirală cu un anumit pas şi lăţimea spiralei să fie diferită de înălţimea 

acesteia, după realizarea unui click în zona de lucru, în meniul lateral se vor bifa opţiunile de la « Dimensiuni » : 
« Lăţime » şi « Inălţime » şi cele de la  « Pas » şi se vor completa câmpurile aferente cu valorile dorite. După 
completarea acestor câmpuri se apasă butonul « Aplică » sau tasta « Enter » şi se revine cu cursorul mouse-ului 
în zona de lucru. Spirala construită conform restricţiilor impuse de utilizator va fi legată la cursorul mouse-ului în 
primul punct desenat şi va putea fi rotită liber în jurul acestui punct. Utilizatorul va roti spirala în pozitia dorită şi 
va apăsa un clic pentru a încheia desenarea. 

 
De exemplu, parametrii constânşi pentru o spirală ar putea fi : lăţimea spiralei egală cu înălţimea şi să aibă 

un anumit număr de rotaţii. Pentru o astfel de spirală se poate proceda astfel : se apasă un click într-o zonă 
liberă a suprafetei de lucru, se merge apoi în meniul lateral şi se va bifa opţiunea « Spirală circulară ». Pentru 
această bifare este suficientă bifarea şi completarea câmpului aferent a unei sigure dimensiuni a spiralei (fie 
lăţime, fie înălţime). Pentru a introduce numărul de rotatii dorit,  tot în meniul lateral se vor bifa la opţiunile de la 
« Lungime » -  constrângere la « număr de rotaţii » şi în câmpul aferent se va introduce valoarea dorită. După 
introducerea acestori valori se va apăsa butonul « Acceptă » sau tasta « Enter » de pe tastatură şi se va reveni 
cu cursorul mouse-ului în zona de lucru. Spirala construită conform restricţiilor impuse de utilizator va fi legată la 



ldfkjghdlfg                  Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor 

111

 

 

cursorul mouse-ului în primul punct desenat şi va putea fi rotită liber în jurul acestui punct. Utilizatorul va roti 
spirala în pozitia dorită şi va apăsa un click pentru a încheia desenarea. 

 
 

       
 

Pentru a desena o spirală se intră în modul de lucru 
« Desenare » şi se selectează funcţia « Contruieşte 
spirală » 

 

Pentru a desena o spirală cu constrângeri, se 
deplasează cursorul într-o zonă liberă a suprafeţei de 
lucru  în meniul lateral se bifeaza şi se completează 
contrângerile aferente şi apoi se apasă butonul 
« Aplică » sau tasta « Enter » de pe tastatură. 
 

  

Se va reveni cu cursorul mouse-ului în zona de 
lucru. Spirala construită conform restricţiilor impuse de 
utilizator va fi legată la cursorul mouse-ului în primul 
punct desenat şi va putea fi rotită liber în jurul acestui 
punct.  
 

 

Utilizatorul va roti spirala în pozitia dorită şi va apăsa 
un clic pentru a fixa spirala în poziţia dorită. 

 
 
1.7.20 Desenează cerc având raza 
 
Pentru a contrui un cerc pornind de la rază se intră în modul de lucru 

« Desenare » şi se selectează funcţia « Contruieşte cerc ». 
După apăsarea acestui buton se deplasează cursorul într-o zonă liberă a 

suprafeţei de lucru şi se apasă un clic. De punctul desenat va fi legată o rază care 
descrie un cerc şi care prin deplasarea cursorului îşi modifică dimensiunea. Pentru a 
încheia desenarea cercului se apasă un clic care va determina lungimea razei. 
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Se intră în modul de lucru 
« Desenare » şi se selectează 
funcţia « Contruieşte cerc » 

Se deplasează cursorul într-o zonă 
liberă a suprafeţei de lucru şi se 
apasă un clic 

Pentru a încheia desenarea cercul 
se apasă un clic care va determina 
lungimea razei. 

  
 
 
 
 
1.7.21 Contruieşte cerc cu contrângere la următorul punct 
 
Pentru a desena un cerc cu contrângere la următorul punct, în modul de lucru « Desenare » se selectează 

funcţia « Contruieşte cerc », se face un clic în zona de lucru, se merge în meniul lateral şi se introduc 
coordonatele pentru cel de-al doilea punct. Prin acest punct se va desena un cerc, fară a se desena şi punctul 
propriuzis ale cărui coordonate au fost introduse. 

 

 

Se intră în modul de lucru « Desenare » şi se 
selectează funcţia « Contruieşte cerc ». 

 

Se deplasează cursorul într-o zonă liberă a suprafeţei 
de lucru şi se apasă un clic 

 
 

 

In meniul lateral se va bifa constângerea la “următorul 
punct” şi se vor introduce coordonatele pentru 
următorul punct desenat în câmpurile corespunzătoare 

 

Pentru a încheia desenarea cercul se apasă un clic 
care va determina lungimea razei. 

 
 
1.7.22 Desenează cerc prin setarea razei  
 
Pentru a desena un cerc prin setarea razei, în modul de lucru « Desenare » se selectează funcţia 

« Contruieşte cerc », se face un clic în zona de lucru, se merge în meniul lateral şi se introduce valoarea pentru 
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rază. După introducerea valorilor se apasă butonul « Aplică » sau tasta « Enter ». După apăsarea butonului 
« Aplică » cercul va fi desenat cu raza impusă. 

 
 
 

 

Se intră în modul de lucru « Desenare » şi se 
selectează funcţia « Contruieşte cerc ». 

 

Se deplasează cursorul într-o zonă liberă a suprafeţei 
de lucru şi se apasă un clic 

 
 

 

In meniul lateral se introduce valoarea pentru rază şi 
se  apasă butonul « Aplică » sau tasta « Enter » 

 

După apăsarea butonului « Aplică » cercul va fi 
desenat cu raza impusă. 
 

 
 
1.7.23 Desenarea urmărind conturul pieselor existente 
 
În Gemini Pattern Editor se pot crea tipare noi folosind 

tipare sau desene deja existente, sau folosind doar porţiuni din 
tipare, asamblate împreună într-un nou tipar. Pentru aceasta 
se va folosi butonul “Desenare urmărind conturul pieselor 
existente” din a doua bară cu butoane din modul de lucru 
DESENARE. 

După apăsarea butonului «  Desenare urmărind conturul pieselor existente » toate punctele de pe toate 
tiparele vor fi active, inclusiv punctele de intersecţie. 

Obs. Un punct de intersecţie este punctul care se crează la intersecţia contururilor dintre două tipare. Acesta 
poate fi vizualizat când funcţia de “Desenare urmărind conturul pieselor existente” este activă, sau când se 
apasă combinaţia de taste CTRL+ALT dacă în fereastra de “Magnetizare avansată” este selectată opţiunea 
“Puncte de intersectie”. Combinaţia de taste CTRL+ALT se foloseşte în modul de lucru “Piese”, dacă se doreşte 
suprapunerea unui tipar cu un punct de gradare peste un punct de intersecţie dintre alte două tipare; în modul de 
lucru “Modificare formă”, dacă se doreşte suprapunerea unui punct peste un punct de intersecţie dintre doua 
tipare; sau în modul de lucru “Desenare”, dacă se doreşte magnetizarea unui punct ce urmează să fie desenat 
într-un punct de intersecţie a două tipare. 

 Dacă se doreşte copierea doar a unui contur de pe o piesă, se apasă un click în primul punct 
al secţiunii şi apoi un alt click în ultimul punct al secţiunii. Sensul de parcurgere a piesei va fi de la 
primul la ultimul punct în sensul orar. Dacă se doreşte schimbarea sensului de parcurgere a piesei în 
sens antiorar trebuie să se apese un click cu cursorul mouseu-lui pe segmentul plasat înaintea 
punctului selectat ; locul unde s-a realizat click-ul va fi marcat de o săgeată mică verde care indică 
sensul de desenare.  
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Se selectează primul 
punct al secţiunii 

Se selectează cel de-
al doilea punct al secţiunii 

După cel de-al doilea 
click, linia va deveni curbă, 
urmărind forma tiparului de 
pe care se copie. Pentru a 
încheia desenarea se apasă 
butonul drept al mouse-ului. 

Rezultatul este o 
secţiune  care are exact 
aceeaşi formă  şi acelaşi 
număr de puncte cu 
tiparul original. 

 

 

Dacă se doreşte schimbarea sensului de parcurgere 
al tiparului, după ce s-a selectat primul punct, trebuie 
selectat segmentul care indică sensul de parcurgere. 

În locul unde s-a făcut click pe segment, apare o 
săgeată verde care indică noua direcţie. 

Obs. Dacă se face click în afara conturului tiparului, 
va fi creat un punct simplu în acel loc şi forma desenată 
nu va mai urmări forma tiparului de pe care se doreşte 
copierea conturului. 

 Dacă se doreşte copierea mai multor secţiuni, de pe tipare diferite, pentru a crea împreună un 
singur tipar, trebuie urmaţi următorii paşi: 

- mai intâi se aşează tiparele în poziţia dorită; 
- apoi se începe desenarea noului tipar deasupra tiparelor vechi. 

 
Obs. Când se trece de pe un tipar pe altul, se foloseşte un punct de intersecţie pentru a face trecerea 

între tipare. În caz contrar, dacă se vor folosi puncte simple pentru a face trecerea, aceasta se va face 
printr-o simplă linie între punctele simple create. 

 
 

Se aranjează piesele în poziţia dorită. 
Se apasă butonul “Desenare urmărind conturul 

pieselor existente"; în acest moment toate punctele devin 
active. 

 

   
Se începe desenarea făcând click 

într-un punct de pe unul din cele două 
tpare. 

Obs. Se pot folosi mai mult de două 
tipare, dacă este necesar. 

Se face apoi click pe segmentul 
de lângă punct, pentru a indica 
direcţia de parcurgere a conturului. 

Pentru a face trecerea de pe un 
tipar pe altul se face click pe un 
punct de intersecţie. 
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Pe următorul tipar direcţia de 
parcurgere va fi, în mod implicit, în sens 
orar; va trebui schimbată din nou, dacă 
este necesar. 

Când se ajunge în poziţia din 
care s-a început desenarea, cursorul 
se va transforma în simbolul de 
închidere al perimetrului şi se face 
click; în acest moment conturul 
noului tipar va fi închis. 

Rezultatul este un nou tipar, cu 
forma secţunilor selectate. Dacă 
celelalte două tipare au fost gradate 
în prealabil, noul tipar rezultat va 
prelua gradare acestora. 

 
Transfer gradare 
 

La preluarea formelor de contur utilizând funcţia “Desenare urmărind conturul pieselor existente” putem să ne 
folosim, pentru trecerea de pe un tipar pe altul, de punctele de intersecţie dintre două contururi. 

 Intr-un punct de intersecţie pot fi întâlnite două puncte de gradare suprapuse, un punct de gradare 
suprapus peste un segment sau punctul de intersecţie simplu, fără existenţa a nici unui punct de gradare. 

 Pentru că punctele de gradare din intersecţie pot fi în prealabil gradate sau fără gradare (cu gradare zero) 
vom prezenta în cele ce urmează cum este preluată gradarea din punctul de intersecţie, pe noul tipar creat, în 
diferitele situaţii în care se poate găsi acesta. 

A. I se atribuie automat o gradare proporţională faţă de punctele vecine de pe noul tipar, punctului care este 
preluat dintr-un punct de intersecţie, care se poate găsi în una din următoarele situaţii : 

- un punct de gradare suprapus peste un alt punct de gradare, ambele puncte având tabele de gradare cu 
valori diferite între ele si diferite de zero; 
- un punct de gradare suprapus peste un segment de contur; 
- intersecţie fără punct de gradare. 
 
B. În situaţia în care în intersecţie întâlnim două puncte de gradare cu aceleaşi tabele de gradare, pe noul 

punct creat va fi preluată gradarea de la unul din cele două puncte. 
 
C. Când în intersecţie se intâlnesc două puncte de gradare şi unul dintre acestea are gradarea zero pe toate 

cele patru tabele de garadare, noul punct creat va prelua gradarea celuilalt punct. 
 
În exemplul care urmează vom crea un tipar nou, folosind forme de contur de pe tiparul 1 si desenul 2. 

Punctele B, C si D au gradare zero, punctul A are gradare diferită de zero: 

  
 

Se crează un tipar nou preluând 
forme de contur de pe tiparul 1 şi 
de pe desenul 2. Primul pas este 
să aşezaţi tiparul 1şi desenul 2 în 
poziţia dorită (punctul D şi C peste 
punctul B şi respectiv A). 

Mai întâi selectaţi desenul 2, îl apucaţi 
de  punctul D şi, cu ajutorul tastei 
ALT, îl magnetizaţi peste punctul B al 
tiparului 1. În acest moment cele 
patru puncte sunt suprapuse, două 
câte două. 

Folosind paşii descrişi în tabelele 
de mai sus, cu ajutorul funţiei 
“Desenare urmărind conturul 
pieselor existente” extrageţi o 
nouă piesă din partea de sus a 
tiparului 1. 
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Noul tipar este creat. 

Se poate observa că punctul rezultat din intersecţia punctelor A şi C a 
preluat gradarea punctului A, punctul C având gradarea zero (situaţie 
prezentată la punctul C). Punctul rezultat din intersecţia punctelor B si D, 
care aveau gradare zero, are deasemeni gradarea zero (situaţie 
prezentată la punctul B). 
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1.7.24 Desenarea unei elipse 
 
Pentru a desena un cerc sau o elipsă se intră în modul de lucru « DESENARE 

piese » apoi se apasă butonul « Desenează elipse ».  
 Dacă doriţi să desenaţi un cerc, atunci tineţi apăsat în timpul desenării tasta 

CTRL. Înălţimea şi lăţimea elipsei vor fi egale, deci ea va fi un cerc.  
 În timpul desenării, în partea din dreapta sus sunt afişate dimensiunile 

elipsei. Dimensiunile elipsei sau ale cercului se pot modifica şi după ce acesta a fost 
desenat, prin schimbarea dimensiunilor scrise în căsuţe. După ce aţi modificat 
dimensiunile, trebuie să apăsaţi butonul « Aplică » pentru ca modificările să aibă efect. 

 

 
  

Pentru a desena o elipsă, se 
intră în modul de lucru 
« DESENARE » şi se apasă butonul 
« Desenează elipsa » 

Se mută cursorul în zona de lucru, 
se apasă şi se ţine apăsat butonul 
mouse-lui şi se mişcă. Între punctul în 
care butonul a fost apăsat şi punctul în 
care butonul va fi eliberat se desenează 
o elipsă. Dacă tineţi apăsată tasta CTRL 
în timp ce desenaţi, rezultatul va fi un 
cerc. 

 

Dimensiunile elipsei sunt 
trecute în căsuţele din partea de 
sus –dreapta.  puteţi să modificaţi 
dimensiunile elipsei şi după ce aţi 
desenat-o. Pentru aceasta 
modificaţi valorile din căsuţe şi 
apăsaţi tasta ENTER sau butonul 
« Aplică » 

 

 
 

La desenarea unui cerc se creează automat un punct tehnic în  centrul cercului. 
 

 
 
1.7.25 Desenarea unui pătrat sau a unui dreptunghi 
 
Pentru a desena un pătrat sau un dreptunghi se intră în modul de lucru 

« DESENARE piese » apoi se apasă butonul « Desenează dreptunghiuri ». Se mută 
cursorul în zona de lucru, se apasă şi se ţine apăsat butonul mouse-lui şi se mişcă. 
Între punctul în care butonul a fost apăsat şi punctul în care butonul va fi eliberat se 
desenează un dreptunghi. 

 Dacă doriţi să desenaţi un pătrat, atunci tineţi apăsat în timpul desenării 
tasta CTRL. Înălţimea şi lăţimea dreptunghiului vor fi egale, deci el va fi un pătrat.  

 În timpul desenării, în partea din dreapta sus sunt afişate dimensiunile 
dreptunghiului. Dimensiunile dreptunghiului sau ale pătratului se pot modifică şi după 
ce acesta a fost desenat, prin schimbarea dimensiunilor scrise în căsuţe. După ce aţi 
modificat dimensiunile trebuie să apăsaţi butonul « Aplică » pentru ca modificările să 
aibă efect. 

 

  
Pentru a desena o elipsă, se 

intră în modul de lucru 
« DESENARE » şi se apasă 
butonul « Desenează dreptunghi » 

Se mută cursorul în zona de 
lucru, se apasă şi se ţine apăsat 
butonul mouse-lui şi se mişcă. Între 
punctul în care butonul a fost apăsat 
şi punctul în care butonul va fi 
eliberat se desenează un 
dreptunghi. Dacă tineţi apăsată tasta 
CTRL în timp ce desenaţi, rezultatul 
va fi un pătrat 

Dimensiunile dreptunghiului 
sunt trecute în căsuţele din partea 
de sus–dreapta. Puteţi să 
modificaţi dimensiunile 
dreptunghiului şi după ce l-aţi 
desenat. Pentru aceasta modificaţi 
valorile din căsuţe şi apăsaţi tasta 
ENTER sau butonul « Aplică » 

Tineţi apăsată tasta 

  
in timp ce desenaţi o 
elipsa pentru ca să 

obţineţi un cerc 

Tineţi apăsată tasta 

  
în timp ce desenaţi 

un dreptunghi pentru 
ca să obţineţi un 

pătrat 



ldfkjghdlfg                  Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor 

118

 

 

 
 
1.7.26 Digitizare Digi Pen 
 
În Gemini Pattern Editor există posibilitatea de a prelua pe calculator 

şabloane  desenate sau decupate, copiate cu ajutorul unui dispozitiv Digi Pen care 
este format dintr-o planşă şi un pen (asemănător unui pix sau unui stilou). Pentru a 
introduce aceste şabloane în Gemini Patern Editor trebuie ca mai întâi să se copie 
forma acestora cu ajutorul dispozitivului Digipen într-un fişier ; după crearea 
fişierului care conţine forma şabloanelor, acesta trebuie descărcat în discul calculatorului şi apoi se intră în 
modul de lucru « Desenare » din Gemini Pattern Editor. În acest mod de lucru se apasă butonul « Digitizare Digi 
Pen » din bara cu butoane. La apăsarea acestui buton aplicaţia Gemini Pattern Editor va încărca şi interpreta 
informaţiile din fişierul generat de DigiPen şi va genera şabloanele.  

Copierea formei pieselor presupune indicarea punctelor care generează forma conturului şablonului. Digi 
Pen-ul va genera un fişier cu informaţii despre coordonatele punctelor : tipul punctelor, picluri. Acest fişier va fi 
copiat într-un director. În mod implicit acest fişier se salvează în C:\Program Files\PenPlot2\Bin\Files\, însă 
utilizatorul poate schimba oricând calea de salvare a fişierelor digitizate. Această cale se poate schimba în 
fereastra de « Setări Gemini Pattern Editor » în tabul « Digitizare » folosind butonul « Alege » din dreptul textului 
« Cale fişiere Digi Pen ». 

Gemini Pattern Editor-ul va citi fişierele din directorul Digi Penu-ului şi le va şterge după interpretare. Dacă 
sunt probleme de interpretare, fişierele vor fi copiate într-un director de backup. În mod implicit acest director de 
backup se salvează în C:\Program Files\PenPlot2\Bin\Files\Backup, această cale se poate schimba. Calea de 
salvare pentru fişierele de backup se setează în fereastra « Setări Gemini Pattern Editor » în tabul « Digitizare » 
folosind butonul « Alege » din dreptul textului « Cale director backup Digi Pen ». Dacă sunt probleme de 
interpretare, utilizatorul va fi avertizat. Problemele de interpretare detectate vor fi afişate într-o fereastă de 
atenţionare. Piesele vor fi încărcate în Gemini Pattern Editor fără o fereastră de previzualizare. 

Diferenţa dintre acest dispozitiv şi digitizorul clasic este că, în momentul introducerii datelor, utilizatorul nu 
are o tastă pe care să apese ci va folosi întotdeauna Digipenul. 

Planşa Digi Penului are pe margine opt butoane numerotate de la 1 la 8. Când utilizatorul apasă cu Penul 
pe unul din aceste butoane se intră într-un mod de lucru caracteristic fiecărui buton. Toate clicurile făcute de 
către utilizator după apăsarea unuia din butoanele de pe margine vor fi considerate ca aparţinând modului de 
lucru în care s-a intrat. Pentru a intra într-un nou mod de lucru după ce s-au realizat toate operaţiile din modul de 
lucru curent se apasă din nou pe unul din cele 8 butoane de pe margine.  

Modul de interpretare al fiecărui mod de lucru este următorul : 
- modul 1.  Puncte de contur – aceste puncte dau forma iniţială a piesei ; aceasta este formată doar din 

segmente ; toate punctele introduse în acest mod sunt puncte negradate de tip cusp ( cu unghiuri ascuţite) ; 
- modul 2. Perechi de puncte – de tipul X1, Y1 şi X2, Y2 – va trebui să fie un număr par de puncte ; ordinea 

lor trebuie să fie aceeaşi cu a celor din modul 1 de lucru. Aici se încearcă suprapunerea acestor puncte cu 
punctele din modul 1 ; dacă se reuşeşte acest lucru atunci toate punctele ce aparţin secvenţei de contur ce are 
la capete punctele X1, Y1 respectiv X2, Y2 , se transformă în puncte de curbă de tip smooth (neted). Punctele 
care nu se suprapun se ignoră ; 

- modul 3. Puncte de curbă – la fel ca şi la modul anterior se încearcă suprapunerea punctelor definite în 
acest mod cu punctele definite la modul 1 ; când se suprapun punctele puncte, punctele devin puncte gradate ; 

- modul 4. Picluri – fiecare punct poate fi piciorul unui piclu ; piclurile se generează cu setările de piclu 
implicite de la digitizor (lungime, lăţime şi tip de piclu) ; 

- modul 5. Axa de fir drept – în acest mod de lucru se definesc două puncte de capăt pentru axa de fir 
drept ; dacă sunt mai multe, cele care sunt în plus se ignoră ; 

- modul 6. Puncte interioare - în acest mod de lucru se definesc punctele interioare de pe piese ; 
-modul 7. Pense – se va selecta secvenţe de câte 3 puncte ce determină: începutul, vârful şi sfârşitul 

pensei (se încearcă suprapunerea cu puncte gradate de pe conturul deja stabilit). 
Înainte de a începe folosirea dispozitivului Digi Pen trebuie să se verifice setările din fereastra « Setări 

Gemini Pattern Editor » în tabul « Digitizare » 
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În partea de jos a ferestrei, se 

găsesc setările necesare pentru Digi 
Pen. Aici pot fi stabilite căile de salvare 
pentru fişierele digitizate cu Digi Pen şi 
pentru fişierele de backup. Deasemeni 
se poate stabili numărul de zile după 
care să se şteargă fişierele de backup. 
Fişierele mai vechi de numărul de zile 
introdus vor fi şterse. Aceste fişiere mai 
vechi de un număr de zile vor fi şterse 
doar după apelarea funcţiei Digipen din 
Gemini Pattern Editor. 

Tot în fereastra de setări se poate 
stabili marja de suprapunere  a 
marginilor. 

Dacă sunt probleme în fişierele de 
la Digi Pen, va apare o fereastră. În 
această fereastră vor fi anunţate toate 
problemele detectate. 
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1.7.27 Magnetizarea avansatǎ: 
 

Repoziţionarea unui punct sau desenarea unor puncte noi, se poate 
realiza in funcţie de poziţia 
altor puncte, sau urmărind un 
contur. Acest contur poate fi 
conturul unei piesei sau un 
contur interior acesteia, de 
tipul paralelă la contur. Pentru a folosi aceste repere la desenarea 
punctelor noi sau la repoziţionarea unora deja existente, trebuie 
folosită funcţia “Setează tipul de magnetizare” care se găseşte pe 
prima bară a programului.  

La activarea acestei funcţii se deschide o fereastră denumită 
« Magnetizare avansată». Această fereastră conţine cele cinci 
tipuri de magnetizare: Puncte gradate, Puncte intersecţie, Puncte 
interioare, Contur şi Paralele. În funcţie de tipul de magnetizare 
care se doreşte a fi folosit, trebuie activată funcţia 
corespunzătoare după care se apasă butonul „Aplică”. Dacă nu 

este necesară menţinerea ferestrei deschisă pe ecran, aceasta poate fi închisa folosind butonul „Închide” . 
Ultima magnetizare selectată rămâne activă chiar şi după închiderea acestei ferestre.  

Această funcţie poate fi folosită in modul de lucru piese, la poziţionarea unei piese în funcţie de punctele 
existente pe alte piese din model; în modul de lucru modificare formă la repoziţionare unui punct în funcţie de 
punctele existente pe celelalte piese din model sau în modul de lucru desenare, la construirea unui punct nou, 
de asemenea, atunci când se doreşte construirea acestuia în funcţie de poziţia punctelor deja existente pe 
celelalte piese din model.  
 
1.7.28 Magnetizarea prin « Puncte gradate»: 

 
Pentru a poziţiona sau repoziţiona puncte folosind ca reper 

puncte de gradare deja existente, trebuie activată funcţia 
« Puncte gradate » din listă. La activarea acestei funcţii, in partea 
dreaptă  a ferestrei « Magnetizare avansată » apare afişat un 
meniu în care se poate seta varianta de magnetizare prin puncte 
care se doreşte a fi folosită din cele patru existente. 

Pentru a vizualiza punctele existente, respectiv punctele în 
care urmează să se realizeze magnetizarea, trebuie ţinută 
apăsat combinaţia de taste: Ctrl+Alt.  

 
Obs: Ultimul tip de magnetizare rămâne activ chiar dacă 

fereastra de magnetizare avansată este închisă, şi acesta poate 
fi foosit prin ţinerea apăsată a combinaţiei de taste menţionată 
mai sus. 

 

1.  
Magnetizare avansata normală 

 

 
 

Pentru a folosi acest tip de magnetizare, 
trebuie activată prima opţiune a meniului 
din fereastra «Magnetizare avansată». 
Atunci cand această opţiune este activă, 
la apăsarea combinaţiei de taste 
Ctrl+Alt, se vor activa toate punctele de 
gradare de pe toate piesele existente. 
Următoarea operaţie (de desenare sau 
repoziţionare) se poate realiza folosind 
poziţia punctelor care s-au activat. 

Obs: Magnetizarea avansată normală este similară operaţiunii de magnetizare folosind doar tasta Alt, diferenţa 
constând în faptul că, la magnetizarea cu tasta Alt se activează atât punctele de gradare cât şi cele de 
intersecţie, iar în cazul de faţă se activează doar punctele de gradare. 

2.  
Magnetizare avansată normală 

folosind un deplasament 

 
 

Pentru a folosi acest tip de magnetizare, 
trebuie activată  a doua opţiune a 
meniului din fereastra „Magnetizare 
avansată”.  
După activarea acestei opţiuni, se 
introduc cele 2 deplasamente (X şi Y). 
Acestea pot avea valori pozitive, negative 
sau pot rămâne „0”, în funcţie de poziţia 
care se doreşte a fi impusă. După 
completarea celor două câmpuri, se 
apasă butonul „Aplică” al ferestrei.  

Atunci cand această oţiune este activă, la 
apăsarea combinaţiei de taste Ctrl+Alt, 
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Obs: Puncte de intersecţie 
sunt acelea care se găsesc 
la intersecţia dintre două 
piese, şi apar active doar la 
magnetizarea simplă (atunci 
când se foloseşte tasta Alt) 
sau la magnetizarea 
avansată (cand se foloseşte 
combinaţia de taste Ctr+Alt). 

se vor activa toate punctele de gradare 
de pe toate piesele existente împreună 
cu poziţia acestor puncte după aplicarea 
deplasamentului. Următoare operaţie (de 
desenare sau repoziţionare) se poate 
realiza folosind poziţia punctelor care s-
au activat adică poziţia curentă a 
punctelor de gradare sau  poziţia 
deplasată cu deplasamentul setat în 
fereastra „Magnetizare avansată”.  

3.  
Magnetizare avansată folosind 

lungimi 

Pentru a folosi acest tip de magnetizare, 
trebuie activată a treia opţiune a meniului 
din fereastra „Magnetizare avansată”. 
După activarea acestei opţiuni se 
introduce dimensiunea dorită în câmpul 
corespunzător lungimii, apoi se apasă 
butonul „Aplică” .  
Atunci când această opţiune este activă, 
la apăsarea combinaţiei de taste 
Alt+Ctrl, se vor activa toate punctele de 
gradare de pe piesele existente 
împreună cu toate poziţiile pe care 
punctele de gradare ar putea să le aibă 
pe o rază dată de lungimea impusă în 
setări. Traiectoria pe care acest punct ar 
putea să o aibă, devine în acest caz un 
cerc, cu raza impusă de lungimea setată.  

 

Obs: Dacă sunteţi în modul de lucru „Desenare” şi 
folosiţi magnetizarea avansată de tip „Lungime” alături 
de constrângerea desenării, folosind constrângere la 
următoarea linie sau următorul punct, veţi observa că pe 
lângă puncte de gradare active şi traiectoriile posibile ale 
acestor puncte, se mai activează unul sau mai multe 
puncte (puncte care apar pe traiectoriile punctelor de 
gradare). Aceste puncte reprezintă locul în care 
traiectoria posibilă a punctului se intersectează  cu 
poziţia pe care următorul punct desenat, ar putea să o 
aibă, în funcţie de coordonatele impuse la desenarea 
acestuia.  

 

4.  
Magnetizare avansată folosind 

unghiuri 

Pentru a folosi acest tip de 
magnetizare, trebuie activată a patra 
opţiune a meniului din fereastra 
„Magnetizare avansată”.  
După activarea acestei opţiuni se 
introduce numărul de grade dorit în 
câmpul corespunzător unghiului, apoi 
se apasă butonul „Aplică” .  
Atunci când această opţiune este 
activă, la apăsarea combinaţiei de 
taste Alt+Ctrl, se vor activa toate 
punctele de gradare de pe piesele 
existente împreună cu toate 
traiectoriile pe care punctele de 
gradare ar putea să le aibă având 
înclinaţia unghiului setat. Traiectoriile 
pe care aceste puncte ar putea să le 
aibă, devine în acest caz linii înclinate 
sub unghiul setat. 
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Obs: Dacă sunteţi în modul de lucru „Desenare” şi 
folosiţi magnetizarea avansată de tip „Unghi” alături 
de constrângerea desenării, folosind constrângere la 
următoarea linie sau următorul punct, veţi observa că 
pe lângă puncte de gradare active şi traiectoriile 
posibile ale acestor puncte, se mai activează unul sau 
mai multe puncte (puncte care apar pe traiectoriile 
punctelor de gradare). Aceste puncte reprezintă locul 
în care traiectoria posibilă a punctului se intersectează  
cu poziţia pe care următorul punct desenat, ar putea 
să o aibă, în funcţie de coordonatele impuse la 
desenarea acestuia.  
 

 
 
1.7.29 Magnetizarea prin « Puncte de 

intersecţie »: 
 
 
 
Pentru a poziţiona sau repoziţiona puncte folosind ca 

reper puncte de intersecţie, trebuie activată funcţia 
« Puncte de intersecţie » din listă. La activarea acestei 
funcţii, in partea dreaptă  a ferestrei « Magnetizare 
avansată » apare afişat un meniu în care se poate seta 
varianta de magnetizare prin puncte, care se doreşte a fi 
folosită din cele patru existente. 

Pentru a vizualiza punctele existente, respectiv 
punctele în care urmează să se realizeze magnetizarea, 
trebuie ţinută apăsat combinaţia de taste: Ctrl+Alt.  

 
 
 
 
 

1.  
Magnetizare avansata 

normală 

Pentru a folosi acest tip de 
magnetizare, trebuie activată 
prima opţiune a meniului din 
fereastra «Magnetizare 
avansată». 

Atunci cand această opţiune 
este activă, la apăsarea 
combinaţiei de taste Ctrl+Alt, 
se vor activa toate punctele de 
intersectie de pe toate piesele 
existente. Următoarea operaţie 
(de desenare sau repoziţionare) 
se poate realiza folosind poziţia 
punctelor care s-au activat. 

2.  
Magnetizare avansată 
normală folosind un 

deplasament 
 

Pentru a folosi acest tip de 
magnetizare, trebuie activată  a 
doua opţiune a meniului din 
fereastra „Magnetizare 
avansată”.  

După activarea acestei 
opţiuni, se introduc cele 2 
deplasamente (X şi Y). Acestea 
pot avea valori pozitive, 
negative sau pot rămâne „0”, în 
funcţie de poziţia care se 
doreşte a fi impusă. După 
completarea celor două 
câmpuri, se apasă butonul 
„Aplică” al ferestrei.  
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Atunci cand această oţiune 
este activă, la apăsarea 
combinaţiei de taste Ctrl+Alt, 
se vor activa toate punctele de 
intersecţie de pe toate piesele 
existente împreună cu poziţia 
acestor puncte după aplicarea 
deplasamentului. Următoare 
operaţie (de desenare sau 
repoziţionare) se poate realiza 
folosind poziţia punctelor care s-
au activat adică poziţia curentă 
a punctelor de intersecţie sau  
poziţia deplasată cu 
deplasamentul setat în fereastra 
„Magnetizare avansată”. 

3.  
Magnetizare avansată 

folosind lungimi 
 

Pentru a folosi acest tip de 
magnetizare, trebuie activată a 
treia opţiune a meniului din 
fereastra „Magnetizare 
avansată”. 

După activarea acestei 
opţiuni se introduce 
dimensiunea dorită în câmpul 
corespunzător lungimii, apoi se 
apasă butonul „Aplică” .  

Atunci când această opţiune 
este activă, la apăsarea 
combinaţiei de taste Alt+Ctrl, 
se vor activa toate punctele de 
gradare de pe piesele existente 
împreună cu toate poziţiile pe 
care punctele de gradare ar 
putea să le aibă pe o rază dată 
de lungimea impusă în setări. 
Traiectoria pe care acest punct 
ar putea să o aibă, devine în 
acest caz un cerc, cu raza 
impusă de lungimea setată.  

 

Obs: Dacă sunteţi în modul de lucru „Desenare” şi folosiţi 
magnetizarea avansată de tip „Lungime” alături de constrângerea 
desenării, folosind constrângere la următoarea linie sau următorul 
punct, veţi observa că pe lângă puncte de intersecţie traiectoriile 
posibile ale acestor puncte, se mai activează unul sau mai multe 
puncte (puncte care apar pe traiectoriile punctelor de intersecţie). 
Aceste puncte reprezintă locul în care traiectoria posibilă a punctului 
se intersectează  cu poziţia pe care următorul punct desenat, ar putea 
să o aibă, în funcţie de coordonatele impuse la desenarea acestuia.  

4.  
Magnetizare avansată folosind 
unghiuri 

Pentru a folosi acest tip de 
magnetizare, trebuie activată a 
patra opţiune a meniului din 
fereastra „Magnetizare 
avansată”.  

După activarea acestei 
opţiuni se introduce numărul de 
grade dorit în câmpul 
corespunzător unghiului, apoi 
se apasă butonul „Aplică” .  

Atunci când această opţiune 
este activă, la apăsarea 
combinaţiei de taste Alt+Ctrl, 
se vor activa toate punctele de 
intersecţie de pe piesele 
existente împreună cu toate 
traiectoriile pe care punctele de 
intersecţie ar putea să le aibă 
având înclinaţia unghiului setat. 
Traiectoriile pe care aceste 



ldfkjghdlfg                  Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor 

124

 

 

puncte ar putea să le aibă, 
devine în acest caz linii 
înclinate sub unghiul setat. 

Obs: Ca şi în cazul magnetizării prin puncte gradate, atunci când sunteţi în modul de lucru „Desenare” , dacă 
se foloseşte constrângerea desenării prin puncte sau linii împreună cu acest tip de magnetizare avansată, 
prezentată anterior, veţi observa că pe lângă puncte de intersecţuie active şi traiectoriile posibile ale acestor 
puncte, se mai activează unul sau mai multe puncte (puncte care apar pe traiectoriile punctelor de intersecţie). 
Aceste puncte reprezintă locul în care traiectoria posibilă a punctului se intersectează  cu poziţia pe care 
următorul punct desenat, ar putea să o aibă, în funcţie de coordonatele impuse la desenarea acestuia.  
 

1.7.30 Magnetizarea prin „Puncte interioare”: 
 

Pentru a poziţiona sau repoziţiona puncte folosind ca 
reper puncte interne, trebuie activată funcţia « Puncte 
interne» din listă. La activarea acestei funcţii, in partea 
dreaptă  a ferestrei « Magnetizare avansată » apare afişat 
un meniu în care se poate seta varianta de magnetizare 
prin puncte care se doreşte a fi folosită din cele patru 
existente. 

Pentru a vizualiza punctele existente, respectiv 
punctele în care urmează să se realizeze magnetizarea, 
trebuie ţinută apăsat combinaţia de taste: Ctrl+Alt.  

Obs: La activarea acestei funcţii se activează toate 
tipurile de puncte tehnice, nu doar punctele tehnice 
interioare. Astfel, la activarea combinaţiei de taste Ctrl+Alt, 
se activează următoarele tipuri de puncte: puncte tehnice 
interioare, puncte care definesc axe, punctele care 
definesc picluri, puncte care definesc intersecţia dintre axe 
interioare şi conturul pieselor etc.  
  

1.  
Magnetizare avansata 

normală 

Pentru a folosi acest tip de 
magnetizare, trebuie activată 
prima opţiune a meniului din 
fereastra «Magnetizare 
avansată». 

Atunci cand această opţiune 
este activă, la apăsarea 
combinaţiei de taste Ctrl+Alt, 
se vor activa toate punctele 
interioare de pe toate piesele 
existente. Următoarea operaţie 
(de desenare sau repoziţionare) 
se poate realiza folosind poziţia 
punctelor care s-au activat. 

2.  
Magnetizare avansată 
normală folosind un 

deplasament  
 

Pentru a folosi acest tip de 
magnetizare, trebuie activată  a 
doua opţiune a meniului din 
fereastra „Magnetizare 
avansată”.  

După activarea acestei 
opţiuni, se introduc cele 2 
deplasamente (X şi Y). După 
completarea celor două 
câmpuri, se apasă butonul 
„Aplică” al ferestrei.  

Atunci cand această opţiune 
este activă, la apăsarea 
combinaţiei de taste Ctrl+Alt, 
se vor activa toate punctele 
interioare de pe toate piesele 
existente împreună cu poziţia 
acestor puncte după aplicarea 
deplasamentului. Următoare 
operaţie (de desenare sau 
repoziţionare) se poate realiza 
folosind poziţia punctelor care s-
au activat. 
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3.  
Magnetizare avansată 

folosind lungimi 

 

 
 

 
 
 
Pentru a folosi acest tip de 

magnetizare, trebuie activată a 
treia opţiune a meniului din 
fereastra „Magnetizare 
avansată”. 

După activarea acestei 
opţiuni se introduce 
dimensiunea dorită în câmpul 
corespunzător lungimii, apoi se 
apasă butonul „Aplică” .  

Atunci când această opţiune 
este activă, la apăsarea 
combinaţiei de taste Alt+Ctrl, 
se vor activa toate punctele 
interne de pe piesele existente 
împreună cu toate poziţiile pe 
care punctele interne ar putea 
să le aibă pe o rază dată de 
lungimea impusă în setări. 
Traiectoria pe care acest punct 
ar putea să o aibă, devine în 
acest caz un cerc, cu raza 
impusă de lungimea setată.  

Obs: Dacă sunteţi în modul de lucru „Desenare” 
şi folosiţi magnetizarea avansată de tip „Lungime” 
alături de constrângerea desenării, folosind 
constrângere la următoarea linie sau următorul 
punct, veţi observa că pe lângă puncte interne 
traiectoriile posibile ale acestor puncte, se mai 
activează unul sau mai multe puncte (puncte care 
apar pe traiectoriile punctelor de intersecţie). Aceste 
puncte reprezintă locul în care traiectoria posibilă a 
punctului se intersectează  cu poziţia pe care 
următorul punct desenat, ar putea să o aibă, în 
funcţie de coordonatele impuse la desenarea 
acestuia.  

4.  
Magnetizare avansată folosind 
unghiuri 

 

Pentru a folosi acest tip de 
magnetizare, trebuie activată 
a patra opţiune a meniului din 
fereastra „Magnetizare 
avansată”.  

După activarea acestei 
opţiuni se introduce numărul 
de grade dorit în câmpul 
corespunzător unghiului, apoi 
se apasă butonul „Aplică” .  

Atunci când această 
opţiune este activă, la 
apăsarea combinaţiei de taste 
Alt+Ctrl, se vor activa toate 
punctele de intersecţie de pe 
piesele existente împreună cu 
toate traiectoriile pe care 
punctele de intersecţie ar 
putea să le aibă având 
înclinaţia unghiului setat. 
Traiectoriile pe care aceste 
puncte ar putea să le aibă, 
devine în acest caz linii 
înclinate sub unghiul setat. 

Obs: Ca şi în celelalte două cazuri de magnetizare, atunci când sunteţi în modul de lucru „Desenare” , dacă 
se foloseşte constrângerea desenării prin puncte sau linii împreună cu acest tip de magnetizare avansată, 
prezentată anterior, veţi observa că pe lângă puncte de intersecţuie active şi traiectoriile posibile ale acestor 
puncte, se mai activează unul sau mai multe puncte (puncte care apar pe traiectoriile punctelor de intersecţie). 
Aceste puncte reprezintă locul în care traiectoria posibilă a punctului se intersectează  cu poziţia pe care 
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următorul punct desenat, ar putea să o aibă, în funcţie de coordonatele impuse la desenarea acestuia.  
 
 
1.7.31 Magnetizarea pe „Contururi”: 
 
 
 
Pentru a poziţiona sau repoziţiona puncte folosind ca 

reper conturul celoralate piese, trebuie activată funcţia 
« Contururi » din listă.  Pentru a folosi acest tip de 
magnetizare trebuie ţinută apăsat combinaţia de taste 
Ctrl+Alt . În momentul activării acestor  taste 
magnetizarea se poate face pe conturul pieselor existente 
in model.   

 
 
 
 

 

 

Pentru a folosi acest tip de magnetizare, trebuie 
activată a patra funcţie a meniului din fereastra 
«Magnetizare avansată». 
Atunci cand această opţiune este activă, la 
apăsarea combinaţiei de taste Ctrl+Alt, se vor 
activa toate contururile pieselor existente. 
Următoarea operaţie (de desenare sau 
repoziţionare) se poate realiza folosind conturul 
acestor piese. 



ldfkjghdlfg                  Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor 

127

 

 

 

 
1.7.32 Magnetizarea pe „Paralele”: 
 
 
 
Pentru a poziţiona sau repoziţiona puncte folosind ca 

reper paralele la conturul pieselor, trebuie activată funcţia 
« Paralele » din listă.  Pentru a folosi acest tip de 
magnetizare trebuie ţinută apăsat combinaţia de taste 
Ctrl+Alt . În momentul activării acestor  taste magnetizarea 
se poate face pe orice paralelă la contur existentă in model.   

 

Pentru a folosi acest tip de magnetizare, trebuie 
activată ultima funcţie a meniului din fereastra 
«Magnetizare avansată». 

Atunci cand această opţiune este activă, la 
apăsarea combinaţiei de taste Ctrl+Alt, se vor activa 
toate paralele la contur pe piesele existente. 
Următoarea operaţie (de desenare sau repoziţionare) 
se poate realiza folosind aceste paralele. 

 

Dacă sunteţi în modul de lucru „Desenare”, şi 
folosiţi în acelaşi timp magnetizarea avansată 
prezentată la pasul anterior alături de constrângerea 
desenării, la următorul punct sau următoarea linie, veţi 
observa că se mai activează unul sau mai multe 
puncte (puncte care apar pe traiectoriile punctelor de 
intersecţie). Aceste puncte reprezintă locul în care 
traiectoria posibilă a punctului se intersectează  cu 
poziţia pe care următorul punct desenat, ar putea să o 
aibă, în funcţie de coordonatele impuse la desenarea 
acestuia. 
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1.8 Modul de lucru « DIGITIZARE » 
 
 
Modul de lucru « DIGITIZARE » este utilizat pentru preluarea pe calculator a şabloanelor desenate sau 

decupate, cu ajutorul unei tablete de digitizare. În acest mod de lucru nu se lucrează cu mouse-ul sau cu 
tastatura, ci cu tabela de digitizare şi pointer-ul de digitizare.  

 
Pentru a intra în acest  mod de lucru trebuie să apăsaţi pe butonul 

« DIGITIZARE »   
 
 
Cursorul în acest mod de lucru este:      
 
 
1.8.1 Tableta de digitizare.  
 
 Tableta de digitizare este dispozitivul cu ajutorul căruia se pot copia în formă electronică pe calculator 

şabloane tipărite sau decupate din hârtie. Tableta de digitizare este asemănătoare cu o planşetă de proiectare şi 
poate avea diferite dimensiuni. Alături de tabletă se găseşte şi un dispozitv, numit « pointer » cu ajutorul căruia 
se urmăreşte conturul pieselor care se digitizează. 

 Tableta de digitizare este cuplată la calculator şi transmite programului Gemini Pattern Editor formele 
geometrice urmărite cu pointerul, precum şi elementele tehnice pe care utilizatorul le declară. Pentru a vedea 
modul de instalare şi configurare a tabletei de digitizare, citiţi ghidul de instalare a echipamentelor Gemini CAD. 

 
Tableta de digitizare 

 

 
 
 

IMPORTANT: înainte de a fi folosit, digitizorul 
trebuie să fie pornit de la butonul « ON / OFF » situat 
în partea stânga-jos a planşei de digitizare, pe partea 
din spate şi să fie corect cuplat la calculator. 
 

 
 
Pentru a verifica dacă 

digitizorul este pornit şi în stare 
de functionare, se urmareste 
dacă este aprins ledul verde iar 
la apropierea pointer-ului de 
suprafata de lucru se aprinde 
ledul roşu de pe pointer. Daca 
acest led se aprinde, digitizoul 
este pregatit. Dacă nu, tebuie 
verificat dacă este alimentat de 
la priză, dacă este pornit de la 
butonul « ON / OFF », dacă firul 
de la pointer este introdus în 
mufa corespunzatoare de pe 
digitizor. 
 

 
Pointer 
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 La prima utilizare a digitizorului Gemini cu cursor cu fir,  acesta trebuie configurat conform manualului 

de utilizare. Acasta operatiune se face o singura data, la instalare. 
 
Se intră în modul de lucru « DIGITIZARE ». dacă digitizorul este pornit şi corect cuplat la calculator, se va 

auzi un scurt beep, prin care digitizorul anunţă că este gata de lucru. Dacă digitizorul nu este pornit sau 
conexiunea la calculator nu funcţionează corect, pe ecran va apare un mesaj de eroare. Verificaţi conexiunile şi 
reluaţi procedura.  

Dupa ce s-a intrat în modul de lucru « DIGITIZARE » şi digitizorul este conectat, utilizatorul nu va mai lucra 
cu tastatura sau cu mouse-ul, şi va trece la tableta de digitizare. Pentru a putea supraveghea dacă piesele sunt 
corect introduse în calculator pe masură ce sunt digitizate, sunt recomandabile două lucruri:  

- monitorul să fie astfel poziţionat astfel încât să fie măcar parţial vizibil din poziţia în care stă utilizatorul 
atunci când lucrează la tableta de digitizare; 

- difuzoarele calculatorului să fie pornite, pentru a se putea auzi mesajele verbale transmise de 
programul Gemini Pattern Editor în timpul digitizarii. 

 
ATENŢIE: Dacă butoanele din zona de comandă  nu răspund comenzilor va  trebui calibrat autocolantul 

Gemini.  
Astfel în cazul în care la pornirea digitizării de pe autocolant nu auzim mesajul sonor « START » sau dacă la 

tastarea unei litere  suntem anunţaţi ca s-a tastat altă litera atunci trebuie să calibrăm autocolantul. 
Pentru aceasta se va face click pe « Setări » din meniul superior al programului Gemini Pattern Editor. Se 

va deschide fereastra de setări în care vom selecta pagina « Digitizor » 

 

În această pagină se va face 
click pe butonul cu mesajul 
« Calibrează autocolant » după care 
se trece la Tableta de digitizare şi 
folosind cursorul digitizorului se va 
apăsa butonul 0 mai întâi pe vârful 
săgeţii desenată pe butonul START 
al autocolantului, apoi pe al treilea 
punct  de pe butonul HOLE al 
autocolantului. 

 
1.8.2 Digitizarea conturului unui şablon 
 
Şablonul se lipeste pe digitizor folosind bandă adezivă. Utilizatorul trebuie să aibă grijă ca şabloanele să fie 

bine întinse şi ca banda adezivă să nu mascheze colţurile şablonului, piclurile sau alte puncte de interes. Poziţia 
pieselor şi înclinaţia lor pe tableta de digitizare nu este importantă. Programul va alinia automat piesele digitizate 
conform axei lor de fir drept. 

  
Şablonul se lipeste de digitizor cu bandă adezivă. 

Bucăţile de bandă adezivă nu trebuie să fie aplicate 
peste  picluri sau peste punctele gradate. Suprafaţa 
tabletei de digitizare trebuie menţinută curată şi 

Şablonul se lipeşte mai întâi într-o parte apoi se 
întinde bine spre capătul opus. 
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degresată, pentru ca lipirea să se poată face ferm. 
Atenţie: suprafaţa de lucru utilă a tabletei de digitizare este mai mică decât suprafaţa totală a tabletei şi este 

delimitată de mici decupaje care marchează colţurile suprafeţei de lucru. Piesele lipite pe tabletă nu trebuie să 
depaşească suprafaţa utilă de lucru. Piesele mari, care nu se pot încadra în suprafaţa de lucru, se pot digitiza 
din două parţi. 

 
Se apasă tasta A de pe pointer sau se plasează pointer-ul pe butonul « START » al autocolantului  şi se 

apasă butonul 0. 

 

Inainte de a începe digitizarea unui 
şablon apăsaţi  butonul A al pointerului sau 
faceti click pe căsuţa START în zona de 
comenzi a planşei de digitizare. 
Plasaţi pointerul pe căsuţa « START » şi 
apăsaţi butonul « 0 » al pointerului. 

 
Se alege un punct de începere a digitizării şablonului, de obicei unul din colţuri. Se plasează pointerul în 

acest punct şi se apasă butonul « 0 » al pointer-ului. Se urmăreste apoi conturul şablonului, astfel: 
 
- colţurile se marchează cu butonul « 0 » al pointer-ului. Punctele marcate astfel vor fi preluate de programul 

Gemini Pattern Editor ca puncte principale, adică puncte gradate.  
 
- segmentele drepte nu se digitizează, ci se trece direct la următorul colţ, care se marchează cu butonul 

« 0 » al pointer-ului; programul va trasa automat linie dreaptă între două puncte. 
 

- segmentele curbe se digitizează marcând forma lor prin puncte de curbă intermediare, cu ajutorul  
butonului « 1 » al pointer-ului. Punctele de curbă intermediare se dau mai aproape sau mai departe unul de altul 
în funcţie de cât de accentuată este curba. De exemplu, pentru o răscroială de mânecă, este nevoie de puncte 
intermediare la fiecare 1 – 2 cm. Pentru o curbă care urmăreste linia şoldului punctele de curbă pot fi mai rare, la 
3 – 5 cm. 
 

- punctele de început şi de sfârşit ale segmentelor curbe trebuie marcate cu puncte principale, cu ajutorul 
butonului « 0 » al pointer-ului. 
 

Curbele de pe conturul 
şabloanelor se pot digitiza 
automat sau se pot digitiza ca 
succesiune de segmente şi 
apoi se convertesc în curbe 
prin folosirea funcţiei de 
interpolare din modul de lucru 
« Piese » (vezi cap: 1.5.24). 
Pentru a digitiza automat 
curbele, utilizatorul trebuie să 
se asigure că opţiunea 
„Digitizare automată a 
curbelor”  din fereastra „Setări Gemini Pattern Editor / Digitizor” este bifată. 

 
Pe măsură ce conturul piesei este digitizat, acesta apare pe ecranul calculatorului. Ultimul punct 

digitizat este unit automat cu primul, pentru a forma un contur închis. După digitizarea pieselor este 
recomandată interpolarea (vezi cap: 1.5.24) 
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Digitizarea unui şablon se şîncepe dintr-un 
colţ. Colţurile şi punctele de schimbare a formei 
sunt considerate puncte principale, puncte gradate.  
Marcarea lor se face cu butonul « 0 » al pointer-ului 

 

 

 

Pentru digitizarea unei curbe, se digitizează 
punctul de început al curbei ca fiind un punct 
gradat, cu butonul « 0 », apoi se urmăreşte 
conturul curbei şi se marchează din aproape în 
aproape puncte pe curbă, cu butonul « 1 » al 
pointer-ului.   

 
Conturul curbei se urmăreşte marcând puncte 

de curbă la distanţă de cca. 1,5 cm pe contur. 
Distanţa între puncte poate fi mai mica (5 mm) în 
cazul unei curbe accentuate sau punctele pot fi mai 
rare (3 – 4 cm) în cazul unei curbe largi.  

 
Pentru a putea urmări mai uşor linia curbei, 

este recomandabil ca pointer-ul să se încline astfel 
încât una din liniile crucii de potrivire să fie mereu 
tangentă la contur. 

 
Pentru ca un şablon să fie corect digitizat, 

trebuie respectate următoarele reguli simple: 
- şablonul trebuie să fie bine întins şi bine 

lipit pe tabela de digitizare 
- crucea de poziţionare de pe fereastra 

pointer-ului trebuie să fie suprapusă cât mai 
precis pe punctul marcat, sau pe lina de contur 
care se digitizează. Deşi înclinaţia pointer-ului 
nu contează, este indicat ca în timpul urmăririi 
conturului să se menţină una din liniile crucii, 
tangentă la contur. Astfel, suprapunerea pe 
contur se poate verifica vizual mult mai uşor. 

- după digitizare se recomandă folosirea 
funcţiei de interpolare (vezi paragraful 1.5.24) 
 
       Pentru digitizarea şabloanelor prea mari, 

care nu încap în suprafaţa utilă de digitizare, se 
împarte suprafaţa şablonului în două sau mai multe 
părţi care pot fi digitizate separat. Împărţirea nu 
presupune tăierea şablonului şi se poate face prin 
trasarea unei linii de despărţire între cele două părţi 
şi marcarea punctelor de intersecţie a acestei linii 
cu conturul şablonului. 

       Fiecare parte se digitizează ca o piesă 
separată.  După terminarea digitizării, părţile 
şablonului se alipesc folosind funcţia « Alipire 
piese » (vezi paragraful 1.11.3) şi se unesc între 
ele folosind funcţia « Uneşte piese » (vezi 
paragraful  1.5.16) 
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1.8.3 Modul de folosire a butoanelor pointer-ului cu fir pentru digitizarea unei piese     
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1.8.4 Digitizarea gradării unei piese  
 
Piesele se pot digitiza cu tot cu gradările aferente.  
Pentru a digitiza gradările unei piese se va introdce în primul rând setul de mărimi. Dacă setul de mărimi 

cuprinde mai multe baze de gradare, înainte de începerea digitizării se va selecta grupul de mărimi 
corespunzător piesei ce urmează a fi digitizată. 

Digitizarea unei piese gradate se face urmând aceeaşi paşi ca pentru digitizarea  unei piese negradate 
numai că pe gradarile corespondente punctelor principale sau elementelor interioare (puncte tehnice, picluri , 
piese auxiliare) se va face click pe tasta “4” a pointerului. 

Atenţie!  Digitizarea piesei se va face pentru mărimea de bază. 
 

 

Se introduce setul de 
mărimi în modul de lucru 
“Gradre” în fereastra de 
“Editare set mărimi” şi se 
alege mărimea de bază. 
Dacă setul de mărimi 
cuprinde mai multe baze 
de gradare, înainte de 
începerea digitizării se va 
selecta grupul de mărimi 
corespunzător piesei ce se 
va digitiza. 

 

Pentru a digitiza 
gradarea unui punct se va 
face click pe tasta “4” a 
pointerului în punctele 
corespunzătoare celorlate 
mărimi pentru punctul de 
gradare digitizat. 

 
 
1.8.5 Digitizarea elementelor tehnice ale unui şablon 
 
 După digitizarea conturului şablonului, se pot digitiza elementele tehnice de pe acesta: picluri, axa de fir 

drept, linia de simetrie, găuri interioare, axe interioare, piese auxiliare. Acestea sunt afişate pe ecran imediat 
după digitizrea lor. 

 
A. Digitizarea piclurilor 
Digitizarea piclurilor se poate face  în două moduri: 

- direct, se plasează pointerului deasupra piclului şi se apasă butonul « 2 » al pointer-ului, caz în 
care piclurile vor fi declarate ca picluri distanţate faţă de cel mai apropiat punct de referinţă, sau  
- se apasă  mai întâi « DISTANCE NOTCH » sau « PERCENT NOTCH » de pe autocolant în 
funcţie de tipul de piclu, apoi se plasează pointer-ul deasupra piclului şi se apasă butonul  « 0 ». 

Digitizarea piclurilor se poate face în timp ce se digitizează conturul piesei sau la sfârşit, după ce conturul a 
fost digitizat. 

 
Metoda I pentru digitizarea piclurilor, direct cu butonul « 2 » al pointerului 
 

 

Piclurile se pot digitiza direct folosind butonul « 2 » al 
pointer-ului. Digitizarea piclurilor poate fi făcută chiar în 
timp ce se digitizează conturul şablonului, sau la 
sfârşit, după ce conturul a fost digitzat în întregime, 
înainte însă de a se apasa STOP pentru şablonul 
respectiv. 
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Metoda II pentru digitizare a piclurilor, cu declararea înainte a tipului de piclu 
 

  
 

- se plasează pointer-ul pe « DISTANCE NOTCH » sau 
« PERCENT NOTCH » în funcţie de tipul de piclu care se va 
declara şi se apasă butonul « 0 » al pointer-ului. 

- se plasează pointerul pe piclu şi se 
apasă butonul « 0 » al pointer-ului 
- se reia operaţiunea pentru fiecare 
piclu de pe piesă. 

 
B. Digitizarea axei de fir drept: 
 
Digitizarea axei de fir drept se poate realiza în două moduri: 

- direct, se plasează pointerului deasupra axei de fir drept şi se apasă butonul « C » al pointer-ului 
pentru a indica primul punct al axei apoi se deplasează pointerul deasupra celui de-al dilea punct 
ce determină axa de fir drept şi se apasă încă o dată tasta « C »  
- se apasă  mai întâi « GRAIN AXIS » de pe autocolant cu tasta “0”, apoi se plasează pointer-ul 
deasupra axei şi se apasă butonul  « 0 »  pentru a indica două puncte ce determină axa de fir 
drept. 

Metoda I pentru digitizarea directă a axei 

  
se plasează pointerul deasupra axei de fir drept şi 
se apasă butonul « C » al pointer-ului pentru a 
digitiza primul punct al axei de fir drept 

se apasă butonul « C » al pointer-ului pentru a digitiza al 
doilea punct al axei de fir drept 

 
Metoda II pentru digitizarea axei cu ajutorul autocolantului 

   

Se plasează pointer-ul pe 
« GRAIN AXIS » şi se apasă butonul 
« 0 » al pointer-ului 

Se plasează pointer-ul pe 
punctul de început al axei de fir 
drept şi se apasă butonul « 0 » al 
pointer-ului 

Se plasează pointer-ul pe 
punctul de sfârşit al axei de fir drept 
şi se apasă butonul « 0 » al 
pointer-ului 
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C. Digitizarea axei de simetrie 
 
Digitizarea axei de simetrie se poate realiza în două moduri: 

- direct, se plasează pointerului deasupra axei de simetrie şi se apasă butonul « 9 » al pointer-ului  
- se apasă  mai întâi « SYMMETRY AXIS » de pe autocolant cu tasta “0”, apoi se plasează pointer-
ul deasupra axei şi se apasă butonul  « 0 »  pentru a indica latura ce va deveni axă de simetrie. 
 

Metoda I pentru digitizarea directă a axei de simetrie 

 

Se plasează pointerul pe segmentul de contur 
pe care este axă de simetrie şi se apasă butonul 
« 9 » al pointer-ului. 

 
Metoda II pentru digitizarea axei cu ajutorul autocolantului 

 
 

Se plasează pointer-ul pe « SIMMETRY AXIS » 
şi se apasă butonul « 0 » al pointer-ului. 

Se plasează pointerul pe segmentul de contur pe care 
este linia de simetrie şi se apasă butonul « 0 » al pointer-ului. 

 
D. Digitizarea găurilor şi punctelor interioare 
 
În Gemini Pattern Editor se pot digitiza mai multe tipuri de puncte tehnice interioare: punct interior, semn de 

buzunar, capăt de pensă şi de capsă. 
Aceste tipuri de puncte interioare se pot digitiza direct cu ajutorul pointerului dacă se folosesc următoarele 

butoane: 
- butonul „3”   pentru puncte interioare simple 
- butonul „6”   pentru capăt de pensă  
- butonul „7”   pentru capsă 
- butonul „8”   pentru semn de buzunar 
Punctele interioare simple se pot digitiza şi cu ajutorul autocolantului dacă se face un click cu tasta “0” pe  

« HOLE » în zona de comandă a tabletei de digitizare iar apoi se plasează pointer-ul pe punctul interior şi se 
apasă butonul « 0 ». 

Tipul de punct interior se poate modifica ulterior din program, în modul de lucru « INDUSTRIALIZARE » 
(vezi paragraful 1.9.21) 

 
Digitizarea directă a punctelor tehnice interioare 
Puncte interioare simple 
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Se plasează pointerul pe punctul interior (butonieră, gaură de agăţare, etc) şi se apasă butonul « 3 » al 

pointerului.  
Digitizarea punctelor capăt de pensă 

 

Se plasează pointerul pe punctul de tip capăt de 
pensă şi se apasă butonul « 6 » al pointerului. 

 
Digitizarea semnelor de capsă 

 

Se plasează pointerul pe punctul de tip semn de 
capsă şi se apasă butonul « 7» al pointerului. 

Digitizarea semnelor de buzunar 

 

Se plasează pointerul pe punctul de capăt al unui 
semn de buzunar şi se apasă butonul « 8» al 
pointerului. 

Lungimea şi  unghiul semnului de buzunar se va seta ulterior în modul de lucru INDUSTRIALIZARE  în panelul 
de proprietăti care apare în dreapta ecranului la selecţia semnului de buzunar (vezi cap 1.9.22).  
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Digitizarea punctelor interioare cu ajutorul autocolantului 

Pentru digitizarea punctelor interioare se 
poate folosi şi butonul « 0 » al pointer-ului, după 
ce în prealabil se apasă « HOLE » în zona de 
comandă a tabletei de digitizare.  Se plasează 
apoi pointer-ul pe punctul interior şi se apasă 
butonul « 0 » al pointer-ului. 

 
 

E. Digitizarea liniilor interioare de pe şabloane 
 
Digitizarea liniilor interioare de pe un şablon se poate realiza direct cu ajutorul butonului « 5 » al pointerului.  

Se va face click cu tasta « 5 » pe punctele de capăt ale axei.  
 

 
Se plasează pointer-ul pe punctul de început al liniei 

interioare şi se apasă butonul « 5 » al pointer-ului. 

Se plasează pointer-ul pe punctul de sfârşit al 
liniei interioare şi se apasă butonul « 5 » al pointer-
ului. 

 
F. Digitizarea pieselor auxiliare  

 
În Gemini Pattern Editor se pot digitiza desenele auxiliare de pe şabloane. Pentru a începe digitizarea unui 

desen auxiliar se va face click pe tasta „D”  a pointerului. Desenul digitizat va fi ataşat automat la ultimul şablon 
digitizat. După apăsarea tastei „D” se va începe digitizarea desenului auxiliar exact în acelaşi mod ca la 
digitizarea unui şablon:  prin parcurgerea conturul cu ajutorul aceloraşi taste. Orice alt element  digitizat după 
apăsarea tastei „D” (piclu, puncte interioare, linii interioare, axe, gradări) va aparţine desenului auxiliar. Pentru a 
încheia digitizarea unei piese auxiliare se va apăsa tasta „E” a pointerului 

 În funcţie de conturul lor, desenele auxiliare pot fi de două tipuri: 
-desene auxiliare care au conturul închis 
-desene auxiliare care au conturul deschis 

În fereastra de 
„Setări” la „Setări 
digitizor” există o opţiune 
„Închide desenele 
auxiliare” care se va bifa 
în funcţie de cel mai 

frecvent tip de contur întalnit la desenele auxiliare. Implicit, această opţiune este debifată. Chiar dacă în setări se 
poate opta doar pentru un tip de contur, utilizatorul are posibilitatea de a închide sau deschide conturul piesei 
direct în momentul digitizării. De exemplu  dacă în setări nu este bifată opţiunea „Închide desenele auxiliare” 
pentru a digitiza un desen care are conturul închis la încheierea digitizării se va apăsa de două ori tasta „E” : 

- o dată pentru terminarea digitizării desenului auxiliar  
- şi o dată pentru a schimba tipul de contur setat. 
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Pentru a începe digitizarea unui desen auxiliar se 
va face click pe tasta „D”  a pointerului. 

  

Digitizarea desenului auxiliar  se va realiza exact în 
acelaşi mod ca digitizarea unui şablon:  prin 
parcurgerea conturul cu ajutorul aceloraşi taste. Orice 
alt element  digitizat după apăsarea tastei „D” (piclu, 
puncte interioare, linii interioare, axe, gradări) va 
aparţine desenului auxiliar. 

 

Pentru a încheia digitizarea unei piese auxiliare se 
va apăsa tasta „E” a pointerului. 

În funcţie de tipul de contur stabilit la „Setări 
digitizor” şi de tipul de contur al desenului digitizat 
utilizatorul va mai trebui să mai facă o dată click pe 
tasta „D” dacă se urmăreşte alt contur decăt cel setat. 

 
 
1.8.6 Introducerea numelui şablonului şi terminarea digitizării 
 
 Numele şablonului digitizat se poate introduce direct de pe tableta de digitizare. Se plasează succesiv 

pointerul pe literele care formează numele şablonului şi se apasă butonul « 0 » al pointer-ului. Numele apare 
simultan pe monitorul calculatorului 

 
Introducerea numelui şablonului 

  

 
 
 

... 
Se introduce literă cu literă numele şablonului, folosind tastatura din zona de comenzi a tabletei de digitizare 

şPentru a încheia digitizarea unui şablon se poate proceda în două moduri : 
- direct, se apasă butonul « B » al pointer-ului  
- se plasează pointer-ul pe imaginea  « STOP » de pe autocolant şi se apasă butonul « 0 » 

 
Încheierea digitizării  (ieşirea din modul de lucru Digitizare) se poate face în două moduri 

- direct, se apasă butonul « F » al pointer-ului  
- se plasează pointer-ul pe imaginea  « EXIT » de pe autocolant şi se apasă butonul « 0 » 
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Metoda directă pentru încheierea digitizării 

 

Apăsaţi tasta « B » a pointerului pentru a încheia 
digitizarea unui şablon. 

Apăsaţi tasta « F » a pointerului pentru a ieşi  din modul de 
lucru Digitizare.ş 

 
Încheierea digitizării cu ajutorul autocolantului 
După ce s-a încheiat digitizarea şablonului se plasează pointer-ul pe « STOP » şi se apasă butonul « 0 » al 

pointer-ului.  Pentru a începe digitizarea unui alt şablon se apasă din nou « START ». Pentru a termina complet 
digitizare se apasă « EXIT ». 

  
După ce s-a digitizat conturul, elementele tehnice 

şi numele şablonului, se apasă STOP. Comanda STOP 
se referă doar la şablonul care s-a terminat, programul 
rămâne în continuare în modul de lucru DIGITIZARE. 
Pentru a digitiza şablonul următor se apasă din nou 
START. 

După ce s-au digitizat toate şabloanele şi s-a 
apăsat STOP şi pentru utlimul şablon, se apasă EXIT 
pentru a ieşi din modul de lucru DIGITIZARE. 
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1.8.7 Editarea profilului de digitizor 
 

 

Deoarece există mai 
multe tipuri de digitizoare 
cu setari diferite, se poate 
seta rapid un nou tip de 
digitizor. Utilizatorii care 
au diferite tipuri de 
digitizoare (de exemplu 
pentru cei care au un 
digitizor achiziţionat 
împreună cu alt sistem de 
proiectare CAD) vor 
trebui să se seteze 
Profilul Digitizorului. 

Setarea profilului se 
face în forma de 
« Setări » a aplicaţiei în 
fereastra « Digitizor ».   

Profilurile de 
digitizare pot fi de două 
tipuri: încărcate din fişier 
sau de tip intern.  

Tipul de profil 
digitizor intern este folosit 
pentru digitizoarele 
Calcomp care sunt 
digitizoare binare. 
Profilurile care se încarcă 
din fişier sunt folosite 
pentru digitizoarele 

 
Există 4 profiluri  predefinite: CalcompLectra.pd, Calcomp Investronica.pd, GeminiWired.pd şi Numonics.pd, 

dar se poate edita, salva şi creea  un nou profil cu ajutorul butoanelor din forma de Setari /Digitizor. 
Dacă au fost realizate o serie de modificări în setările digitizorului dar se doreşte revenirea la setările iniţiale 

se va apăsa butonul  « Încarca setările originale ». 
Profilul de digitizor conţine: informaţii de profil, dimensiuni tabelă, setările pentru codurile de taste şi setările 

pentru port de comunicare serial. 
 

Informaţiile de profil 
 
 
Denumire format – cuprinde numele 

formatului corespunzător profilului deschis 
 
Format mesaj -  conţinutul câmpului 

ilustrează formatul mesajului transmis de 
digitizor. Acest mesaj este un şir de caractere 
ce cuprinde: 

- caractere X care definesc coordonata x 
- caractere Y care definesc coordonata Y 
- caractere T care definesc tasta 
- caractere ? care sunt ignorate 
 
Unitatea – unitatea de măsură în care 

transmite digitizorul 
 
Pixeli/ unitate –se va seta în acest câmp 

numărul de pixeli pe unitatea de măsură  
transmis de digitizor. 
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Dimensiune tabelă – se vor introduce dimensiunile în pixeli pentru lăţimea şi înălţimea tabelei ; acestea se 
pot completa automat prin apăsarea butonului « Setează dimensiuni » şi realizarea unui click în colţul din 
dreapta sus a suprafeţei utile digitizării. 

 
Setare coduri taste 
În GeminiPatternEditor exista 6 acţiuni care pot fi făcute din mouse-ul digitizorului, pentru fiecare dintre 

acestea folosindu-se o anumită tastă, diferită de la un model de digitizor la altul. 
De aceea se pot definiacese taste pentru un anumit profil. 
Cele 6 acţiuni pentru care trebuie să definim câte o tastă sunt: digitizarea unui punct gradat, digitizarea unui 

punct de curbă, digitizarea unui piclu, digitizarea unui punct interior, digitizare gradare şi ieşire din digitizare. 
 
Setări port de comunicare serial 
În această zonă se vor stabili parametrii comunicaţiei seriale: numărul de biti pe secundă, biti de date, 

paritatea si numărul de biti de stop. 
 
 

1.9 Modul de lucru « INDUSTRIALIZARE » 
 
 
Dacă programul Gemini Pattern Editor ar avea doar modurile de lucru « PIESE », « MODIIFCARE 

FORMĂ » şi « DIGITIZARE », atunci nu am putea spune că este un program de proiectare computerizată pentru 
confecţii, deoarece până aici nu are nimic specific acestui domeniu de activitate. Am putea foarte bine să 
proiectam în Gemini Pattern Editor mobilier, bucşe, clădiri, etc. 

 
Modul de lucru « INDUSTRIALIZARE » conţine funcţiile specifice pentru lucrul cu elemente tehnice care 

aparţin industriei confecţiilor textile: picluri, pense, pliuri, axa de simetrie şi axa de fir drept, diferite puncte 
tehnice interioare, rezerva de coasere, paralele la contur, axe libere şi axe de text, 
etc.. Toate aceste elemente completează desenul, respectiv forma propriu-zisă a 
piesei, pregătind-o pentru producţie. 

 
 
Pentru a intra în acest  mod de lucru trebuie să apăsaţi pe butonul 

« Industrializare »   
 
 
Cursorul în acest mod de lucru este      
 
 
 
1.9.1 Noţiuni introductive 
 
În modul de lucru « INDUSTRIALIZARE » se pot realiza următoarele tipuri de operaţiuni: 
 

- PICLURI: adăugare, ştergere, modificare distanţă şi punct de reper, modificare unghi, 
modificare lungime; 

- PENSE: declarare, ştergere, închidere, deschidere, rotire, tăiere după pensă, editarea liniei de 
tăiere a pensei, transformare din pensă în fald şi din fald în pensă; 

- PLIURI: declarare, ştergere 
- AXA de FIR DREPT: creare, ştergere, modificarea înclinaţiei, modificarea poziţiei şi a lungimii 
- AXA de TEXT: crearea unei axe pe care se va afişa mărimea şi numele unei piese, stergere, 

modificare poziţie, tăiere după axă, etc; 
- CONTUR: creare de contur translat în interiorul tiparului, modificarea înclinaţiei acestuia, 

crearea paralelei la contur, tăiere după paralela sau după conturul translat; 
- LINII libere sau dependente: creare, ştergere, modificarea poziţiei (modificarea unghiului), 

schimbare puncte de reper, modificare distanţă, tăierea piesei după linie; 
- REZERVA DE COASERE: modificarea lăţimii rezervei pe fiecare segment de contur, 

modificarea tipului de finisare a rezervei de coasere la colţuri; 
- AXA DE SIMETRIE: declarare, ştergere ; 
- PUNCTE TEHNICE INTERIOARE: declarare, ştergere, modificare poziţie, dimensiuni, 

înclinaţie, tip de simbol (punct de reper, butonieră, buzunar, vârf pensă, gaură de cârlig, capsă, nasture, 
punct de referinţă la încadrare) ; 

- HAŞURI : creare, modificare, stergere. 
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În modul de lucru « INDUSTRIALIZARE », deoarece unele elemente tehnice pot fi destul de mici şi deci 
greu vizibile, programul Gemini Pattern Editor uşurează munca utilizatorului prin faptul că, de fiecare dată când 
cursorul trece pe deasupra unui element tehnic de industrializare din cele de mai sus, în dreptul cursorului apare 
scris tipul de element deasupra caruia se află. Deci dacă veţi vedea lângă cursor scris de exemplu « PICLU », 
înseamnă că sub cursor se afla un piclu, şi dacă faceţi click îl veţi selecta. 

 
Programul permite două variante de abordare a funcţiunii de creare a elementelor tehnice pe tipare, referitor 

la succesiunea paşilor care trebuiesc utilizaţi, descrişi în capitolele care urmează: 
1. În modul de lucru “Industrializre” se face click pe funcţia de creare a elementului tehnic dorit. În acest 

moment toate tiparele sunt selectate, punctele de gradare devin vizibil marcate cu un X de culoare gri, putând fi 
selectat următorul element din succesiunea de paşi ce trebuiesc urmăriţi, de pe oricare din tiparele din zona de 
lucru. 

2. În modul de lucru “Industrializre” se face click mai întâi pe tiparul pe care se doreşte adăugarea 
elementului sau elementelor tehnice, pentru a-l selecta. În acest moment punctele de gradare de pe tiparul 
selectat devin vizibil marcate cu un x de culoare rosie putând fi selectat următorul element din succesiunea de 
paşi ce trebuiesc urmăriţi. 

Modalităţile de abordare de mai sus, se aplică următoarelor operaţiuni : creare picluri, creare linii 
dependente, creare contur translat, creare paralelă la contur, creare axă de simetrie, creare pliuri, declarare şi 
creare pense, creare secvenţă de puncte interioare. 

 
1.9.2 Piclul distanţă 
 
 În Gemini pattern Editor pot fi create patru tipuri de picluri: 

- piclu distanţă  (aplicat la o distanţă dată faţă de un punct de reper) 
- piclu procent (aplicat între două puncte, la un raport procentual dat, al distanţelor faţă de cele 

două puncte) 
- piclu intersecţie (aplicat la intersecţia dintre o axă interioară şi conturul piesei în punctul cel 

mai apropiat de zona indicată pe contur) 
- piclu colţ (aplicat într-un colţ al piesei pe o direcţie dată) 

 
Piclul distanţă este un piclu creat la o distanţă dată faţă de un punct de reper. 
 

Pentru a adăuga un piclu distanţă se face click pe butonul “Creează piclu distanţă” din modul de lucru 
“INDUSTRIALIZARE”, apoi se face click cu aproximaţie pe conturul tiparului, în locul unde trebuie să fie adăugat 
piclul. Piclul distanţă creat va avea ca punct de reper punctul învecinat în sens antiorar. 

Dacă se va apăsa tasta SHIFT atunci când se face click pe  butonul “ 
Creează piclu distanţă”  va fi posibilă folosirea acestei funcţii în mod repetitiv.  
În acest mod se vor putea adăuga mai multe picluri distanţă pe oricare din 
tiparele din zona de lucru făra a se mai accesa funcţia de adăugare pentru 
fiecare element nou creat. Atunci când o funcţie este folosită în mod repetitiv, 
butonul rămâne afişat ca fiind apăsat până la ieşirea din acest mod.  Pentru a 
ieşi din modul de lucru repetitiv al unei funcţii, utilizatorul trebuie să apese 
tasta ESC. 

Dacă în timpul utilizării unei funcţii în modul repetitiv se va selecta altă 
funcţie din bara de butoane a modului de lucu Industrializare, noua funcţie 
apelată va intra automat în modul repetitiv de funcţionare. 

După ce piclul distanţă a fost creat, în partea dreaptă a ecranului apare meniul de proprietaăţi al piclului 
creat (selectat) în care se pot seta (modifica) parametrii acestuia. Aici se pot introduce distanţele exacte la care 
piclul să fie amplasat, sau se poate schimba punctul de reper faţă de care e măsurată distanţa. De asemenea se 
pot stabili cu precizie  lungimea, lăţimea piclului şi unghiul lui faţă de linia de contur în funcţie de tipul de piclu 
pentru care s-a optat. 

Dacă piclurile au fost adăugate în mod repetitiv, la ieşirea din modul repetitiv toate elementele adăugate 
rămân selectate şi utilizatorul poate edita proprietăţile comune piclurilor selectate. 

 
Crearea unui piclu distanţă 

 
 

Pentru a crea un piclu distanţă apăsati butonul 
“Creează piclu distanţă” din modul de lucru 
“INDUSTRIALIZARE”. Dacă doriţi adăugarea unei 
secvenţe de picluri distanţă, ţineţi apasată tasta SHIFT 
atunci când faceti click pe butonul “Creează piclu 
distanţă”.  

Apăsaţi tasta 

  
atunci când selectaţi funcţia 
“Creează piclu distanţă” 
pentru a adăuga mai multe 
picluri distanţă în mod 
repetitiv 
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În acest monent toate punctele de gradare ale 
tiparelor din model sunt vizibil marcate cu un x de 
culoare gri. 

 

Faceţi click pe conturul piesei, cu aproximaţie în 
locul unde vreţi să fie aplicat piclul, în momentul în 
care cursorul s-a transformat în săgeată şi OK şi 
dreapta suport este selectată având culoarea roşie. 
Distanţa exactă faţă de un anumit punct va putea fi 
stabilită ulterior, prin editarea proprietăţilor acestuia. 

 

Punctul de reper al piclului va fi considerat primul 
punct gradat întâlnit prin parcurgerea în sens antiorar 
a conturului. Ulterior, acest punct de reper poate fi 
schimbat cu un altul, în meniul de proprietati al piclului, 
din partea dreaptă a ecranului. 

 

Pentru a adăuga un piclu distanţă într-un anumit 
punct de gradare de pe conturul tiparului, mergeţi  cu 
mousul deasupra punctului dorit şi faceţi click în 
momentul în care ursorul s-a transformat în săgeată şi 
OK şi punctul este selectat printr-un cerculeţ roşu. 

 

 
În acest moment avem creat un piclu 

distanţă într-un punct de gradare, care are 
distanţa 0 faţă de punctul de reper. 

 

Adăugarea unui piclu distanţă într-un anumit 
punct de gradare se poate realiza si prin 
magnetizarea în acel punct cu tasta ALT. Mai întâi 
faceţi click pe piesă pentru a o selecta, faceţi click în 
punctul dorit ţinând apăsată tasta ALT 

pentru magnetizare şi apoi faceti click pe butonul 
“Creează piclu distanţă”. 

 
 
 
Editarea proprietăţilor piclurilor 
 
Meniul de editare a proprietăţilor piclului distanţă conţine următoarele informaţii: 
 
-coordonatele x şi Y  faţă de originea piesei. Aceste coordonate nu sunt 

editabile 
 
-tipul piclului care poate fi sub formă de I (în interior) de V (în exterior sau interior) în 

forma de U(în exterior sau interior) precum şi în formă de T 
 

- distanţa faţă de punctul de reper, măsurată de-a lungul 
conturului  pe care se lucrează piesa (pe linia de coasere sau 
pe linia de tăiere) 

 
- lungimea piclului 

 
- lăţimea piclului (pentru piclurile în V, U şi T) 

 
- unghiul piclului, exprimat faţă de linia de coasere sau ca unghi absolut faţă de coordonatele sistemului. 

Pentru ca unghiul piclului să fie exprimat ca unghi absolut  
se va bifa căsuţa din dreptul mesajului « Unghi Absolut ». 

 
- sensul în care să se măsoare distanţa pe contur faţă de punctul de reper  

(orar sau antiorar) 
 

- dacă se debifează căsuţa din dreptul mesajului « Piclu »,  piclul adăugat va fi 
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afişat ca un marcaj în formă de X pe conturul piesei. Dacă este bifată această opţiune 
atunci piclul adăugat va fi afişat ca piclu. 

 
- se poate stabili de asemenea dacă la măsurarea distanţelor pe linia de  

coasere pensele să fie considerate închise sau deschise prin bifarea sau debifarea  
căsuţei din dreptul mesajului « Pense închise » 

 
- Dacă se doreşte ca piclul sa se taie la maşina de tăiat automată, atunci trebuie setat pe un layer cu 

comandă pentru tăiere.  
-  pentru a valida orice modificare realizată în meniul de editare a proprietăţilor trebuie apăsat butonul 
« Aplică ». 

 
Operaţii care se pot realiza pe un piclu distanţă 
 
1. Schimbarea punctelor de reper 
 
Pentru a schimba punctul de reper al unui piclu distanţă, se intră în modul de lucru “INDISTRIALIZARE”, şi 

se selectează piclul respectiv, mergând cu mousul deasupra lui. În partea din dreapta-jos a ecranului se apasă 
pe butonul “Schimbă punct reper”. Cursorul de selectare se va transforma într-o sageată groasă orizontală. 
Mutaţi cursorul deasupra noului punct de reper şi faceţi click. 

 

 

În modul de lucru « INDUSTRIALIZARE », se 
selectează piclul al cărui punct de reper urmează să 
fie schimbat:  mergeţi cu mousul deasupra piclului 
până ce atât piclul cât şi punctul lui de reper actual se 
colorează în roşu şi faceţi click. Atât piclul cât şi 
punctul de reper rămân colorate în roşu pe perioada 
selecţiei. 

 

Apăsaţi pe butonul “Schimbă punct reper” din 
partea dreapta-jos a ecranului. Cursorul se va 
transforma într-o sageată groasă orizontală, numită 
"cursor de selectare". În acest moment, toate punctele 
de gradare de pe tiparul cu piclul selectat, sunt vizibil 
marcate cu cate un x de culoare gri. 

 

Deplasaţi cursorul deasupra punctului ce urmează 
să devină noul punct de reper. Când cursorul se află 
deasupra unui punct de gradare care poate deveni 
punct de reper pentru piclul selectat, în dreptul 
cursorului apare OK. Faceţi click pe noul punct de 
reper 

 

 

Distanţa între noul punct de reper şi piclu se 
recalculează automat, astfel încât poziţia piclului 
rămâne neschimbată. 

 
2. Transformarea unui piclu în punct 
 
Un piclu poate fi transformat în punct. Pentru a realiza aceasta faceţi mai întâi click pe piclu pentru a-l 

selecta, apoi apăsaţi butonul "Transformă în punct" din partea dreapta-jos a ecranului. În dreptul piclului va 
apare un punct de gradare. 

 

Pentru a transformă un piclu în punct mai întâi 
trebuie selectat piclul respectiv. Deplasaţi cursorul 

deasupra piclului şi faceţi click cu mouse-ul. 

cursor 
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Apăsaţi butonul "Transformă în punct” situat în 
partea din dreapta-jos a ecranului. 

 

În dreptul piclului va apare un punct de gradare. 
Noul punct creat devine automat punct de reper 
pentru piclul respectiv. 

 

 
3. Ştergerea unui piclu 
  
 Pentru a şterge un piclu trebuie mai întâi să îl selectaţi, apoi apăsaţi butonul "Şterge piclu" sau tasta 

DELETE de pe tastatură 
 

Pentru a şterge un piclu faceţi mai întâi click pe 
el pentru a-l selecta. 

 

Apăsaţi apoi butonul “Şterge piclu” din partea 
din dreapta-jos a ecranului. 

 
4. Modificarea orientării piclului 
 
Modificarea orientării unui piclu este posibilă doar pentru tipul de piclu în forma de I şi doar pentru piclul 

distanţă, piclul procent şi piclul intersecţie. 
Pentru a modifica orientarea unui piclu în formă de I se selectează mai întâi piclul. Se poziţionează cursorul 

cu aproximaţie deasupra vârfului piclului până apare în vârful piclului o cruciuliţă roşie. În acest moment se face 
click stânga mouse şi se ţine apăsat butonul pentru a se trage de vârful piclului. Se trage de vârful piclului 
mişcând prin rotaţie orientarea piclului în direcţiă dorită, în jurul punctului de pe contur. Linia roşie punctată 
reprezintă direcţia în care se orinatează piclul. Eliberaţi butonul mouse-ului când ajungeţi în poziţia dorită.  

Mişcarea orientării piclului se poate face liber sau prin constrângerea mişcării la 15 grade. Dacă se ţine 
apăsată tasta SHIFT în timpul rotirii orientării piclului, mişcarea acesteia va fi constrânsă la 15 grade faţă de 
poziţia iniţială a piclului. Dacă se ţine apăsată tasta CTRL în timpul orientării direcţiei piclului, mişcarea acesteia 
va fi constrânsă la 15 grade faţă de sistemul de axe din suprafaţa de lucru. 

De asemeni, orientarea piclului poate fi magnetizată într-un punct folosind tasta ALT sau CTRL+ALT pentru 
magnetizarea avansată. 
 

Modificarea liberă a orientarii piclului 

 

Selectaţi mai întâi piclul, facând click pe el când 
acesta devine roşu şi informaţia “PICLU” este 
afişată. Valoarea unghiului piclului în acest 
moment este de 180°. 
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După ce aţi selectat piclul mergeţi cu mouse-ul 
deasupra vârfului acestuia pâna în momentul în 
care apare o cruciuliţă roşie şi faceţi click stânga 
mouse. 

 

După ce aţi facut click, ţineţi apăsat butonul 
mouse-ului şi trageţi de acesta, mişcând prin 
rotaţie piclul în direcţiă dorită, în jurul punctului de 
pe contur. Când ajungeţi în poziţia dorită eliberaţi 
butonul mouse-ului. 

               

Orientarea piclului a fost modificată. Valoarea 
finală a unghiului piclului a devenit 
140°. 

 
Modificarea orientării piclului folosind magnetizarea în punct 

 

Selectaţi mai întâi piclul facând click pe el când 
acesta devine roşu şi informaţia “PICLU” este 
afişată. Valoarea unghiului piclului este de 140°. 

 

După ce aţi selectat piclul mergeţi cu mouse-ul 
deasupra vârfului acestuia pâna în momentul în 
care apare o cruciuliţă roşie şi faceţi click stânga 
mouse. 

 

Ţineţi apăsată tasta ALT, trageţi mouse-ul spre 
punctul în care doriţi să magnetizaţi orientarea 
piclului şi eliberaţi butonul mouse-ului când 
ajungeţi cu aproximaţie deasupra punctului în care 
doriţi sa vă magnetizaţi. Orientarea piclului este 
magnetizată în punctul ales. 

                

Orientarea piclului a fost modificată. Valoarea 
unghiului piclului a devenit 
184°. 

 
În ferestra de proprietăţi se poate vedea valoare unghiului, în timp real, în momentul mişcării orientării 

piclului. Valoarea unghiului piclului este automat editată corespunzător în fereastra de proprietăţi. 
 
 
1.9.3 Piclul procent 
 
Piclul procent  este un piclu aplicat între două puncte, la un raport procentual dat al distanţelor faţă de 

acestea. 
Pentru a adăuga un piclu procent se face click pe pe butonul “Creează piclu procent” din modul de lucru 

“INDUSTRIALIZARE”. Se face apoi click cu aproximaţie pe contur în locul unde trebuie să fie adăugat piclul. 
Piclul procent creat are ca puncte de reper punctele gradate învecinate.  

Dacă se va apăsa tasta SHIFT atunci când se face click pe  butonul “ 
Creează piclu procent”  va fi posibilă folosirea acestei funcţii în mod repetitiv.  
În acest mod se vor putea adăuga mai multe picluri procent pe oricare din 
tiparele din zona de lucru, făra a se mai accesa funcţia de adăugare pentru 
fiecare piclu procent nou creat. Atunci când o funcţie este folosită în mod 

Apăsaţi tasta 

  
atunci când selectaţi funcţia 
“Creează piclu procent” 
pentru a adăuga mai multe 
picluri în mod repetitiv 
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repetitiv, butonul rămâne afişat ca fiind apăsat până la ieşirea din acest mod.  Pentru a ieşi din modul de lucru 
repetitiv al unei funcţii, utilizatorul trebuie să apese tasta ESC.  

Dacă în timpul utilizării unei funcţii în modul repetitiv se va selecta altă funcţie din bara de butoane a modului 
de lucu Industrializare, noua funcţie apelată va intra automat în modul repetitiv de funcţionare. 

După ce piclul procent a fost creat, în partea dreaptă a ecranului apare meniul de setare a parametrilor 
piclului. Aici se poate introduce raportul procentual, funcţie de care piclul va fi amplasat, sau se pot schimba 
punctele de reper pentru acesta. De asemenea se pot stabili cu precizie lungimea piclului lăţimea şi unghiul lui 
faţă de linia de contur, în funcţie de tipul de piclu pentru care s-a optat. 

Dacă piclurile au fost adăugate în mod repetitiv, la ieşirea din modul repetitiv toate elementele adăugate 
rămân selectate şi utilizatorul poate edita proprietăţile comune piclurilor  procent selectate. 

 
Crearea unui piclu procent 

 
 Pentru a crea un piclu procent apăsati butonul “Creează 

piclu procent” din modul de lucru “INDUSTRIALIZARE”. Dacă 
doriţi adăugarea unei secvenţe de picluri procent, ţineţi 
apasată tasta SHIFT atunci când faceti click pe butonul 
“Creează piclu procent”. 

 

În acest monent toate punctele de gradare ale tiparelor 
din model sunt vizibil marcate cu un x de culoare gri.  

Faceţi click pe conturul piesei, cu aproximaţie în locul 
unde vreţi să fie aplicat piclul, în momentul în care cursorul s-
a transformat în săgeată şi OK şi dreapta suport este 
selectată având culoarea roşie. Valoarea procentuală exactă 
faţă de punctele de capăt  a dreptei suport va putea fi stabilită 
ulterior, prin editarea proprietăţilor piclului. 

 
 

Punctele de reper vor fi considerate ca fiind punctele 
gradate de pe contur, învecinate cu noul piclu. Ulterior aceste 
puncte de reper pot fi schimbate. 

 

 

Pentru a adăuga un piclu procent într-un anumit punct de 
gradare, după ce aţi intrat în modul de lucru “Industrializare”, 
selectaţi mai întâi tiparul făcând click pe el. Faceţi apoi click, 
ţinând apăsată tasta ALT pentru magnetizare în punct, cu 
aproximaţie, în punctul în care doriţi să adaugaţi piclul. În 
acest moment apăsaţi butonul “Creează piclu procent”.  

 

Punctele de reper vor fi considerate ca fiind punctul de 
gradare în care aţi adăgat piclul şi următorul punct de gradare 
de pe contur din sens orar. În acest moment aveţi creat un 
piclu procent în punct, la valoare procentuală 0. 
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Editarea proprietăţilor piclurilor procent 
 
Meniul de editare a proprietăţilor piclului procent conţine următoarele informaţii: 
 
-coordonatele x şi Y  faţă de originea piesei. Aceste 

coordonate nu sunt editabile  
 
-tipul piclului care poate fi sub formă de I (în interior) de V (în 

exterior sau interior)  în forma de U(în exterior sau interior) precum 
şi în formă de T 

 
 

- Procentul în funcţie de care este plasat piclul 
 

- lungimea piclului 
 

- lăţimea piclului (pentru piclurile în V, U şi T) 
 

- unghiul piclului, exprimat faţă de linia de coasere sau ca unghi absolut faţă de 
coordonatele sistemului. Pentru ca unghiul piclului să fie exprimat ca unghi absolut se 
va bifa căsuţa din dreptul mesajului « Unghi Absolut ». 

 
- sensul în care să se măsoare distanţa pe contur între punctele de reper (orar 

sau antiorar) 
 

- Dacă se debifează căsuţa din dreptul mesajului « Piclu »,  piclul adăugat va fi 
afişat ca un marcaj în formă de X pe conturul piesei. Dacă este bifată această opţiune 
atunci piclul adăugat va fi afişat ca piclu. 

 
- Se poate stabili de asemenea dacă la măsurarea distanţelor pe linia de 

coasere pensele să fie considerate închise sau deschise prin bifarea sau debifarea 
căsuţei din dreptul mesajului « Pense închise » 

 
- Dacă se doreşte ca piclul sa se taie la maşina de tăiat automată, atunci trebuie setat pe un layer cu 

comanda pentru tăiere.  
 
- Pentru a valida orice modificare realizată în meniul de editare a proprietăţilor trebuie apăsat butonul 

« Aplică ». 
 

Operaţii care se pot realiza pe un piclu procent 
 
1.Schimbarea punctelor de reper 
 
Pentru a schimba punctele de reper ale unui piclu procent, fiind în modul de lucru “Industrializare” se 

selectează piclul respectiv. În partea din dreapta-jos a ecranului se apasă pe butonul “Schimbă puncte de reper”. 
Cursorul se va transforma într-o sageată groasă orizontală. Se mută cursorul deasupra noilor puncte de reper şi 
se face click. 

 
 

Se selectează piclul ale cărui puncte de 
reper trebuie să fie schimbate. Atât piclul cât şi 
punctele lui de reper actuale vor fi selectate şi se 
vor colora în roşu 

 

In partea din dreapta-jos a ecranului apăsaţi 
pe butonul “Schimbă punct reper”. Cursorul se 
va transforma într-o sageată groasă orizontală, 
numită "cursor de selectare". 

cursor 
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Deplasaţi cursorul, pe rând, deasupra noilor 
puncte de reper. Când cursorul se află deasupra 
unui punct gradat care poate deveni punct de 
reper pentru piclul selectat, în dreptul cursorului 
apare OK şi faceţi click.  

 

Cursorul revine la forma normală în modul 
de lucru « Indrustrializare », iar punctele de 
reper ale piclului au fost schimbate. Poziţia 
piclului rămâne aceeaşi iar raportul de plasare la 
distanţe se recalculează automat, 
corespunzător. 

 
2.Transformarea unui piclu în punct 
 
Un piclu poate fi transformat în punct. Pentru a se realiza aceasta se face mai întâi click pe piclu pentru a-l 

selecta, apoi se apasă butonul "Transformă în punct" din partea din dreapta jos a ecranului. În dreptul piclului va 
apare un punct de gradare. 

 
 

Pentru a transformă un piclu în punct mai întâi 
trebuie selectat piclul respectiv. Deplasaţi cursorul 
deasupra piclului şi faceţi click cu mouse-ul 

 

Apăsaţi butonul "Transformă în punct" situat în 
partea din dreapta-jos a ecranului 

 
 

În dreptul piclului va apare un punct de gradare. 
Punctul de gradare nou creat devine punct de reper 
pentru piclul selectat. 

 

 
3.Ştergerea unui piclu 
  
 Pentru a şterge un piclu acesta trebuie mai întâi selectat, apoi se apasă butonul « Şterge piclu » sau 

tasta DELETE de pe tastatură. 
 

 
 

Pentru a şterge un piclu faceţi mai întâi click pe 
el pentru a-l selecta 

 

Apăsaţi apoi butonul « Şterge piclu » din partea 
din dreapta-jos a ecranului. 
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4. Modificarea orientarii  piclului 
 
A se vedea subcapitolul 1.9.2, punctul 4, prezentat mai sus. 
 
1.9.4 Piclu intersecţie 
 
Piclul intersecţie se creează la intersecţia dintre o axă interioară a unui tipar şi segmentul selectat de pe 

conturul acestuia. 
Pentru a adăuga un piclu intersecţie se face click pe butonul “Creează piclu intersecţie”. Se selectează axa 

din interiorul unui tipar şi se face click pe conturul acestuia pentru a indica zona dorită. Piclul intersecţie se va 
crea automat pe zona de contur selectată acolo unde este intersectată de catre axa interioară sau prelungirea 
acesteia. 

Dacă se va apăsa tasta SHIFT atunci când se face click pe  butonul “ 
Creează piclu intersecţie”  va fi posibilă folosirea acestei funcţii în mod 
repetitiv.  În acest mod se vor putea adăuga mai multe picluri intersecţie pe 
oricare din piesele din zona de lucru făra a se mai accesa funcţia de adăugare 
pentru fiecare element nou creat. Atunci când o funcţie este folosită în mod 
repetitiv, butonul rămâne afişat ca fiind apăsat până la ieşirea din acest mod.  
Pentru a ieşi din modul de lucru repetitiv al unei funcţii, utilizatorul trebuie să 
apese tasta ESC.  

Dacă în timpul utilizării unei funcţii în modul repetitiv se va selecta altă 
funcţie din bara de butoane a modului de lucu Industrializare, noua funcţie 
apelată va intra automat în modul repetitiv de funcţionare. 

După ce piclul a fost creat, în partea dreaptă a ecranului apare meniul de setare a parametrilor piclului. Aici. 
se pot stabili cu precizie lungimea piclului, lăţimea şi unghiul lui faţă de linia de contur în funcţie de tipul de piclu 
pentru care s-a optat. 

Dacă piclurile au fost adăugate în mod repetitiv, la ieşirea din acest mod toate elementele adăugate rămân 
selectate şi utilizatorul poate edita proprietăţile comune piclurilor  intersecţie selectate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crearea unui piclu intersecţie 

 
 

 

Faceţi click pe butonul “Creează piclu intersecţie”. 
Punctele de gradare de pe toate piesele din model devin 

vizibile, iar cursorul se transforma in cursor de selecţie. 
 

 

Faceţi click pe linia interioară a tiparului cu ajutorul căreia 
doriţi să creaţi piclul. 

Când cursorul se află deasupra unei axe care poate fi 
folosită la construirea unui piclu intersecţie, apare în dreptul 
lui OK, iar axa respectivă se va transforma în culoarea roşie. 

 

 
Faceţi click pe zona de contur a piesei unde doriti sa fie 

creat piclul.  
 
 

 

Piclul intersecţie s-a creat  pe zona de contur indicată, la 
intersecţia dintre  prelungirea axei interioare şi segmentul de 
contur selectat. 

cursor 

 

Apăsaţi tasta 

  
atunci când selectaţi funcţia 
“Creează piclu intersecţie” 
pentru a adăuga mai multe 
picluri intersecţie în mod 

repetitiv 
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Dacă linia interioară folosită la crearea piclului este 
gradată, piclul se va construi pentru fiecare mărime, în funcţie 
de gradarea axei. 

 
Editarea proprietăţilor piclurilor intersecţie 
 
Meniul de editare a proprietăţilor piclului intersecţie conţine următoarele 

informaţii: 
 
-Coordonatele x şi Y  faţă de originea piesei. Aceste 

coordonate nu sunt editabile; 
-Tipul piclului care poate fi sub formă de I (în interior) de V (în 

exterior sau interior)  în forma de U (în exterior sau interior) precum 
şi în forma de T 
       -Lungimea piclului ; 
       - Lăţimea piclului (pentru piclurile în V , U şi T); 
       -Iniţial piclul intersecţie se desenează în prelungirea dreptei 
support  definite. Dar valoarea unghiului în care este plasat  poate 
fi exprimată şi  faţă de linia de coasere ca unghi relativ sau ca unghi absolut faţă de 
coordonatele sistemului. Pentru  a seta unghiul de plasare al piclului se va alege 
mai întâi  una din opţiunile: « Unghi în prelungire », « Unghi relativ » sau « Ungi 
absolut ». Valoarea unghiului poate fi editată numai dacă s-a optat pentru « Unghi 
relativ » sau « Unghi absolut »; 
        -Dacă se debifează căsuţa din dreptul mesajului « Piclu »,  piclul adăugat va fi 
afişat ca un marcaj în formă de X pe conturul piesei. Dacă este bifată această 
opţiune atunci piclul adăugat va fi afişat ca piclu; 
-  Dacă se doreşte ca piclul sa se taie la masina de tăiat automată, atunci trebuie 
setat pe un layer cu comanda pentru tăiere.  
 
        -Pentru a valida orice modificare realizată în meniul de editare a proprietăţilor 
trebuie apăsat butonul « Aplică ». 

 
 

 
 
 
 
Operaţii care se pot realiza pe un piclu intersescţie 
 
1.Transformarea unui piclu în punct 
 
Un piclu poate fi transformat în punct. Pentru a se realiza aceasta se face mai întâi click pe piclu pentru a-l 

selecta, apoi se apasă butonul "Transformă în punct" din partea din dreapta jos a ecranului. În dreptul piclului va 
apare un punct de gradare. 

 
 

Pentru ca să transformti piclul în punct mai întâi 
trebuie sa selectaţi piclul respectiv. Deplasaţi 
cursorul deasupra piclului şi faceţi click. 

 

Apăsaţi butonul "Transformă în punct " situat în 
partea din dreapta-jos a ecranului. 

 

În dreptul piclului va apare un punct de gradare. 
Punctul de gradare nou creat devine punct de reper 
pentru piclul selectat. 
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2.Ştergerea unui piclu 
  
 Pentru a fi şters un piclu trebuie mai întâi selectat, apoi se apasă butonul « Şterge piclu » sau tasta 

DELETE de pe tastatură 
 

 
 

Pentru a şterge un piclu faceţi mai întâi click pe 
el pentru a-l selecta. 

 

Apăsaţi apoi butonul “Şterge piclu” din partea 
din dreapta-jos a ecranului. 

 
3.Modificarea orientării  piclului 
 
A se vedea subcapitolul 1.9.2, punctul 4, prezentat mai sus. 
 
1.9.5 Piclu colţ 
 
Piclul colţ este un piclu care se construieşte într-un colţ al piesei pe o direcţie dată. Acest tip de piclu se 

desenează numai pe rezerva de coasere. 
Pentru a adăuga un piclu colţ mai întâi se afişează rezerva de coasere a a tiparelor. Se face apoi click pe 

butonul “Creează piclu colţ” şi se selectează punctul corespunzător colţului în care trebuie adăugat piclul. Piclul 
colţ se va crea pe rezerva de coasere anterioară sau următoare colţului în funcţie de modul în care au fost 
realizate setările în meniul din dreapta. 

Dacă se va apăsa tasta SHIFT atunci când se face click pe  butonul 
“Creează piclu colţ”  va fi posibilă folosirea acestei funcţii în mod repetitiv.  În 
acest mod se vor putea adăuga mai multe picluri colţ pe oricare din piesele din 
zona de lucru făra a se mai accesa funcţia de adăugare pentru fiecare 
element nou creat. Atunci când o funcţie este folosită în mod repetitiv, butonul 
rămâne afişat ca fiind apăsat până la ieşirea din acest mod.  Pentru a ieşi din 
modul de lucru repetitiv al unei funcţii, utilizatorul trebuie să apese tasta ESC.  

Dacă în timpul utilizării unei funcţii în modul repetitiv se va selecta altă 
funcţie din bara de butoane a modului de lucu Industrializare, noua funcţie 
apelată va intra automat în modul repetitiv de funcţionare. 

După ce piclul a fost creat, în partea dreaptă a ecranului apare meniul de setare a parametrilor piclului. Aici. 
se pot stabili cu precizie lungimea piclului, lăţimea, modul de construcţie, dreapta suport şi unghiullui faţă de linia 
de contur în funcţie de tipul de piclu pentru care s-a optat. 

contur în funcţie de tipul de piclu pentru care s-a optat. 
Dacă piclurile au fost adăugate în mod repetitiv, la ieşirea din acest mod toate elementele adăugate rămân 

selectate şi utilizatorul poate edita proprietăţile comune piclurilor  colţ adăugate. 
 

Crearea unui piclu colţ 

 

Pentru a crea un piclu colţ mai întâi afişaţi rezerva de 
coasere a tiparului. Pentru asta apăsaţi butonului “Arată/ 
ascunde rezerva de coasere” situat pe prima bară cu 
butoane a aplicaţiei. 

 

Faceţi click pe butonul “Creează piclu colţ”. 
 

Apăsaţi tasta 

  
atunci când se selectaţi 
funcţia “Creează piclu colţ” 
pentru a adăuga mai multe 
picluri colţ în mod repetitiv 
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Faceţi click pe punctul care determină colţul în care 
se va adăuga piclul. 

Când cursorul se află deasupra unui punct de 
gradare în dreptul cursorului apare OK. 

 

Piclul colţ se va desena pe rezerva de coasere 
conform setărilor. 

 
Editarea proprietăţilor piclurilor colţ 
 
Meniul de editare a proprietăţilor piclului colţ conţine următoarele informaţii: 
 
-Coordonatele x şi Y  faţă de originea piesei. Aceste 

coordonate nu sunt editabile. 
-Tipul piclului care poate fi sub formă de I (în interior) de V (în 

exterior sau interior) în forma de U (în exterior sau interior) precum 
şi în forma T 
       -Lungimea piclului . 
       - Lăţimea piclului (pentru piclurile în V , U şi T). 

-Distanţa faţă de punctul în care se intersectează dreapta 
support cu rezerva  de coasere . 
        -Unghi. Iniţial piclul colţ se desenează în prelungirea dreptei support  definite. 
Dar valoarea unghiului în care este plasat  poate fi exprimată şi  faţă de linia de 
coasere ca unghi relativ sau ca unghi absolut faţă de coordonatele sistemului. 
Pentru  a seta unghiul de plasare al piclului se va alege mai întâi  una din 
opţiunile: « Unghi în prelungire », « Unghi relativ » sau « Ungi absolut ». Valoarea 
unghiului poate fi editată numai dacă s-a optat pentru « Unghi relativ » sau « Unghi 
absolut ». 
         - Dacă se doreşte ca piclul sa se taie la masina de tăiat 
automată, atunci trebuie setat pe un layer cu comanda pentru 
tăiere.  

 - Modul de construire: 
Piclurile pot fi construite de tip « Corner » sau « Mirror ». 
Piclul Corner se construieşte la intersecţia dreptei suport 

cu rezerva de coasere . 
Piclul Mirror  se construieşte plecând de la direcţia şi 

unghiul dat de tipul coltului rezervei de coasere. Dreapta dată 
de această direcţie şi de acest unghi se prelungeşte până se 
intersectează  cu  colţul piesei . 
        -Dreapta suport  este dreapta în prelungirea căreia se 
construieşte piclul. Utilizatorul poate alege ca suport dreapta 

« Următoare » sau dreapta « Anterioară ». Dreapta « Următoare » reprezintă dreapta care 
pleacă din punct în sens orar. Dreapta « Anterioară » reprezintă dreapta care vine in punct în 
sens orar. 

                                              -Pentru a valida orice modificare realizată în meniul de editare 
a proprietăţilor trebuie apăsat butonul « Aplică ». 

 
Operaţii care se pot realiza pe un piclu colţ 
 
1.Ştergerea unui piclu 
  
 Pentru a şterge un piclu trebuie mai întâi să fie selectat, apoi se apasă butonul « Şterge piclu » sau 

tasta DELETE de pe tastatură. 
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Pentru a şterge un piclu faceţi mai întâi click pe 
el pentru a-l selecta 

              

Apăsaţi apoi butonul « Şterge piclu » din partea 
din dreapta-jos a ecranului sau tasta DELETE de pe 
tastatură. 

 
 
1.9.6 Linia dependentă  
 
Pentru crearea liniei dependente se merge în modul de lucru « INDUSTRIALIZARE » şi se apasă 

butonul « Creează linie dependentă» . Operatiile ce se pot realiza cu aceasta functie sunt: creare, modificare 
distanţă şi înclinaţie, schimbare puncte de reper, tăierea tiparului cu o linie dependentă, crearea de puncte la 
intersecţia liniei dependente cu conturul tiparului, ştergerea liniei dependente. 
 

Dacă se va apăsa tasta SHIFT atunci când se face click pe  butonul “ Creează linie dependentă”  va fi 
posibilă folosirea acestei funcţii în mod repetitiv.  În acest mod se vor putea 
adăuga mai multe dependente pe oricare din piesele din zona de lucru făra a 
se mai accesa funcţia de adăugare pentru fiecare element nou creat. Atunci 
când o funcţie este folosită în mod repetitiv, butonul corespunzător rămâne 
afişat ca fiind apăsat până la ieşirea din acest mod.  Pentru a ieşi din modul de 
lucru repetitiv al unei funcţii, utilizatorul trebuie să apese tasta ESC.  

Dacă în timpul utilizării unei funcţii în modul repetitiv se va selecta altă 
funcţie din bara de butoane a modului de lucu Industrializare, noua funcţie 
apelată va intra automat în modul repetitiv de funcţionare. 

La ieşirea din acest mod toate liniile adăugate rămân selectate şi 
utilizatorul poate edita proprietăţile comune acestora în meniul din partea 
dreaptă a ecranului. 

 
Crearea liniei dependente 

 

Pentru a crea o linie dependentă apăsati mai întâi 
butonul « Creează linie dependentă ». Cursorul se va 
schimba în cursor de selecţie. Selectaţi apoi prin click cele 
două puncte faţă de care să fie construită linia dependentă, 
sau faceţi click pe un segment de contur, punctele de reper 
fiind capetele segmentului de contur. Linia dependentă va fi 
desenată la distanţa de 1 cm faţă de punctele indicate. 

Obs. Linia dependentă poate fi creată şi faţă de o altă linie dependentă. 
Pentru aceasta faceţi click pe dreapta dependentă existentă. Punctele de reper 
ale noii linii dependente create vor fi punctele de capăt ale celei selectate. 

   

  

În exemplul de sus linia 
dependentă a fost creată indicând prin 
click două puncte de reper. În exemplul 
din stânga, linia a fost creată prin 
indicarea unui segment de contur. 
După creare linia trece chiar prin 
punctele de reper. 

  

În exemplul alăturat, linia 
dependentă a fost creată faţă de două 
puncte tehnice interioare. Dacă 
punctele faţă de care este creata linia 
dependenta sunt gradate, linia 
dependentă va prelua gradarea 

cursor 

 

Apăsaţi tasta 

  
atunci când se selectaţi 
funcţia “Creează linie 
dependentă” pentru a 
adăuga mai multe linii 
dependente în mod 

repetitiv 
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acestora. 
Modoficarea distanţei liniei dependente fata de punctele / segmentul de reper 

 
 

Distanţa dintre linia dependentă şi 
punctele de reper o puteţi modifica în 
meniul din dreapta, dupa care apăsaţi 
butonul «Aplică». Linia se va deplasa 
corespunzător. 

Modoficarea inclinaţiei liniei dependente fata de punctele / segmentul de reper 
Linia dependentă poate fi inclinată cu un unghi dat faţă de direcţia indicată de punctele de reper. 

 
 

Pentru a modifica inclinaţia liniei 
dependente modificaţi valoarea 
unghiului în meniul din dreapta şi 
apăsaţi butonul « Aplică ». 
Deasemenea se poate schimba şi 
poziţia centrului de rotaţie în jurul 
căruia linia va pivota, ca procent, de-a 
lungul segmentului care uneşte 
punctele de reper. 

Tăierea tiparului cu o linie dependentă 
Tiparul poate fi taiat în două tipare separate de-a lungul liniei dependente. 

 
 

Pentru a tăia tiparul selectaţi mai 
întâi linia dependentă prin click cu 
mouse-ul deasupra ei, apoi apăsaţi 
butonul « Taie piesa ». După tăiere, 
piesa originală va rămâne suprapusă 
cu piesele tăiate. Ca să puteţi vedea 
rezultatul trebuie să mutaţi piesele, să 
nu mai fie suprapuse. 

Schimbarea punctelor de reper 
Punctele de reper ale unei linii dependente pot fi schimbate. La schimbarea punctelor se va modifica poziţia şi 

înclinaţia liniei, fiind recalculate pornind de la noile puncte de reper. 

 

Pentru a schimba punctele de reper apăsaţi butonul « Schimba punctele de 
reper » şi faceţi click pe primul apoi pe al doilea punct de reper nou.  

   
Crearea de puncte la intersecţia liniei dependente cu conturul tiparului 

  
 

Ca  să creaţi puncte la intersecţia 
unei linii dependente cu conturul 
tiparului se va selecta linia dependentă 
apoi se va apăsa butonul « Creează 
puncte » din meniul din dreapta 
ecranului. Automat vor apare puncte la 
intersecţia liniei dependente cu conturul 
piesei. 

Ştergerea liniei dependente 



ldfkjghdlfg                  Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor 

156

 

 

   

Ca să ştergeţi o linie dependentă 
selectaţi linia dependentă apoi apăsaţi 
butonul « Şterge dr. dependentă » din 
meniul din dreapta al ecranului. Se 
poate şterge o linie dependentă şi dacă 
se selectează şi se apasă tasta Delete. 

 
 
1.9.7 Contur translat  
 
Pentru a crea un contur translat se merge în modul de lucru « INDUSTRIALIZARE » şi se apasă butonul 

« Creează contur translat ». Operatiile ce se pot realiza cu aceasta functie sunt:  creare, modificare distanţă şi 
inclinaţie, schimbare puncte de reper, tăierea tiparului cu un contur translat, crearea de puncte la intersecţia 
conturului translat cu linia de contur a tiparului, ştergerea conturului translat. 

 
Dacă se va apăsa tasta SHIFT atunci când se face click pe  butonul “ Creează contur translat”  va fi posibilă 

folosirea acestei funcţii în mod repetitiv.  În acest mod se vor putea adăuga 
mai multe contururi translate pe oricare din piesele din zona de lucru făra a se 
mai accesa funcţia de adăugare pentru fiecare element nou creat. Atunci când 
o funcţie este folosită în mod repetitiv, butonul corespunzător rămâne afişat ca 
fiind apăsat până la ieşirea din acest mod.  Pentru a ieşi din modul de lucru 
repetitiv al unei funcţii, utilizatorul trebuie să apese tasta ESC.  

Dacă în timpul utilizării unei funcţii în modul repetitiv se va selecta altă 
funcţie din bara de butoane a modului de lucu Industrializare, noua funcţie 
apelată va intra automat în modul repetitiv de funcţionare. 

La ieşirea din acest mod toate contururilr adăugate rămân selectate şi 
utilizatorul poate edita proprietăţile comune acestora în meniul din partea 
dreaptă a ecranului. 

 
Crearea unui contur translat 

 

Pentru a crea un contur translat apasati mai întâi 
butonul « Creează contur translat ». Cursorul se va schimba 
în cursor de selecţie. Selectaţi apoi prin click cele două 
puncte între care se află segmentul de contur ce urmează a 
fi translat, sau selectaţi facând click direct pe segmentul de 
contur, fiind luat în consideraţie conturul între două puncte 
gradate. Iniţiall conturul translat va fi desenat la distanţa de 1 
cm faţă de conturul piesei. 

  
 

Modificarea distanţei conturului translat 

 

Pentru a stabili distanţa la care 
trebuie să fie translat conturul, se 
modifică această distanţă în meniul 
din dreapta, şi se apasă butonul 
«Aplică». Conturul se va deplasa 
corespunzător. 

Modoficarea inclinaţiei  conturului translat fata de punctele / segmentul de reper 
Conturul translat poate fi înclinat cu un unghi dat faţă de poziţia sa iniţială. 

cursor 

 

Apăsaţi tasta 

  
atunci când se selectaţi 
funcţia “Creează contur 

translat” pentru a adăuga 
mai multe contururi 

translate   
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Pentru a modifica inclinaţia 
conturului translat modificaţi 
valoarea unghiului în meniul din 
dreapta şi apăsaţi butonul « 
Aplică ». Deasemenea se 
poate schimba şi poziţia 
centrului de rotaţie în jurul 
căruia linia va pivota, ca 
procent, de-a lungul 
segmentului care uneşte 
punctele de reper. 

Tăierea tiparului de-a lungul conturului translat 

 

 

Pentru a tăia un tipar de-a 
lungul conturului translat 
selectaţi mai întâi conturul 
translat prin click cu mouse-ul 
deasupra lui, apoi apăsaţi 
butonul « Taie după contur». 
După tăiere, piesa originală va 
rămâne suprapusă cu piesele 
tăiate. Ca să puteţi vedea 
rezultatul trebuie să mutaţi 
piesele, să nu mai fie 
suprapuse. 

 
Schimbarea punctelor de reper a conturului translat 

 

 

 

Pentru a schimba punctele de reper ale unui 
contur translat apăsaţi butonul « Schimba puncte 

reper » şi faceţi click pe primul apoi pe al doilea punct 
de reper nou. 

Crearea de puncte la intersecţia conturului translat cu linia de contur a tiparului 

 
 

 

Pentru a crea puncte la intersecţia unui contur 
translat cu conturul tiparului se va selecta linia de 

contur translat apoi se va apăsa butonul « Creează 
puncte » din meniul din dreapta. Automat vor apare 

puncte la intersecţia liniei de contur translat cu 
conturul piesei. 

Ştergerea conturului translat 
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Pentru a şterge un contur translat 
selectati conturul apoi apăsaţi butonul 

« Şterge conturul » din meniul din 
dreapta, sau tasta DELETE de pe 

tastatură. 

 
1.9.8  Paralela la contur 
 
Pentru a crea o paralelă la contur se merge în modul de lucru « INDUSTRIALIZARE » şi se apasă butonul 

« Creează paralela la contur ». Operatiile ce se pot realiza cu aceasta functie sunt:  creare, modificare distanţă, 
schimbare puncte de reper, tăierea tiparului cu o paralelă la contur, crearea de puncte la intersecţia liniei 
paralele la contur cu conturul tiparului, ştergerea paralelei la contur. 

Dacă se va apăsa tasta SHIFT atunci când se face click pe  butonul “ Creează paralelă la contur”  va fi 
posibilă folosirea acestei funcţii în mod repetitiv.  În acest mod se vor putea 
adăuga mai multe paralele pe oricare din piesele din zona de lucru făra a se 
mai accesa funcţia de adăugare pentru fiecare element nou creat. Atunci când 
o funcţie este folosită în mod repetitiv, butonul corespunzător rămâne afişat ca 
fiind apăsat până la ieşirea din acest mod.  Pentru a ieşi din modul de lucru 
repetitiv al unei funcţii, utilizatorul trebuie să apese tasta ESC.  

Dacă în timpul utilizării unei funcţii în modul repetitiv se va selecta altă 
funcţie din bara de butoane a modului de lucu Industrializare, noua funcţie 
apelată va intra automat în modul repetitiv de funcţionare. 

La ieşirea din acest mod toate paralelele adăugate rămân selectate şi 
utilizatorul poate edita proprietăţile comune acestora în meniul din partea dreaptă a ecranului. 
 

Crearea paralelei la contur 

 

Pentru a crea o paralelă la contur apasati mai întâi 
butonul « Creează paralela la contur ». Cursorul se va 
schimba în cursor de selecţie. Selectati apoi prin click cele 
două puncte între care se va trasa paralela la contur, sau 
faceţi click pe un segment de contur, punctele de reper fiind 
capetele segmentului de contur. 

   

  

In exemplul de sus paralela la 
contur a fost creată indicând prin click 
două puncte de reper. În exemplul din 
stânga paralela a fost creată prin 
indicarea unui segment de contur. 
După creare paralela se plasează 
automat la distanţa de 1cm faţă de 
conturul piesei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Modificarea distanţei paralelei la contur fata de conturul tiparului 

cursor 

 

Apăsaţi tasta 

  
atunci când se selectaţi 

funcţia “Creează paralela la 
cotur” pentru a adăuga mai 

multe paralele in mod 
repetitiv  
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Pentru a stabili distanţa între 
paralelă şi conturul piesei, trebuie sa 
modificaţi distanţa în meniul din 
dreapta apoi să apăsaţi butonul « 
Aplică ». Paralela se va deplasa 
corespunzător. 

Tăierea tiparului de-a lungul paralelei la contur 

  

Piesa poate fi taiată în două sau 
mai multe piese separate de-a lungul 
paralelei la contur. Pentru aceasta 
selectaţi mai întâi paralela prin click cu 
mouse-ul deasupra ei, apoi apăsaţi 
butonul « Taie după paralelă ». După 
tăiere, piesa originală va rămâne 
suprapusă cu piesele tăiate. Ca să 
puteţi vedea rezultatul trebuie să mutaţi 
piesele, să nu mai fie suprapuse. 

Schimbarea punctelor de reper 

 

Punctele de reper ale unei paralele la contur pot fi schimbate. 
Pentru aceasta apăsaţi butonul « Schimbă punctele de reper » şi faceţi 
click pe primul apoi pe al doilea punct de reper nou.  

  
 
 
Crearea de puncte la intersecţia liniei paralelă la contur cu linia de contur a  piesei 

 
 

 

Pentru a crea puncte la intersecţia unei 
linii paralele cu conturul piesei se va selecta 

linia paralelă creată şi apoi se va apăsa 
butonul « Creează puncte » din meniul din 

dreapta ecranului. Automat vor apare puncte 
la intersecţia liniei paralele selectate cu 

conturul piesei. 
Ştergerea paralelei la contur 

 

 

 

Pentru a şterge o paralelă la contur 
se va selecta paralela la conturul apoi 
se va apăsa butonul « Şterge paralela» 
din meniul din dreapta ecranului sau 
tasta DELETE de pe tastatura. 
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Diferenţe între conturul translat şi paralela la contur 

 

 

Contur translat. 
 
Nu respectă fidel 

distanţa si poate fi 
înclinat. 

Este important de observat diferenţa între 
conturul translat şi paralela la contur.  Conturul 
translat se obţine prin mutarea efectivă a 
segmentului de contur la distanţa dată şi 
rotirea sa cu unghiul cerut. În zonele drepte el 
va fi relativ paralel cu conturul piesei, dar în 
zonele de curbură distanţa faţă de conturul 
piesei nu se va mai păstra. 

Pentru a obţine o linie interioară perfect 
paralelă cu conturul piesei, trebuie folosită linia 
paralelă la contur. Această linie nu poate fi 
însă inclinată, ci rămâne mereu la aceeaşi 
distanţă faţă de conturul piesei. 

 

 

Paralela la 
contur.  

Respectă fidel 
distanţa si nu poate fi 
înclinată. 

 
 
1.9.9 Declararea unei pense 
 
 Construirea unei pense presupune trei etape:  

1. Desenarea pensei  
2. Declararea pensei 
3. Verificarea şi modificarea pensei 

 
Desenarea pensei presupune modificarea conturului piesei astfel încât să se creeze decupajul pensei 

respective. În această etapă sunt necesare a fi urmărite două aspecte: poziţia punctului de  vârf a pensei (care 
va determina adâncimea pensei) şi distanţa între cele două puncte de capăt ale pensei (care va determina 
lăţimea pensei). Lungimea şi forma celor două laturi ale pensei nu trebuie să fie urmărite acum foarte precis, 
deoarece se pot ajusta ulterior, după ce pensa a fost declarată. Cea mai rapida metodă de desenare a unei 
pense este următoarea;  în modul de lucru « MODIFICARE FORMĂ » se aplică pe contur trei puncte noi 
consecutive, apoi punctul din mijloc se trage spre interiorul piesei.  

 
Desenarea unei pense: 

\

 
In modul de lucru « MODIFICARE FORMĂ » se 

adăugă prin dublu click cu mouse-ul pe conturul piesei 
3 puncte noi, în poziţia unde va trebuie decupată 
pensa. 

 
Din cele trei puncte consecutive noi, cel din mijloc va fi 

vârful pensei iar celelelalte două, punctele de capăt ale 
pensei 

 
Punctul care este vârful pensei se mută spre 

interiorul pensei, fie prin mişcare cu mouse-ul, fie 
stabilindu-i exact noile coordonate  

 
Pensa este desenată. Pentru a fi însă recunoscută de 

program ca fiind o pensă şi nu doar o formă oarecare pe 
contur, ea va trebui să fie declarată ca pensă. După 
declararare ea va putea fi verificată şi ajustată.  

  
După ce pensa a fost desenată, ea trebuie declarată ca fiind pensă. Declararea pensei presupune indicarea 

succesivă a punctului de vârf al pensei, apoi a celor două puncte de capăt de pe conturul pensei. Pentru a 
declara pensa, se intră în modul de lucru « INDUSTRIALIZARE », se apasă pe butonul « Declară pensa » din 
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partea de mijloc-sus a ecranului. Cursorul se va preschimba în cursor de selecţie. Se va face click pe vârful 
pensei, apoi pe primul punct de capăt şi pe al doilea punct de capăt. După ce au fost indicate aceste trei puncte, 
programul va recunoaşte acea DESENARE ca fiind o pensă, şi o va marca prin încercuirea celor trei puncte care 
o definesc. De asemenea, veţi observa că din vârful pensei porneşte o nouă linie în interiorul pensei. Această 
linie se numeşte linie de tăiere, şi reprezintă linia de despicare după care se va crea o nouă pensă în cazul 
închiderii sau micşorării pensei curente. Forma şi direcţia liniei de tăiere poate fi modificată, după cum se poate 
vedea în paragrafele următoare. 

Dacă se va apăsa tasta SHIFT atunci când se face click pe  butonul “ 
Declara pensa”  va fi posibilă folosirea acestei funcţii în mod repetitiv.  În acest 
mod se vor putea declara mai multe pense pe oricare din piesele din zona de 
lucru făra a se mai accesa funcţia de declarare pentru fiecare pensă în parte. 
Atunci când o funcţie este folosită în mod repetitiv, butonul corespunzător 
rămâne afişat ca fiind apăsat până la ieşirea din acest mod.  Pentru a ieşi din 
modul de lucru repetitiv al unei funcţii, utilizatorul trebuie să apese tasta ESC.  

Dacă în timpul utilizării unei funcţii în modul repetitiv se va selecta altă 
funcţie din bara de butoane a modului de lucu Industrializare, noua funcţie 
apelată va intra automat în modul repetitiv de funcţionare. 

La ieşirea din acest mod toate pensele declarate rămân selectate şi utilizatorul poate edita proprietăţile 
comune acestora în meniul din partea dreaptă a ecranului. 

 
Declararea unei pense: 

 

 
 

In modul de lucru « INDUSTRIALIZARE » se apasă 
butonul “Declară pensa" din partea de mijloc sus a 
ecranului. Cursorul se va transforma în cursor de selecţie 
puncte. Pe linia de explicaţii din partea din stânga-jos a 
ecranului sunt indicaţi paşii ce trebuiesc urmăriţi. 

 
1. Se face click pe vârful pensei  
 

 
2. Se face click pe primul punct 

de capăt 

 
3. Se face click pe al doilea 

punct  de capăt 

 

 
După ce au fost indicate toate cele trei puncte ale 

pensei, programul Gemini Pattern Editor marchează 
pensa, prin desenarea celor trei puncte care o 
delimitează, în forma de cercuri. Deasemeni este 
marcată şi linia de tăiere a pensei, ea reprezentând linia 
de despicare a piesei în cazul în care pensa este închisă 
sau micşorată. 

 Pentru o pensă declarată, se pot face mai multe tipuri de operaţii, care pot avea ca scop fie verificarea 
pensei pentru ca în momentul coaserii cele două laturi să se suprapună perfect iar conturul rezultat să fie fie 
neted, fie modificarea pensei prin crearea unor pense noi, derivate, transformarea pensei în fald sau tăierea 
piesei după linia pensei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cursor 

 

Apăsaţi tasta 

  
atunci când se selectaţi 
funcţia “Declara pensa” 

pentru a declara mai multe 
pense in mod repetitiv  
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1.9.10 Verificarea pensei: închiderea temporară a pensei, verificarea şi ajustarea lungimii 

de suprapunere a laturilor, redeschiderea pensei 
 
 Pentru a verifica şi ajusta modul cum va arăta o pensă după ce este cusută, pensa se poate închide 

temporar, prin deschiderea unei alte pense. Închiderea temporară a pensei se realizează parcurgând paşii 
următori : se selectează pensa, se scrie în căsuţa care afişează unghiul pensei 0°, apoi se apasă butonul 
« Roteşte pensa ». Pensa originală va fi închisă iar unghiul ei va fi realocat pe o pensă nouă, obţinută prin 
despicarea de-a lungul liniei de tăiere,  simulând  perfect operaţiunea de coasere a pensei.  

 
Închiderea temporară a unei pense: 

 

In modul de lucrul « INDUSTRIALIZARE » se 
selectează pensa făcând click pe vârful acesteia. 
Pentru a indica când cursorul se afla deasupra pensei 
(şi aceasta poate fi deci selectată prin click) apare scris 
în dreptul cursorului cuvântul PENSĂ. După ce se face 
click pe pensă, aceasta este selectată, şi devine vizibila 
şi linia de tăiere a pensei. 

1

 

2

 

3

 

4

 

 1.  În lista de pense din partea 
din dreapta a ecranului se face 
click pe pensa care urmează a fi 
inchisă temporar pentru verificare. 

 
2. În căsuţa unde este afişat 

unghiul pensei se scrie 0 grade, 
pentru ca unghiul pensei să se 
închidă complet 

 
3. Se face click pe butonul 

« Roteşte pensa » 
 
4. În lista de pense, pensa 

originală va avea unghiul 0, şi va 
apare o pensă nouă, care a preluat 
temporar unghiul pensei originale  

 

Pensa originală a fost inchisă temporar prin rotirea 
conturului situat în sens orar după pensă. Rotirea se 
face prin despicarea piesei de-a lungul liniei de tăiere a 
pensei. Unghiul pensei nou-create este egal cu unghiul 
prelut de la pensa originală.   

În această poziţie, cu pensa închisă, se poate 
efectua verificarea modului de coasere a pensei, şi se 
pot efectua ajustările necesare. 

 
Pentru a putea fi cusută corect, pensa trebuie să îndeplinească două condiţii: 
1. Lungimea celor două laturi ale pensei să fie perfect egala 
2. Suma celor două unghiuri formate de laturile pensei cu conturul piesei să fie 180° pentru ca după 

coaserea pensei conturul să rămână neted. 
 
Se poate observa pe pensa închisă dacă cele două puncte de capăt nu se suprapun perfect şi se poate 

interveni. Suprapunerea unui punct de capăt perfect peste celălalt se face în modul de lucru « MODIFICARE 
FORMĂ »: se mişcă punctul cu mouse-ul şi se ţine apăsată tasta ALT. Astfel punctul mişcat va fi atras magnetic 
peste punctul învecinat, suprapunerea fiind perfectă (vezi punctul 1.6.5) 
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Suprapunerea capetelor unei pense închise temporar: 

   
După închiderea temporară a 

pensei, se constată că lungimea 
celor două laturi este inegală, iar în 
momentul coaserii pensei una din 
părţi va rămâne în exterior 

 

Lungimea se poate ajusta în 
modul de lucru « MODIFICARE 
FORMĂ ». Punctele de capăt se pot 
suprapune perfect trăngând unul 
dintre ele peste celălalt cu mouse-ul. 
Pentru ca suprapunerea să fie 
perfectă, se poate ţine apăsată tasta 
ALT în timp ce se trage punctul cu 
mouse-ul, pentru a fi atras şi 
suprapus magnetic peste celălalt 
punct (vezi paragraful 1.6.5) 

In urma modificării efectuate, 
cele două laturi ale pensei au 
lungime egală, iar în momentul 
coaserii, capetele pensei se vor 
suprapune perfect. 

 
Dacă forma conturului în locul de închidere a pensei nu este corespunzătoare se poate interveni fie prin 

modificarea manuală a formei,  fie prin stabilirea precisă a celor două unghiuril, astfel încât suma lor să fie 
180°. Această operaţiune se poate face tot în modul de lucru « MODIFICARE FORMĂ »  (vezi punctul 1.6.11)  

 
Finisarea formei conturului de coasere a unei pense închise temporar: 

   
După închiderea temporară a 

pensei şi suprapunerea punctelor de 
capăt ale pensei, se poate constata 
că linia conturului rezultat este frântă 
în punctul de închidere al pensei. 

Această linie de contur poate fi 
ajustată în modul de lucru 
« MODIFICARE FORMĂ », fie prin 
modificarea formei curbelor Bezier 
(vezi paragraful  1.6.12) fie prin alte 
modificări care să ducă la un contur 
neted 

In urma modificării efectuate, 
forma conturului obţinut prin 
coaserea pensei nu mai este frânt în 
punctul de închidere a pensei 

 
După efectuarea verificărilor şi eventual a ajustărilor necesare, pensa se redeschide astfel: se selectează 

pensa, se face click în lista de pense pe pensa nou deschisă (cea originală are acum 0 grade deoarece este 
inchisă, iar cea nouă are unghiul original al pensei) şi se apasă butonul « Închide pensa ». Astfel, pensa creată 
temporar se va închide, iar pensa originală va fi redeschisă la acelaşi unghi.  

 ATENŢIE: dacă la această operaţie, în loc să se redeschidă pensa originală se creează o altă pensă 
nouă, anulaţi operaţiunea prin apăsarea butonului « UNDO », modificaţi bifarea « sens orar » în « sens 
antiorar », reselectaţi pensa care trebuie închisă şi apăsaţi din nou butonul « Închide pensa ». 
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Redeschiderea unei pense închise temporar pentru verificare: 

 

Pentru a redeschide o pensă care a fost 
închisă temporar, în modul de lucru 
« INDUSTRIALIZARE » se face click pe vârful 
pensei pentru a o selecta. 

 

In lista de pense din 
partea dreaptă a ecranului 
va apare pensa originală 
(care are acum unghiul de 0 
grade) şi pensa deschisă 
temporar (care a preluat 
unghiul iniţial al pensei 
originale). 

Se selectează pensa 
temporară, se schimbă 
sensul de rotaţie (dacă a 
fost închisă orar se deschide 
antiorar şi invers) şi se 
apasă butonul « Închide 
pensa selectată » 

 
Pensa temporară va 

dispare din listă, iar pensa 
originală îşi va reacăpăta 
unghiul iniţial. 

 

Pensa originală se deschide exact la unghiul 
iniţial, prin rotirea unei părţi din piesă. 

 
Pensa înainte de verificare, cu laturile inegale şi conturul 

de coasere frânt în punctul de închidere 

 
Pensa după verificare şi ajustare, cu laturile 
egale şi cu conturul de coasere neted 
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1.9.11 Crearea automată a unei pense după 4 puncte 
 
Pe o piesă se poate crea automat o pensă pornind de la 4 puncte. Cele 4 puncte folosite la construirea 

automată a unei pense au următoarele roluri: 
1. Un punct în care se desface pensa 
2. Două puncte care îndeplinesc rol de balamale la desfacerea pensei. Aceste puncte se numesc 

puncte fixe. 
3. Un punct tehnic interior care determină adâncimea şi direcţia pensei. 

Pentru realizarea unei astfel de pense se va apăsa butonul « Creare pensă după 4 puncte ». din modul de 
lucru INDUSTRIALIZARE. O pensă creată prin acest procedeu trebuie verificată şi ajustată pentru a îndeplini 
cele două condiţii ce caracterizează o pensă (vezi capitolul 1.9.9). 

Dacă se va apăsa tasta SHIFT atunci când se face click pe  butonul “ 
Creare pensa după 4 puncte”  va fi posibilă folosirea acestei funcţii în mod 
repetitiv.  În acest mod se vor putea creea mai multe pense pe oricare din 
piesele din zona de lucru făra a se mai accesa funcţia de creeare pentru 
fiecare pensă în parte. Atunci când o funcţie este folosită în mod repetitiv, 
butonul corespunzător rămâne afişat ca fiind apăsat până la ieşirea din acest 
mod.  Pentru a ieşi din modul de lucru repetitiv al unei funcţii, utilizatorul 
trebuie să apese tasta ESC.  

Dacă în timpul utilizării unei funcţii în modul repetitiv se va selecta altă 
funcţie din bara de butoane a modului de lucu Industrializare, noua funcţie 
apelată va intra automat în modul repetitiv de funcţionare. 

La ieşirea din acest mod toate pensele declarate rămân selectate şi utilizatorul poate edita proprietăţile 
comune acestora în meniul din partea dreaptă a ecranului. 

 

 

Pentru a crea automat o pensă folosind 4 
puncte se face mai întâi click pe butonul 
„Creare pensă după 4 puncte”. 

Cursorul se va transforma în cursor de 
selectare puncte. Pe linia de explicaţii din 
partea de jos a ecranului va fi indicat pe ce 
punct trebuie să faceţi click. 

 

Primul punct care trebuie indicat trebuie să fie punctul de 
pe contur, în care se va deschide pensa. Se face click pe 
acesta în momentul în care apare scris OK în dreptul 
cursorului. 

 

Se selectează primul punct fix care va juca rol de 
balama. Se face click pe acesta în momentul în care apare 
scris OK în dreptul cursorului. 

 

Se selectează al doilea punct fix care va juca rol de 
balama. Se face click pe acesta în momentul în care apare 
scris OK în dreptul cursorului. 

cursor 

 

Apăsaţi tasta 

  
atunci când se selectaţi 

funcţia “Creare pensa după 
4 puncte” pentru a declara 
mai multe pense in mod 

repetitiv  
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Ultimul punct ce trebuie selectat va fi un punct tehnic 
interior. Acest punct va deveni vârful pensei şi va da 
adâncimea şi direcţia acesteia. 

 

După selectarea punctelor folosite la construirea pensei 
se deschide o fereastră de dialog în care utilizatorul va trebui 
să stabilească tipul de evazare cu caracteristicile specifice 
precum şi unghiul sau distanţa de deschidere a pensei. 

Utilizatorul poate crea prin această metodă şi o evazare 
care se poate realiza cu « Contur neprelucrat » sau cu 
« Contur netezit » (vezi capitolul 1.6.25). 

Dacă utilizatorul a optat pentru crearea automată a 
pensei  (a bifat în dreptul mesajului « Pensa ») va trebui să 
hotărască dacă noua pensă se va declara automat sau nu. 

Dacă a  decis să construiască un fald atunci are 
posibilitatea de a stabili direct în această fereastră de dialog 
dacă faldul se va închide în sens orar sau antiorar.  

 
Desfacerea pensei 

 

Dacă utilizatorul 
cunoaşte valoarea 
unghiului cu care se 
desface pensa va bifa în 
dreptul mesajului 
« Unghi » şi va completa 
valoarea acestuia în 
câmpul corespunzător. 
Apoi va apăsa butonul 
« Acceptă ». 

 

Dacă utilizatorul 
cunoaşte distanţa de 
deschidere a pensei va 
bifa în dreptul mesajului 
« Distanta » şi va 
completa valoarea 
necesară în câmpul 
corespunzător. Apoi va 
apăsa butonul 
« Acceptă ». 

 

Pentru a uşura 
munca proiectantului în 
fereastra de setări 
evazare există un cursor 
interactiv cu ajutorul 
căruia, prin simpla 
tragere cu mouse-ul se 
poate modifica distanţa 
de deschidere a pensei 
dar şi forma reperului. 
Astfel operatorul poate 
vizualiza în timp real 
modificarea formei 
grafice a reperului. 

 

 
 
1.9.12 Crearea automată a unei pense după 2 puncte  
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Pe o piesă se poate crea automat o pensă pornind de la 2 puncte. Aceste puncte folosite la construirea 
automată a unei pense au următoarele roluri: 

1. Un punct în care se desface pensa 
2. Un punct tehnic interior care determină adâncimea şi direcţia pensei. 

Pentru realizarea unei astfel de pense se va apăsa butonul « Creare pensă după 2 puncte » din modul de 
lucru INDUSTRIALIZARE. O pensă creată prin acest procedeu trebuie verificată şi ajustată pentru a îndeplini 
cele două condiţii ce caracterizează o pensă (vezi capitolul 1.9.9). 

Dacă se va apăsa tasta SHIFT atunci când se face click pe  butonul “ 
Creare pensa după 2 puncte”  va fi posibilă folosirea acestei funcţii în mod 
repetitiv.  În acest mod se vor putea creea mai multe pense pe oricare din 
piesele din zona de lucru făra a se mai accesa funcţia de creeare pensă după 
2 puncte pentru fiecare pensă în parte. Atunci când o funcţie este folosită în 
mod repetitiv, butonul corespunzător rămâne afişat ca fiind apăsat până la 
ieşirea din acest mod.  Pentru a ieşi din modul de lucru repetitiv al unei funcţii, 
utilizatorul trebuie să apese tasta ESC.  

Dacă în timpul utilizării unei funcţii în modul repetitiv se va selecta altă 
funcţie din bara de butoane a modului de lucu Industrializare, noua funcţie 
apelată va intra automat în modul repetitiv de funcţionare. 

La ieşirea din acest mod toate pensele declarate rămân selectate şi utilizatorul poate edita proprietăţile 
comune acestora în meniul din partea dreaptă a ecranului. 
 

 

Pentru a crea automat o pensă 
folosind 2 puncte se face mai întâi 
click pe butonul „Creare pensă după 
2 puncte”. 

Cursorul se va transforma în 
cursor de selectare puncte. Pe linia 
de explicaţii din partea de jos a 
ecranului va fi indicat pe ce punct trebuie să faceţi 
click. 

 

Primul punct care trebuie indicat trebuie să fie 
punctul de pe contur, în care se va deschide pensa. 
Se face click pe acesta în momentul în care apare 
scris OK în dreptul cursorului. 

 

Al doilea punct ce trebuie selectat va fi un punct 
tehnic interior. Acest punct va deveni vârful pensei şi 
va da adâncimea şi direcţia acesteia. 

 

   După selectarea punctelor folosite la 
construirea pensei se deschide o fereastră de dialog 
în care utilizatorul va trebui să stabilească tipul de 
evazare cu caracteristicile specifice precum şi 
unghiul sau distanţa de deschidere a pensei. 

   Dacă utilizatorul a optat pentru crearea 
automată a pensei  (a bifat în dreptul mesajului 
« Pensa ») va trebui să hotărască dacă noua pensă 
se va declara automat sau nu. 

   Dacă a  decis să construiască un fald atunci 
are posibilitatea de a stabili direct în această 
fereastră de dialog dacă faldul se va închide în sens 
orar sau antiorar. 

 
 Desfacerea pensei 

cursor 

 

Apăsaţi tasta 

  
atunci când se selectaţi 

funcţia “Creare pensa după 
2 puncte” pentru a declara 
mai multe pense in mod 

repetitiv  
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Dacă utilizatorul 
cunoaşte valoarea 
unghiului cu care se 
desface pensa va bifa în 
dreptul mesajului 
« Unghi » şi va completa 
valoarea acestuia în 
câmpul corespunzător. 
Apoi va apăsa butonul 
« Acceptă ». 

 

Dacă utilizatorul 
cunoaşte distanţa de 
deschidere a pensei va 
bifa în dreptul mesajului 
« Distanta » şi va 
completa valoarea 
necesară în câmpul 
corespunzător. Apoi va 
apăsa butonul 
« Acceptă ». 

 

Pentru a uşura 
munca proiectantului în 
fereastra de setări 
evazare există un cursor 
interactiv cu ajutorul 
căruia, prin simpla tragere 
cu mouse-ul se poate 
modifica distanţa de 
deschidere a pensei dar şi 
forma reperului. Astfel 
operatorul poate vizualiza 
în timp real modificarea 
formei grafice a reperului. 

 

 
1.9.13 Operaţii pe pensă: rotirea pensei;  pense multiple 
 
Deschiderea unei pense poate fi mutată în altă zonă de contur sau poate fi repartizată pe mai multe pense 

mai mici, prin intermedul operaţiunii de rotire a pensei. Pentru a roti o pensă, se intră în modul de lucru 
« INDUSTRIALIZARE » şi se face click pe vârful pensei pentru a o selecta. În partea dreaptă a ecranului se face 
click în lista de pense pe pensa care umează să fie rotită. În căsuţa de deasupra listei se scrie noul unghi al 
pensei şi se apasă apoi butonul « Roteşte pensa ». Piesa se va despica de-a lungul liniei de tăiere a pensei, şi 
va apare o pensa nouă, care preia diferenţa de unghi a pensei originale. Dacă se doreşte închiderea completă a 
pensei originale, se poate apasa în loc de butonul « Roteşte pensa » butonul « Închide pensa », care are ca 
efect închiderea completă a pensei prin rotire până la 0 grade şi unire a punctelor de capăt. 

Rotirea unei pense 

 

In modul de lucrul « INDUSTRIALIZARE » se 
face click pe vârful pensei pentru a o selecta. Pentru 
a indica când cursorul se află deasupra pensei (şi 
deci pensa poate fi selectată prin click) apare scris în 
dreptul cursorului cuvântul PENSĂ. După ce se face 
click pe pensă, aceasta este selectată, şi devine 
vizibilă linia de tăiere a pensei. 

1 2 3 4  1.  în lista de pense din 
partea din dreapta a ecranului se 
face click pe pensa care 
urmează a fi rotită. 

 
2. Se înlocuieşte unghiul 

iniţial al pensei cu un unghi mai 
mic, la valoarea dorită. 
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3. Se face click pe butonul 

« Roteşte pensa ». 
 
4. În lista de pense, pensa 

originală va avea noul unghi 
cerut, şi va apare o pensă nouă, 
care a preluat temporar diferenţa 
faţă de unghiul pensei originale.  

 

Operaţiunea de rotire a pensei poate fi repetată şi pe 
cele două pense rezultate. În funcţie de setarea 
« Sens Orar » sau « Sens Antiorar » rezultatul poate 
fi micşorarea unei pense şi mărirea celelilalte, sau 
deschdierea unei pense noi, pe linia de tăiere. Se pot 
obţine astfel pense multiple, care au un singur vârf. 

 

Dacă în loc de butonul « Roteşte pensa » se 
apasă butonul « Închide pensa », pensa selectată va 
fi rotită la 0 grade iar conturul va fi complet închis prin 
unirea punctelor de capăt. Închiderea pensei nu este 
reversibilă, acea pensă este complet ştearsă. În cazul 
în care pensa se roteşte până când unghiul ei este de 
0 grade, ea exista încă pe piesă şi poate fi oricând 
deschisă la loc. 

 
Când deschiderea unei pense a fost repartizată prin rotire pe mai multe pense mai mici, aceasta se numeşte 

« pensă multiplă ». Fiecare pensă dîntr-o pensă multiplă poate fi selectată individual din lista din dreapta 
ecranului pentru a se face modificări pe ea. Rotirea părţilor piesei dintre pense se poate face în sens orar sau 
antiorar. Astfel, unghiul total al pensei multiple poate fi repartizat între pensele componente. 
 

1.9.14 Operaţii pe pensă: modificarea formei liniei de tăiere a unei pense 
 
Forma liniei de tăiere a unei pense poate fi modificată, atât pentru a stabili exact locul pe contur unde se va 

despica nouă pensă, cât şi pentru a modifica forma pensei. Pentru a edita linia de tăiere se intră în modul de 
lucru "INDUSTRIALIZARE”, se face click pe vârful pensei pentru a o selecta, apoi se apasă butonul « Editează 
linie de tăiere ». Din acest moment se intră într-un mod de lucru similar cu modul de lucru « MODIFICARE 
FORMĂ » descris la capitolul 1.6. Punctul de capăt al liniei de tăiere poate fi mişcat cu mouse-ul oriunde pe 
contur. De asemenea, pe linia de tăiere se pot adăuga puncte, iar liniile drepte se pot curba. După ce forma liniei 
de tăiere a fost modificată, se apasă butonul « Termină editarea liniei de tăiere » 
 

Modificarea formei liniei de tăiere a unei pense 
 

 

 
 

Se face click pe vârful pensei pentru a o selecta şi se 
apasă butonul « Editează linie tăiere ». În acest moment 

se intră automat în modul de lucru “MODIFICARE 
FORMA”, şi se poate începe modificarea poziţiei şi formei 
liniei de tăiere. 
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Se pot folosi toate funcţiile de modificare 
a formei, disponibile în modul de lucru 
« MODIFICARE FORMĂ ». Punctul de pe 
contur al liniei de tăiere poate fi mutat în altă 
poziţie, se pot adăuga puncte pe linia de 
tăiere, se pot deplasa, se poate schimba 

forma curbelor. Pensa obţinută prin despicarea piesei pe 
linia de tăiere va fi perfect contruită din punct de vedere al 
lungimii laturilor şi a suprapunerii punctelor de capăt atunci 
când va fi cusută.  

  

  
 

1.9.15 Operaţii pe pensă: tăierea unui tipar după pensa cu doua deschideri 
 
Un tipar poate fi taiat în două părţi separate după liniile de deschidere a unei pense multiple. Pentru aceasta 

se intră în modul de lucru “INDUSTRIALIZARE”, se face click pe vârful unei pense pentru a o selecta şi se apasă 
butonul “Taie după pensă”.  

 

 
Se face click pe vârful pensei pentru a o selecta, apoi 

se apasă pe butonul "Taie după pensă". Tiparul se va 
desface în două părţi, după liniile de deschide a celor două 
pense.  

Cele două părţi sunt separate după deschiderile 
celor două pense. 

 
1.9.16 Operaţii pe pensă: transformarea pensei în fald, transformarea faldului în pensă 
 O pensă decupată poate fi transformată în fald. Pentru aceasta se intră în modul de lucru 

“INDUSTRIALIZARE”, se face click pe piesă şi pe vârful pensei pentru a o selecta, apoi se apasă butonul 
“Transformă în fald”. Programul Gemini Pattern Editor va reface conturul piesei în zona în care era decupată 
pensa, în aşa fel încât  să se suprapună perfect cu conturul piesei, prin plierea în sens orar sau antiorar, în 
funcţie de bifare. Operaţiunea poate fi făcută şi în sens invers, adică un fald poate fi transformat în pensă 
decupată. Pentru aceasta se face click pe punctul interior care este vârful faldului şi se apasă butonul 
“Transformă în pensă”. 

 
Transformarea pensei în fald 

 

Se face click pe pe vârful pensei pentru a o 
selecta, şi se apasă butonul "Transformă în fald". 

 

Cursor 
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In funcţie de bifarea "Sens Orar" sau "Sens 
Antiorar" rezultatul transformării în fald poate fi 
diferit., după cum se poate vedea în exemplul 
alăturat.  

 

 

 

 
 
 

 
 

 
1.9.17 Picluri automate pentru pensă. 
 
 Programul Gemini Pattern Editor adăugă automat picluri care indică modul cum trebuie suprapusă la 

coasere pensa sau faldul. Aceste picluri sunt întotdeauna orientate spre vârful pensei sau a faldului. Piclurile 
pensei sunt translate automat pe rezerva de coasere când aceasta este adăugată la tipar. 

 
 

Piclurile adăugate automat pe rezerva de coasere 
pentru a marca punctele de suprapunere pentru 
închiderea pensei, sunt orientate întotdeauna spre 
vârful pensei. 

Piclurile sunt adăugate automat pe rezerva de 
coasere, pentru a marca punctele de suprapunere 
pentru închiderea faldului, orinetate întotdeauna spre 
vârful  faldului. 

 
1.9.18 Crearea automata a pliurilor. 
 
In Gemini Pattern Editor exista trei funcţii de creare automata a pliurilor : 
A. Crează pliu; 
B. Crează secventă de pliuri separate ; 
C. Crează secventă de pliuri lipite. 
Se poate crea automat un pliu sau o secventă de pliuri, apelând functia o singura data. Indiferent de 

numărul de pliuri ce urmează a fi creat, acest lucru se realizează in doua etape : 
1. Adăugarea pe contur a punctelor care delimitează pliul / pliurile; 
2. Declararea pliului. 
 
A. Crează pliu 
 
Crearea unui pliu implică existenta pe contur a acelor patru puncte care definesc pliul respectiv. 

Aceste puncte pot fi adăugate pe conturul tiparului manual, sau pot fi create prin intersectarea 
acestuia cu un alt tipar. 

Adăugarea manuală pe contur a punctelor de delimitare a pliului 
Pentru a crea un pliu este nevoie de patru puncte, 

două pe o parte a piesei, două pe partea cealaltă. 
Aceste puncte pot fi puncte deja existente pe piesă 
sau puncte noi.  Adăugarea de puncte noi pe conturul 
piesei se face în modeul de lucru « MODIFICARE 
FORMĂ », fie prin dublu click cu mouse-ul pe conturul 
piesei, fie folosind butonul « adaugă punct pe contur » 
(vezi paragraful 1.6.11).  În exemplul de mai jos, se 
adăugă prin dublu click patru puncte noi pe contur.  
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 Piesa originală 

 
Primul punct 

 
Al doilea punct 

 
Al treilea punct  

Al patrulea punct 
 

Declararea pliului 
Dupa ce au fost adăugate punctele care delimitează pliul, se intră în 

modul de lucru « INDUSTRIALIZARE » şi se apasă butonul « Creează 
Pliu ». Cursorul se va transforma în cursor de selecţie puncte. Se va face 
click succesiv pe cele patru puncte ale pliului, în ordinea corespondenţei 
lor două câte două, pe liniile de pliere. 

 

  
Primul punct  

Al doilea punct 

Se selectează 
primul punct apoi al 
doilea punct, 
corespondent cu 
primul pe prima 
linie de pliere 

 
Al treilea punct 

 
Al patrulea punct 

Se selectează 
al treilea punct apoi 
al patrulea punct, 
corespondent cu al 
treilea pe a doua 
linie de pliere. 

Pliul este 
complet declarat şi 
sunt vizibile cele 
două linii de pliere. 

 
Dacă se va apăsa tasta SHIFT atunci când se face click pe  butonul 

“Creează pliu”  va fi posibilă folosirea acestei funcţii în mod repetitiv.  În acest 
mod se vor putea declara mai multe pliuri pe oricare din piesele din zona de 
lucru făra a se mai accesa funcţia de creeare pentru fiecare pliu în parte. 
Atunci când o funcţie este folosită în mod repetitiv, butonul corespunzător 
rămâne afişat ca fiind apăsat până la ieşirea din acest mod.  Pentru a ieşi din 
modul de lucru repetitiv al unei funcţii, utilizatorul trebuie să apese tasta ESC.  

Dacă în timpul utilizării unei funcţii în modul repetitiv se va selecta altă 
funcţie din bara de butoane a modului de lucu Industrializare, noua funcţie 
apelată va intra automat în modul repetitiv de funcţionare. 

La ieşirea din acest mod toate pliurile declarate rămân selectate şi 
utilizatorul poate edita proprietăţile comune acestora în meniul din partea dreaptă a ecranului. 

 
Adăugarea pe contur a punctelor de delimitare a pliului prin intersectarea cu altă piesă 

cursor 

Apăsaţi tasta 

  
atunci când se selectaţi 
funcţia “Creează pliu” 

pentru a declara mai multe 
pliuri in mod repetitiv  
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Piesa originală, pe care se va 

construi pliul 

 
In modul de lucru 

« DESENARE PIESE » se 
desenează un dreptunghi, a cărui 
lăţime va fi chiar lăţimea pliului 

 
Se plasează dreptunghiul pe 

piesă şi se roteşte dacă este cazul 
până la unghiul dorit, exact pe 
poziţia şi la înclinaţia pliului ce 
urmează a fi construit 

 
In modul de lucru « PIESE » se 

selectează prin click dreptunghiul, 
apoi se ţine apăsată tasta SHIFT şi 
se selectează prin click şi piesa. 

 
Se apasă butonul « Creează 

puncte la intersecţia între piese » 
(vezi paragraful 1.5.26) 

 
In punctele în care dreptunghiul 

intersectează conturul piesei sunt 
adăugate puncte noi.  

 
Punctele noi adăugate pot fi folosite pentru declararea unui nou pliu 

(vezi paragraful 1.9.17). Acest pliu va avea liniile de pliere perfect paralele, 
înclinaţia şi lăţimea egală cu cea a dreptunghiului pe baza căruia a fost 
creat. 

 
In mod similar, în loc de dreptunghi se pot folosi şi alte forme 

geometrice, laturi paralele sau oblice, pe baza cărora să se creeze prin 
intersecţie punctele necesare desenării pliului  

 
B. Crează secvenţă de pliuri separate 

 
Pentru a crea o secvenţa de pliuri separate este necesar să avem pe conturul tiparului punctele care 

delimiteaza pliurile. Sunt necesare cate patru puncte pentru fiecare pliu. Selecţia punctelor pentru definirea 
pliurilor se poate face în două moduri: prin selecţie multiplă de puncte sau prin selectarea punct cu punct.  

 
 
 
Adăugarea pe contur a punctelor care delimitează pliurile 

Pentru a crea secvenţă de pliuri separate este nevoie de cate 
patru puncte pentru fiecare pliu. Jumătate din numarul de puncte 
pe o parte a piesei iar cealaltă jumătate pe latura cealaltă a piesei. 
Aceste puncte pot fi puncte deja existente pe piesă sau pot fi 
adaugate puncte noi.  Adăugarea de puncte noi pe conturul piesei 
se face în modul de lucru « MODIFICARE FORMĂ », fie prin dublu 
click cu mouse-ul pe conturul piesei, fie folosind butonul « adaugă 
punct pe contur » (vezi paragraful 1.6.12). 

 

 

 
 
Declararea pliurilor 
 
După ce au fost adăugate punctele care 

delimitează pliurile, se intră în modul de lucru 
« INDUSTRIALIZARE », se face click pe extensia 
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butonului « Crează secvenţă de pliuri separate» pentru a alege una din cele două modalităţi de selecţie:  
 
a) Selecţie multiplă – Crează pliuri separate prin selecţie multiplă 
b) Selecţie punct cu punct – Crează pliuri separate  
punct cu punct  

 
a) Selecţie multiplă – Crează pliuri separate prin 

selecţie multiplă 
 

 În modul de lucru «Industrializare » se face click pe 
extensia butonului «Creaza o secventa de pliuri 
separate », iar din meniul deschis se alege funcţia « Creaza pliuri separate părin selectie multipla ». În 
momentul activării acestei funcţii, pe ecran se va deschide fereastra cu paşii ce urmează a fi urmaţi pentru 
aplicarea funcţiei. 
 

 
Pasul 1: 

 
Se va selecta primul grup de puncte folosind 
selecţia: 

a) cu chenar a unui grup de puncte sau  
b) multiselecţie folosind tasta „Shift”. 
 

 
 
 
a) Selecţie cu chenar a 
primului set de puncte. 
 

 
b) În timpul selecţiei multiple 
ţineţi tasta « Shift » apăsat şi 
faceţi click pe fiecare punct pe 
care doriţi să il folosiţi pentru 
definirea pliurilor.  

 

În cazul selecţiei folosind 
tasta „Shift” cursorul 
devine cursor de selecţie. 

 

Pasul 2 : 
După selectarea punctelor faceţi click pe 
butonul « Aplică » a ferestrei cu paşi. 

 

Pasul 3 : 
După apăsarea butonului « Aplică » se 
activează cel de-al doilea pas din fereastră.  

 
Se va selecta al doilea grup de puncte folosind 
selecţia: 

c) cu chenar a unui grup de puncte sau  
d) multiselecţie folosind tasta „Shift”. 

  
a) Selecţie cu chenar a 
primului set de puncte. 
 

 
b) În timpul selecţiei multiple 
ţineţi tasta « Shift » apăsat şi 
faceţi click pe fiecare punct pe 
care doriţi să il folosiţi pentru 
definirea pliurilor. 

 



ldfkjghdlfg                  Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor 

175

 

 

Pasul 4 : 

 
După selectarea punctelor faceţi click pe 
butonul « Aplică » a ferestrei cu paşi pentru a 
încheia operaţia de creare a pliurilor separate 
prin selecţie multiplă.  
 

Rezultatul final 
reprezintă 

obţinerea pliurilor. 

 
Obs : Dacă numărul de puncte selectat în 
primul grup de puncte este diferit de numărul 
de puncte din al doilea grup de puncte, va 
apărea un mesaj de avertizare asupra acestui 
fapt, iar pliurile nu vor putea fi construite.  

În această situaţie, dacă se doreşte 
construirea pliurilor, trebuie refăcută selecţia 
punctelor.   

 
b) Selecţie punct cu punct – Crează pliuri separate punct cu 

punct 
 

 În modul de lucru «Industrializare » se face click pe extensia 
butonului «Creaza o secventa de pliuri separate », iar din meniul 
deschis se alege funcţia « Creaza pliuri separate punct cu punct ». 
În momentul activării acestei funcţii, pe ecran se va deschide fereastra cu paşii ce urmează a fi urmaţi pentru 
aplicarea acestei funcţii. În acest moment, cursorul va deveni cursor de selecţie.  

Pasul 1: 

 
Se va selecta primul punct de reper al primului pliu care se 
doreşte a fi construit.  

 
Pasul 2 :  

 
Se va selecta al doilea punct de reper al vârfului pliului.  
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Pasul 3 : 

 
Se va selecta primul punct al spatelui pliului.   
Pasul 4 : 

 
Se va selecta cel de-al doilea punct al spatelui pliului.    
 
Obs : După selectarea celui de-al patrulea punct ce defineşte pliul, în fereastra cu paşi se va activa din nou 
primul pas, iar utilizatorul poate să continue selecţia pentru următorul pliu.  

Cei patru paşi vor fi repetaţi de către utilizator de câte ori este nevoie pentru a construi toate pliurile necesare. 
După selectarea tuturor punctelor necesare se va trece la pasul 5.  

  
Pasul5 : 

 
 

a) După selectarea tuturor punctelor necesare realizării pliurilor, 
apăsaţi butonul « Aplică » pentru construirea pliurilor la 
închiderea ferestrei cu paşi. 

 
b) Dacă utilizatorul doreşte să renunţe la crearea pliurilor, 
acesta va trebui să apese butonul « Ieşire ». La închiderea 
ferestrei în acest caz, pliurile nu se mai construiesc. 

a) 

 

b) 

 

 
C. Crează secvenţă de pliuri lipite 
 
Pentru crearea secvenţei de pliuri lipite este necesară declararea prin patru puncte doar a primului pliu. 

Pentru următoarele pliuri se face click doar pe cele două puncte care definesc spatele pliului urmator, vârful 
pliului fiind preluat automat in punctele ce definesc spatele pliului anterior. 
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Dacă se doreşte ca pliurile lipite ce urmeaza a fi create sa aibă dimensiuni egale, se recomandă să se facă 
crearea punctelor de delimitare a pliurilor  cu functia « Imparte segmentul intr-un anumit număr de diviziuni » din 
modul de lucru «Modificare formă ». 

 

Pliurile lipite pot fi de dimensiuni egale 
sau diferite.Punctele de delimitare a acestora 
pot fi puncte deja existente pe piesă sau pot fi 
puncte noi adăugate.  Adăugarea de puncte 
noi pe conturul piesei se face în modul de 
lucru « MODIFICARE FORMĂ », fie prin dublu 
click cu mouse-ul pe conturul piesei, fie 
folosind butonul « adaugă punct pe contur » 
sau« Imparte segmentul intr-un anumit numar 
de diviziuni» (vezi paragraful 1.6.12 si 1.6.15 ). 
 
 

 

 
Piesa  pe care se vor construi punctele necesare pentru 

constructia pliurilor 
 

Adăugarea pe contur a punctelor de delimitare a pliului prin impartirea segmentului intr-un anumit 
număr de diviziuni cu distanţe egale intre ele. 

 

  
 
In modul de lucru 

« MODIFICARE FORMA » se da 
click pe contur pentru a selecta 
segmentul unde se vor plasa 
punctele. 

 

 
 

Se apasă butonul « Imparte 
segmentul intr-un anumit numar de 
diviziuni  » (vezi paragraful 1.6.15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Prin intruducerea numărului 

de diviziuni  s-a  generat pe 
segmentul selectat punctele 
necesare pentru secvenţa pe 
pliuri .  
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Se selecteaza cel de-al doilea 

segment 

 
 
 

Se introduce numarului de diviziuni 
in fereastra de ediate a numarului de 

segmente. 

  
   Punctele noi adăugate pot fi 
folosite pentru declararea 
secvenţei de pliuri. 
 
 
 

 
Declararea pliurilor 
 
După ce au fost adăugate punctele care delimitează 

pliurile, se intră în modul de lucru « INDUSTRIALIZARE », se 
face click pe extensia butonul « Crează o secvenţă de 
pliuri lipite» pentru a alege una din cele două modalităţi de 
selecţie:  

 
a) Selecţie multiplă – Crează pliuri lipite prin selecţie multiplă 
b) Selecţie punct cu punct – Crează pliuri lipite punct cu punct  
 

 
a) Selecţie multiplă – Crează pliuri lipite prin selecţie 

multiplă 
 

 În modul de lucru «Industrializare » se face click pe 
extensia butonului «Creaza o secventa de pliuri lipite », iar 
din meniul deschis se alege funcţia « Creaza pliuri lipite 
părin selectie multipla ». În momentul activării acestei 
funcţii, pe ecran se va deschide fereastra cu paşii ce urmează a fi urmaţi pentru aplicarea funcţiei. 
 
Pasul1: 

 
Se va selecta primul grup de puncte folosind 
selecţia: 

a) cu chenar a unui grup de puncte 
b) sau multiselecţie folosind tasta Shift 

 
a) Selecţie cu chenar a 
primului set de puncte.  

 
b) În timpul selecţiei 
multiple ţineţi tasta « Shift » 
apăsat şi faceţi click pe 
fiecare punct pe care doriţi 
să il folosiţi pentru definirea 
pliurilor. 
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Pasul 2 : 
După selectarea punctelor faceţi click pe butonul 
« Aplică » a ferestrei cu paşi. 

 

Pasul3 : 
După apăsarea butonului « Aplică » se va activa 
cel de-al 2-lea pas din fereastra cu paşi.  

 
Se va selecta al doilea grup de puncte folosind 
selecţia : 

a) cu chenar a unui grup de puncte 
b) sau multiselecţie folosind tasta Shift 

 
a) Selecţie cu chenar a 
primului set de puncte. 
 

 
b) În timpul selecţiei 
multiple ţineţi tasta « Shift » 
apăsat şi faceţi click pe 
fiecare punct pe care doriţi 
să il folosiţi pentru definirea 
pliurilor. 

Pasul4 : 

 
După selectarea punctelor faceţi click pe butonul 
« Aplică » a ferestrei cu paşi pentru a încheia 
operaţia de creare a pliurilor lipite prin selecţie 
multiplă.  
 

Rezultatul final reprezintă 
obţinerea pliurilor lipite. 

 
Obs : Dacă numărul de puncte selectat în primul 
grup de puncte este diferit de numărul de puncte 
din al doilea grup de puncte, va apărea un mesaj 
de avertizare asupra acestui fapt, iar pliurile nu 
vor putea fi construite.  

În această situaţie, dacă se doreşte 
construirea pliurilor, trebuie refăciută selecţia 
punctelor.   

 
b ) Selecţie punct cu punct – Crează pliuri lipite punct cu 
punct 

 
 În modul de lucru «Industrializare » se face click pe extensia 
butonului «Creaza o secventa de pliuri lipite », iar din meniul 
deschis se alege funcţia « Creaza pliuri lipite punct cu punct ». În 
momentul activării acestei funcţii, pe ecran se va deschide fereastra 
cu paşii ce urmează a fi urmaţi pentru aplicarea acestei funcţii. 
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Pasul 1: 

 
Se va selecta primul punct de reper al primului pliu care se 
doreşte a fi construit.   
Pasul 2 :  

 
Se va selecta al doilea punct de reper al vârfului pliului.  

  
Pasul 3 : 

 
Se va selecta primul punct al spatelui pliului, punct ce coincide 
cu primul punct de reper al vârfului următorului pliu.    
Pasul 4 : 

 
Se va selecta cel de-al doilea punct al spatelui pliului, punct ce 
coincide cu al doilea punct de reper al vârfului următorului pliu.    
 
Obs : După selectarea celui de-al patrulea punct ce defineşte pliul, în fereastra cu paşi se va activa din nou 
pasul 3, iar utilizatorul poate să continue selecţia pentru spatele următorulului pliu.  
Ultimii doi paşi vor fi repetaţi de câte ori este nevoie pentru a construi numărul dorit de pliuri. După selectarea 
tuturor punctelor necesare se va trece la pasul 5.  

 
Pasul5 : a) b) 
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a) După selectarea tutror punctelor necesare realizării pliurilor, 
apăsaţi butonul « Aplică » pentru construirea pliurilor la 
închiderea ferestrei cu paşi. 

 
b) Dacă utilizatorul doreşte să renunţe la crearea pliurilor, 
acesta va trebui să apese butonul « Ieşire ». La închiderea 
ferestrei în acest caz, pliurile nu se mai construiesc. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.9.19 Deplierea unei piese 
 
Pentru a folosi funcţiile de depliere a unei piese se trece in 

modul de lucru « Piese ». 
Piesele care au pliuri pot fi depliate temporar, pentru a fi 

verificate, sau definitv, prin crearea unei piese noi. Pentru a 
deplia temporar o piesă, aceasta trebuie mai întâi să fie 
selectată, apoi se va apasa butonul «  Depliază temporar ». 
Acest buton rămâne apăsat cât timp piesa este afişată depliată. În acest timp nu se pot face nici un fel de 
modificări pe piesă. La depliere sunt adăugate automat picluri în punctele de pliere a materialului. Similar se 
foloseşte funcţia de depliere definitiva intr-o piesa noua. 

                  

  
Piesa pliată Piesa depliată temporar  

 

 
Piesa este depliată temporar sau definitv într-o piesă nouă. Piesa temporară nu poate fi modificată, este 

afişată doar pentru verificare. Piesa nouă obţinută prin depliere definitivă se poate modifica la fel ca orice altă 
piesă, dar ea nu mai pastreză proprietea de a putea fi repliată. 

Programul adaugă automat picluri în punctele de pliere, orientate de-a lungul liniilor de pliere. Aceste picluri se 
translează automat şi pe rezerva de coasere când aceasta este adăugată la tipar. 

În cazul pliurilor cu un punct comun deplierea se va comporta ca o evazare, dacă ordinea de selectare a 
punctelor de delimitare a pliului se face aşa incât punctul comun să fie al doilea si al patrulea. 

 
1.9.20 Rezerva de coasere. Setarea lăţimii rezervei de coasere. 

 

Apăsaţi butonul 

  
pentru a afişa  
piesa depliată 

temporar 

Apăsaţi butonul 

  
pentru a deplia 
piesa definitiv  

într-o piesă nouă 
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Pentru ca la o piesă să se poată adăuga rezerva de coasere, piesa trebuie bifată ca fiind lucrată pe linia de 
coasere. Dacă piesa este bifată ca fiind lucrată pe linia de tăiere, programul consideră că linia de contur a piesei 
este şablonul final, şi nu mai adăugă rezerva de coasere. 

 
Afişarea rezervei de coasere pentru o piesă 

 
 

 

Pentru a afişa rezerva de coasere a unei piese, mai 
întâi trebuie verificat dacă în proprietăţile piesei este 
bifat că este lucrată pe linia de coasere. Se intră în 
modul de lucru « PIESE »şi se face click pe piesă. Se 
verifică dacă în lista de proprietaţi din partea dreaptă a 
ecranului este bifat  « Piesă lucrată pe linia de coasere » 

Se apasă butonul « Arată / ascunde rezerva de 
coasere » 

 
Programul adaugă iniţial o rezervă de coasere fixă cu lăţimea standard  de 10 mm pe tot perimetrul piesei. 

Lăţimea rezervei pe anumite segmente ale piesei poate fi modificată, după caz. Pentru a modifica lăţimea 
rezervei de coasere pe un segment de contur, se intră în modul de lucru « INDUSTRIALIZARE », se face click 
pe  piesă, se apasă butonul « Editează rezerva de coasere ». Se face apoi click pe segmentul de contur la care 
trebuie modificată lăţimea rezervei de coasere şi în partea de sus a ecranului setează noua rezervă de coasere. 
Rezerva este aplicată pe conturul cuprins între două puncte gradate. 

  Rezerva de coasere poate fi de trei tipuri: rezervă de coasere fixă, rezervă de coasere variabilă sau  
rezervă step 

Modificarea lăţimii rezervei de coasere pentru un segment  

 

 

In modul de lucru 
« INDUSTRIALIZARE » 
se face click pe piesă şi 
se apasă apoi butonul 
« Editează rezerva de 
coasere » 

 

Se face click pe segmentul la care trebuie modificată 
lăţimea rezervei de coasere. Se bifează tipul de rezervă de 
coasere (fixă, variabilă sau step) şi se completează în 
căsuţele aferente valorile necesare construirii tipului de 
rezervă ales. După introducerea unei valori se apasă tasta 
ENTER. 

 

Noua lăţime a rezervei de coasere este aplicată pe 
segmentul de contur cuprins între două puncte gradate. 
Operaţiunea se poate repeta şi pentru alte segmente de 
contur, pe care se poate stabili o lăţime a rezervei de coasere 
mai mare sau mai mica decât rezerva standard de 1 cm sau  
o rezervă diferită de cea fixă. 

 
Rezerva de coasere fixă 
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Un segment are rezervă de coasere fixă dacă lăţimea acesteia între cele două puncte ale segmentului este 
constantă. 

 
Crearea / Modificarea lăţimii rezervei de coasere « fixă » pentru un segment. 

 

 
După ce s-a apăsat butonul « Editează 

rezerva de coasere » din modul de lucru 
INDUSTRIALIZARE se selectează segmentul pe 
care se doreşte creearea sau modificarea rezervei 
de coasere fixă. Pe bara cu butoanele modului de 
lucru INDUSTRIALIZARE vor fi afişate setările 
pentru realizarea rezervei de coasere. 

 

Se bifează la tipul de rezerva fixă după care 
în câmpul de la  « lăţime rezervă » se va completa 
valoarea dorită pentru rezerva de coasere.  

 

După introducerea valorii dorite se apasă 
tasta Enter.  Dacă este apăsat butonul « Arată/ 
Ascunde rezerva de coasere » după apăsarea 
tastei Enter va fi afişată automat noua rezervă.  

 
Rezerva de coasere variabilă 
Un segment are rezervă de coasere variabilă dacă între cele două puncte ale acestuia lăţimea rezervei 

variază crescător sau descrescător. 
 
Crearea / Modificarea lăţimii rezervei de coasere « variabilă » pentru un segment. 

 

După ce s-a apăsat butonul « Editează rezerva 
de coasere » din modul de lucru INDUSTRIALIZARE 
se selectează segmentul pe care se doreşte 
creearea sau modificarea rezervei de coasere 
variabilă. Pe bara cu butoanele modului de lucru 
INDUSTRIALIZARE vor fi afişate setările pentru 
realizarea rezervei de coasere. 

 

Se bifează la tipul de rezerva variabilă după 
care se vor introduce valorile pentru lăţimea iniţială şi 
lăţimea finală.  

 

După introducerea valorii dorite în fiecare căsuţă 
se apasă tasta Enter. Dacă este apăsat butonul 
« Arată/ Ascunde rezerva de coasere » după 
apăsarea tastei Enter va fi afişată automat noua 
rezervă. 

 
Rezerva de coasere step 
 
Un segment are rezervă de coasere step dacă între cele două puncte ale acestuia lăţimea rezervei variază 

cu un pas de creştere care este  dat de o dreaptă înclinată cu un anumit unghi, iar această dreaptă intersectează 
segmentul la o distanţă stabilită. 

 
Crearea / Modificarea lăţimii rezervei de coasere « step » pentru un segment. 

 

După ce s-a apăsat butonul 
« Editează rezerva de coasere » din 
modul de lucru INDUSTRIALIZARE se 
selectează segmentul pe care se doreşte 
creearea sau modificarea rezervei de 
coasere step. Pe bara cu butoanele 
modului de lucru INDUSTRIALIZARE vor 
fi afişate setările pentru realizarea 
rezervei de coasere. 

1. Se bifează la tipul de rezerva step. 
Pentru construirea rezervei de 

coasere de tip step se vor introduce valori 
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2.  
pentru lăţimea iniţială  şi lăţimea finală a 
rezervei. De asemeni se va declara 
distanţa la care se va intersecta dreapta 
care crează stepul şi unghiul acesteia. 

 

După introducerea valorii dorite în 
fiecare căsuţă se apasă tasta Enter. 
Dacă este apăsat butonul « Arată/ 
Ascunde rezerva de coasere » după 
apăsarea tastei Enter va fi afişată 
automat noua rezervă. 

 
Lăţimea rezervei de coasere  într-un punct 
 
Lăţimea rezervei într-un punct poate fi de două tipuri: lăţime definită sau nedefinită. Pentru un punct cu 

lăţimea rezervei nedefinită se va calcula automat valoarea rezervei de coasere funcţie de rezerva atribuită 
punctelor definite învecinate. Pentru un punct cu lăţimea definită se poate stabili rezerva prin introducerea de 
valori pentru  lăţimea în sens antiorar şi lăţimea în sens orar. 

Pentru a vizualiza valoarea lăţimii rezervei într-un punct, se selectează piesa, se intră în modul de lucru 
INDUSTRIALIZARE, se apasă butonul „Editează  rezerva de coasere” şi se face click pe punct. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punct cu lăţimea rezervei definită 

Dacă într-un punct lăţimea rezervei de 
coasere este definită, valoarea acesteia atât 
pentru lăţimea în sens orar cât şi pentru lăţimea 
în sens antiorar va fi afişată pe fundal alb. 

Pentru a modifica valoarea rezervei de 
coasere intr-un punct, în modul de lucru 
Industrializare se apasă butonul « Editează 
rezerva de coasere »,se face click  în punct 
după care se completeză valoarea dorită pentru 
lăţimea în sens antiorar şi se apasă tasta Enter 
apoi se completează lăţimea în sens orar şi se 
apasă tasta Enter. 

Dacă este apăsat butonul « Arată/ Ascunde 
rezerva de coasere » după apăsarea tastei 
Enter va fi afişată automat noua rezervă. 

 
Punct cu lăţimea rezervei nedefinită 

 

Dacă într-un punct lăţimea rezervei este 
nedefinită, valoarea acesteia atât pentru 
lăţimea în sens orar cât şi pentru lăţimea în 
sens antiorar va fi afişată pe fundal gri. Dacă 
se vor modifica valorile acestor lăţimi lăţimea 
în punctul respectiv va deveni automat lăţime 
definită. 

Dacă pe un segment cu rezervă variabilă 
se adaugă un punct, în acel punct lăţimea 
rezervei este nedefinită şi se va calcula 
automat funcţie de punctele învecinate cu 
lăţime definită. 
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Forma rezervei de coasere se modifică automat de fiecare dată când este modificată forma piesei.  

   
 
Dacă piesa este tăiată sau decupată, programul adaugă automat rezerva de coasere de-a lungul tăieturii 

sau decupajului. 

   
 
1.9.21 Tipuri de finisare a colţurilor rezervei de coasere 
 
In funcţie de modul cum urmează să fie îndoite prin călcare rezervele de coasere, după efectuarea cusăturii 

între piese, se pot alege diferite tipuri de finisare a colţurilor rezervei de coasere. Pentru a schimba tipul de colţ al 
rezervei de coasere într-un punct, se intră în modul de lucru « INDUSTRIALIZARE », se aface click pe piesă, se 
apasă butonul « Editează rezerva de coasere », se face click pe punctul în caretrebuie schimbat tipul de colţ, 
apoi se alege din lista din partea de sus a ecranului tipul de finisare dorit pentru colţul respectiv. 

 

 

In modul de lucru 
« INDUSTRIALIZARE » se 
face click pe piesă şi se apasă 
apoi butonul « Editează 
rezerva de coasere » 

 

 

Se face click pe punctul în 
care trebuie schimbat tipul de 
colţ al rezervei de coasere, se 
face click pe lista de tipuri de 
colţuri de rezerva de coasere 
şi se selectează tipul de  colţ 
dorit 

  

In exemplul ilustrat aici, s-
a setat tipul de colţ « Next 
Symetry », pentru ca prin 
îndoirea rezervei de coasere în 
jos, după aplicarea bascului să 
nu rămână în exterior un colţ 
care ar trebui ulterior corectat 
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Anumite tipuri de finisare a colţului rezervei de coasere nu se pot aplica atunci când unghiul din punctul 

respectiv de pe contur este prea mare sau prea mic, şi sunt înlocuite automat cu un alt tip de colţ, corespunzător 
pentru unghiul respectiv. 

 
Tipurile de finisare a colţului rezervei de coasere 

Se obţine prin intersectarea prelungirilor rezervelor segmentelor anterior şi următor. 
Este tipul de colţ aplicat în mod normal de program 

Rezervele de coasere de pe cele două segmente rămân separate 

Se obţine prin intersectarea prelungirii rezervelor cu bisectoarea unghiului din colţul 
respectiv. 

Se obţine prin simetrizarea rezervei de coasere anterioare faţă de axa segmentului 
anterior, şi decuparea colţului care depaşeşte la îndoire rezerva următoare. 

Se obţine prin simetrizarea rezervei de coasere următoare faţă de axa segmentului 
următor, şi decuparea colţului care depaşeşte la îndoire rezerva anterioară 

 
Tipurile de colţ Prev şi Next Symetry sunt foarte utile pentru finisarea rezervelor de 

coasere care se pliază la 180° după coasere, deoarece se scuteşte munca de richtuire a 
colţurilor 

Se obţine prin intersectarea axei segmentului anterior cu rezerva de coasere 
următoare şi ridicarea perpendicularei în acel punct până la intersecţia cu rezerva de 

coasere anterioară. 

Se obţine prin intersectarea axei segmentului următor cu rezerva de coasere 
anterioară, şi ridicarea perpendicularei în acel punct până la intersecţia cu rezerva de 

coasere următoare. 

Se obţine prin intersectarea axei segmentului anterior cu rezerva următoare şi a axei 
segmentului următor cu rezerva anterioară. 
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Se obţine prin intersecţia rezervelor cu perpendiculara  trasată pe prelungirea 
bisectoarei unghiului din colţ în punctul situat  la o distanţă faţă de colţ egală cu lăţimea 

rezervei de coasere anterioare. 

Se obţine prin intersecţia rezervelor cu perpendiculara  trasată pe prelungirea 
bisectoarei unghiului din colţ în punctul situat  la o distanţă faţă de colţ egală cu lăţimea 

rezervei de coasere următoare. 

Se obţine prin unirea directă a punctelor de capăt a rezervelor de pe segmentul 
următor şi anterior 

Colţul rezervei se obţine prin rotunjirea  la o distanţă  stabilită de utilizator faţă de 
intersecţia rezervelor 

 

 

Colţul se obţine prin tăierea rezervei cu o dreaptă înclinată la un anumit unghi faţă de 
bisectoare şi plasată la o anumită distanţă faţă de unghiul pentru care se stabileşte acest 

tip de colţ de rezervă de coasere. 

 

 
Se obţine prin intersectarea rezervelor segmentelor anterior şi următor. 

Diferenţa între acest tip de colţ şi colţul Intersection constă în faptul că punctul de 
intersecţie a rezervelor nu se găseşte neapărat pe prelungirea acestora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.9.22 Puncte tehnice interioare 

 
Pentru a adăuga pe o piesă un punct tehnic interior (punct de reper, buzunar, butoniera, vârf de pensă, 

gaură de cârlig, capsă, nasture, punct de referinţă în încadrare, etc) se intră în modul de lucru 
« INDUSTRIALIZARE », se face click pe piesă pentru a o selecta, apoi se apasă butonul « Creează punct tehnic 
interior ». Se face poi click cu mouse-ul în locul de pe piesă unde trebuie să fie plasat punctul respectiv. 

Dacă se va apăsa tasta SHIFT atunci când se face click pe  butonul 
“Creează punct tehnic interior”  va fi posibilă folosirea acestei funcţii în mod 
repetitiv.  În acest mod se vor putea declara mai multe puncte tehnice 
interioare pe oricare din piesele din zona de lucru făra a se mai accesa funcţia 
de creeare pentru fiecare punct în parte. Atunci când o funcţie este folosită în 
mod repetitiv, butonul corespunzător rămâne afişat ca fiind apăsat până la 
ieşirea din acest mod.  Pentru a ieşi din modul de lucru repetitiv al unei funcţii, 
utilizatorul trebuie să apese tasta ESC.  

Dacă în timpul utilizării unei funcţii în modul repetitiv se va selecta altă 
funcţie din bara de butoane a modului de lucu Industrializare, noua funcţie 
apelată va intra automat în modul repetitiv de funcţionare. 

 
Dupa crearea punctului, se selectează ce tip element tehnic reprezintă noul punct, ce lungime şi ce 

înclinaţie să aibă respectivul element tehnic. De asemenea, se pot stabili cu precizie coordonatele  punctului pe 
piesă, faţă de punctul de origine a piesei. 

Dacă puncteleinterioare au fost adăugate în mod repetitiv, la ieşirea din acest mod toate elementele 
adăugate rămân selectate şi utilizatorul poate edita proprietăţile comune punctelor tehnice adăugate. 

 

Apăsaţi tasta 

  
atunci când se selectaţi 
funcţia “Creează punct 
tehnic interior” pentru a 

declara mai multe puncte 
interiaoare in mod repetitiv  
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Aplicarea unui punct interior pe o piesă 

 

 

In modul de lucru « Industrializare » 
se face click pe piesă pentru a o selecta 

Se apasă butonul 
« Creează punct tehnic 
interior » 

Se face din nou click pe piesă, 
în locul unde va trebui să fie 
amplasat punctul interior 

 
Selectarea unui punct interior pentru a fi tăiat la maşina de croit 

Dacă se doreşte perforarea unui punct intern la maşina de croit se parcurg următorii paşi : 
 

 

Se face click pe punctul interior Se va bifa seta un layer punctual 
cu comandă pentru perforare 

Daca nu se doreste perforarea punctului atunci se va debifa casuta din dreptul  «Perforează la maşina de 
croit». 

 
 
 
Setarea parametrilor unui punct interior: tip de element tehnic, poziţie, lungime,înclinaţie. 
Exemplu pentru crearea unui buzunar cu lăţimea de 12 cm. 
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1. După selectarea punctului se 
va face click pe lista de tipuri de 
elemente tehnice.  

2. Din lista de puncte tehnice se 
va alege tipul “Buzunar”.  

3. Se setează lungimea de 
deschidere a buzunarului 

   

   

4. Se setează înclinaţia 
buzunarului.  

5. Se setează poziţia pe X şi Y a 
buzunarului 

6. Pentru a deplasa buzunarul cu 
o anumită distanţă faţă de ultima 
pozitie, faceţi click cu mouse-ul în 
căsuţa dX sau dY, introduceţi 
distanţele pe verticală şi 
orizontală faţă de ultimul punct 
apoi apăsaţi butonul « Aplică ». 
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1.9.23 Creare secvenţă de puncte tehnice interioare 
 
În modul de lucru INDUSTRIALIZARE se poate crea, pe o piesă, o secvenţă de puncte tehnice interioare, 

adică mai multe puncte tehnice interioare în acelaşi timp. 
Pentru a crea o secvenţă de puncte tehnice interioare se selectează mai întâi piesa pe care urmează să se 

creeze secvenţa de puncte, se apasă apoi butonul « Crează secvenţă de puncte tehnice interioare », cursorul se 
transformă în cursor de selecţie; în acest moment trebuie selectat un traseu, din interiorul piesei pe care 
programul să creeze secvenţa de puncte tehnice interioare. Traseul poate fi dat de conturul unei piese auxiliare 
ataşate piesei principale pe care se crează secvenţa sau de o figură auxiliară interioară cum ar fi : o linie 
dependentă, o paralelă la contur, un contur translat, o axă de text sau o axă de fir drept.  

Piesele auxiliare ataşate piesei principale pot fi cu contur deschis sau cu contur închis.  
Pentru selectarea piesei auxiliare cu contur deschis este suficient a se selectarea două puncte de pe 

acesta ; secvenţa de puncte tehnice interioare se va crea între cele două puncte selectate.  
Pentru selectarea piesei auxiliare cu contur închis, pe langă cele două puncte de capăt, mai trebuie selectat 

şi conturul pe care să se creeze secvenţa ( acesta se poate citi între cele două puncte selectate fie în sens orar, 
fie în sens antiorar).   

Pentru a selecta una din figurile auxiliare enumerate anterior se dă un clic pe figura auxiliară din interiorul 
piesei în momentul în care în dreptul cursorului apare un « ok ». 

După selectarea traseului pe care să se creeze punctele tehnice interioare apare fereastra « Secvenţă 
puncte interioare » în care se stabilesc parametrii după care să se creeze secvenţa. În această fereastră se 
poate stabili : 

 ordinea punctelor de capat ale segmentului (traseului) pe care se doreste crearea secventei de puncte 
tehnice interioare. Acest lucru se face prin bifarea/debifarea proprietatii « Inverseaza capete » ; 

  distanţa faţă de capetele selectate la care să se creeze punctele tehnice . Acest lucru se face în 
câmpurile din dreptul mesajelor « Deplasament capăt 1 » şi « Deplasament capăt 2 » ; 

 tipul punctelor tehnice interioare ce urmeaza a fi create (Punct de reper, Butoniera, Buzunar, Gaura 
capsa, Nasture); 

 variantele in care se poate realiza functia. Prima varianta este cea în care se introduce un număr de 
puncte cu o anumită distanţă între ele, iar cea de-a doua este cea în care se introduce un număr de 
puncte care se vor distribui în mod egal pe traseul selectat. 

Când se alege varianta « Număr de puncte cu o anumită distanţă între ele » se va introduce, în câmpurile 
aferente, numărul de puncte dorite şi distanţa la care să se plaseze aceste puncte între ele. 

 
Când se alege varianta « Număr de puncte distribuite în mod egal » se va introduce numărul de puncte dorit 

care se vor distribui la distanţe egale pe traseul ales.  
După introducerea informaţiilor necesare în fereastra « Secvenţă puncte interioare » se apasă butonul 

« Aplica »,  pentru a vizualiza modul in care sunt puse in practica setarile facute. Pentru a incheia operatiunea de 
setare a secventei se apasa butonul « OK ». Programul va genera automat secvenţa de puncte tehnice 
interioare conform setărilor stabilite. În cazul în care se doreste renunţarea la crearea secvenţei se apasă 
butonul « Renunţă ». 

După adăugarea secvenţei de puncte tehnice interioare, figura auxiliară sau piesa care a dat traseul de 
creare a punctelor poate fi îndepărtată, prin detaşarea piesei auxiliare de piesa principală, în cazul în care este 
vorba de o piesă auxiliară sau prin ştergere, în cazul în care este vorba de o figură auxiliară.  

Atenţie ! Dacă figura sau piesa auxiliară care dă traseul pe care să se creeze secvenţa de puncte tehnice 
interioare este gradată, atunci în mod automat toate punctele create vor prelua gradarea acesteia. Se 
recomandă verificarea gradărilor punctelor create. 

 

 
 
 
 
 
Pentru a crea o secvenţă de puncte tehnice 

interioare, se intră în modul de lucru INDUSTRIALIZARE 
şi se selectează piesa. 

 
 

 

Se apasă butonul « Crează secvenţă de puncte 
tehnice interioare » din bara cu butoane.  

Cursorul se transformă în cursor de selecţie. 

 cursor 
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1.      2.  

Se selectează figura sau piesa auxiliară care dă 
traseul pe care să se creeze secvenţa (1.). 
Apare fereastra « Secvenţă puncte interioare » si 
numerotarea capetelor traseului pe care se creează 
secvenţa de puncte interioare (2.) 

 

In fereastra « Secvenţă puncte interioare » se introduc 
parametrii necesari creării secventei de puncte tehnice 
interioare. 

In exemplul alăturat se vor introduce parametrii necesari 
creării semnelor de butonieră pentru o faţă de cămaşă : 

- prima butonieră se va plasa la o distanţă de 2 cm faţă 
de partea de sus (capăt 1), se va completa în câmpul din 
dreptul textului Deplasament capăt 1 valoarea 2 ; 

- se vor introduce 6 butoniere cu distanţa între ele de 10 
cm, se va completa la varianta « Număr de puncte cu o 
anumită distanţă între ele » în câmpul din dreptul textului 
« Număr puncte » valoarea 6, iar în câmpul din dreptul 
textului « Distanţa între puncte » valoarea 10. 

Pentru a vizualiza în orice moment setările făcute se 
apasă, după fiecare setare, butonul «Aplica». Pentru a crea 
secvenţa de puncte tehnice interioare se apasă butonul 
« OK ». La apasarea butonului « OK » se închide fereastra 
«Secventa puncte interioare ». Dacă se renunţă la crearea 
secvenţei de puncte se apasă butonul « Cancel ».  

1.      2.  

După apăsarea butonului « OK » programul va 
genera automat secvenţa de puncte tehnice interioare 
conform parametrilor introduşi în fereastră (1.).  

Linia dupa care s-a creat secvenţa de puncte poate fi 
ştearsă, rămânând doar secvenţa de puncte (2.) 

 
1.9.24 Declararea originii unei piese într-un punct tehnic interior 
 
În modul de lucru INDUSTRIALIZARE se poate declara originea unei piese într-un punct tehnic interior. 

Pentru aceasta se selectează punctul tehnic interior şi se apasă butonul „Setează origine” din meniul din dreapta 
ecranului. Originea se va muta automat în punctul selectat, axele X şi Z trecând prin acest punct iar coordonatele 
celorlalte puncte se vor recalcula automat. 

   
Originea se află în punctul din 

dreapta jos a piesei. Pentru a muta 
originea în punctul tehnic, acesta 
trebuie selectat. 

Se apasă apoi butonul 
„Setează origine” situat în partea 
din dreapta jos a ecranului. 

Originea s-a mutat în punctul 
tehnic, axele X şi Z trecând prin 
acest punct. Toate coordonatele 
celorlalte puncte au fost recalculate 
automat. 
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1.9.25 Punct de referinţă încadrare 
 
În cazul în care modelul proiectat va fi lucrat din materiale imprimate cu flori sau caroiaje pentru a obţine 

anumite potriviri de model sau dungi este necesară utilizarea unor puncte de referinţă pentru încadrare. Aceste 
puncte sunt foarte importante ulterior, în momentul în care se fac încadrările deoarece în funcţie de modul în 
care sunt definite punctele de referinţă,reperele modelului vor fi aşezate pe suprafaţa materialului astfel încât 
după îmbinarea lor să se obţină potrivirile necesare.Punctul de referinţă pentru încadrare este compus dintr-o 
ancoră ce poate fi plasată numai în interiorul unei piese  şi punctul de referinţă propriuzis care spre deosebire de 
celelalte puncte tehnice interioare poate fi plasat şi înafara piesei prin declararea deplasamentului. 

 
Când se lucrează pe materiale imprimate sunt două cazuri principale care pot fi întâlnite în practică: 

A. Când se doreşte ca imprimeul să cadă într-o  anuumită poziţie pe produs 
B. Când se doreşte doar continuitatea desenului de pe un reper pe altul şi nu este necesar ca 

desenul să cadă într-o anumită poziţie pe produs. 
 

A. Când se doreşte ca imprimeul să cadă într-o  anuumită poziţie pe produs 
 

De exemplu dacă modelul are faţa din două repere (terminaţie şi top), se lucrează dintr-un  material 
imprimat cu flori şi se doreşte ca floarea de pe faţă să aibă continuitate pe cele două repere atunci este foarte 
important modul cum amplasăm punctele de referinţă pentru încadrare.  

 

 
Faţa cu cele două repere  

Materialul din care se va lucra modelul respectiv 

 
 

Modul în care trebuie poziţionată floarea pe faţa  
produsului. 

 
Paşii care urmează a fi urmaţi pentru obţinerea unui astfel de model sunt următorii: 
 

1) Se alege pe material un punct de referinţă arbitrar (în cazul exemplului nostru cu floarea 
alegem punctul din care începe tulpina florii) 
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2) Potrivim o piesă pe material şi vedem cum cade punctul de referinţă pentru acea piesă (pentru 

exemplul dat se urmăreşte locul în care va începe tulpina florii pe reperul de terminaţie faţă) 
 

 

Prin amplasarea reperului pe faţa de material se vor stabili 
coordonatele punctului de referinţă. 

 

Pentru a dăuga puncte de referinţă pentru 
încadrare se vor adăuga în primă fază puncte 
tehnice interioare în modul descris la paragraful 
1.9.21 Se va selecta punctul tehnic interior şi apoi 
în meniul din dreapta ecranului se va defini ca 
punct de referinţă încadrare. 

 

 
 

INITIAL 

Punctul de referinţă pentru încadrare are două 
componente: o ancoră care poate fiplasată numai 
în interiorul piesei  şi punctul de referinţă propriuzis 
care poate fi plasat şi înafara piesei prin declararea 
deplasamentului. Iniţial punctul de referinţă va 
apare cu cele doua componente ale sale 
suprapuse. Pentru punctul de referinţă încadrare 
se va afişa în dreapta ecranului un meniu diferit de 
al celorlalte puncte în care se va putea seta poziţia 
punctului ancoră dar şi deplasamentul punctului de 
referinţă. Ca şi la celelalte puncte tehnice interioare 
se pote seta originea piesei în punctul de referinţă 
încadrare. 

 

 

 

Deoarece în primă fază cele două componente ale punctului de 
referinţă încadrare apar suprapuse se recomandă definirea unui 
deplasament  pentru a putea fi vizualizate separat. Prin setarea 
deplasamentului se va stabili poziţia exactă atât pe axa X cât şi pe axa Y 
a punctului de referinţă faţă de ancora punctului de referinţă 
încadrare.După ce se efectuează o modificare a valorilor deplasamentului 
trebuie apăsat butonul « Aplică » sau tasta ENTER. 

 

Prin setarea  « Pozitiei » se va stabili poziţia exactă atât pe axa X cât 
şi pe axa Y a punctului ancora. După ce se efectuează o modificare a 
valorilor poziţiei trebuie apăsat butonul « Aplică » sau tasta ENTER. 
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3) Fie potrivim pe rând fiecare piesă fie asamblăm piesele pe linia de coasere şi urmărim 
suprapunerea punctelor de referinţă.Cea mai recomandată metodă este cea cu asamblarea pieselor pe 
linia de coasere.Pentru exemplul dat se vor uni cele două repere ale feţei şi apoi se vor suprapune 
punctele de referinţă.  
 

 

Se va adăuga un punct de referinţă şi pe al doilea reper al feţei şi se 
vor stabili coordonatele acestuia în acelaşi mod ca pentru celălalt reper. 

 

După ce se stabileşte poziţia şi deplasamentul punctelor de referinţă 
se vor uni piesele care trebuie să compună floarea. În modul de lucru 
PIESE se va ţine apăsată tasta ALT şi se va trage cu mouse-ul de unul din 
repere până se va suprapune perfect cu celălalt reper. 

 

După alipirea celor două repere ale feţei produsului se va urmări 
suprapunerea perfectă a celor două puncte de referinţă.Dacă se ţine 
apăsată tasta ALT cele două puncte se vor magnetiza suprapunându-se  
perfect unul peste altul. 

 
 
De asemeni în cazul materialelor cu caroiaj se vor urma aceeaşi paşi. 

 
Materialul din care se va lucra modelul  

Modul în care trebuie poziţionate romburile pe 
faţa produsului. 

 
Stabilirea punctului de referinţă pe material 

 
Prin amplasarea reperului pe faţa de material se 

vor stabili coordonatele punctului de referinţă. 
Adăuarea şi stabilirea poziţiei punctelor de referinţă pentru încadrare se va face exact în acelaşi mod ca cel 

descris pentru modelul cu floare. 
 
Trebuie menţionat că pe o piesă poate exista un singur punct de referinţă pentru încadrare. 
 
B. Când se doreşte doar continuitatea desenului de pe un reper pe altul şi nu este necesar ca 

desenul să cadă într-o anumită poziţie pe produs. 
 

Pentru situaţiile în care se urmăreşte doar continuitatea de pe un reper pe altul a desenului de pe material, 
cea mai simplă modalitate de construire a puncteor tehnice de referinţă pentru încadrare, o reprezintă funcţia 
« Crează automat puncte tehnice de referinţă pentru încadrare » din  modul de lucru « Piese ». Pentru 
aplicarea acestei funcţii este nevoie de cel puţin două piese.  

Tineţi apăsat 

  
pentru a magnetiza un 

punct de referinţă încadrare 
peste alte puncte 
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De exemplu dacă modelul are faţa din trei repere şi se lucrează dintr-un  material imprimat cu flori. În acest 
caz este important ca desenul de pe material (flosrile) sa se continue (competeze) de pe un reper pe altul.  

 
Faţa cu cele trei repere 

 

 
Materialul din care se v-a lucra modelul 

 

Modul în care va arăta piesa plasată pe material. 

 
Paşii ce trebuie  urmaţi pentru obţinerea unui astfel de model sunt următorii: 
 

1.  Se aşează reperele în poziţie de 
coasere unu faţă de celălat: 

 

2.  Se selectează reperele care trebuie 
sa facă parte din aceeaşi grupă. 

 

3. Se activeză funcţia „Crează automat 
puncte de referinţă pentru încadrare” 
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4. La activarea acestei funcţii se 
deschide o fereastră numită „Creare 
puncte referinţă” în care utilizatorul poate 
seta tipul grupei de dependenţă din care 
piesele v-or face parte şi numele acesteia. 
Ca tip de grupă se poate bifa doar grupa 
Orizontală, doar grupa Verticală sau ambele 
tipuri de grupe în funcţie de situaţie. 

Numele grupei se va introduce in 
campul urmator mesajului „Numele 
grupei”.  Dacă utilizatorul nu completează 
acest câmp, programul v-a asigna automat 
un nume acesteia format din cuvântul 
„Grupa” şi un număr curent.  

După realizarea acestor setări se apasă 
butonul OK. 

Dacă doriţi să renunţaţi la setările 
făcute apăsaţi butonul „Renunţă”. 

Obs: Dacă apăsaţi butonul „OK” inainte 
de a bifa tipul de grupă de dependenţă pe 
care doriţi să îl folosiţi va apărea un mesaj 
de avertizare cum că trebuie bifată cel puţin 
una din cele două categorii.  

 

 

5. După apăsarea butonului OK, 
fereastra de creare a punctelor de referinţă 
se inchide şi programul crează în mod 
automat puncte de referinţă pentru 
încadrare pe piese.  

Aceste puncte respectă condiţiile de 
aliniere impuse de utilizator în fereastra din 
imaginea de la pasul 4.  

 
Obs: Punctele tehnice de referinţă pentru încadrare v-or fi create întotdeauna cu punctul de ancorare pe axa 

de fir drept, în acest fel programul are certitudinea ca acesta va ramâne in interiorul piesei.  
Obs: Piesele pentru care se doreşte construirea automată a punctelor tehnice trebuie să aiba obligatoriu o 

axă de fir drept. Axa de fir drept trebuie sa aibă aceeşi direcţie şi înclinaţie pe toate piesele selectate.  
Dacă una sau mai multe din piesele selectate nu au definită o axă de fir drept, sau dacă au axa de fir drept 

orientată diferit, programul emite un mesaj de avertizare după care crează in mod automat o axa de fir drept 
pentru piesele cărora le lipseşte sau reorientează acele axe a căror axă nu corespunde ca şi direcţie.  

 
Dacă axa de fir drept nu există, atunci ea va fi construită automat sub unghiul de 180 de grade, iar dacă nu 

toate axele au aceeaşi direcţie, atunci, toate axele care au unghiul diferit de 180 de grade, v-or fi reorientate,  
astfel încat acestea să aibă unghiul de 180 grade.  

Obs: Tiparele care au definit punctul tehnic de referinţă pentru încadrare pot fi aliniate în 
funcţie de acesta pe una dintre direcţii (orizontala, verticală sau ambele). (Vezi capitolul ….) 
 

1.9.26 Axa de fir drept 
 
Orice piesă proiectată în Gemini Pattern Editor trebuie să aibă axă de fir drept. Axa de fir drept are 

următoarele funcţii: 
- stabileşte direcţia şi sensul de amplasare a piesei pe şpan, în funcţie de textura materialului  
- stabileşte prin coordonatele punctului său de start punctul de suprapunere a imprimeului 

materialului, în cazul în care se lucrează cu materiale texturate sau imprimate 
- este suport de scriere pentru textul care indică numele piesei şi mărimea  

Pentru a aplica axa de fir drept pe o piesă, se intră în modul de lucru « INDUSTRIALIZARE », se face click 
pe piesa respectivă, se apasă apoi butonul « Creează axa de fir drept ». Se face din nou click cu cursorul pe 
piesă, în punctul de unde trebuie să înceapă axa de fir drept, apoi în punctul unde se termină axa de fir drept.  
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Dacă se va apăsa tasta SHIFT atunci când se face click pe  butonul 
“Creează axa de fir drept”  va fi posibilă folosirea acestei funcţii în mod 
repetitiv.  În acest mod se vor putea declara mai multe axe de fir drept pe 
oricare din piesele din zona de lucru făra a se mai accesa funcţia de creeare 
pentru fiecare tipar în parte.  Pe un tipar se poate creea o singură axă de fir 
drept.  

Atunci când o funcţie este folosită în mod repetitiv, butonul corespunzător 
rămâne afişat ca fiind apăsat până la ieşirea din acest mod.  Pentru a ieşi din 
modul de lucru repetitiv al unei funcţii, utilizatorul trebuie să apese tasta ESC.  

Dacă în timpul utilizării unei funcţii în modul repetitiv se va selecta altă 
funcţie din bara de butoane a modului de lucu Industrializare, noua funcţie 
apelată va intra automat în modul repetitiv de funcţionare. 

 
După ce axa a fost creată în acest mod, înclinaţia, lungimea şi poziţia ei pot fi stabilite precis, prin 

coordonate exacte. 
Dacă axele de fir drept au fost adăugate în mod repetitiv, la ieşirea din acest mod toate axele adăugate 

rămân selectate şi utilizatorul poate edita proprietăţile comune acestora în meniul din partea dreaptă a ecranului. 
 
 
 
Aplicarea axei de fir drept 

 
 

In modul de lucru 
« INDUSTRIALIZARE » se 
face click pe piesă, apoi se 
apasă butonul « Creează 
axa de fir drept » 

Se face click pe piesă în punctul de 
unde trebuie să înceapă axa de fir drept 

Se face click în punctul unde se 
termină axa de fir drept. Deoarece 
poziţia şi înclinaţia axei se stabilesc 
manual, este posibil ca ea să aibă o 
abatere faţă de unghiul şi poziţia dorite. 
Înclinaţia corectă, poziţia şi lungimea 
axei se pot stabili precis, prin 
coordonate 

 
Stabilirea înclinaţiei, lungimii şi poziţiei axei de fir drept 

 

 

Se face click pe 
piesă şi pe axa de fir 
drept, apoi se scrie 
în căsuţă unghiul 
exact al axei faţă de 
orizontală 

Lungimea axei 
se poate modifică 
prin scrierea noii 
valori în căsuţa 
corespunzătoare 

Poziţia axei de 
fir drept se poate 
schimba prin 
stabilirea 
coordonatelor 
punctului de pornire  
al axei. 

După ce s-a stabilit precis înclinaţia, 
lungimea şi poziţia axei, se apasă tasta 
ENTER sau butonul « Aplică ». Axa se va 
plasa corespunzător cu cotele cerute. De-a 
lungul axei se afişează automat numele piesei 
şi mărimea, dacă este apăsat butonul 
« Afişează nume piesă » (vezi paragraful 
1.4.0) 

  
Dacă o piesă are axa de fir drept, ea poate fi oricând rotită astfel încât axa de fir drept să fie la poziţie orizontală 
(vezi paragraful 1.5.20). Poziţia şi înclinaţia axei de fir drept sunt esenţiale pentru a realizăîincadrări corecte. 
Programul de optimizare automată a încadrărilor foloseşte în permanenţă axa de fir drept ca reper de 
poziţionare.  

 De asemenea, deoarece numele piesei este afişat de-a lungul axei de fir drept, pe toată lungima ei, axa 
trebuie să aibă o lungime suficient de mare pentru ca numele să fie inteligibil, şi să fie plasată în aşa fel pe piesa 

Apăsaţi tasta 

  
atunci când se selectaţi 

funcţia “Creează axa de fir 
drept” pentru a declara mai 

multe axe de fir drept  in 
mod repetitiv  
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încât textul scris de-a lungul ei să nu depaşească marginile piesei. Această amplasare trebuie verificată atât 
pentru mărimea de bază, cât şi pentru mărimile gradate. 

 Poziţia şi înclinaţia axei de fir drept pot fi gradate (de exemplu, pentru a rămâne paralelă cu un segment 
de pe piesa care în urma gradării îşi modifică înclinaţia). (vezi paragrafele 1.10.13 şi 1.10.14) 

În urma unor operaţii de tăiere a piesei, axa de fir drept poate să rămână în exteriorul conturului piesei. 
Programul Gemini Pattern Editor verifică în permanenţă ca axa de fir drept să fie poziţionată în interior şi, dacă 
este cazul, face modificările necesare pentru readucerea axei de fir drept pe o poziţie corectă. 

 
1.9.27 Axa de text – Linia internă 
 
Există multe situaţii în care apare necesitatea desenării unei linii în interiorul piesei.  Această linie internă 

poate fi de mai multe tipuri, în funcţie de utilizarea sa. 
Deoarece de multe ori axa de fir drept este foarte scurtă, numele piesei era tipărit înafara  conturului piesei. 

In programul Gemini Pattern Editor există totuşi posibilitatea, ca numele unei piese, împreună cu mărimea să nu 
mai fie afişate pe axa de fir drept ci pe o axa specială pe care se poate introduce un anumit text. Deasemeni axa 
de text  poate fi folosită şi pentru alte menţiuni înafara numelui de piesă şi a mărimii. 

Pentru a aplica axa de text pe o piesă, se intră în modul de lucru « INDUSTRIALIZARE », se face click pe 
piesa respectivă, se apasă apoi butonul « Creează axa text ». Se face din nou click cu cursorul pe piesă, în 
punctul de unde trebuie să înceapă axa de text, apoi în punctul unde se termină axa de text. 

 
Dacă se va apăsa tasta SHIFT atunci când se face click pe  butonul 

“Creează axa de text”  va fi posibilă folosirea acestei funcţii în mod repetitiv.  În 
acest mod se vor putea declara mai multe axe de text pe oricare din piesele 
din zona de lucru făra a se mai accesa funcţia de creeare pentru fiecare axă în 
parte. Atunci când o funcţie este folosită în mod repetitiv, butonul 
corespunzător rămâne afişat ca fiind apăsat până la ieşirea din acest mod.  
Pentru a ieşi din modul de lucru repetitiv al unei funcţii, utilizatorul trebuie să 
apese tasta ESC.  

Dacă în timpul utilizării unei funcţii în modul repetitiv se va selecta altă 
funcţie din bara de butoane a modului de lucu Industrializare, noua funcţie 
apelată va intra automat în modul repetitiv de funcţionare. 

După ce axa a fost creată se poate stabili   tipul axei. În cazul în care s-a optat pentru tipul « Text » sau 
« Numele piesei »  se va putea edita textul ce urmează a fi tipărit pe axa: numele piesei si mărimea sau orice 
altă menţiune.Tot dupa ce a fost creata axa de text, înclinaţia, lungimea şi poziţia acesteia pot fi stabilite precis, 
prin coordonate exacte. Toate aceste setări se pot face în meniul care se deschide în partea dreaptă a ecranului 
la selectarea unei astfel de axe. 

Dacă axele de text / liniile libere au fost adăugate în mod repetitiv, la ieşirea din acest mod toate axele 
adăugate rămân selectate şi utilizatorul poate edita proprietăţile comune acestora în meniul din partea dreaptă a 
ecranului. 
 

Desenarea axei de text 

 

În modul de lucru 
« INDUSTRIALIZARE » se face 

click pe piesă, apoi se apasă 
butonul « Creează axa text » 

Se face click pe piesă în 
punctul de unde trebuie să înceapă 

axa de text 

Se face click în punctul unde se 
termină axa de text. Deoarece poziţia şi 
înclinaţia axei se stabilesc manual, este 
posibil ca ea să aibă o abatere faţă de 

unghiul şi poziţia dorite. Înclinaţia corectă, 
poziţia şi lungimea axei se pot stabili şi 

precis, prin coordonate. 

Apăsaţi tasta 

  
atunci când se selectaţi 
funcţia “Creează axa de 

text” pentru a declara mai 
multe linii libere  in mod 

repetitiv  
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Dacă în timp ce se desenează axa de text se ţine 

apasată tasta CTRL atunci aceasta va fi trasata perfect 
orizontal, vertical sau oblic la unghiuri de 15, 30, 45, 60, 
75, 90 grade faţă de sistemul de coordonate. 

 
În meniul de editare a liniei interne se pot stabili 

următoarele proprietăţi: 
 
*Tip: - Utilizatorul va trebui să stabilească tipul 

liniei interne desenate. 
O linie internă poate fi de tip « Simplă », « Text » 

sau « Nume piesă ». Pentru a stabili tipul liniei se face 
click pe săgeata din dreapta câmpului de sub mesajul 
« Tip: », după care din meniul care se deschide se 
alege tipul dorit prin selectare. 

 
Linia « Simplă » - acest tip de linie este ajutătoare 

în construcţie ; ea nu se va tipări la ploter şi nici nu se va tăia la capul de croire 
Linia « Text » - pe o linie internă de acest 

tip se poate introduce un text care va fi afişat şi 
tipărit pe piesa respectivă 

Linia « Numele piesei » - este o linie 
interioară care poate fi folosită ca suport pentru 
numele şi  mărimea piesei. Acestea  nu vor mai 
fi afişate pe axa de fir drept ci pe linia internă 
setată ca « nume piesă » 

 
*Mărginită  -O linie internă va fi desenată 

întotdeauna « marginita » adică între punctele 
date de utilizator. Dar dacă utilizatorul doreşte 

ca segmentul desenat să se prelungească până la intersecţia cu conturul 
piesei va trebui să se asigure că este debifată căsuţa din dreptul mesajului 
« Mărginită ».  

Pe o linie internă care nu este mărginită vor apare marcate punctele 
desenate iniţial, care definesc dreapta. 

 
Parametrii liniei interne 
*Unghi -  utilizatorul poate modifica unghiul la care estedesenată axa de text 
 
*Lungime – pentru o axa de text/linie internă se poate stabili o anumită dimensiune.  
Lungimea unei linii interne nu se poate edita dacă linia respectivă este nemărginită (adică este debifat 

mesajul « Marginita »).  
 
*Text – pentru liniile interne de tipul « Text » se poate introduce textul care trebuie să apară pe axă, în 

câmpul de sub mesajul Text. Acest câmp este inactiv pentru liniile interne de tipul « Simplă » şi « Numele 
piesei ». 

 
Poziţie: 
 Se pot stabili coordonatele exacte (X şi Y) pentru punctul de start şi punctul de stop.   
Pentru a valida setările realizate în acest meniu se va apăsa butonul « Aplică » sau tasta ENTER. 

 
Editarea textului  pentru linia internă de tipul « Text »  

Tineţi apăsată tasta 

  
în timp ce desenaţi axa de 

text pentru ca aceasta să fie 
la un unghi precis faţă de 
coordonatele sistemului 
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Pe liniile interne de tip « Text » se poate edita un 
mesaj care va fi afişat şi tipărit pe piesă deasupra 
axei. 

Pentru aceasta se face click  în câmpul de sub  
« text: » şi se introduce din tastatură mesajul care 
trebuie. 

După editarea mesajului se va apăsa tasta Enter 
de pe tastatură sau butonul « Aplica » din meniul din 
dreapta. 

Mesajul introdus va fi afişat dea lungul axei de 
text. 

 
Operaţii care se pot efectua pe o linie internă  
 
1.Tăierea unei piese cu ajutorul liniei interne 

Se selectează linia internă, în modul de lucru Industrializare făcând click cu 
mouse-ul deasupra ei 

 

Piesa poate fi tăiată în două piese 
separate dea lungul liniei interne. Pentru 
aceasta selectaţi mai întâi linia internă prin click 
cu mouse-ul deasupra ei, apoi apăsaţi butonul 
« Taie piesa ». După tăiere, piesa originală va 
rămâne suprapusă cu piesele tăiate, deci ca să 
puteţi vedea rezultatul trebuie să mutaţi piesele 
ca să nu mai fie suprapuse. 

 
 
 
 
2.Crearea punctelor la intersecţia dintre conturul piesei şi linia internă 

 

Se selectează linia internă, în modul de 
lucru Industrializare făcând click cu mouse-ul 
deasupra ei 

Se apasă butonul « Creează 
puncte » din meniul liniei interne 
situat în partea dreaptă a 
ecranului.  

La apăsarea acestui buton se 
vor adăuga automat puncte care 
marchează intersecţia conturului 
piesei cu axa. 

 

 
3.Ştergerea unei linii interne  
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Se selectează linia internă, în modul de 
lucru Industrializare făcând click cu mouse-ul 
deasupra ei 

 
Se apasă butonul « Sterge 

linia interna » din meniul situat în 
partea dreaptă a ecranului.  

La apăsarea acestui buton va 
dispare de pe peiesă, linia internă 
selectată  

 
1.9.28 Axa de simetrie 

 
Piesele simetrice pot fi proiectate doar pe o jumatate, apoi programul Gemini Pattern Editor realizează 

simetrizarea lor pentru a obţine şabloanele finale. Pentru ca o piesă să fie considerată simetrica de către 
programul Gemini Pattern Editor, trebuie să îndeplinească doua condiţii: 

- să aibă declarată o axă  de simetrie 
- să fie bifată în proprietaţile piesei ca « Simetrică – jumătate » 

Pentru a simplifica modul de declarare a unei piese ca fiind simetrică, în momentul în care pe o piesă este 
declarată axa de simetrie, se realizează automat şi bifarea « Simetrică – jumătate ». Totuşi, la verificarea finală a 
modelului înainte de a fi extrase şabloanale pentru tăiere, este bine să se verifice din nou dacă sunt întrunite 
cele două condiţii. 

Declararea axei de fir drept pe o piesă se face astfel: în modul de lucru « INDUSTRIALIZARE » se face click 
pe piesă, se face apoi click cu cursorul pe segmentul de contur în jurul căruia se va simetriza piesa şi se apasă 
butonul « Creează axa de simetrie ». 

IMPORTANT: Segmentul declarat ca axă de simetrie trebuie să fie nepărat linie dreaptă, nu curbă, 
deoarece simetrizarea nu se poate face decât în jurul unei linii. 

 
Dacă se va apăsa tasta SHIFT atunci când se face click pe  butonul 

“Creează axa de simetrie”  va fi posibilă folosirea acestei funcţii în mod 
repetitiv.  În acest mod se vor putea declara mai multe axe de simetrie pe 
oricare din tiparele din zona de lucru făra a se mai accesa funcţia de creeare 
pentru fiecare tipar în parte.  Pe un tipar se poate creea o singură axă de 
simetrie.  

Atunci când o funcţie este folosită în mod repetitiv, butonul corespunzător 
rămâne afişat ca fiind apăsat până la ieşirea din acest mod.  Pentru a ieşi din 
modul de lucru repetitiv al unei funcţii, utilizatorul trebuie să apese tasta ESC.  

Dacă în timpul utilizării unei funcţii în modul repetitiv se va selecta altă 
funcţie din bara de butoane a modului de lucu Industrializare, noua funcţie 
apelată va intra automat în modul repetitiv de funcţionare. 

 
Dacă axele de simetrie au fost adăugate în mod repetitiv, la ieşirea din acest mod toate axele adăugate 

rămân selectate şi utilizatorul poate edita proprietăţile comune acestora în meniul din partea dreaptă a ecranului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Declararea axei de simetrie a unei piese 

In modul de lucru « INDUSTRIALIZARE » se 
face mai întâi click pe piesa la care se va declara axa 
de simetrie. 

 
Se face click pe segmentul de contur care va fi axa de 

simetrie. Este important ca acel segment să fie linie dreaptă, 
nu curbă, pentru a se putea realiză simetrizarea 

 

Apăsaţi tasta 

  
atunci când se selectaţi 
funcţia “Creează axa de 

simetrie” pentru a declara 
mai multe axe de fir drept  

in mod repetitiv  
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Se apasă pe butonul 

« Creează axa de simetrie » 
 

Axa de simetrie a fost creată, şi marcată 
printr-o linie roşie. În acelaşi timp, se setează 
automat şi parametrul « Simetrică – jumătate » 
în lista de proprietăţi a piesei respective.  

 

 

Dacă o piesă are declarată axa de simetrie şi este bifată ca fiind « Simetrică – jumătate », se poate afişa 
piesa completă simetrizată şi se poate crea o piesă nouă prin simetrizarea definitivă a piesei originale (vezi 
paragrafele 1.5.7 şi 1.5.8) 

 
Simetrizarea temporară şi simetrizarea definitivă 

 
In modul de lucru « PIESE », se 

selectează piesa şi se apasă pe buotnul 
« Arată / ascunde simetrica piesei »  

Dacă piesa este afişată 
simetrizată, orice modificare 
făcută pe piesa de bază se aplică 
automat şi pe simetrica ei. Piesa 
simetrică se pote ascunde 
apăsând din nou pe butonul 
« Arată / ascunde simetrica 
piesei » 

 
In modul de lucru « PIESE » se 

selectează piesa şi se apasă butonul 
« Simetrizare într-o piesă nouă »  

Se obţine o piesă nouă prin 
simetrizarea piesei originale. 
Această piesă nouă este o piesă 
simplă, nu are proprietăţi de 
simetrie: modificările făcute pe 
această piesă nu se vor aplica 
automat simetric. 

 
Meniul de editare a Axei de simetrie 
 
 
 
 
Utilizatorul poate opta pentru adăugarea automată a piclurilor care vor 

marca poziţia axei de simetrie. Dacă nu se doreşte crearea piclurilor se va 
debifa mesajul « Adaugă picluri pe piesă ». 

 
Tot în acest meniu se găsesc şi butoanele cu ajutorul cărora se pot 

efectua o serie de operaţii pe axa de simetrie. 
 
 
 
 
 

 
Operaţii care se pot realiza pe un piclu procent 
 
 
1.Editarea axei de simetrie 
Editarea axei de simetrie a unei piese presupune declararea acesteia pe alt segment. Pentru aceasta se 

selectează mai întâi axa de simetrie, se apasă butonul « Editează axa simetrie » şi se face click pe segmentul 
care trebuie să devină noua axa de simetrie a piesei. 

 
 

Se selectează piesa apoi se face click pe axa de simetrie a piesei. 
Axa de simetrie va fi marcată print-o linie roşie întreruptă iar în partea 
dreaptă se va afişa meniul de editate corespunzător acesteia. 
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In partea din dreapta a ecranului apăsaţi pe butonul « Editează axa 
simetrie ». Cursorul se va transforma într-o sageată groasă orizontală, 
numită « cursor de selectare ». 

Deplasaţi cursorul deasupra segmentului ce va deveni noua  axa 
de simetrie. Când cursorul se află deasupra unui segment care poate 
deveni axa de simetrie, în dreptul cursorului apare OK. Faceţi click pe 
acest segment. Cursorul revine la forma normală în modul de lucru 
« Indrustrializare », iar segmentul selectat va deveni noua axa de 
simetrie şi va fi marcat print-o linie roşie întreruptă. 

 
2.Ştergerea axei de simetrie 
  Pentru a şterge o axă  trebuie mai întâi selectată, apoi apăsaţi butonul « Şterge axa de 

simetrie » sau tasta DELETE de pe tastatură 

 

Pentru a şterge axa de simetrie faceţi mai întâi click pe ea 
pentru a o selecta. 

 

Apăsaţi apoi butonul « Şterge axa de simetrie» din partea din 
dreapta-jos a ecranului sau apăsati pe butonul DELETE a 
tastaturii. 

 
 
1.9.29 Creare haşuri 
                                                                                                 
În modul de lucru “Industrializare” avem o funcţie care permite crearea automată de haşuri pe tipare. 

Această funcţie vine în ajutorul utilizatorilor care confecţionează produse matlasate şi nu numai. 
 
Pentru crearea haşurilor se foloseşte funcţia “Crează haşură” din bara cu butoane specifică modului de lucru 

“Industrializare”. Această funcţie include trei opţiuni de creare a haşurilor, fiecare fiind compusă din trei 
elemente: 

- “Creaza hasura : punct-unghi-distanta”, 
- “Creaza hasura : punct-punct-distanta”, 
- “Creaza hasura : punct-punct-punct”. 
 
Elementul comun al acestor trei opţiuni de creare a unei 

haşuri este primul punct, care determina crearea punctului de 
referinţă al haşurii. Punctul de referinţă poate fi dat atât pe tipar 
cât si în exteriorul acestuia, actualizându-se automat pe 
suprafaţa tiparului, astfel încât haşura să nu se modifice. 

 
Operaţiile ce se pot realiza cu opţiunile de creare a haşurilor sunt: 

modificarea unghiului de înclinaţie, modificarea distanţei dintre liniile haşurii, 
modificarea poziţiei punctului de referinţă, ştergerea haşurii. 

Pe un tipar pot fi create una sau mai multe haşuri. 
 
În momentul creării unei haşuri apare automat panelul de proprietăţi al acesteia, în partea dreaptă a 

ecranului, care conţine urmatoarele funţii: 
- “Punct referinţa’’. În câmpurile acestei funcţii sunt calculate automat valorile pentru poziţia punctului de 

refrinţă, raportate la originea piesei, pe axa OX si OY a sistemului de coordonate. Aceste valori sunt 
editabile, modificarea lor ducând la modificarea poziţiei punctului de referinţă. După editarea valorilor 
dorite se apasă butonul “Aplica’’ pentru validare. 

- “Muta cu’’. Această opţiune ne ajută sa deplasăm poziţia punctului de referinţă cu o anumită valoare 
faţă de poziţia iniţială a acestuia. Deplasarea se face editând valori în câmpurile aferente acestei opţiuni. 
După editarea valorilor dorite se apasă butonul “Muta cu’’ pentru validare. 

cursor 
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- “Unghi’’. În câmpul aferent acestei opţiuni este calculată automat valoarea unghiului de înclinaţie a 
liniilor haşurii. Această valoare este editabilă, putând fi oricând modificată. După editarea valorii dorite 
se apasă butonul “Aplica’’ pentru validare. 

- “Roteste cu :’’. Această opţiune permite modificarea poziţiei de înclinaţie a liniilor haşurii, cu un unghi de 
o anumită valoare, faţă de poziţia iniţială. După editarea valorii dorite se apasă butonul “Roteste cu :’’ 
pentru validare. 

- “Distanta:’’. În câmpul aferent acestei funcţii se poate edita valoarea dorită pentru distanţa dintre liniile 
haşurii. După introducerea valorii dorite se apasă butonul “Aplica’’ pentru validare. 

- “Sterge hasura:’’. Aceasta operaţie permite stergerea unei haşuri deja create. Pentru aceasta se 
selectează haşura ce se doreşte a fi ştersă si se apasă butonul “Sterge hasura:’’. Haşura poate fi 
ştearsă şi dacă se apasă butonul DELETE de pe tastatură. 

 
 
a) “Creaza hasura : punct-unghi-distanta” 
 
Această opţiune se utilizează în situaţia în care utilizatorul are precizate următoarele elemente: un punct 

prin care doreşte să treacă haşura ce urmează sa fie creată, unghiul de înclinaţie al acesteia faţă de axa OX a 
sistemului de coordonate şi distanţa dintre linii. 
 
Paşii ce trebuiesc parcurşi pentru crearea haşurii punct-unghi-distanta: 

Pentru crearea haşurii se apasă butonul “Creaza hasura” 
din modul de lucru “INDUSTRIALIZARE” şi se face click pe 
prima opţiune, “Creaza hasura : punct-unghi-distanta”. 
Cursorul rămâne specific modului de lucru “Industrializare” şi 
se parcurg următorii paşi: 

 

 

1.  Faceţi click pe tiparul pe care doriţi să creaţi haşura pentru 
a-l selecta. Acest click de selecţie este necesar chiar dacă 
tiparul a fost selectat în prealabil. 

 
 

 
 
punct de referinţă al haşurii 

2.  Faceti click într-un punct prin care doriţi 
să treacă hasuşura (ţinând apăsată tasta 
ALT pentru a vă magnetiza) sau un click pe 
piesă, la întâmplare. Imediat ce aţi făcut 
acest click se crează automat o haşură 
iniţială care are unghiul de inclinaţie 0, 
distanţa dintre linii de 1cm si un punct de 
referinţă în punctul în care s-a facut click. 
3.  În panelul de proprietăţi al haşurii, din 
partea dreaptă a ecranului, editaţi valorile 
dorite pentru unghiul de înclinaţie al haşurii 
si pentru distanţa dintre linii. După fiecare 
modificare făcută apăsaţi butonul ”Aplica” 
sau tasta ENTER de pe tastatură, pentru 
validare. 

Poziţia punctului de referinţă (implicit a 
poziţiei haşurii) o puteţi modifica şi manual, 
prin tragerea liberă cu mouse-ul. Acesta 
poate fi magnetizat într-un anumit punct de 
gradare de pe contur sau punct tehnic 
interior, dacă se ţine apăsată tasta ALT. 

 

 
 
În figura alăturată s-a creat o haşură 

cu o înclinaţie de 45 grade si o distanţă 
între linii de 5cm. 

După fiecare modificare facută în 
”Proprietăţi” se apasă ”Aplica” sau 
tasta ENTER pentru validare. 

 

cursor 
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b) “Creaza hasura : punct-punct-distanta” 
 
Această opţiune se utilizează în situaţia în care utilizatorul are precizate două puncte prin care doreşte să 

treacă haşura ce urmează sa fie creată (acestea determinâd automat unghiul liniilor haşurii), şi distanţa dintre 
linii. 
 
Paşii ce trebuiesc parcurşi pentru crearea haşurii punct-punct-distanta: 

 Pentru crearea haşurii se apasă butonul “Creaza 
hasura” din modul de lucru “INDUSTRIALIZARE” şi se face 
click pe cea de a doua opţiune, “Creaza hasura : punct-
punct-distanta”. Cursorul rămâne specific modului de lucru 
“Industrializare” şi se parcurg următorii paşi: 

 

 

1. Faceţi click pe tiparul pe care doriti să creaţi haşura 
pentru a-l selecta. Acest click de selecţie este necesar chiar 
dacă tiparul a fost selectat în prealabil. 

 
 
 

           
 
 

          
 
 

 
punct de referinţă al haşurii 
 

2.  Faceti click în primul punct prin care 
doriţi să treacă hasuşura (ţinând apăsată 
tasta ALT pentru a vă magnetiza sau un 
click pe piesă, la întâmplare). Imediat ce 
aţi făcut click se crează automat o haşură 
iniţială care are unghiul de inclinaţie 0, 
distanţa dintre linii de 1cm si un punct de 
referinţă în punctul în care s-a facut click. 
3.  Faceţi apoi click în cel de-al doilea 
punct prin care doriţi să treacă haşura 
(ţinând apăsată tasta ALT pentru a vă 
magnetiza sau un click pe piesă, la 
întâmplare). În acest moment una din 
liniile haşurii trece prin cele doua puncte 
tehnice interioare, preluand automat 
unghiul de inclinaţie dat de această linie. 
4.  În panelul de proprietăţi al haşurii, din 
partea dreaptă a ecranului, editaţi 
valoarea dorită pentru distanţa dintre 
liniile haşurii, după care apăsaţi butonul 
”Aplica” sau tasta ENTER, pentru 
validare. 

Poziţia punctului de referinţă (implicit a poziţiei haşurii) o 
puteţi modifica şi manual, prin tragerea liberă cu mouse-ul. 
Acesta poate fi magnetizat într-un anumit punct de gradare 
de pe contur sau punct tehnic interior, dacă se ţine apăsată 
tasta ALT. 

 

 
În figura alăturată s-a creat o haşura 

care trece prin două puncte tehnice 
interioare şi are o distanta intre linii de 
5cm.  

 
c) “Creaza hasura : punct-punct-punct” 
 
Această opţiune se utilizează în situaţia în care utilizatorul are precizate clar trei puncte prin care doreşte să 

treacă haşura ce urmează sa fie creată. Primele două puncte selectate reprezintă punctele prin care trece una 
din liniile haşurii şi care determina si unghiul acesteia. Cel de-al treilea punct stabileşte o zona intermediară 
dintre acesta şi linia care trece prin cele doua puncte anterioare. Utilizatorul are posibilitatea să stabilească câte 
linii ale haşurii vor trece prin aceasta zonă. 

 
Paşii ce trebuiesc parcurşi pentru crearea haşurii punct-punct-punct: 

cursor 
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 Pentru crearea haşurii se apasă butonul “Creaza 
hasura” din modul de lucru “INDUSTRIALIZARE” şi se face 
click pe cea de a treia opţiune, “Creaza hasura : punct-
punct-punct”. Cursorul rămâne specific modului de lucru 
“Industrializare” şi se parcurg următorii paşi: 

 

 

1. Faceţi click pe tiparul pe care doriti să creaţi haşura 
pentru a-l selecta. Acest click de selecţie este necesar chiar 
dacă tiparul a fost selectat în prealabil. 

 

 

               
 

        
 
 

 
2.  Faceti click în primul punt prin care 
doriţi să treacă hasuşura (ţinând apăsată 
tasta ALT pentru a vă magnetiza sau un 
click pe piesă, la întâmplare). Imediat ce 
aţi făcut click se crează automat o haşură 
iniţială care are unghiul de înclinaţie 0, 
distanţa dintre linii de 1cm si un punct de 
referinţă în punctul în care s-a facut click. 
3.  Faceţi apoi click în cel de-al doilea 
punct prin care doriţi să treacă haşura 
(ţinând apăsată tasta ALT pentru a vă 
magnetiza sau un click pe piesă, la 
întâmplare). În acest moment una din 
liniile haşurii trece prin cele doua puncte 
tehnice interioare, preluand automat 
unghiul de inclinaţie dat de această linie. 
4.  Faceţi click în cel de-al treilea punct. 
Imediat se deschide o fereastra în care 
editaţi numarul de linii intermediare, apoi 
apasaţi butonul OK. 

Poziţia punctului de referinţă 
(implicit a poziţiei haşurii) o puteţi modifica şi manual, prin 
tragerea liberă cu mouse-ul. Acesta poate fi magnetizat într-
un anumit punct de gradare de pe contur sau punct tehnic 
interior, dacă se ţine apăsată tasta ALT. 
 

 punct de referinţă al haşurii 
 

 

 
În figura alăturată s-a creat o haşura 

punct-punct-punct care are trei linii 
intermediare.  

 
Selectarea unei haşuri se face dând click pe una din liniile haşurii. Dacă sunt mai multe hasuri pe 

o piesă utilizatorul trebuie să fie atent pe care haşură doreşte să o selecteze. 
 

1.9.29 Multiselecţia elementelor interioare  
 
In modul de lucru « Industrializare» , atunci cand nu este nici un element tehnic selectat, in partea dreaptă  

a ecranului (acolo unde sunt ferestrele cu proprietaţi) apare o fereastră ce conţine funcţiile de multiselecţie a 
elementelor tehnice interioare. Folosind aceste funcţii, puteţi selecta unul, mai multe sau toate elemente tehnice 
dintr –un proiect, aceste elemente putând fi de tipul: picluri (toate categoriile de picluri), linii dependente, 
contururi translate, paralele la contur, axe de simetrie, axe de fir drept, linii interne, puncte interne, pliuri, pense şi 
falduri.   

cursor 
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Multiselecţia se realizează prin activarea pe rând a funcţiilor descrise mai jos: 

 

Activarea funcţiei « Picuri » permite multiselecţia tutror tipurilor de picluri existente în modelul 
deschis. 

 

Activarea funcţiei « Picluri distanţă » permite doar multiselecţia piclurilor de tip distanţă din 
modelul deschis. 

 

Activarea funcţiei « Picluri procent » permite doar multiselecţia piclurilor de tip procent din modelul 
deschis. 

 

Activarea funcţiei « Picluri intersecţie » permite doar multiselecţia piclurilor de tip intersecţie din 
modelul deschis. 

 

Activarea funcţiei « Picluri corner/mirror » permite doar multiselecţia piclurilor de tip corner sau 
mirror din modelul deschis. 

 

Activarea funcţiei « Linii dependente » permite multiselecţia liniilor dependente din modelul 
deschis. 

 

Activarea funcţiei « Contururi translate » permite multiselecţia contururi translate din modelul 
deschis. 

 

Activarea funcţiei « Paralele » permite multiselecţia paralelelor din modelul deschis. 

 

Activarea funcţiei « Axe de simetrie » permite multiselecţia axelor de simetrie din modelul deschis. 

 

Activarea funcţiei « Axe de fir drept » permite multiselecţia axe de fir drept din modelul deschis. 

 

Activarea funcţiei « Linii interne » permite multiselecţia liniilor interne din modelul deschis. 

 

Activarea funcţiei « Puncte interne » permite multiselecţia punctelor tehnice interioare de toate 
tipurile din modelul deschis. 

 
Activarea funcţiei « Pliuri » permite multiselecţia pliilor din modelul deschis. 

 
Activarea funcţiei « Pense » permite multiselecţia penselor din modelul deschis. 

 
Activarea funcţiei « Faldurilor » permite multiselecţia faldurilor din modelul deschis. 
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Pentru a realiza multiselecţie pentru una din categoriile de elementele enumerate mai sus, trebuie activata 
funcţia corespunzătoare categoriei din care face parte elementul respectiv. Activarea funcţiei se face prin 
apăsarea butonului corespunzător. Atunci când o funcţie este activă, numele acesteia apare pe fond gri 

.  
Multiselectia se poate realiza în trei moduri: 

 

 
 

Prin încercuirea zonei care conţine 
elementele ce urmează  a fi 
selectate 

Prin selectarea elementelor pe rând 
folosind tasta SHIFT 

Prin selectarea tuturor 
elementelor tehnice din categoria 
funcţiei active care se găsesc in 
modelul deschis folosind 
combinaţia de taste Ctrl+A. 

 
În momentul în care avem mai multe elemente tehnice de acelaşi tip selectate, în partea dreaptă a 

ecranului, la proprietăţi, apar completate doar câmpurile cu proprietăţi  comune elementelor selectate. Celelalte 
câmpuri pentru care proprietăţile diferă, vor rămâne necompletate.  

La apăsarea butonului “Aplică”, din fereastra de proprietăţi, se vor lua în considerare numai proprietăţile 
care şi-au schimbat valoarea.  În acest caz, pentru câmpurile care rămân necompletate, valoarea va rămâne cea 
veche, adică specifică fiecărui element selectat în parte.  

Atenţie! Dacă selectez un element interior de alt tip decat cel setat, toate elementele tehnice selectate 
anterior se deselectează iar tipul de selecţie se schimbă pe noul tip de element tehnic, şi anume ultimul tip 
de element tehnic selectat.  
 
 
1.9.31. Creează linia de coasere ca element interior  
 

 

Există posibilitatea de a crea şi afişa linia de 
coasere ca un element interior. Linia de coasere 
va fi creeată conform parametrilor setaţi pentru 
realizarea rezervei de coasere. Poziţia liniei de 
coasere se va actualiza ori de câte ori utilizatorul 
modifica valorile rezervei de coasere. Există şi 
posibilitatea de a seta o linie de coasere uniformă 
, utilizând meniul din dreaptea unde în căsuţa de 
editare se va scrie valoare doritâ dupâ care se 
apasâ butonul “Aplică lăţime uniformă”. 
 

 

Pentru a obtine linia de coasere ca element 
interior, selectati functia “Creaza linia de coasere 
ca element interior” apoi se face un click stanga 
pe piesa dorita. 

 
 

1.10 Modul de lucru « GRADARE » 
 

 
Modul de lucru « GRADARE » oferă utilizatorului funcţiile necesare gradării unui model pornind de la 

mărimea de bază, pentru a obţine la fiecare mărime dimensiunile din 
specificaţiile modelului sau conform regulilor de gradare standardizate.  

Pentru a intra în acest  mod de lucru trebuie să apăsaţi pe butonul 
« Gradare »   

 
Cursorul în acest mod de lucru este      
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1.10.1 Noţiuni introductive 
 
 1.10.1 Noţiuni introductive 
 

 Gradarea unui sablon se face specificând pentru fiecare punct gradat de pe conturul 
sablonului modul cum evoluează el de la o mărime la alta, adică pasul de creştere / descreştere, sau 
diferenţa faţă de mărimea de bază. Liniile de contur precum şi punctele de curbă îşi modifică forma şi poziţia 
în funcţie de deplasările punctelor gradate, pentru a crea forma modificată a fiecărei mărimi gradate. 

 Evoluţia unui punct, deci lista paşilor săi de deplasare de la o mărime la alta, se numeşte « regula de 
gradare a punctului » şi este memorată şi editată cu ajutorul unui tabel de gradare. În fiecare tabel de gradare al 
unui punct se pot memora reguli de gradare în patru tabele corespunzătoare celor patru categorii de mărimi din 
setul de mărimi; între acestea există o interdependenţă în sensul că, unei categorii de gradare din setul de 
mărimi îî corespunde un tabel în tabelul de gradare al unui punct. 

Semnificaţia fiecărui element din tabelul de gradare precum şi modul de utilizare a tabelului sunt 
descrise în cele ce urmează. 

 
1.10.2 Setul de mărimi 

 
Pentru a grada un model, este necesar mai întâi să definim setul de mărimi care se va utiliza pentru 

gradare. Setul de mărimi nu este altceva decât o listă de denumiri convenţionale, de tipul: 
- 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52.... 
- small,  medium, large, extralarge 
- mic, mijlociu, mare 
- S, M, L, XL, XXL. 

Simpla denumire a mărimilor nu implică şi anumite dimensiuni sau cote ale modelelor. Aceste denumiri 
sunt simple convenţii de notare a mărimilor şi pot fi asociate unor dimensiuni diferite de la o ţară la alta, de 
la un producător la atul. 

Deci coloana vertebrală a unui set de mărimi este chiar lista denumirilor mărimilor, ca în exemplele de 
mai sus. Desigur, programul Gemini Pattern Editor permite şi memorarea altor informaţii legate de aceste 
mărimi, cum ar fi dimensiunile reale ale modelelor pentru fiecare mărime cuprinsă în set, împărţirea 
mărimilor pe grupe de gradare care au mărimi de bază diferite, etc. 

În Gemini Pattern Editor proiectantul poate stabili pentru un model 4 categorii de mărimi. Mai mult 
programul calculează în mod automat combinaţii ale mărimilor din cele 4 categorii, rezultând astfel un set de 
mărimi combinat. 

 Proiectantul care utilizează Gemini Pattern Editor poate să utilizeze seturi de mărimi gata 
făcute, pe care le primeşte odată cu programul, sau poate să îşi definească propriile seturi de mărimi, fie ca 
simple liste de denumiri, fie mai elaborate, adică adăugând cote cu dimensiuni precizate pentru fiecare 
mărime din set, care pot fi utile ulterior în faza de proiectare. 

 În general, un utilizator nou al programului Gemini Pattern Editor îşi va crea câteva seturi de 
mărimi pe care le va salva în calculator şi le va folosi ulterior la cea mai mare parte din modelele proiectate, 
necesitatea de a crea un set nou apărând destul de rar. 

 
Pentru a edita setul de mărimi al unui model se intră în modul de lucru 

« GRADARE » şi se apasă butonul « Editează set mărimi » din partea 
dreapta-sus a ecranului  
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SET DE MĂRIMI NOU 
 

Un set de mărimi nou, fără nici o mărime în 
afară de cea de bază, arată astfel. Pentru a avea 
un set de mărimi utilizabil, proiectantul poate 
dezvolta un set de mărimi propriu (prin adăugarea 
mărimilor, denumirea lor, adăugarea cotelor, etc.) 
sau poate încărca din memoria calculatorului un 
set de  mărimi deja salvat. 

 
Editarea unui set simplu de mărimi: 

 
 

 

La deschiderea ferestrei « Editor set mărimi » 
programul alocă în mod automat mărimea 1. Pentru 
schimbarea numelui mărimii faceţi clic în căsuţa din 
dreptul coloanei « alias », scrieţi noul nume al mărimii şi 
apoi faceţi clic în căsuţa din dreptul coloanei « Mărimi » şi 
scrieţi numele mărimii. 

Pentru a se completa automat şi numele mărimii în 
coloana cu « Mărimi » în momentul completării numelui în 
colana « alias » trebuie să bifaţi opţiunea « Generează 
automat » de la Nume mărimi. 

În dreptul coloanei « Mărimi » este atribuit în mod 
automat un index pentru fiecare mărime în parte; indexul 
unei mărimi reprezintă ordinea mărimii în setul de mărimi. 

 

Pentru a adăuga mărimi noi la setul de mărimi, 
apăsaţi butonul « Adaugă o mărime nouă în setul de 
mărimi ». 

 

La apăsarea butonului de adăugare mărime apare 
fereastra « Mărime nouă » în care utilizatorul tastează 
mărimea în câmpul din dreptul textului « Nume mărime ». 
Indexul mărimii se completează în mod automat, dar 
poate fi modificat. Pentru acceptarea introducerii noii 
mărimi se apasă butonul « Acceptă ». În cazul in care se 
renunţă la introducerea noii mărimi se apasă butonul 
« Renunţă ». 

Denumirile mărimilor pot fi formate atât din cifre cât şi 
din litere, după cum se vede în exemplele alăturate. E 
important de înţeles că nu sunt decât nişte simple nume, 
nişte convenţii de notare folosite într-o anumită ţară sau 
pentru un anumit producător. 

 

Fiecărei mărimi noi introduse în setul de mărimi i se 
atribuie în mod automat o culoare situată în dreptul 
coloanei « Cote ». Aceste culori vor fi folosite ulterior şi 
pentru afişarea pe ecran a conturului pieselor gradate. 
Dacă nu vă convin culorile atribuite automat de calculator, 
puteţi face click pe căsuţa colorată şi veţi putea alege altă 
culoare. 
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După ce aţi terminat de introdus denumirile mărimilor,  
toate mărimile sunt bifate automat în dreptul coloanei 
« Grup1 » ca făcând parte din setul de mărimi; aveţi 
posibilitatea de a alege care din mărimile introduse vor fi 
folosite pentru gradarea modelului curent.  

În exemplul alăturat, utilizatorul a editat un set de 
mărimi mai general, de la 40 la 56, dar modelul curent va 
fi gradat doar pe mărimile de la 40 la 46. 

De aceea, vor fi debifate mărimile care nu intră în 
setul pentru modelul curent, adică cele de la 48 la 56. 
Ulterior, se pot bifa şi alte mărimi din set, pentru a fi 
adăugate la gradarea produsului. 

Puteti opta pentru ascunderea seturilor de marimi 
nefolosite. 

De asemeni, utilizatorul poate redimensiona fereastra 
de Editare set mărimi dacă doreşte să vizualizeze mai 
multe informaţii din aceasta. 

 

Pentru a şterge o mărime dintr-un set se va selecta 
mărimea respectiva după care faceţi click pe butonul 
« Şterge mărimea selectată din setul de mărimi ». 

 
Editarea unui set combinat de mărimi: 

 

Pentru crearea automată a unui set combinat de 
mărimi în fereastra de « Editare set mărimi » apăsaţi pe 
butonul « Generare set mărimi » 

 

La apăsarea butonului de « Generare set mărimi » 
apare fereastra de « Editare set mărimi combinate ». 

De exemplu pentru a combina două categorii de 
mărimi se completează două câmpuri din dreptul textului 
« Definire set mărimi » (de regulă pe mărimi şi talii, dar se 
pot completa pentru oricare din ele). 

Astfel, faceţi click în câmpul din dreptul textului 
« Definire set mărimi grade » şi introduceţi mărimile care 
intră în componenţa acestui set despărţite de spaţiu (de 
exemplu 40 42 44 46). Apoi faceti click în câmpul din 
dreptul textului « Definire set mărimi talii » şi introduceţi 
mărimile care intră în componenţa acestui set de mărimi 
despărţite de spaţiu (de exemplu S M). 

Dacă doriţi ca în momentul combinării mărimilor celor 
două seturi de mărimi, acestea să fie despărţite de un 
separator, în câmpul din dreptul textului « Utilizează 
separator »  se va tasta caracterul care doriţi să despartă 
cele două mărimi. Acest separator poate fi orice caracter 
de pe tastatură. 

Pentru crearea setului de mărimi combinat, după 
completarea ferestrei se apasă butonul « Generare ». În 
cazul în care se renunţă la generarea setului de mărimi 
combinat se apasă butonul « Renunţă ». 
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În urma generării setului de mărimi rezultă un set cu 
mărimi combinate, astfel fiecare mărime din primul set de 
mărimi se combină cu fiecare mărime din cel de-al doilea 
set de mărimi.  

Demumirile mărimilor pot fi formate atât din cifre cât şi 
din litere, după cum se vede în exemplele alăturate. E 
important de înţeles că nu sunt decât nişte simple nume, 
nişte convenţii de notare folosite într-o anumită ţară sau 
pentru un anumit producător. 

Fiecărei mărimi combinate din setul de mărimi i se 
atribuie în mod automat o culoare situată în dreptul 
coloanei « Cote ». Aceste culori vor fi folosite ulterior şi 
pentru afişarea pe ecran a conturului pieselor gradate. 

Dacă nu vă convin culorile atribuite automat de 
calculator, puteţi face click pe căsuţa colorată şi veţi putea 
alege altă culoare. 

După generarea setului de mărimi toate mărimile 
combinate din set sunt bifate automat în dreptul coloanei 
« Grup1 » ca făcând parte din setul de mărimi; aveţi 
posibilitatea de a alege care din mărimile introduse vor fi 
folosite pentru gradarea modelului curent. În exemplul 
alăturat mărimile 44-S şi 44-M nu vor fi folosite la gradarea 
modelului curent şi în consecinţă acestea se vor debifa. 
Ulterior aceste se pot rebifa pentru a putea fi adăugate la 
gradarea produsului. S-a optat pentru ascunderea seturilor 
de marimi nefolosite. 

 

Pentru a şterge o mărime dintr-un set se va selecta 
mărimea respectiva după care se va face click pe butonul 
« Şterge mărimea selectată din setul de mărimi ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reindexarea mărimilor dintr-un set: 
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Utilizatorul poate schimba numele 
indexilor utilizaţi într-un set de mărimi, fără a 
afecta în vreun fel gradările modelului. Se 
face click pe index şi se va introduce noul 
nume. 

Pentru a nu se schimba automat numele 
mărimii combinate în momentul redenumirii 
indexului se va urmări ca  opţiunea 
„Generează automat” să fie debifată.  

 

 

După redenumirea indexilor se va apăsa 
butonul ”Reindexare” pentru a nu modifica 
gradările existente. 

 
Introducerea cotelor pentru un set de mărimi: 

 

Pentru a adăuga cote unui set de 
mărimi se va face click pe butonul 
« Adaugă o nouă cotă la setul de mărimi » 

 

Se va deschide o fereastră în care se 
vor completa numele cotei, prescurtarea 
numelui şi se va stabili tipul cotei. 

Atentie: Este foarte important să se 
completeze şi prescurtarea iar aceasta să 
nu conţină mai mult de 4 caractere.  Dacă 
nu se completează prescurtarea butonul 
« Acceptă » rămâne inactiv. 

După completarea numelui cotei şi a 
prescurtării se va stabili tipul acesteia. Prin 
bifarea unuia din mesajele « Lungime » sau 
« Unghi » se va stabili tipul cotei introduse. 
La sfârşit se apăsa butonul « Acceptă ». 
Pentru situaţia în care nu se doreşte 
introducerea cotei se va apăsa butonul 
« Renunţă ». 

 

După adăugarea unei cote vor trebui 
introduse valorile acesteia pentru fiecare 
mărime în parte. Pentru aceasta se va face 
click în căsuta corespunzătoare mărimii 
pentru care se va introduce cota şi se va 
edita cu ajutorul tastaturii valoarea 
corespunzătoare. 
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Dacă valorile unei cote au un pas de 
creştere/ descreştere constant nu mai este 
necesară editarea valorii pentru fiecare 
mărime. Se va introduce valoarea cotei 
pentru o singură mărime după care se va 
introduce pasul de creştere al cotei în 
câmpul din dreptul mesajului «Pas creştere 
cotă» şi se apăsă butonul alăturat: 
«Distanţează valorile cotei selectate cu o 
anumită valoare». După apăsarea butonului 
valorile cotei se vor calcula şi se vor afişa 
automat pe mărimile pentru care nu au fost 
introduse. 

Atenţie: în cazul în care mărimile sunt 
combinate şi între aceste mărimi pentru o 
anumită cotă creşterile nu sunt constante 
nu se poate folosi această variantă cu 
tastarea valorii pasului de crestere a cotei ci 
va trebui tastă valoarea cotei pentru fiecare 
mărime în parte în căsuţa corespunzătoare 
fiecărei mărimi 

 

Pentru a şterge o cotă dintr-un set de 
mărimi se va selecta una din valorile 
corespunzătoare acesteia după care se va 
apăsa butonul « Şterge cota selectată din 
setul de mărimi » 

 

Tot în fereastra de editare set mărimi 
utilizatorul poate da un nume setului de 
mărimi şi mai mult poate descrie acest set. 
Pentru aceasta va completa partea de jos a 
ferestrei « Editare set mărimi » 

 
Salvarea şi încărcarea unui set de mărimi 

 

După ce se introduc toate mărimile şi se completează 
denumirile lor, setul de mărimi poate fi salvat pe disk, 
pentru a putea fi folosit ulterior pentru gradarea altui model. 

In fereastra de salvarea se va da un nume pentru 
fişierul în care se salvează setul de mărimi. 

 

 

 

Dacă în memoria calculatorului aveţi salvate seturi de 
mărimi, puteţi încărca direct setul de care aveţi nevoie. 

Pentru a încărca un set de mărimi salvat, în fereastra 
de « Editare set mărimi » apăsaţi butonul « Încarcă un set 
de mărimi din fişier » 

 
Atenţie: prin încărcarea unui set de mărimi nu se 

încarcă şi gradările pieselor, ci doar lista denumirilor 
mărimilor şi eventual cotele cu dimensiunile pe mărimi, 
dacă aceste au fost salvate anterior în set. 
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1.10.3 Modurile de gradare ale unui punct în Gemini Pattern Editor 
 
În Gemini Pattern Editor există trei moduri de gradare a punctului: 

a. punct gradat geometric 
b. punct gradat XY 
c. punct cu gradare derivată 

 
 
a. Punct legat de stratul geometric 
 Punctul legat de stratul geometric este definit pe mărimea de bază prin raportare XY faţă de un punct de pe 

stratul geometric. Pe orice mărime acest punct se dezvoltă după ce s-a dezvoltat poziţia punctului geometric, 
implicit modificându-şi şi poziţia faţă de mărimea de bază dacă punctul geometric s-a mişcat. 

Un punct legat la stratul geometric nu are decât un singur tabel de gradare şi anume tabelul mărimi, 
deoarece în modul de lucru « Made to measure » nu se poate obţine o gradare cu mărimi combinate. 
 

b.  Punct gradat XY 
 Acest punct are definită poziţia XY faţă de originea sistemului pentru mărimea de bază apoi, folosind ca 

referinţă această pozitie, memorează ca regulă de gradare deplasamentul XY faţă de această poziţie de bază. 
În Gemini Pattern Editor un punct de gradare are patru tabele de gradare: mărimi, talii, conformaţii şi extra. 

La gradarea unui punct se poate folosi sau un singur tabel (de regulă mărimi), sau două (oricare două din cele 
4), sau trei sau toate patru.  

Gradarea finală a punctului de gradare va însuma grădările de pe x şi de pe y din toate cele 4 tabele de 
gradare. 
 

c.  Punct cu gradare derivată 
In locul regulilor de gradare derivate şi a transformărilor, acum este posibil ca pentru fiecare coordonată X şi 
Y să se aplice o formulă. Formula poate conţine: gradarea pe verticală a unui punct, gradarea pe orizontală 
a unui punct, gradare pe diagonală, pasul de gradare dintre 2 puncte pe verticală sau pe orizontală şi 
variaţia distanţei dintre 2 puncte .  

 
1.10.4 Afişarea mărimilor gradate ale unei piese 

 
În orice mod de lucru se pot afişa şi mărimile gradate ale unei piese, pe lângă mărimea de bază. Pentru a 

afişa gradările unei piese, aceasta trebuie mai întâi să fie selectată, prin click pe suprafaţa ei, indiferent de modul 
de lucru. Se face apoi click pe butonul « Arată / ascunde gradări » Dacă butonul este activat, gradările sunt 
afişate, dacă butonul este dezactivat, gradările nu mai sunt vizibile şi se poate vedea doar mărimea de bază. 

 

 
 

 
Se selectează piesa prin click pe 

suprafaţa sa. 
Se apasă butonul « Arată 

/ ascunde gradări » din partea 
de mijloc-sus a ecranului. 

Mărimile gradate ale piesei vor fi 
afişate cu culori diferite. 

 
Gradarea pieselor se poate vizualiza în două moduri: 
- conturul pieselor gradate este afişat cu culori diferite pentru fiecare mărime 
- suprafaţa pieselor este colorată diferit pentru fiecare mărime 
Obs. Pentru un singur şablon nu se poate opta pentru afişarea ambelor moduri de vizualizare în acelaşi 

timp. Se poate trece de la un mod de afişare la altul în orice moment prin bifarea afişării convenabile.  
În afară de aceste moduri de afişare a gradărilor se mai pot afişa direcţiile de gradare pentru fiecare punct şi 

se poate alege categoria de mărimi a cărui gradare se doreşte a fi afişată. 
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Modul de afişare a gradării: 

 

Pentru stabilirea modului de 
afişare a gradării se face un clic pe 
butonul cu săgeată din dreptul 
butonului de « Arată/ascunde 
gradări ».  

 

Dacă din meniul afişat se bifează 
« Arată gradări pe contur » conturul 
pieselor gradate este afişat cu culori 
diferite pentru fiecare mărime. 

 

 

Dacă din meniul afişat se bifează 
«Arată gradări plin colorate», 
suprafaţa pieselor este colorată diferit 
pentru fiecare mărime în parte. 

Obs. Mărimea bifată ca fiind 
mărime de bază va fi de culoare 
galbenă (culoarea implicit alocată 
unei piese valide în Gemini Pattern 
Editor).  

 

 

Daca din meniul afişat se bifează 
opţiunea «Arată direcţii gradări», pe 
piesa selectată, în punctele de 
gradare vor fi afişate cu săgeţi 
direcţiile de gradare ale tuturor 
punctelor.  

Pentru a ascunde direcţiile de 
gradare pe piesă se debifează 
opţiunea « Arată direcţii gradare ». 

 

1.

 

2.

 

Ultimele patru opţiuni 
din meniul afişat la apăsarea 
butonului cu săgeată din 
dreptul butonului « Arată/ 
ascunde gradări » sunt de 
afişare a gradărilor din cele 
patru tabele de gradare 
(mărimi, talii, configuraţii şi 
extra). Atât timp cât opţiunea 
este bifată, în punctele de 
gradare va fi afişată 
gradarea din tabelul de 
gradare respectiv. 

 
În exemplele alăturate 

se vizualizează gradarea 
punctelor, în primul caz (1) 
pentru gradarea din tableul 
de gradare pe mărimi, iar în 
al doilea caz (2) şi pentru 
gradarea punctelor din 
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tabelele de gradare pe 
mărimi şi talii. 

 
Culorile de afişare a gradărilor, indiferent de modul de afişare, pot fi schimbate în fereastra de editare set 

mărimi, descrisă la punctului anterior. La fiecare punct gradat se poate observa o linie care urmăreşte 
deplasarea punctului de la o mărime la alta, pentru a se putea observa mai uşor gradarea. 

Important: în modul de lucru « GRADARE », pentru a afisa gradarile unui şablon se face prin selectarea 
unui punct sau prin apasarea butonului « Arată / ascunde gradări ».  Pentru afişarea gradării pe un tabel de 
gradare trebuie să fie bifate check-urile din dreptul butoanelor  de activare a tabelelor de gradare de pe bara cu 
butoane din modul de lucru «Gradare». Se poate bifa check-ul din dreptul unui singur tabel şi în acest caz la 
selectarea şablonului în modul de lucru « Gradare » va fi afişată gradarea pentru tabelul de gradare respectiv 
sau se pot bifa check-urile din dreptul tabelelor de gradare care ne intereseaza.  Se pot bifa simultan toate chek-
urile. 

In cazul în care se doreşte ascunderea gradării din anumite tabele de gradare se debifează check-ul din 
dreptul butoanelor de activare a acestora.  

  
1.10.5 Tabelul de gradare al unui punct   

 
Tabelul de gradare al unui punct este cel mai important element al gradării unei şablon şi în final al gradării 

unui model. În tabelul de gradare este memorat modul cum se modifică poziţia unui punct de la o mărime la alta, 
pentru a se obţine dimensiunile dorite ale piesei. Poziţia punctului pe mărimile gradate poate fi memorată fie ca 
deplasare faţă de mărimea de bază, fie ca deplasare faţă de mărimea anterioară. 

Un punct conţine patru tabele de gradare: « Tabel mărimi », « Tabel talii », « Tabel conformatii » şi 
« Tabel mărimi extra ». Acestea pot fi sau nu definite în functie de ce conţine setul de mărimi. De exemplu dacă 
în setul de mărimi avem mărimi în coloanele de la mărimi şi talii, în tabelul unui punct de gradare vor putea fi 
vizualizate şi editate doar tabele de mărimi şi talii.  

În fiecare tabel de gradare al unui punct se văd marimile şi indexul din coloana setului de mărimi 
corespunzatoare, nu şi combinaţiile de mărimi. În final, după introducerea valorilor şi apăsarea butonului acceptă 
gradarea va rezulta prin sumarea gradărilor pe X şi Y din fiecare tabel în parte, pe toate mărimile combinate în 
cazul în care avem aşa ceva.  

Tabelul de gradare se poate afişa pentru un punct de gradare selectând punctul cu click, prin 
înconjutare sau selectarea mai multor puncte prin multiselectie cu dreptunghi sau selectarea punctelor cu click şi 
tasta Shift apasat , la fel ca in modul de lucru modificare formă.  
        Când sunt mai multe puncte selectate, ce au gradări diferite, si se afisează tabelul de editare al punctelor, 
coloanele de gradare X si gradare Y , se vor afişa pe fundal gri. 
        Valoarea afişată în coloana pe gri este cea a ultimului punct selectat cu valoare necomuna, sau pe alb 
valoarea comună, dacă este aceeaşi gradare pentru toate punctele. 
         De asemenea, tabelul de gradare al unui punct sau a mai multor puncte poate fi afişat rapid prin click-
dreapta cu mouse-ul pe suprafaţa de lucru a ecranului.     

Tabelul activ este tabelul pe care se vor efectua toate operaţiile de gradare aplicate punctului sau punctelor 
de gradare. Pentru a activa un tabel de gradare se va face click pe butonul cu numele setului de pe bara cu 
butoane a modului de lucru Gradare. 

 
Afişarea tabelului de gradare al punctului 

 

 

 

sau 

 
Se selectează 

punctul prin click cu 
mouse-ul. 

Pentru a afişa tabelul de 
gradare se poate apăsa butonul 
sau se poate face un simplu click 
dreapta pe punctul selectat. 

 
 Tabelul de gradare a punctului este afişat pe 
ecran. 
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Trecerea de la un tabel de gradare la altul pentru un punct 
În tabelul de gradare al unui punct, pe prima bară de butoane, sunt cele patru tabele de gradare al unui 

punct: mărimi, talii, conformaţii şi mărimi extra. 

La deschiderea tabelului de gradare al unui punct 
vor putea fi afişate doar tabelele de gradare 
corepunzătoare setului de mărimi creat, astfel dacă setul 
a fost completat cu mărimi în coloanele de la mărimi şi 
talii, în tabelul de gradare vor putea fi activate doar 
tabelele de gradare mărimi şi talii. 

 

De asemeni există o corespondenţă între butoanele 
de activare a unuia din cele patru tabele de gradare, din 
modul de lucru « Gradare » şi tabelul afişat la 
deschiderea tabelului de gradare al unui punct (dacă în 
modul de lucru « Gradare » este apăsat butonul de 
activare a tabelului talii, la deschiderea tabelului de 
gradare al punctului, tabelul afişat va fi « Talii »). 

 

 
În tabelul de gradare al punctului trecerea de la un tabel de gradare la altul se face prin clic cu butonul stâng 

al mouse-ului pe butonul cu tabelul care să fie activ (mărimi, talii, conformaţii şi mărimi extra). Tabelul activ este 
cel care are butonul apăsat. 

Atenţie!: Atunci când se selectează mărimea activă cu ajutorul butoaneleor din bara specifică modului 
de lucru gradare , programul va afişa gradările şablonului sau şabloanelor a caror puncte sunt selectate sau 
prin apăsarea butonului «Arată ascunde gradări». 
 

Descrierea tabelului de gradare al punctului. 

                                             
  

In tabelul de gradare se găsesc două taburi:un tab „Normal”, „Rotit” şi un edit  „Unghi direcţie”. La 
rotirea sistemului de axe automat se va afişa în tabelul de gradare al punctului valoarea unghiului cu care a fost 
rotit sistemul de axe, iar in tabelul rotit vor fi afişate gradările pe care a fost deja aplicată rotirea axelor. 

Pe coloanele  dx  şi  dy  este memorată deplasarea poziţiei punctului faţă de poziţia sa pe mărimea de bază, 
în plan orizontal şi vertical.    

Valorile din coloanele dx şi dy pot fi schimbate de utilizator, pentru a modifica gradarea punctului. 
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Coloana  « dl »  este calculată automat în functie de pasul de gradare şi reprezintă distanţa totală între 
poziţia punctului gradat şi poziţia sa de pe mărimea de bază, aceasta coloană nu se poate edita. 

Pe coloanele   PasX şi  PasY  este memorată deplasarea poziţiei punctului faţă de mărimea anterioară, deci 
practic pasul de gradare, pe orizontală şi verticală. 

Punctul de gradare poate avea pas de gradare constant, aceleaşi valori între toate mărimile sau variabil, 
pasul de gradare poate fi mai mare sau mai mic.  

Coloana  « dist »  este calculată automat şi reprezintă distanţa totală între poziţia punctului gradat şi poziţia 
sa de pe mărimea precedentă. 

Coloana « dist » se poate completa numai atunci când se gradează pe o direcţie. 
 La orice modificare a paşilor de gradare de pe coloanele PasX şi PasY se vor recalcula automat şi 

deplasările faţă de mărimea de bază dx şi dy. În mod reciproc, dacă utilizatorul modifică valorile dx şi dy, se vor 
recalcula automat PasX şi PasY. 

Cel mai des, gradarea se face prin precizarea paşilor de gradare, deci prin editarea coloanelor PasX şi 
PasY. Avantajul la această metodă este faptul că atunci când se modifică un pas de gradare între două mărimi, 
mărimile următoare se vor deplasa în mod corespunzător faţă de mărimea de bază, fără să mai fie necesar să 
fie modificate manual deplasările lor. 

 

ATENŢIE ! Pentru punctele gradate 
geometric sau cu gradare derivată Tabelul de 
gradare al punctului nu poate fi editat. 

Regula de gradare se poate vizualiza şi 
salva pe disk (vezi capitolul 1.10.6 e) 

 

 
 

1.10.6 Operaţii pe tabelul de gradare 

a) Modificarea valorii unei căsuţe. 
Valorile înscrise în tabelul de gradare pot fi 

modificate direct. Pentru aceasta se face click cu 
mouse-ul pe căsuţa ce urmează a fi modificată şi se 
tastează noua valoare numerică, apoi se apasă 
ENTER sau butonul « Acceptă ». Modificările vor fi 
aplicate automat şi va fi afişată pe ecran forma nouă 
a mărimilor gradate. 

 
b) Selectarea mai multor căsuţe pentru a fi 

modificate simultan. 
Dacă trebuie modificate mai multe căsuţe 

simultan  pentru a avea aceeaşi valoare, se poate 
face click consecutiv pe ele ţinând apăsată tasta 
SHIFT sau tasta CTRL. Dacă se ţine apăsată tasta 
SHIFT vor fi selectate la rând  toate căsuţele din 
coloană, între prima şi ultima căsuţa pe care s-a făcut 
click. Dacă se ţine apăsată  tasta CTRL se vor selecta 
căsuţele pe care se face click cu mose-ul, una câte 
una, fără să fie neapărat consecutive. Căsuţele 
selectate vor fi colorate cu fundal verde. După ce au 
fost selectate se tastează noua valoare şi se apasă 
ENTER. 

Atenţie: deşi în timp ce se scrie noua valoare ea 
apare doar în prima căsuţă selectată, când se apasă 
tasta ENTER ea va apare identic şi în celelalte căsuţe 
selectate 

 

 

Tineţi apăsati 

  
pentru a selecta mai multe 
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c) Modifcarea simultană a valorilor dintr-o 
coloană. 

Pentru a selecta rapid toate căsuţele dintr-o 
coloană se face click cu mouse-ul deasupra coloanei, 
unde scrie dx, dy, Pas X sau Pas Y. Toate căsuţele 
din coloană se vor colora în verde şi se poate tasta 
noua valoare. În timpul scrierii noua valoarea va 
apare doar în prima căsuţă a coloanei, dar la sfârşit, 
când se apasă ENTER va fi copiată identic şi în 
celelalte căsuţe din coloană. 

Această operaţiune de selectare a unei coloane 
este foarte utilă  pentru modificarea rapidă a tuturor 
paşilor de gradare.  

   
   d)Selecţia punctelor de gradare pe diferite şabloane 
      In modul de lucru Gradare se pot selecta mai multe puncte de gradare pe diferite şabloane pe care se pot             
aplica simultan diferite operatii. 

Dacă se vor selecta mai multe puncte cu gradări diferite, se vor afişa pe fundal gri coloanele pe care valorile 
diferă. Întotdeauna vor fi afişate în table, valorile ultimului punct selectat. Dacă se vor modifica valorile de pe o 
coloană gri, automat aceasta va deveni albă, iar valoarea nou introdusă va fi aplicată pe toate punctele 
selectate. 
Dacă nu se va face nicio modificare în coloana gri atunci fiecare din punctele selectate îşi va păstra gradarea 
proprie (iniţială). 

 
   

Selectarea punctelor se poate face prin două moduri : 
-selecţie dreptunghi prin înconjurarea punctelor 
-selecţia punctelor prin selecţie cu tasta SHIFT 

Atunci când sunt mai multe puncte selectate, 
care au gradări diferite, si se afisează tabelul de 
editare al punctelor, coloanele de gradare X si 
gradare Y , se vor afişa pe fundal gri. 

Valoarea afişată în coloana pe gri este cea a 
ultimului punct selectat,  pe alb valoarea comună, 
dacă este aceeaşi gradare pentru toate punctele. 

 
 

  

Punctele selectate de pe cele două şabolane au gradarea  
pe coloana X diferite. 

Valoarea afişată este pe fundal gri ceea ce 
înseamna că valorile punctelor selectate diferă. 
Întotdeauna vor fi afişate în tabel, valorile 
ultimului punct selectat 
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Punctele selectate de pe cele două şabloane au gradarea 
pe coloana X  comună. 

Dacă se modifică  coloana gri Pas X , se va 
aplica la toate punctele selectate. 

          
 
 
 e) Creştererea / descreşterea valorilor prin adunare / scădere. 

Dacă utilizatorul doreşte de exemplu să mărească paşii de gradare între mărimi cu 4 mm, nu este 
necesar să calculeze la fiecare pas noua valoare şi să o tasteze. Valorile din căsuţe pot fi mărite sau 
micşorate prin adunare şi scădere automată. Pentru aceasta selectaţi mai întâi căsuţa sau căsuţele a căror 
valoare urmează a fi modificată şi tastaţi suma de adăugat sau de scăzut, precedată de simbolurile ++ sau 
- - (de exemplu, dacă într-o căsuţă era scris 9 şi se tastează ++3, valoarea finala va fi 12, iar dacă se 
tastează - -4 valoarea fianală va fi 5). Această operaţiune este foarte utilă  atunci când se doreşte de 
exemplu mărirea sau micşorarea tuturor paşilor de gradare cu o anumită valoare, chiar dacă paşii sunt 
diferiţi de la o mărime la alta. 

Pentru a aduna un număr 
la valorile curente ale căsuţelor 
selectate se tastează numărul, 
precedat de semnul « plus » 
tastat de două ori. 

Pentru a scădea un număr 
din valorile curente ale 
căsuţelor selectate se tastează 
numărul, precedat de semnul 
« minus » tastat de două ori. 

 
Important: Toate operaţiile realizate în tabelul de gradare al unui punct descrise la paragrafele a, b, c, d se 

realizează pentru tabelul activ al punctului (tabelul apăsat din tabelul de gradare: mărimi, talii, conformaţii sau 
mărimi extra). Pentru trecerea dintr-un tabel în altul se apasă un clic cu mouse-ul pe unul din tabele de pe prima 
bara cu butoane de sus. 

 
f) Salvarea regulilor de gradare în fişier, încărcarea regulilor de gradare – nu functioneaza corect 

deocamdata 
 
Regula de gradare a unui punct este chiar conţinutul tabelului de gradare, adică lista deplasărilor pe care 

punctul respectiv trebuie să le facă pentru a se obţine o nouă mărime din lista de mărimi gradate. Această 
regulă de gradare poate fi salvată într-un fişier pentru a putea fi ulterior folosită automat la gradarea altui 
punct. Există şi posibilitatea salvării mai multor reguli de gradare într-un fişier. Astfel se poate salva gradarea 
pentru un singur punct sau pentru o succesiune de puncte. 

 
Salvarea regulii de gradare 

Pentru a salva regula de gradare a unui 
punct se selectează punctul şi se apasă 
butonul « Salvează în fişier regula de 
gradare a punctului selectat ». Acest buton 
se poate accesa fie de pe bara cu butoane 
specifice modului de lucru «GRADARE», fie 
de pe bara cu butoane a tabelului de 
gradare. În fereastra de salvare care se 
dechide se va da numele fişierului apoi să 
apasă butonul « Save ». 

 
sau 

 
 
Încărcarea regulii de gradare 
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Pentru a încărca o regulă de gradare 
memorată într-un fişier se selectează punctul şi 
se apasă butonul « Încarcă şi aplică regula de 
gradare din fişier ». Acest buton se poate accesa 
fie de pe bara cu butoane specifice modului de 
lucru «GRADARE» fie de pe bara cu butoane a 
tabelului de gradare. În fereastra care se 
deschide se selectează fişierul care conţine 
regula de gradare şi se apasă butonul 
« Accepta ». Paşii de gradare din regula 
încărcată vor apare în tabel. Pentru a se aplică 
schimbările şi a se afişa forma pieselor gradate 
se apasă butonul « Acceptă » din tabelul de 
gradare al punctului. 

                
sau 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Salvarea mai multor reguli într-un fişier 
Se pot salva regulile de garadre pentru mai multe puncte într-un singur fişier de tip « *.rul ». 
Pentru aceasta se vor selecta punctele a căror reguli trebuie salvate şi se apasă butonul « Salvează în fişier 

regula de gradare a punctului selectat ». Acest buton se poate accesa fie de pe bara cu butoane specifice 
modului de lucru GRADARE. În fereastra de salvare care se dechide se va da numele fişierului (de ex. « gradare 
fata fusta ») apoi să apasă butonul « Save ». 

Dacă selectarea punctelor s-a realizat consecutiv, salvarea se va face începând de la primul punct la 
ultimul, parcurgând lanţul de puncte în sens orar. 

Dacă selecţia punctelor nu s-a realizat consecutiv, salvarea regulilor de gradare se va face în ordinea de 
selecţie a punctelor. În această situaţie utilizatorul va trebui să fie foarte atent în momentul încărcării unui astfel 
de fişier *.rul.  

 
Încărcarea  mai multor reguli dintr-un fişier 
Pentru a încărca dintr-un fişier o succesiune de reguli de gradare pentru o serie de puncte selectate trebuie  

ca: 
1. numărul de puncte selectate să fie egal cu numărul de reguli salvate  
2. ordinea de selectare a punctelor să corespundă ordinii de salvare a regulilor de gradare. 
     Pentru a încărca mai multe reguli de gradare memorate într-un fişier se apasă butonul « Încarcă şi aplică 

regula de gradare din fişier ». Acest buton se poate accesa de pe bara cu butoane specifice modului de lucru 
GRADARE.  

 
În fereastra care se deschide se selectează fişierul care conţine regulile de gradare. În partea de jos a 

ferestrei există o zonă de descriere a fişierului cu gradări. În această zonă sunt afişate informaţii precum: 
numărul de reguli de gradare(tabele), numărul de mărimi din set, lista mărimilor, tipul selecţiei (lanţ sau 
neconsecutivă) şi tabelele de gradare.  

Pentru a vizualiza tabelele de gradare  din fişier se vor apăsa butoanele « Tabel anterior » sau « Tabel 
următor ». Tabelele se vor încărca în punctele selectate în ordinea în care au fost selectate punctele. Între 
aceste butoane utilizatorul poate citi numărul tabelului afişat  din numărul total de tabele din fişier (de ex: «1/9» 
înseamnă că este afişat tabelul numărul 1 din cele 9 tabele salvate în fişierul selectat). După verificarea tabelelor 
salvate în fişier, proiectantul va apăsa butonul « Acceptă » pentru încărcarea acestora.  
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Dacă numărul de puncte selectate 
este diferit de numărul de tabele salvate 
în fişier, utilizatorul este avertizat printr-
un mesaj şi încărcarea gradărilor nu se 
realizează. 

 

 
 
 
1.10.7 Operaţiuni de modificare rapidă a gradării pentru punctele gradate XY 
 
Toate operaţiunile de modificare rapidă a unei gradări se execută pe tabelul activ. Un singur singur tabel din 

cele definite poate fi activ la un moment dat. Pentru a declara tabelul activ se va selecta   
a) Liniarizarea gradării. 
În cazul în care regula de gradare a unui punct prezintă paşi de gradare diferiţi între mărimi iar 

utilizatorul doreşte să uniformizeze aceşti paşi se poate folosi funcţia de liniarizare. Se selectează punctul 
sau punctele a căror regulă se va liniariza, se selectează tabelul activ şi se apasă butonul « Liniarizează 
gradarea punctului ». Programul va calcula media paşilor de gradare şi va aplica un pas comun între toate 
mărimile din tabelul activ. Dacă de exemplu un punct are gradare pe mărimi şi talii, iar tabelul activ este 
mărimi, la apăsarea butonului de liniarizare, aceasta se va realiza doar pentru mărimi. Pentru a realiza 
liniarizarea şi în tabelul talii, se selectează ca fiind tabel activ şi se apasă pe butonul de liniarizare. 

 

 
 

Se selectează punctul a cărui gradare 
urmează a fi liniarizată. 

De asemenea se selectează tabelul 
de gradare activ pe care se doreşte 
liniarizarea gradării (capitolul 1.10.5). 

 
sau 

Se face liniarizarea punctului pentru 
tabelul activ.  Avem două posibilităţi: 

1. se apasă butonul « Liniarizează 
gradarea punctului » de pe bara cu 
butoane. 

2. se apasă butonul de « Liniarizează 
gradarea punctului » din tabelul de gradare 
al punctului. 
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La apăsarea butonului de liniarizare 
paşii de gradare sunt recalculaţi pe baza 
mediei lor 

 
Obs. Pentru a realiza liniarizarea pe mai multe tabele de gradare a unui punct se realizează în mod 

succesiv paşii de selectare a tabelului activ şi de apăsare a butonului de liniarizare. 
 

b) Simetrizare pe X, simetrizare pe Y, simetrizare pe XY. 
Orientarea regulii de gradare a unui punct faţă de mărimea de bază poate fi schimbată prin simetrizare. 

Simetrizarea poate fi făcută doar pe orizontală, doar pe verticală sau simultan pe orizontală şi verticală. Se 
selectează punctul (punctele) a căror regulă de gradare urmează a fi simetrizată, se selectează tabelul activ 
de gradare şi se apasă după caz unul din butoanele « Simetrizează pe X gradarea punctelor selectate », 
« Simetrizează pe Y gradarea punctelor selectate » sau « Simetrizează gradarea punctelor selectate ». 

Simetrizarea gradării se va realiza pentru tabelul de gradare activ al punctului. 
Această operaţiune este utilă  în cazul în care s-a copiat gradarea de pe un punct pe altul între două 

şabloane complementare, iar gradările punctelor sunt identice ca valoare, dar în direcţii opuse. 
 

 

Se selectează punctul a cărui gradare urmează a 
fi simetrizată şi tabelul activ de gradare. 

 
sau 

 

Se face simetrizarea punctului pentru tabelul 
activ.  Sunt două posibilităţi: 

1. se apasă butonul cu săgeată din dreptul 
butonului « Simetrizează gradarea punctelor 
selectate » de pe bara cu butoane şi din meniul 
apărut se selectează unul din cele trei moduri de 
simetrizare: pe x, pe y sau pe xy; 

2.  se apasă unul din butoanele de simetrizare 
din tabelul de gradare al punctului « Simetrizează 
gradarea pe x », « Simetrizează gradarea pe y » sau 
« Simetrizează gradarea pe xy ». 

  
simetrizare orizontală         simetrizare verticala simetrizare orizontală 

şi verticală 

După apăsarea 
butonului de simetrizare 
regula de gradare îşi va 
schimba orientarea. 

Obs. Pentru a realiza simetrizarea pe mai multe tabele de gradare a unui punct se realizează în mod 
succesiv  paşii de selectare a tabelului activ şi de apăsare a butonului de simetrizare. 
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c) Rotirea gradării. 
Orientarea regulii de gradare a unui punct poate fi rotită cu 45°, 90° sau cu un alt unghi precizat de 

utilizator. Se selectează punctul, se selectează tabelul de gradare activ, apoi se apasă după caz butonul 
« Roteşte cu 45° regula de gradare a punctului », « Roteşte cu 90° regula de gradare a punctului » sau 
« Roteşte cu N° regula de gradare a punctului » 

Rotirea gradării se va realiza pentru tabelul de gradare activ al punctului. 
Aceasta operaţiune este utilă în cazul în care s-a copiat regula de gradare între puncte aparţinând unor 

şabloane orientate diferit faţă de axa de fir drept. 

 

 
Se selectează punctul a cărui regulă de 

gradare urmează a fi rotită şi tabelul de gradare 
activ pentru care se doreşte rotirea gradării. 

 
sau 

 

Se face rotirea punctului pentru tabelul 
activ.  Avem două posibilităţi: 

1. se apasă butonul cu săgeată din dreptul 
butonului « Roteşte cu 90 grade regula de 
gradare» de pe bara cu butoane şi din meniul 
apărut se selectează unul din cele trei moduri de 
rotire: cu 45, cu 90 sau cu N grade; 

2.  se apasă unul din butoanele de 
simetrizare din tabelul de gradare al 
punctului « Roteşte cu 45 grade regula de 
gradare», « Roteşte cu 90 grade regula de 
gradare » sau « Roteşte cu N grade regula de 
gradare » 

 

 

În cazul în care se doreşte rotirea gradării 
cu un anumit număr de grade şi se pasă butonul 
de « Roteşte regula de gradare cu N grade », 
apare o fereastră în care se introduce unghiul de 
rotaţie dorit şi se apasă butonul « Ok ». 

 

După apăsarea butonului de rotire a regulii 
de gradare, aceasta îşi va schimba orientarea 
cu numărul de grade dorit. 

 
Obs. Pentru a realiza rotirea pe mai multe tabele de gradare a unui punct se realizează în mod 

succesiv paşii de selectare a tabelului activ şi de apăsare a butonului de rotire a gradării. 
 
d) copierea gradării de la un punct la altul. 
Copierea gradării unui punct pe alt punct sau chiar pe mai 

multe puncte este o operaţiune foarte importanta pentru a putea 
grada rapid şi precis un model. Copierea  se face astfel: se 
selectează tabelul activ de gradare, se selectează primul punct, 
al cărui regulă urmează a fi copiată şi se apasă butonul « Copie 
gradarea punctului în clipboard » pentru a se memora regula de 
gradare a acestuia. Se selectează apoi punctul sau punctele 
unde se va copia regula de gradare memorată, şi se apasă 
butonul « Transferă gradarea din clipboard ». Regula de gradare 
memorată de la primul punct  este doar cea din tabelul activ de 
gradare, aceasta rămâne în memorie şi poate fi aplicată ulterior 
şi la alte puncte selectate tot prin apăsarea butonului « Transferă 
gradarea din clipboard ».  

 

 
În exemplul de mai jos se va copia rapid  
gradarea terminaţiei de mânecă pe clin 
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Regula de gradare a unui punct poate fi memorată în clipboard aşa cum este ea pe ecran, cu flip pe x, 
cu flip pe y sau cu flip pe xy. Pentru aceasta se selectează punctul al cărui regulă urmează a fi copiată, se 
face click pe săgeata din dreapta butonului  « Copie gradarea punctului în clipboard » şi din meniul apărul 
se selectează:  

- « Copie gradare » - gradarea va fi copiată pe x şi pe y aşa cum este ea pe ecran; 
- « Copie gradarea cu flip x » - gradarea va fi copiată întoarsă în oglindă de-a lungul axei x; 
- « Copie gradarea cu flip y » - gradarea va fi copiată întoarsă în oglindă de-a lungul axei y; 
- « Copie gradarea cu flip xy» - gradarea va fi copiată întoarsă în oglindă de-a lungul axei x şi y. 
Regula de gradare memorată în clipboard se poate transfera aşa cum a fost ea memorată pe x şi y, 

doar pe x sau doar pe y. Pentru aceasta se selectează punctul sau punctele unde se va copia regula de 
gradare, se apasă săgeata din dreapta butonului « Transferă gradarea din clipboard » şi din meniul apărul 
se selectează: 

- « Lipire gradare » - gradarea va fi transferată pe x şi pe y aşa cum a fost ea memorată; 
- « Lipire gradre x » - gradarea va fi transferată doar pe x aşa cum a fost ea memorată; 
- « Lipire gradre y » - gradarea va fi transferată doar pe y aşa cum a fost ea memorată. 

 

 
 

La apăsarea săgeţii din dreapta butonului 
« Copie gradarea punctului în clipboard » apare 
un meniu din care se alege modul de copiere al 
gradării 

La apăsarea săgeţii din dreapta butonului 
« Transferă gradarea din clipboard » apare un meniu 
din care se alege modul de transfer al gradării 
memorate. 

 
 
 
 
 
 
 
 

               Copierea gradării de la un punct la altul se poate face şi prin folosirea combinaţiilor de taste: 
- CTRL + F – pentru a memora în clipboard regula de gradare a punctului; 
- CTRL + G – pentru a transfera din clipboard regula de gradare memorată. 
 
 Pentru a folosi această combianţie de taste la copierea gradării, se selectează tabelul activ de 

gradare, se selectează primul punct, al cărui regulă urmează a fi copiată şi se apasă tastele CTRL + F 
pentru a se memora regula de gradare a acestuia. Se selectează apoi punctul sau punctele unde se va 
copia regula de gradare memorată, şi se apasă tastele CTRL + G. Regula de gradare memorată de la 
primul punct  este doar cea din tabelul activ de gradare, aceasta rămâne în memorie şi poate fi aplicată 
ulterior şi la alte puncte selectate tot prin apăsarea tastelor CTRL + G.  
 

   

 

Se selectează tabelul activ de gradare. 
Se face click pe punctul de la care se copie regula 

şi apoi se apasă butonul « Copie gradarea punctului în 
clipboard » sau combinaţia de taste CTRL+F. Regula 
de gradare este memorată din tabelul activ şi poate fi 
aplicată altor puncte. 

 

Se face click pe punctul unde se va copia regula 
de gradare, apoi se apasă butonul « Transferă 
gradarea din clipboard » sau combinaţia de taste CTRL 
+ G pentru ca regula memorată să se copie la acest 
punct 
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Se poate observa că regula de la punctul de sus a 
fost copiată identic la punctul de jos. Pentru un rezultat 
perfect, regula de gradare în acest caz ar trebui să fie 
simetrizată pe verticală. 

Obs. Pentru a elimina simetrizarea pe verticală a 
regulii de gradare se poate folosi butonul de copiere a 
regulii de gradare cu flip pe y şi apoi se apasă butonul 
de transferare a gradării. 

 

Regula de gradare a rămas în continuare în 
memoria programului şi poate fi aplicată şi la alte 
puncte. Se face click pe următorul punct şi se apasă 
butonul « Transferă gradarea din clipboard » sau 
cobinaţia de taste CTRL+G 

 

Regua de gradare s-a  copiat şi la acest punct. Şi 
în acest caz regula ar trebui să fie simetrizată pe 
verticală. 

Obs. Pentru a elimina simetrizarea pe verticală a 
regulii de gradare se poate folosi butonul de copiere a 
regulii de gradare cu flip pe y şi apoi se apasă butonul 
de tranferare a gradării. 

În acest fel terminaţia clinului a fost gradată rapid, 
prin copierea gradării terminaţiei mânecii 

 
Obs. Pentru a realiza copierea gradării din mai multe tabele de gradare a unui punct se realizează în mod 

succesiv paşii de selectare a tabelului activ, de selectare a punctelor, de copiere a gradării şi de aplicare a regulii 
în alte puncte. 

 
 
 
 
 
Copierea unei secvenţe de gradare 
 
Pentru a copia regulile mai multor puncte gradate prima dată se va selecta tabelul activ de unde se doreşte 

să se realizeze copierea, apoi se vor selecta punctele din care se face copierea. După selectarea punctelor se 
va apăsa butonul « Copie gradarea punctului în clipboard » sau  combinaţia de taste CTRL+F pentru a memora 
regulile de gradare. 

Pentru a copia regulile memorate se vor selecta punctele ce vor prelua tabelele şi se apasă butonul 
« Transferă gradarea din clipboard » sau combinaţia de taste  CTRL+G. 

Selecţia punctelor se poate face în două moduri: consecutiv, punctele selectate formând un lanţ, sau 
neconsecutiv. 

Dacă selectarea punctelor din care se copie  gradarea s-a realizat consecutiv, memorarea se va face 
începând de la primul punct la ultimul, parcurgând lanţul de puncte în sens orar. 

Dacă selecţia punctelor din care se copie nu s-a realizat consecutiv, memorarea regulilor de gradare se va 
face în ordinea de selecţie a punctelor. În această situaţie utilizatorul va trebui să fie foarte atent la ordinea în 
care va selecta punctele în care  se vor copia regulile de gradare memorate.  

La copierea unei secvenţe 
gradate utilizatorul trebuie să se 
asigure că: 

1. tabelul de gradare activ e cel 
din care se doreşte copierea regulilor 
de gradare 

2. numărul de puncte selectate 
este egal cu numărul de reguli 
memorate 

3. ordinea de selectare a 
punctelor în care se copie trebuie să 
corespundă ordinii de selectare a punctelor din care se copie. 

Dacă numărul de puncte în care se copie este diferit de numărul de puncte din care se copie, utilizatorul 
este avertizat printr-un mesaj şi încărcarea gradărilor nu se realizează. 
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Se selectează tabelul activ de gradare. 
Se selectează punctele din care se copie gradarea. 

Multiselecţia punctelor se poate realiza cu ajutorul 
dreptunghiului de selecţie sau ţinând apăsată tasta SHIFT în 
timp ce se face click în puncte.  

După ce s-au selectat punctele se apasă butonul 
« Copie gradarea punctului în clipboard »  sau combinaţia de 
taste CTRL+F pentru a memora regulile de gradare. 

 

Se selectează punctele în care se copie gradarea. 
Multiselecţia punctelor se poate realiza cu ajutorul 
dreptunghiului de selecţie sau ţinând apăsată tasta SHIFT în 
timp ce se face click în puncte.  

Ordinea de selecţie a punctelor din care se copie 
gradarea este importantă deoarece trebuie să corespundă 
cu ordinea de selecţie a punctelor în care se copie gradarea. 

 

 

După selectarea punctelor se apasă butonul « Transferă 
gradarea din clipboard » sau combinaţia de taste CTRL+G 
pentru a realiza copierea gradărilor. 

 
Obs. Pentru a realiza copierea regulii de gradare din mai multe tabele de gradare a unui punct se realizează 

în mod succesiv paşii de selectare a tabelului activ, de selectare a punctelor, de copiere a gradării şi de aplicare 
a regulii în alte puncte. 

 
e) Copierea separată a gradării pe X şi pe Y între punctele de pe o piesă. 
Pentru punctele aparţinând aceleiaşi piese se poate face şi o copiere numai a regulii de gradare verticală 

sau orizontală. De asemeni se poate copia pentru punctele aparţinând aceleiaşi piese regula de gradare atât pe 
x cât şi pe y nu numai prin metoda descrisă anterior (cu ajutorul butoanelor « Copie gradarea punctului în 
clipboard » şi « Transferă gradarea din clipboard » sau cu ajutorul tastelor CTRL + F şi CTRL + G) ci şi prin 
accesarea directă a butonului « Copie regula de gradare pe X şi Y ». Se selectează tableul de gradare activ al 
punctului, se selectează primul punct, al cărui regulă va fi copiată, apoi se ţine apăsată tasta SHIFT şi se 
selectează prin click punctul unde va fi copiată regula. Se apasă apoi săgeata din dreptul butonului «  Copie 
regula de gradare pe X şi Y » şi din meniul afişat se alege, după caz, una din opţiunile « Copie gradări X », 
« Copie gradări Y » sau « Copie gradare XY ». Dacă se apasă de exemplu « Copie gradări X », vor fi copiaţi 
doar paşii de gradare pe orizontală, iar paşii pe verticală existenţi la punctul unde se copie regula vor rămâne 
neschimbaţi. 

 
Copierea regulii de gradare doar pe Y  
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Se face click pe primul punct, de la care se va copia regula 
de gradare pe Y (veticală) 

 

Se ţine apăsată tasta shift şi se face click  pe punctul unde 
va fi copiată regula de gradare 

 

Se apsă pe săgeata din dreptul butonului « Copie regula de 
gradare pe x şi y » şi din meniul afişat se alege opţiunea « Copie 
gradări Y » 

 

Regula de gradare pe Y a primului punct a fost copiată şi 
aplicată la al doilea punct. 

Se observă ca, deşi primul punct e gradat şi pe X, al doilea 
punct a ramas negradat pe X 

 
 
 
 
 
 
 
Copierea regulii de gradare doar pe X 

 

Se face click pe primul punct, de la care se va copia regula 
de gradare pe X (orizontală) 

 

Se ţine apăsată tasta shift şi se face click  pe punctul unde 
va fi copiată regula de gradare 

 

Se apsă pe săgeata din dreptul butonului « Copie regula de 
gradare pe x şi y » şi din meniul afişat se alege opţiunea « Copie 
gradări X » 

 

Regula de gradare pe X a primului punct a fost copiată şi 
aplicată la al doilea punct. 

Se observă că, deşi primul punct e gradat şi pe Y, gradarea 
pe Y a celui de al doilea punct a rămas neschimbată 

 
Copierea regulii de gradare şi pe x şi pe y de la un punct la altul aparţinând aceleiaşi piese 
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Se face click pe primul punct, de la care se va copia regula 
de gradare pe X şi y (orizontală şi verticală) 

 

Se ţine apăsată tasta shift şi se face click  pe punctul unde 
va fi copiată regula de gradare 

 

Se apsă pe butonul « Copie gradare XY » 

 

Regula de gradare pe X  şi Y a primului punct a fost copiată 
şi aplicată la al doilea punct. 

 

 
Obs. Pentru a realiza copierea regulii de gradare din mai multe tabele de gradare a unui punct se realizează 

în mod succesiv paşii: de selectare a tabelului activ, de selectare a punctului de unde se copie gradarea, 
apăsare a tastei Shift şi de selectare a celui de-al doilea punct unde se copie gradarea şi apoi de selecatare a 
uneia din cele trei opţiuni de copiere a regulii de gradare: pe X, pe Y sau pe XY. 

 
 
1.10.8 Modificarea gradării unui punct cu ajutorul săgeţilor de pe tastatură 
 
Gradarea cu ajutorul săgeţilor de pe tastatură este foarte rapidă şi utilă  mai ales pentru a efectua mici 

ajustări de potrivire a pieselor. Se selectează mai întâi tabelul de gradare activ în care se doreşte realizarea 
modificării, se selectează punctul sau punctele de pe un şablon sau mai multe şabloane.. La fiecare apăsare a 
săgeţilor de pe tastatură, paşii de gradare orizontal sau vertical pot fi măriţi sau micşoraţi cu 1mm, sau dacă se 
ţine apăsată şi tasta CTRL, cu 0,1 mm. 

1.  2.  

Se selectează punctul (1) prin selectarea cu 
un click de mouse sau mai multe puncte (2) fie prin 
încercuirea lor cu mouse-ul, fie prin click pe fiecare 
punct în timp ce se ţine apăsată tasta SHIFT 

1.  2. 

Folosiţi săgeţile de pe tastatură 

 
pentru a modifica pasul de gradare al punctului 

sau punctelor selectate. La fiecare apăsare pasul 
de gradare  va creşte sau va scade cu 1 mm. 
Rezultatul este vizibil imediat pe ecran. 

Dacă se ţine apăsată tasta  
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modificarea pasului de gradare se va face mai 
fin, cu 0,1 mm la fiecare apăsare a săgeţilor 

 
Obs. Pentru a realiza modificarea gradării din tastatură şi pe celelalte tabele de gradare ale punctelor se 

realizează în mod succesiv paşii: de selectare a tabelului activ, de selectare a punctului sau punctelor pentru 
care se modifică gradarea şi de modificare a gradării folosind săgeţile de pe tastatură. 

 
Ajustarea gradării din săgeţi are avantajul că este foarte rapidă, rezultatele se pot vedea instantaneu pe 

ecran. De asemenea, se pot grada din săgeţi simultan mai multe puncte ce aparţin de la diferite şabloane . Se 
poate folosi împreună cu Tabelul de măsurători (vezi capitolul «1.11 – Modul de lucru MĂSURĂTORI » pentru a 
potrivi perfect pe toate mărimile gradate dimensiunea pieselor care vor fi cusute împreună. 

 
1.10.9 Modificare lungime curbă gradată 
 
În modul de lucru Gradare funcţia se numeşte „Gradează lungimea curbei” şi este disponibilă şi în modul 

de modificare manuală a gradărilor. 
În acest mod de lucru modificarea lungimii se poate realiza pentru fiecare mărime în parte sau pe toate 

mărimile  doar pe tabelul activ .  
Curba selectată pe care se aplică redimensionarea işi va modifica forma în funcţie de tipul de deformare 

pentru care optează utilizatorul. 
Astfel se poate opta pentru: 

1. 2.  

Pentru a indica curba ce 
se doreste a fi modificata 
se vor selecta punctele in 
sens orar . 

 
 

 

-redimensionarea prin deplasarea pe 
orizontală a primului punct  de capăt 
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-redimensionarea prin deplasarea pe 
orizontală a celui de-al doilea punct  
de capăt 

 

-redimensionarea prin deplasarea pe 
verticală a primului punct  de capăt 

 

-redimensionarea prin deplasarea pe 
verticală a celui de-al doilea punct  
de capăt 

 

-redimensionarea prin deplasarea pe 
diagonală a primului punct  de capăt 
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-redimensionarea prin deplasarea pe 
diagonală a celui de-al doilea punct  
de capăt 

 

-redimensionarea prin deplasarea pe 
diagonală a ambelor puncte  de 
capăt 

 

-redimensionarea prin deplasarea 
dea lungul tangentei a primului punct  
de capăt 

 

-redimensionarea prin deplasarea 
dea lungul tangentei a celui de-al 
doilea punct  de capăt 

 
1.10.10 Aliniere într-un punct sau dea lungul unei linii a mărimilor gradate 
 
În modul de lucru GRADARE mărimile gradate pot fi aliniate în diferite moduri, fără să li se schimbe forma. 

Această aliniere este utilă  pentru a putea observa cum evoluează forma piesei de la o mărime la alta, folosind 
un anumit punct fix sau o linie fixă. Este important de reţinut că această repoziţionare a mărimilor gradate faţă de 
mărimea de bază nu creează nici un fel de modificare asupra formei pieselor gradate, ci doar le translează şi 
eventual le roteşte pentru a se alinia într-un mod diferit.  
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 Alinierea (numita şi « pack ») poate fi temporară sau definitivă. Alinierea temporară se menţine pe 
ecran până când se face primul click cu mouse-ul, după care piesele revin la forma iniţială. Alinierea definitivă 
produce mutarea permanentă a poziţiei mărimilor gradate, prin recalcularea automată a tabelelor de gradare. 
Alinierea temporară cat şi definitivă se poate face doar pe x sau doar pe y în punctul dorit. 

 Pentru a alinia mărimile gradate la un punct sau la două puncte se selectează mai întâi tabelul de 
gradare activ al punctului pentru care de doreşte realizarea alinierii, apoi punctul sau punctele respective de pe 
un şablon sau mai multe  prin click cu mouse-ul pe ele în timp ce se ţine apăsată tasta SHIFT.  Se apasă butonul 
« Aliniază temporar mărimile gradate la punctele selectate » sau « Aliniază definitiv mărimile gradate la punctele 
selectate ». 
 

Alinierea pieselor gradate la un punct 

 

În modul de lucru GRADARE se  face click pe punctul în care se 
vor alinia mărimile gradate 

 

 

Se apasă butonul de alinere temporară sau de aliniere 
permanentă 

 

Mărimile gradate sunt translate astfel încât să se suprapună în 
punctul în care s-a făcut alinierea. Se poate observa că forma 
mărimilor gradate a rămas neschimbată şi nu au fost rotite 

 
Obs. Pentru a realiza alinierea gradării şi pe celelalte tabele de gradare ale punctului se realizează în mod 

succesiv paşii: de selectare a tabelului activ, de selectare a punctului la care se face alinierea şi apoi de 
selectare a butoanelor de aliniere temporară sau permanentă.  

 
Alinierea mărimilor gradate  la un punct doar dea lungul axei  x sau doar  dea lungul axei y 

 

Se  face click pe punctul în care se vor alinia mărimile gradate 

  

Se face click pe butonul cu săgeată din dreapta butonului de 
aliniere temporară sau de aliniere permanentă. Se va deschide un 
meniu cu opţiunile X sau Y în care se poate selecta direcţia pe care se 
va face alinierea. 

 

Dacă s-a ales Y atunci mărimile gradate vor fi  translate astfel încât 
să se suprapună în punctul în care s-a făcut alinierea şi să fie 
poziţionate dea lungul axei Y. Se poate observa că forma mărimilor 
gradate a rămas neschimbată. 

 

Dacă s-a ales X atunci mărimile gradate vor fi  translate astfel încât 
să se suprapună în punctul în care s-a făcut alinierea şi să fie 
poziţionate dea lungul axei X. Se poate observa că forma mărimilor 
gradate a rămas neschimbată. 

 
Obs. Pentru a realiza alinierea gradării şi pe celelalte tabele de gradare ale punctului se realizează în mod 

succesiv paşii: de selectare a tabelului activ, de selectare a punctului la care se face alinierea, de selectare a 
butonului cu săgeată din dreapta butoanelor de aliniere temporară sau permanentă şi de selectare din meniul 
apărut a direcţiei după care se face alinierea. 

 
Alinierea mărimilor gradate la două puncte 
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. 

 
Se face click pe primul punct la care se va face alinierea (1.) apoi 

se ţine apăsată tasta SHIFT şi se face click pe al doilea punct la care 
se va face alinierea (2.) 

. 

 

 

 

Se apasă butonul de alinere temporară sau de aliniere 
permanentă 

 

Mărimile gradate sunt translate astfel încât să se suprapună în 
primul punct în care se face aliniere, apoi rotite pe direcţia dată de cel 
de-al doilea punct. Se poate observa că forma mărimilor gradate nu a 
fost afectată şi că sunt puţin rotite. 

 
 Obs. Pentru a alinia gradarea după 2 puncte şi pe celelalte tabele de gradare ale punctului se 

realizează în mod succesiv paşii de selectare a tabelului activ, de selectare a primului punct la care se face 
alinierea, de apăsare a tastei SHIFT, de selctare a celui de-al doilea punct după care se face alinierea şi de 
apăsare a butonului de aliniere temporară sau permanentă. 

 Dacă alinierea se face doar la un punct, atunci mărimile gradate vor fi doar translate în aşa fel încât să 
fie suprapuse în acel punct. Dacă alinierea se face la două puncte, mărimile vor fi atât translate cât şi rotite, 
astfel încât  să se suprapună perfect în primul punct selectat iar direcţia către al doilea punct selectat să fie 
aceeaşi pe toate piesele. 

 
Alinierea mărimilor gradate  la două puncte doar pe x sau doar pe y 

 

 

În modul de lucru GRADARE se face click pe primul punct la 
care se va face alinierea  apoi se ţine apăsată tasta SHIFT şi se 
face click pe al doilea punct la care se va face alinierea. 

     

 

Se face click pe butonul cu săgeată din dreapta butonului de 
aliniere temporară sau de aliniere permanentă. Se va deschide un 
meniu cu opţiunile X sau Y în care se poate selecta direcţia pe 
care se va face alinierea. 

Dacă s-a ales Y atunci mărimile gradate sunt translate astfel 
încât să se suprapună în primul punct în care se face aliniere, 
apoi rotite pe direcţia dată de cel de-al doilea punct. şi să fie 
poziţionate dea lungul axei Y. Se poate observa că forma 
mărimilor gradate a rămas neschimbată pe y şi pe x. 
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Dacă s-a ales X atunci mărimile gradate sunt translate astfel 
încât să se suprapună în primul punct în care se face aliniere, 
apoi rotite pe direcţia dată de cel de-al doilea punct. şi să fie 
poziţionate dea lungul axei x. Se poate observa că forma 
mărimilor gradate a rămas neschimbată pe x şi şi pe y. 

 
Obs. Pentru a alinia gradarea după 2 puncte doar pe x sau doar pe y şi pe celelalte tabele de gradare ale 

punctelor se realizează în mod succesiv paşii de selectare a tabelului activ, de selectare a primului punct la care 
se face alinierea, de apăsare a tastei SHIFT şi de selctare a celui de-al doilea punct după care se face alinierea, 
de apăsare a butonului cu săgeată din dreapta butoanelor de aliniere temporară sau permanentă şi de selectare, 
din meniul apărut a direcţiei după care se face alinierea. 
 

1.10.11 Gradarea unui punct după o direcţie 
 
Pentru a grada mai uşor segmente oblice de pe conturul pieselor se poate utiliza funcţia cu ajutorul căreia 

se va grada un punct după o direcţie dată.  De obicei pentru a calcula deplasarea pe x şi pe Y pentru punctele 
de pe astfel de segmente înclinate se rotea piesa astfel încât respectivul segment să se repoziţioneze orizontal.  

Acum nu mai e necesară rotirea pieselor pentru că se poate grada un punct indicând doar direcţia, unghiul 
şi distanţa de deplasare.  

Pentru a realiza o astfel de gradare se va selecta tabelul de gradare activ al punctul care trebuie gradat, se 
va selecta punctul care trebuie gradat apoi un punct ce va indica direcţia pe care se gradează şi se va apăsa 
butonul  « Gradarea unui punct după o direcţie ». La apăsarea acestui buton se deschide un tabel de gradare în 
care se va putea edita doar distanţa în coloana « dist » şi valoarea unghiului între direcţia de gradare şi direcţia 
dată de cele două puncte.  

 

 
 

În modul de lucru Gradare, se selectează tabelul activ de 
gradre şi apoi se selectează punctul care trebuie gradat 

 

Se apasă tasta SHIFT şi se selectează punctul care indică 
direcţia de gradare. 

După selectarea celor două puncte se apasă butonul 
« Gradarea unui punct după o direcţie » situat pe bara cu 
butoane specifice modului de lucru GRADARE 
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La apăsarea acestui buton se deschide un tabel de  gradare 
în care se poate edita doar în coloana « dist » şi în câmpul 
corespunzător unghiului. 

 

Distanţa reprezintă pasul de mişcare al punctului faţă de 
mărimea anterioară pe direcţia dată de celălalt punct. 

În editul de sub mesajul « Unghi direcţie » se trece valaorea 
unghiului între direcţia de gradare şi direcţia dată de cele două 
puncte. 

Dacă mărimea mai mare trebuie să se deplaseze înafara 
segmentului determinat de punctele selectate valoarea distanţei 
introduse trebuie să fie negativă. 

 

După introducerea valorilor în coloana «dist » şi în câmpul 
« Unghi direcţie » şi apăsarea butonului « Acceptă », punctul se 
va grada corespunzător distanţei şi unghiului introdus. 

Această funcţie lucrează doar ca un calculator automat pentru valorile pasx şi pasy, pe baza transformărilor 
geometrice aplicate. La redeschiderea tabelului de gradare pentru un punct garadat cu ajutorul acestei funcţii, 
tabelul nu păstrează  nici o informatie din care să reiasă că a fost obţinut prin această metodă, tabelul deschis 
fiind identic cu al oricărui punct cu gradare XY. 

 
Obs. Pentru a  realiza gradarea unui punct după o direcţie şi pe celelalte tabele de gradare ale punctului se 

realizează în mod succesiv paşii de selectare a tabelului activ, de selectare punctului care trebuie gradat, de 
apăsare a tastei SHIFT şi de selctare punctului care indică direcţia de gradare, de apăsare a butonului 
« Gradarea unui punct după o direcţie », de introducere a valorilor în coloana « dist » şi în câmpul  de sub 
mesajul « Unghi direcţie » şi apoi de apăsare a butonului « Acceptă ». 

 
 
 
 
 
Rotirea sistemului de axe ale punctelor de gradare 
 
La selectarea punctului de gradare se activează sistemul de axe ce se poate roti şi magnetiza la diverse 

elemente : puncte de gradare, elemente tehnice interioare. 
 Valoarea unghiului, unui punct de gradare selectat anterior, poate fi transmis la un punct de gradare ce 

dorim să păstreze aceeaşi direcţie cu punctul selectat. 
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Iniţial axa punctului de 
gradare este  orientată la 90 
de grade. 
 

 

Sistemul de axe se poate 
roti introducând valoarea 
unghiului în grade sau 
magnetizarea uneia din axe 
într-un punct de gradare, 
elemente tehnice interioare, 
axe interioare, ţinând tasta 
ALT apăsat. 
După introducerea valorii în 
căsuţa de editare se apasă 
tasta ENTER pentru a se 
produce modificarea 
unghiului. Rotirea sistemului 
de axe nu modifica 
gradarea punctului. 
Rotind axa, în fereastra de 
editare a unghiului va apare 
noua valoare a unghiului. 

 

Valoarea unghiului, 
punctului anterior selectat, 
poate fi transmis la un punct 
de gradare ce dorim să 
păstreze aceeaşi direcţie cu 
punctul selectat. 

 

Iniţial punctul de gradare 
selectat are valoarea de 90 
de grade, pentru ca noul 
punct selectat să aibă 
aceeaşi valoare cu punctul 
selectat anterior introducem 
valoarea unghiului în casuţa 
de editare a unghiului după 
care se apasă tasta 
ENTER.  

 
 

In tabelul de gradare se 
găseşte un tab nou „Rotit” 
şi un edit nou „Unghi 
direcţie”. La rotirea 
sistemului de axe automat 
se va afişa în tabelul de 
gradare al punctului 
valoarea unghiului cu care a 
fost rotit sistemul de axe, iar 
in tabelul rotit vor fi afişate 
gradările pe care a fost deja 
aplicată rotirea axelor. 
Pentru a putea întroduce 
valoarea pe coordonatele X 
Y dintre cele două taburi de 
gradări Normale ce contin 
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creşterile XY,trebuie activat 
tabul cu gradări Rotit, unde 
sunt afişate valori rezultate 
prin calculul numeric în 
funcţie de unghiul axelor 

 
Atenţie! Prin rotirea sistemului de axe de gradare al unui punct nu se va modifica gradarea punctului ci 

doar valorile din tabul „Rotit” din tabelul de gradare. 
Pentru a grada pe o anumită direcţie indicată prin rotirea sistemului de axe, utilizatorul va trebui să editeze 

tabelul „Rotit” din tabelul de gradare al punctului selectat. La modificarea valorilor din tabelul „Rotit”, automat se 
vor recalcula valorile din tabelul „Normal”. 

 
1.10.12 Schimbarea mărimii de bază 
  
Mărimea de bază este cea afişată pe ecran având interiorul colorat. Mărimea de bază poate fi schimbată cu 

oricare altă mărime din set, fără ca dimensiunile efective ale mărimilor să se schimbe. Se pot face astfel 
modificări ale formei pieselor lucrând pe diferite mărimi. De asemenea se pot face verificări de îmbinare şi 
măsurători pe fiecare din mărimile gradate.  

Pentru seturile de mărimi combinate, mărimea de bază poate fi schimbată pe fiecare set de mărimi separat : 
Mărimi, Talii, Conformaţii sau Extra. 

Dacă setul de mărimi folosit nu conţine toate mărimile combinate la alegerea unei noi marimi de baza se vor 
dezactiva mărimile care dacă ar fi bifate ar genera o mărime care nu este bifată în setul de bifări curent, sau care 
nu există în setul complet de mărimi. 

Sub seturile de mărimi afişate în panelul din partea dreaptă a modului de lucru Gradare există o etichetă ce 
avertizează utilizatorul asupra ultimei mărimi de bază utilizate.  

Atentie! Dacă se schimbă mărimea de bază după care se revine  pe mărimea de bază anterior folosită, 
eticheta ce afişează mărimea de bază nu se va schimba.  

Pentru a schimba mărimea de bază intraţi în modul de lucru « GRADARE » şi bifaţi mărimea de bază dorită 
în meniul din partea dreaptă a ecranului. Veţi observa că piesele vor fi afişate la noua mărime de bază selectată. 

 

  

În modul de lucru « GRADARE », în meniul din 
partea dreaptă a ecranului apare lista mărimilor folosite 
în modelul curent. Mărimea de bază este bifată şi se 
poate schimba prin click pe altă mărime. 

Conturul mărimii de bază este umplut cu culoare de 
fundal, iar mărimile gradate au conturul de culori diferite 

După ce s-a facut click pe mărimea 48, această 
mărime devine mărime de bază. Toate operaţiunile 
ulterioare de proiectare  se vor face pe această mărime. 

Se poate observa că forma şi dimensiunea 
mărimilor gradate nu s-a modificat deloc, toate tabelele 
de gradare fiind recalculate pornind de la noua mărime 
de bază selectată. 

 
1.10.13 Împărţirea mărimilor unui model pe grupe de gradare cu baze diferite 
 
 În cazul în care forma unor piese evoluează prea mult între mărimi şi această formă nu mai  poate fi 

reprodusă doar prin gradarea punctelor (de ex. la mărimile mari mai apare o pensa), se pot folosi într-un model 
mai multe grupe de gradare, fiecare cu mărimea de bază proprie. O piesă din model poate să aparţină gradării 
comune generale pe model sau unei grupe de gradare parţială.  

Adăugarea altor baze de gradare într-un model precum şi Impărţirea mărimilor gradate ale unui model în 
mai multe grupe de gradare se face din fereastra de editare a setului de mărimi. Intraţi în modul de lucru 
« GRADARE » apoi apăsaţi butonul « Editează set de mărimi ». 
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În fereastra de editare set mărimi se apasă 
butonul   « Adaugă o grupa nouă de gradare ». în 
tabel va apare o coloană noua, numită « Grup 2 ». Pe 
această coloană nu este încă bifată nici o mărime, 
deoarece toate mărimile sunt încă bifate ca 
aparţinând grupei de gradare existente anterior. 

 

Numele noii grupe de gradare poate fi schimbat 
pentru a fi mai uşor de folosit şi urmărit ulterior în 
proiectarea şi gradarea modelului. Se face click pe 
căsuţa de culoare gri unde este scris numele noii 
grupe (în exemplul de mai sus « Grupa 2 »). Va 
apare o fereastră în care scrieţi numele dorit pentru 
grupa de gradare nou creată 

 

Pentru a repartiza mărimile pe grupe de gradare, 
bifaţi sau debifaţi cu mouse-ul pe coloanele din tabel 
ale fiecărei grupe de gradare în dreptul fiecărei 
mărimi. O mărime nu poate fi alocată (bifată) decât la 
o singură grupă de gradare dacă nu este selectată 
opţiunea  « Mărimile pot fi comune mai multor baze ». 
După ce aţi facut toate aceste operaţiuni, apăsaţi 
butonul « Acceptă » 

 

Bifarea opţiunii “Mărimile pot fi commune mai 
multor baze” facilitează utilizarea unei mărimi din 
setul de mărimi în mai multe baze de gradare, făcând 
posibilă eliminarea unor piese din model, pentru 
anumite mărimi din setul de mărimi. Astfel numărul 
de piese poate fi diferit de la o mărime la alta iar 
acest lucru va fi semnalat la importul în aplicaţia 
Gemini Cut Plan. 
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1.10.14 Schimbarea grupei de gradare a unei piese 
 
Pentru a schimba grupa de gradare a unei piese se intră în modul de lucru « GRADARE », se selectează 

piesa, apoi se alege grupa de gradare din meniul din partea dreapta a ecranului. 

 

   

   
 În lista de grupe de gradare cu baze diferite se află grupele de gradare introduse în setul de mărimi precum şi 

un set comun, care conţine toate mărimile. La trecerea unei piese dintr-o grupă de gradare în alta se schimbă 
mărimea de bază a piesei şi se activează în lista de mărimi doar mărimile alocate grupei respective.  

 La trecerea din grupa de gradări comune, care conţine toate mărimile într-o grupă parţială, mărimea piesei va 
fi preluată corect. Când se trece de la o grupă de gradare parţială la altă grupă de gradare parţială mărimea piesei 
nu va putea să fie recalculată corect, deoarece mărimea de bază a grupei noi nu se află printre mărimile grupei 
vechi, deci piesa nu poate fi gradată pentru a ajunge la noua mărime. 

 
Atentie: Dacă o piesă a modelului este 

gradată în două grupe de gradare diferite trebuie 
să apară de două ori în model. De exemplu, dacă 
mâneca unei bluze este gradată în două grupe 
de gradare, de la 40 la 46 şi de la 48 la 54, atunci 
vor trebui să existe două piese distincte: 
« mâneca 40-46 » şi « mâneca 48-54 ». Astfel, 
când modelul va fi pregătit pentru tăiere, 
programul de planificare a tăierii va reuşi să 
găsească în fişier şi mâneca pentru mărimea 42 
şi mâneca pentru mărimea 54.  

Dacă proiectantul alege pentru piesa    « 
Manecă » grupa de gradare 40-46, dar uită să 
creeze o altă mânecă pentru mărimile 48-54, 
programul de planificare a tăierii nu va reusi să 
găsească mâneca mărimea 54, iar setul de piese 
va fi incomplet 

1.10.15 Adăugarea unei mărimi noi într-un set de mărimi deja creat. 
 
În modul de lucru «GRADARE» este posibilă adăugarea unei mărimi noi în setul de mărimi deja gradat. 

Mărimea nouă se poate adăuga oriunde în setul de mărimi. Pentru a stabili locul noii mărimi în setul deja creat 
trebuie completat corespunzător câmpul din dreptul textului «Index mărime», «Index talie», «Index conformaţie» 
sau «Index mărime extra». Astfel mărimea nouă se va adăuga după mărimea cu indexul cel mai mare dintre 
mărimile cu indexul mai mic decât cel al mărimii nou-introduse se va grada proporţional cu mărimile vecine 
existente anterior în set, pasul de gradare calculându-se proporţional cu pasul de gradare a acestor mărimi 
vecine. 

 Pentru a adăuga o nouă mărime în setul de mărimi deja gradat, în modul de lucru «GRADARE» se face 
click pe butonul de „Editare set mărimi”.  

În cazul unui set de mărimi simplu creat anterior, pentru a adăuga mărimi noi se apasă unul dintre butoanele 
« Adaugă o mărime nouă în setul de mărimi » sau « Adaugă o mărime nouă în set » . După apăsarea unuia 
dintre aceste butoane apare o fereastră « Mărime combinată nouă » în cazul apăsării primului buton sau 
« Mărime nouă » în cazul apăsării celui de-al doilea buton; în aceste ferestre în câmpul din dreptul textului 
« Nume combinat » sau « Nume mărime » se scrie numele noii mărimi. Noii mărimi introduse i se alocă automat 
un index care dă ordinea acesteia în setul de mărimi; acest index este alocat automat ca fiind următoarea 
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mărime din set. Dacă mărimea  nouă se doreşte a fi introdusă la începutul setului sau între două mărimi din set 
se completează câmpul din dreptul textului « Index mărime » cu valoarea dorită. 

În cazul în care setul de mărimi este combinat există posibilitatea de a introduce mărimi pe fiecare coloană 
din setul de mărimi. Pentru acesta, în funcţie de coloana în care dorim să introducem noua mărime se apasă 
unul din butoanele « Adaugă o mărime nouă în set », « Adaugă o talie nouă în set », « Adaugă o conformaţie 
nouă în set », sau « Adaugă o mărime extra nouă în set » şi în fereastra apărută se introduce numele noii mărimi 
în câmpul din dreptul mesajului « Nume mărime », « Nume talie », « Nume conformaţie » sau « Nume mărime 
extra », se stabileşte apoi ordinea noii mărimi în set, adică indexul şi se apasă butonul « Acceptă ». În urma 
introducerii unei noi mărimi la apăsarea butonului « Acceptă » vor rezulta şi mărimile combinate cu mărimile 
existente din setul de mărimi. 

 
Adăugarea unei mărimi noi într-un set de mărimi deja creat. 

  

 
În cazul în care dorim să adăugăm o mărime 

nouă într-un set de mărimi deja gradat, în modul 
de lucru GRADARE  se face click pe butonul 
« Editare set mărimi » 

 

 

 
În fereastra de editare set mărimi se apasă 

unul din butoanele « Adaugă o mărime nouă în 
setul de mărimi  » sau « Adaugă o mărime nouă 
în set ». 

 
 
 

 
 

 
 

După apăsarea unuia din cele două butoane 
apare fereastra « Mărime combinată nouă », 
dacă s-a apăsat butonul  « Adaugă o mărime 
nouă în setul de mărimi »  sau fereastra 
« Mărime nouă », dacă s-a apăsat butonul 
« Adaugă o mărime nouă în set ». 

În câmpul din dreptul mesajului « Nume 
combinat » sau « Nume mărime » se introduce 
numele noii mărimi. Indexul mărimii noi introduse 
se alocă în mod automat ca fiind următorul din 
lista cu mărimi şi mărimea se va plasa la sfârşitul 
setului de mărimi (1). În cazul în care dorim 
introducerea noii mărimi la începutul setului, în 
dreptul mesajului « Index mărimi » se va scrie 
valoarea zero (2). 

După completarea celor două câmpuri se 
apasă butonul « Ok » pentru a introduce noua 
mărime sau « Cancel » dacă se renunţă la 
introducerea ei. 
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Dacă se doreşte introducerea unei mărimi 
intermediare se apasă unul din cele de două 
butoane de mai sus, în fereastra apărută se 
introduce numele noii mărimi se scrie indexul 
pentru noua mărime şi se apasă butonul 
« Acceptă ». Noua mărime va fi pozitionată in 
setul de mărimi conform indexului.  

În exemplul alăturat se doreşte introducerea 
unei noi mărimi 49 intre mărimile 48 şi 50. Pentru 
aceasta indexul mărimii 49 va fi 2,5. Gradarea 
noii mărimi se va calcula proporţional, conform 
indexului introdus. 

 

 

După apăsarea butonului « Ok » în fereastra 
« Editor set mărimi » vor apare o mărimile nou 
introduse cu numele stabilit anterior şi vor fi 
plasate conform indexului. Noile mărimi vor fi 
bifate în mod automat în dreptul coloanei 
« Grup1 » ca făcând parte din setul de mărimi 
curent. 

   
Pentru ca un set de mărimi să fie considerat combinat trebuie să aibe mărimi în coloana « Mărimi » plus cel 

puţin pe încă o coloană : « Talii », « Conf » sau « Extra ». 
Inainte de a adăuga o nouă mărime pe una din celelalte coloane decât « Mărimi » trebuie mai intâi să se bifeze 

numele coloanei pentru a active setul respectiv. De exemplu dacă se doreşte introducerea unei mărimi în coloana 
« Talii » şi nu există mărimi pe această coloană trebuie bifat butonul « Talii » din capul coloanei. Înainte de a fi 
acivat, acest buton are culoarea gri ; după activare acesta va avea fundalul de culoare bleo şi o bifare în dreptul 
numelui « Talii ». In acest moment se poate introduce o nouă mărime. 

La adăugarea unei noi mărimi pe una din coloanele setului de mărimi, programul va combina noua mărme 
introdusă cu mărimile deja existente şi va genera mărimi noi combinate, aşa cum se vede în exemplul de mai jos. 
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După terminarea introducerii noilor mărimi în 
set, în fereastra de « Editor set mărimi » se 
apasă butonul « Acceptă ». La apăsarea 
butonului se va deschide o fereastră de 
avertizare cu un mesaj de atenţionare asupra 
faptului se vor adăuga noi gradări în tabelele de 
gradare. Dacă se doreşte în continuare 
adăugarea noilor mărimi se va apăsa butonul 
« Yes »În caz contrar se va apăsa butonul 
« No ». 

 
 
 

Noile mărimi introduse vor fi afişate în 
meniul din dreapta ecranului. De asemeni 
gradările pentru mărimile noi vor apare desenate 
alături de gradările deja existente şi vor avea 
pasul de gradare al ultimei mărimi  existente 
anterior în set pentru mărimile adăugate la 
inceputul sau sfârşitul setului. Pentru mărimile 
intermediare pasul de gradare va fi calculat 
proporţional cu indexul mărimii intermediare. 
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Generarea automata a unui set de marimi combinat 

 

Pentru a genera automat un set de mărimi 
combinat se intra în modul de lucru GRADARE şi 
se face click pe butonul « Editează set mărimi » 

 

In fereastra apărută se apasă butonul 
« Generare set mărimi » 

 
 

La apăsarea butonului « Generare set mărimi » 
apare fereastra « Generare set mărimi combinate » 
în care se introduc numele mărimilor 
corespunzătoare celor patru categorii de seturi de 
mărimi despărţite de spaţiu în câmpurile 
corespunzătoare. 

In exemplul alăturat se va crea un set de 
mărimi combinat, cu mărimi în coloanele de la 
« Mărimi », « Talii » şi « Conformaţii ».Pentru 
aceasta se vor introduce numele mărimilor în 
câmpurile din dreptul textului « Definire set 
mărimi », « Definire set talii » şi « Definire set 
conformaţii ». 

Dacă se doreşte ca numele marimilor 
combinate să fie despărtite de un anumit caracter 
acesta se introduce în câmpul din dreptul mesajului 
« Separator ». 

După introducerea numelor mărimilor se apasă 
butonul « Generare ».  
 

După apăsarea butonului « Generare » va rezulta un set de mărimi combinat. 
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Dacă se doreşte eliminarea completă a unei grupe de mărimi, acest lucru poate fi realizat foarte uşor prin 

debifarea coloanei corespunzătoare acesteia. 
În urma eliminării unei grupe de gradare, pe coloana mărimilor vor fi o serie de mărimi care se repetă. Pentru 

eliminarea rapidă a acestor mărimi, în fereastra de “Editare set mărimi”  se va bifa opţiunea “Elimină mărimile 
duplicat”. În momentul bifării acestei setări, fiecare mărime din set va apărea o singură dată.   

 
Setul de mărimi iniţial 

 
Setul de mărimi cu mărimi care se 
repetă, rămase în urma eliminării  
taliilor. 

 

Se bifează opţiunea  “Elimina 
marimile duplicat” din dreapta jos a 
ferestrei “Editor set marimi”. 

 
 

Setul de mărimi rămas în urma 
eliminării mărimilor care se repetă. 
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1.10.16 Ştergerea unei mărimi dintr-un set de mărimi deja creat 
 
În modul de lucru GRADARE este posibilă eliminarea unei mărimi dintr-un set de mărimi deja gradat. 
Prin ştergerea unei mărimi dintr-un set de mărimi nu se vor pierde gradările deja existente. 
Pentru a şterge o mărime dintr-un set de mărimi deja gradat, în modul de lucru GRADARE se face click pe 

butonul de „Editare set mărimi”. În fereastra de editare set mărimi se face un click pe mărimea care urmează a fi 
ştearsă şi apoi se apasă butonul « Şterge  mărimea selectată din setul de mărimi ».  

 

  

 

În cazul în care dorim să scoatem o mărime 
dintr-un set de mărimi deja gradat, în modul de 
lucru GRADARE  se face click pe butonul « Editare 
set mărimi » 

 

 

În fereastra de editare set mărimi, se 
selectează mărimea care urmează a fi ştearsă şi 
se apasă butonul « Şterge  mărimea selectată din 
setul de mărimi ».  

Mărimea selectată va fi ştearsă din setul de 
mărimi fără a afecta gradările curente. 

După terminarea ştergerii mărimilor, pentru 
acceptarea modificărilor făcute în setul de mărimi 
se apasă butonul « Acceptă » 

 

 

 
La apăsarea butonului « Acceptă » din 

fereastra « Editor set mărimi » apare un mesaj de 
averizare asupra faptului că unele gradări vor fi 
eliminate şi utilizatorul este întrebat dacă doreşte 
să continuie. Pentru a accepta modificările făcute 
se apasă butonul « Yes », dacă se renunţă la 
ştergerea mărimilor se apasă butonul « No » 

 

 

Mărimile şterse nu vor mai fi afişate la mărimi 
în dreapta ferestrei programului, iar mărimile 
rămase nu sunt afectate de ştergerea mărimilor 
extreme. 
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1.10.17 Anularea gradării unui punct. Anularea gradărilor unui model 
 
Pentru a anula gradarea unui punct se selectează tabelul de gradare activ, se selectează punctul apoi se 

apasă butonul « Anulează gradarea punctelor selectate ». Gradarea va fi anulată doar pentru tabelul de gradare 
setat ca fiind activ. Dacă se doreşte anularea gradării punctului şi în celelalte tabele de gradare, acestea se vor 
seta pe rând ca fiind tabele active ale punctului şi se va apăsa butonul « Anulează gradarea punctelor 
selectate ». 

Pentru a anula în întregime gradarea modelului, pe toate tabelele de gradare ale punctelor, inclusiv setul de 
mărimi, se apasă săgeata din dreapta butonul « Anulează gradarea punctelor selectate » şi din meniul afişat se 
apasă « Anulează toate gradările ». 

 

 
 
Se selectează tabelul activ de gradare. 
Se face click pe punctul a cărui gradare urmează a fi 

anulată. Pot fi selectate şi mai multe puncte prin încercuire 
sau apăsând tasta SHIFT 

 

Se apasă butonul « Anulează gradarea punctelor 
selectate » 

 

Tabelul de gradare al punctului a fost anulat, toate 
valorile au fost sterse. 

 
Obs. Pentru a realiza anularea gradării şi în celelalte tabele de gradare ale unui punct se realizează în mod 

succesiv paşii de selectare a tabelului activ, de selectare a punctului sau punctelor şi de apăsare a butonului 
« Anulează gradarea punctelor selectate ». 

 
Atenţie: La selectarea opţiunii “Anulează toate gradările” din meniul apărut la apăsarea săgeţii din dreapta 

butonului “Anulează gradarea puntelor selectate” se vor şterge gradările de pe toate piesele din model, inclusiv 
setul de mărimi. 

   
 
1.10.18 Modificarea formei mărimii de bază fără modificarea celorlalte mărimi din set 
                                          

 
 În modul de lucru Gradare se poate modifica o mărime fără a influenţa celelalte mărimi ale şablonului. 
       Pentru a realiza o astfel de modificare, mărimea ce urmează a fi modificată trebuie să fie setată ca mărime 
de bază după care se apelează funcţia « Modifică forma mărimii de bază fără a modifica celelalte gradări ». 
În urma activării acestei funcţii se poate aplica modificarea formei şablonului aşa cum se face în modul de lucru 
« Modificare formă » 
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Pentru a putea schimba 
forma unui şablon doar 
pentru o mărime din setul 
definit  trebuie setată ca 
mărime de bază mărimea 
care trebuie modificată. 

 

Se apasă butonul de 
« Modifică forma mărimii de 
bază fără a modifica 
celelalte gradări ». Atât timp 
cât butonul este apăsat se 
va putea modifica forma 
mărimii de bază fără a 
modifica celelalte gradări. 

 
Tipuri de modificări ce pot fi aplicate pe mărimea de bază fără a modifica forma celorlalte gradări ale 

şablonului. 
 -manual controlată; 
 -manual liberă 

A. Modificare manual controlată: 
 
1. Modificarea poziţiei punctelor prin modificarea coordonatelor XY 

 
                  

2. Modificarea poziţiei unui punct din săgeţile de pe tastalură sau mutarea cu micro-pas, săgeată şi CTRL  

     

La o apăsare a săgeţii 
de pe tastatură punctul 
de gradare de pe 
mărimea de bază se va 
deplasa în sensul indicat 
cu 1 cm. Dacă se ţine 
tasta CTRL apăsată şi 
se apasă săgetile de pe 
tastatură punctul de 
gradare se va delasa cu 
0,1 cm. 

3. Modificarea valorii unghiului tangentelor 
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4. Modificarea prin aliniere a punctelor orizontal,  vertical, rectiliniu ca în modul de lucru modificare formă 

 
5. Modificarea lungimii unei curbe prin editarea casuţei corespunzătoare intorducand valoarea dorită . 

 
 

B.Modificare liberă: 

1.Modificare prin tragere cu mouse-ul a punctului de 
gradare 
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2.Modificara punctului de curbă prin tragere cu mouse-ul 

 

3.Modificare curbei prin tragere cu mouse-ul 

 
4.Modificarea punctului prin magnetizare cu ALT apăsat intr-un punct de pe un alt şablon 

Dacă la mutarea punctului  se apasă  ALT punctul 
selectat poate fi magnetizat peste alte puncte. 
Se poate face magnetizarea chiar şi într-un punct de pe 
altă gradare. 

 
 

Regula de gradare a punctului modificat 

 
 
Regula de gradare corespunzătoare punctului căruia i s-a schimbat  poziţia este recalculată automat astfel 

încât  să nu se modifice în nici un fel celelalte mărimi din set. 
Noua regulă de gradare poate fi vizualizată în tabelul de gradare al punctului. 
 

Obs. Trecerea de la un punct de gradare la altul pe o piesă, se poata face cu tasta TAB, în sensul acelor de 
ceasornic, consecutiv. Dacă în timpul gradării sunt selectate picluri distanţă, se trece la următorul piclu distanţă. 
Dacă în timpul gradării sunt selectate diverse puncte interne (punct auxiliar interior, vârf de axă text, vârf axă fir 
drept ), se trece la următorul punct intern gradabil. Pentru a reveni la elementul anterior, se apasă combinaţia de 
taste SHIFT+TAB. 
 

Anularea modificării manuale 
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Pentru a anula tabelele de gradare ale piesei pe care s-a modificat forma mărimii de bază fără a modifica 
celelelalte gradări se apasă săgeata din dreptul butonului « Anulează “modificarea manuală” pentru tabelele de 
gradare selectate » şi din meniul apărut se selectează: 

- « Anulează “modificarea manuală” pentru puncte » în cazul în care se doreşte anularea 
gradării manuale doar pentru punctele de curba selectate; 

- « Anulează “modificarea manuală” total pe piesă » în cazul în care se doreşte anularea 
gradării manuale pentru toate punctele de curba modificate manual de pe piesă; 

La selectarea uneia din aceste opţiuni toate punctele de curbă şi punctele de control de pe piesă 
care au fost modificate manual îşi vor actualiza gradările automat.  

 

 

 

Piesă cu gradarea modificată 
manual pe mărimea de bază. 

Pentru a anula tabelele de gradare ale 
piesei pe care s-a modificat forma mărimii 
de bază fără a modifica celelalte gradări se 
apasă săgeata din dreptul butonului 
« Anulează “modificarea manuală” pentru 
tabelele de gradare selectate » şi se alege 
una din opţiunile afişate. 

La selectarea uneia din 
opţiunile afişate toate punctele de 
curbă şi punctele de control de pe 
piesă care au fost modificate 
manual îşi vor actualiza gradările 
automat. 

 
 

1.10.19 Gradarea punctelor tehnice interioare şi a axelor 
 
 Punctele tehnice interioare pot fi gradate ca orice alt punct gradat. Se selectează piesa, se selectează 

punctul tehnic interior, se face click dreapta cu mouse-ul pentru a se afişa tabelul de gradare şi se scriu cotele de 
gradare în tabelul de gradare activ coresunzător. 

 În mod similar se pot grada şi punctele care definesc axa de fir drept. Deşi nu pare necesară la prima 
vedere, gradarea înclinaţiei axei de fir drept poate fi foarte utilă  pentru a menţine de exemplu axa de fir drept 
paralelă cu un anumit segment de contur care îşi modifică poziţia prin gradare, după cum se poate vedea în 
exemplul de mai jos. 

 

 

În urma gradării piesei, segmentul AB este inclinat pe 
mărimile extreme. Proiectantul doreşte ca firul ţesăturii să fie 
aliniat la linia dată de segmentul AB pe toate mărimile. Axa de 
fir drept este însă orizontală, deşi segmentul AB este tot mai 
înclinat. 

 

Cele două puncte din capetele axei de fir drept se pot 
grada ca orice alt punct, astfel încât axa de fir drept să 
rămână perfect paralelă cu segmentul AB, pe toate mărimile 
gradate, atât pe mărimea de bază, cât şi pe mărimile extreme 
din această gradare: 40 şi 54 

 
 
1.10.20 Gradarea piclurilor 
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In afară de posibilitatea de a grada o serie de elemente tehnice ca axele şi punctele tehnice interioare în 
Gemini Pattern Editor se pot grada şi piclurile distanţă. Pentru aceasta se selectează piesa, se selectează piclul 
distanţă şi se face click dreapta cu mouse-ul pentru a se afişa tabelul de gradare. Pentru a selecta un piclu 
distanţă plasat într-un punct se va tine apăsată tasta CTRL în momentul în care se face click pe piclul distanţă 
care trebuie gradat.  

 

Pentru a grada un piclu distanţă, se selectează piesa, după care în modul de lucru Gradare 
se face click cu mouse-ul pe acesta. Se observă că la selectarea piclului cursorul devine similar 
cu cel din modul de lucru Industrializare 

 

În cazul în care piclul care trebuie gradat este plasat într-un punct pentru a evita selectarea 
punctului respectiv în loc de selectarea piclului se va ţine apăsată tasta CTRL. 

 

 
Pentru a afişa tabelul de gradare al piclului selectat se face 

click dreapta cu mouse-ul sau se apasă butonul « Afişează 
tabelul de gradare al punctului » din bara de butoane.  

 
Ca şi tabelul de gradare al unui punct, tabelul de gradare al 

piclului distanţă are şi el patru tabele de gradare pentru un piclu: 
« Mărimi », « Talii », « Conformaţii » şi « Mărimi extra ». 
Acestea vor fi active în funcţie de prezenţa mărimilor în 
coloanele mărimi, talii, conformaţii şi mărimi extra din fereastra 
de « Editare set mărimi » 

Spre deosebire de tabelul de gradare al unui punct, tabelul 
de gradare al piclului distanţă cuprinde trei coloane: « dist », 
« depl » şi « pas ». 

În coloana « dist » utilizatorul va completa distanţa la care 
doreşte să fie plasat piclul faţă de punctul de reper pentru 
fiecare mărime în parte mai puţin mărimea de bază pentru care 
distanţa a fost setată în modul de lucru “Industrializare”. În 
coloana « pas » se va completa deplasarea piclului faţă de 
poziţia sa pe mărimea anterioară. Dacă piclul are o gradare 
uniformă, pasul va fi acelaşi între toate mărimile. În mod 
automat, în coloana « depl » vor apărea distanţele între poziţia 
piclului pe mărimea de bază şi poziţia piclului pentru mărimea 
curentă. La fel ca şi distanţa şi pasul, deplasamentul poate fi 
completat în mod direct pentru fiecare mărime în parte.  

Gradarea piclului se va face în mod similar pentru toate 
tipurile de gradare, prin completarea coloanelor « dist », 
« depl » şi « pas » a celor patru tabele de gradare ale piclului în 
funcţie de prezenţa mărimilor în aceste tabele.  

 
       
  La modificarea valorilor uneia dintre cele 3 coloane care dau gradarea piclului, celelalte se v-or actualiza. 

De ex: dacă utilizatorul modifică valorile din coloana « dist », se vor recalcula automat paşii de deplasare din 
coloana « pas » şi deplasamentele din coloana “depl”. Deplasamentul şi pasul v-or fi “0” întotdeauna pentru 
mărimea de bază în toate cele 4 tabele de gradare.  

Pentru a copia regula de gradare de la un piclu la altul se folosesc combinaţiile de taste CTRL+F şi CTRL+G 
în acelaşi mod ca la copierea gradării dintr-un punct în altul, ţinându-se cont întotdeuna că copierea gradări se 
face doar pentru tabelul setat ca fiind activ în momentul apăsării combinaţiilor respective de taste. Intotdeauna 
distanţa declarată a piclului va fi aceeaşi cu distanţa sa de pe mărimea de bază. La schimbarea mărimii de bază 
se modifica atât pasul cât şi deplasamentul actualizându-se  cu 0 pe mărimea de bază. Distanţa declarată în 
modul de lucru « Industrializare » se va pastra ca o valoarea separată pentru piclu. 

La adăugarea unei mărimi noi la începutul sau sfârşitul unui set de mărimi, piclurile distanţă se vor grada 
automat preluând acelaşi pas de gradare cu ultimele mărimi existente anterior în set. 
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Pentru a anula gradarea unui piclu distanţă pentru unul din tabelele de gradare ale acestuia, se selectează 
piclul apoi se apasă butonul « Anulează gradarea punctelor selectate ». 

În cazul în care la gradarea unui piclu distanţă se obţin valori negative la anumite mărimi pentru distanţa 
acestuia în tabelul de gradare, de fapt în modul de lucru Industrializare distanţa nu va avea valoare negativă ci 
se va schimba doar sensul de plasare al piclului respectiv faţă de punctul de reper ales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10.21 Alinierea mărimilor gradate la axa de fir drept 
 
Dacă în urma efectuarii unei operaţiuni de aliniere definitivă a mărimilor la două puncte (pack definitv) 

mărimele gradate au fost rotite faţă de mărimea de bază şi prin aceasta s-a rotit şi linia de fir drept, sau dacă 
linia de fir drept a fost gradată şi are înclinaţii diferite de la o mărime la alta, se poate folosi comanda de aliniere 
a mărimilor gradate la axa de fir drept. Se selectează tabelul de gradare activ pentru care se doreşte alinierea, 
se selectează o piesă şi se apasa butonul « Aliniază mărimile gradate la axa de fir drept ». Mărimile vor fi rotite şi 
translate doar pentru tabelul activ de gradare  astfel încât originea şi direcţia axelor de fir drept de pe toate 
mărimile să coincidă.  

  
 
Urmare a gradării axei de fir drept exemplificată mai 

sus, axele de fir drept ale mărimilor nu mai sunt 
suprapuse, şi sunt inclinate faţă de orizontală. 

Se apasă butonul “Aliniază mărimile gradate la axa 
de fir drept”; aşezarea mărimilor se va schimba, astfel 
încât axele de fir drept să fie suprapuse la orizontală 

 
1.10.22 Calcularea automată a gradării unui punct pe baza punctelor gradate învecinate 
Gradarea unui punct poate fi calculată automat de program pe baza regulilor de gradare ale punctelor 

învecinate. În modul de lucru « GRADARE » se selectează tabelul activ pentru care se va calcula automat 
gradarea, se face click pe piesă, se selectează prin click un punct apoi se apasă butonul « Calculează gradarea 
punctului în funcţie de gradările punctelor învecinate ». Programul va recalcula automat gradarea punctului  doar 
pentru tabelul activ de gradre şi va afişa rezultatul.  

Pentru a calculul automat al gradării şi pentru celelalte tabele ale punctului se vor parcurge pe rând paşii de 
selectare a noului tabel activ de gradare, se selectare a piesei, de selectare a punctului şi de apăsare a butonului  
« Calculează gradarea punctului în funcţie de gradările punctelor învecinate ». 

 
Calcularea automata a gradarii unui punct pe baza gradarii punctelor invecinate 
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În modul de lucru 

« GRADARE » se selectează 
prin click punctul a cărui gradare 
trebuie calculată automat 

Se apasă butonul « Calculează 
gradarea punctului în funcţie de 
gradările punctelor vecine » 

Programul calculează 
automat gradarea punctului pe 
baza regulilor de gradare ale 
punctelor învecinate, în funcţie de 
distanţele de la punctul modificat 
până la cele doua puncte de 
referinţă. 

 
1.10.23 Gradarea derivată  
 
In locul regulilor de gradare derivate şi a transformărilor, acum este posibil ca pentru fiecare coordonată X şi 
Y să se aplice o formulă. Formula poate conţine: gradarea pe verticală a unui punct, gradarea pe orizontală 
a unui punct, gradare pe diagonală, pasul de gradare dintre 2 puncte pe verticală sau pe orizontală şi 
variaţia distanţei dintre 2 puncte . 
 

Pentru a grada un punct cu gradare derivată, mai întîi trebuie selectat punctual căruia I se va aloca regula de 
gradare derivată apoi se selectează din partea dreapta a meniului funcţia “Gradare derivată” Odată funcţia bifată 
va apare un mesaj de averizare, precum că regula de gradare a punctului selectat va fi ştearsă. Pentru a continua 
se apasă butonul OK. 

 
După apăsarea butonului “OK” în partea dreaptă a ecranului va fi afişat meniul specific funcţiei de gradare 
derivată. In cele două campuri editabile, utilizatorul trebuie să tasteze formula de gradare aferentă punctului 
selectat. In campul “Formula pe X” utilizatorul va introduce formula aferentă regului de gradare ce va fi aplicată pe 
direcţia X iar în campul “Formula pe Y” utilizatorul va introduce formula aferentă regulii de gradare ce va fi aplicată 
pe direcţia Y. Formulele ce pot fi aplicate sunt următoarele: 

 HG(nume punct) – gradarea pe orizontală a punctului nume 
 VG(nume punct) – gradarea pe verticala a punctului nume 
 DG(nume punct) – gradarea directă (pe diagonala) a punctului nume 
 VD(nume punct1, nume  punct2) – pasul de gradare a distantei pe verticală dintre cele 2 puncte 
 HD(nume punct1, nume punct2) – pasul de gradare a distanţei pe orizontală dintre cele 2 puncte 
 DD(nume punct1, nume punct2) – pasul de gradare a distanţei directe dintre cele 2 puncte 
 CD(nume punct1, nume punct2) – gradarea (variaţia) a distanţei măsurate în sens orar între cele 2 

puncte 
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Gradarea derivată pe orizontală şi pe verticală 

 
Pentru a utiliza gradarea unui punct în realizarea gradării derivate pentru punctual selectat, punctului iniţial 
trebuie să i se atribuie un nume. In exemplul prezentat, punctual iniţial are numele “1”. In continuare, utilizatorul 
trebuie să introducă formulele aferente regulii de gradare. Gradarea se poate realize numai pe verticală, numai 
pe orizontală sau pe ambele direcţii. In exemplul prezentat sunt utilizate următoarele formule de gradare: 

- HG(1), formulă introdusă în campul “Formula pe X” ceea ce înseamnă că punctua selectat va avea pe 
direcţia X gradarea pe orizontală(cea de la coloana PasX) a punctului iniţial 1.  

- VG(1), formulă introdusă în campul “Formula pe Y” ceea ce înseamnă că punctual selectat va avea pe 
direcţia Y gradarea pe verticală (cea de pe coloana PasY) a punctului iniţial 1.  

In tabelul de gradare coloanele sunt colorate în gri si 
nu sunt editabile. 
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Gradarea directă (pe diagonală) 

 
Pentru a utiliza gradarea unui punct în realizarea gradării derivate pentru punctual selectat, punctului iniţial 
trebuie să i se atribuie un nume. In exemplul prezentat, punctual iniţial are numele “2”. In continuare, utilizatorul 
trebuie să introducă formulele aferente regulii de gradare. In exemplul prezentat sunt utilizate următoarele 
formule de gradare: 

- DG(2), formulă introdusă în campul “Formula pe X” ceea ce înseamnă ca punctual selectat va avea pe 
direcţia X gradarea înscrisă în coloana “Dist” a tabelului de gradare a punctului iniţial 2. 

- Dacă în campul “Formula pe Y” utilizatorul nu introduce nicio formulă, atunci regula de gradare a 
punctului selectat pe direcţia Y va fi zero.   

 
In tabelul de gradare coloanele sunt colorate în gri si 
nu sunt editabile. 

 
 
Gradarea pe orizontală şi pe verticală între 2 puncte 

 
Pentru a utilize regula de gradare de la 2 puncte pentru gradarea derivată a unui singur punct, în primul rand 
utilizatorul trebuie să denumească cele 2 puncte iniţiale. In exemplul prezentat numele punctelor iniţiale este “4” 
şi respectiv “6”. In continuare, utilizatorul trebuie să introducă formulele aferente regulii de gradare. In exemplul 
prezentat, s-au folosit următoarele formule: 

- HD(4,6), formulă introdusă în campul “Formula pe X” ceea ce înseamnă că regula de gradare a 
punctului selectat pe direcţia X (PasX)  va fi dată de valoarea obţinută în urma măsurătorii pe X a 
diferenţei distanţei directe dintre cele 2 puncte 

- VD(4,6) formulă introdusă în campul “Formula pe Y” ceea ce înseamna a regula de gradare a punctului 
selectat, pe direcţia Y(PasY) va fi dată de valoarea obţinută în urma măsurătorii pe Y a diferenţei 
distanţei dintre cele 2 puncte 

In tabelul de gradare coloanele sunt colorate în gri si 
nu sunt editabile. 
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Gradarea directă dintre 2 puncte 

 
Pentru a utilize regula de gradare de la 2 puncte pentru gradarea derivată a unui singur punct, în primul rand 
utilizatorul trebuie să denumească cele 2 puncte iniţiale. In exemplul prezentat numele punctelor iniţiale este “4” 
şi respectiv “6”. In continuare, utilizatorul trebuie să introducă formulele aferente regulii de gradare. In exemplul 
prezentat, s-au folosit următoarele formule: 

- DD(4,6), formulă introdusă în campul “Formula pe X” ceea ce inseamnă ca regula de gradare a 
punctului selectat pe direcţia X (PasX) va fi dată de valoarea obţinuta în urmă măsuratorii obsolute a 
distanţei dintre cele 2 puncte 

- Dacă în campul “Formula pe Y” utilizatorul nu introduce nicio formulă, atunci regula de gradare a 
punctului selectat pe direcţia Y va fi zero.   

In tabelul de gradare coloanele sunt colorate în gri si 
nu sunt editabile 

 
 
Gradarea (variaţia) a distanţei măsurate în sens orar între cele 2 puncte 

 
Pentru a utilize regula de gradare de la 2 puncte pentru gradarea derivată a unui singur punct, în primul rand 
utilizatorul trebuie să denumească cele 2 puncte iniţiale. In exemplul prezentat numele punctelor iniţiale este “4” 
şi respectiv “6”. In continuare, utilizatorul trebuie să introducă formulele aferente regulii de gradare. In exemplul 
prezentat, s-au folosit următoarele formule: 
-CD(4,6), formulă introdusă în campul „Formulă pe Y” ceea ce înseamnă că regula de gradare pe Y (PasY) a 
punctului selectat va fi dată de valoarea obţinută în urma realizării măsurătorii perimetrale dintre cele 2 puncte 
- Dacă în campul “Formula pe X” utilizatorul nu introduce nicio formulă, atunci regula de gradare a punctului 
selectat pe direcţia X va fi zero.   

 
1.10.24 Copierea unei piese gradate dintr-un model în alt model 
 
Pentru a copia o piesă dintr-un model în altul se selectează piesa care trebuie copiată în alt model şi se 

apasă butonul « Copie piesa în clipboard »; în modelul destinaţie se va apăsa butonul « Lipire ». 
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Se va selecta piesa ce trebuie copiată în noul 
model. 

După selecţie se va apăsa butonul « Copie 
piesa in clipboard (Ctrl+C) » 

  
Se va deschide modelul destinaţie şi se va apăsa 

butonul « Pastează piesa din clipboard (Ctrl+V) ». 
Piesa se va copia în noul model împreună cu 

gradările aferente. 
 

Pentru a uşura copierea într-un model nou unde nu există încă un set de mărimi, programul poate realiza 
automat copierea setului de mărimi din fişierul de unde se copie piesa.  

 

Dacă piesa va fi copiată într-un model  în care nu este 
definit un set de mărimi, va fi afişat un mesaj de atenţionare 
care anunţă că setul de mărimi din fişierul sursă va fi copiat 
în modelul destinaţie.Pentru aceasta se va apăsa butonul 
« Yes ». Piesa va fi copiată cu gradările aferente. În cazul în 
care nu se doreşte copierea setului de mărimi mesajul 
anunţă că piesele vor fi copiate fară gradare, iar pentru 
aceasta se va apăsa butonul « No ». Dacă se apasă butonul 
« Cancel » se renunţă la copierea piesei respective. 

La copierea piesei dintr-un model în alt model, cu seturi de mărimi diferite, mărimile din cele două seturi se 
vor combina în funcţie de indexul acestora. Astfel, pentru fiecare tabel de gradare în parte se vor combina 
mărimile curente cu cele provenite de la piesa care se copie. Orice gradare de pe piesa copiată, care nu există 
în setul modelului destinaţie, se va insera pentru toate celelalte piese din model. Gradările care există în model 
şi nu există pe piesa copiată vor fi create şi pentru aceasta. 

De exempu dacă sunt două modele: primul model are setul de mărimi definit de mărimile 38(1), 40(2), 42(3) 
şi al doilea model are setul de mărimi definit de mărimile S(1), M(2), L(3) şi XL(4) şi se doreşte copierea unei 
piese din al doilea model în primul, după copiere setul de mărimi din primul model, modelul în care se copie, va fi 
38(1), 40(2), 42(3), XL(4). Tot timpul în setul de mărimi al modelului destinaţie vor fi adăugate mărimile cu 
indecşi diferiţi de la piesa copiată. În plus, tot timpul piesa copiată va fi în mod automat gradată pentru mărimile 
din modelul destinaţie. 

 
În exemplul de mai sus, pentru că numărul mărimilor din cele două seturi diferă şi mărimile din cel de-al 

doilea model au acelaşi index cu mărimile din primul model, primele trei mărimi din cel de-al doilea set vor lua 
denumirea primelor trei mărimi din primul set (setul modelului destinaţie) ; ce-a de-a patra mărime va fi introdusă 
cu propriul nume deoarece în setul din primul model nu există nici o mărime alocată acestui index. Toate piesele 
modelului destinaţie se vor grada automat şi pe a patra mărime – XL(4). 

Dacă sunt două modele : primul model are setul de mărimi 41(0,5), 43(1.5), în care mărimea de bază este 
41, iar al doilea model are un set combinat de mărimi 42S, 42M, 44S, 44M (în care, în coloana mărimi sunt 
mărimile cu indexul aferent : 42(1), 44(2), iar în coloana talii sunt mărimile cu indexul aferent S(1), M(2)) şi 
mărimea de bază este 42M şi se doreşte copierea unei piese din primul model în cel de-al doilea, după copiere 
setul de mărimi final va fi 41M, 42S, 42M, 43M, 44S, 44M. Astfel mărimile din primul model se vor combina cu 
mărimile din cel de-al doilea model în funcţie de indexul acestora şi de mărimea de bază. Dacă în cel de-al 
doilea set mărimea de bază ar fi 42S, setul de mărimi după copierea piesei din primul model va fi 41S, 42S, 
42M, 43S, 44S, 44M. 

De asemenea la copierea unei piese dintr-un model în altul cu mai multe seturi de mărimi definite şi de 
mărimi diferite se va afişa un mesaj de avertizare, astfel încât utilizatorul să decidă realizarea sau nu a copierii 
piesei. 

 
În cazul în care există diferenţe între seturile de mărimi se va afişa acest mesaj de avertizare. Dacă se 

apasă butonul « OK » piesele vor fi copiate actualizându-se setul de mărimi curent. Dacă se apasă « Cancel » 
se va renunţa la copiere. 
 

La copierea unor piese dintr-un model în alt model, dacă modelele au aceleaşi mărimi dar cu indexi diferiţi şi 
se doreşte păstrarea gradărilor pe mărimile comune, utilizatorul trebuie să reindexeze setul unui model (vezi 
cap1.10.2 Reindexarea mărimilor) 
 
1.11 Modul de lucru « MĂSURĂTORI şi VERIFICARI » 
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Modul de lucru « MĂSURĂTORI şi VERIFICĂRI » oferă utilizatorului funcţii pentru  
- măsurarea distanţei între două puncte în line dreaptă sau de-a lungul 

liniei de coasere 
- alipirea sau suprapunerea a două piese pe punctele indicate 
- translarea piclurilor de pe un segment de contur pe altul 
- măsurarea unghiurilor şi ariei  pieselor  

Pentru a intra în acest  mod de lucru trebuie să apăsaţi pe butonul « Măsurători şi 
verificări ». În acest mod de lucru există şase tipuri de funcţii de verificare şi măsurare, fiecare cu un cursor 
specific.  După apăsarea butonului « Măsurători şi verificări » se intră direct în funcţia de măsurare distanţă între 
două puncte de-al lungul conturului, iar cursorul este:      

Atentie ! Pentru a realiza măsurători trebuie definit în prealabil un set de mărimi . 
 
1.11.1 Măsurarea distanţei între două puncte de-a lungul conturului piesei 
 
Pentru a măsura distanţa între două puncte ale unei piese de-a lungul perimetrului, în modul 

de lucru « MĂSURĂTORI şi VERIFICĂRI » se apasă butonul « Măsoară distanţa perimetrală ».  
    * Se face click pe punctul de start al măsurătorii,  

           * Se parcurge piesa în sens orar şi se face click pe punctul de final al măsurătorii sau pe piclul până 
în care se. doreşte realizarea măsurătorii 

Distanţa măsurată apare afişată în partea de sus a ecranului, atât pentru mărimea de bază pe care se 
lucrează, cât şi pentru mărimile gradate, dacă sunt selectate în vederea efectuării masurătorii elemente de 
gradare (punct de gradare, piclu, punct tehnic interior).  

 
Dacă se face o măsurătoare de contur dintr-un punct până în acelaşi punct al piesei se afişează valoarea 

întregului perimetru al piesei respective. 
Măsurătoarea efectuată poate fi adăugată la tabelul de măsurători (vezi paragraful 1.11.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Măsurarea distanţei dea lungul conturului 

 

In modul de lucru « 
MĂSURĂTORI şi VERIFICARI » se 
apasă butonul « Măsoară distanţa 
perimetrală ». Pe ecran vor fi active 
toate punctele de pe conturul pieselor 
şi toate piclurile. 

 

Se face click pe primul punct, de 
unde se începe măsurarea distanţei. 

După selectarea  punctului 
din care începe măsurătoarea  
rămân active doar punctele şi 
piclurile piesei selectate, punctele 
tehnice interioare nefiind active. 

 

 

In sens orar, se parcurge conturl 
piesei până în punctul sau piclul  la 
care trebuie măsurată distanţa şi se 
face click. Rezultatele măsurătorii 
sunt afişate în partea de sus a 
ecranului, atât pentru mărimea de 
bază cât şi pentru mărimile gradate. 

          Rezultatul măsurătorii este afişat în partea de sus a ecranului. Programul execută simultan şi 
măsurătoarea pe mărimile gradate, daca elementele selectate in vederea măsuratorii sunt elemente de gradare. 
Distanţa măsurată pe mărimea de bază  este afişată pe fundal negru iar distanţele măsurate pentru celelalte mărimi 
sunt afişate pe fundal alb. 

          Dacă pe zona de contur măsurată se întâlneşte o pensă, aceasta poate fi considerată închisă (nu se 
măsoară interiorul pensei), sau poate fi considerată deschisă (se măsoară şi interiorul pensei). 

 

 

Cursor 
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Dacă sunt foarte multe mărimi pe model, rezultatul măsurătorilor nu poate fi afişat pentru toate acestea 
simultan, datorită insuficienţei spaţiului in acea zonă. Pentru a putea vizualiza masurătoarea şi pe mărimile care nu 
sunt afişate, se va apăsa click stânga mouse pe capătul tabelului (în partea stângă sau dreaptă în funcţie de situaţie) 
pentru a rula pe rând toate măsurătorile de la fiecare mărime. Pentru vizualizarea rapidă a tuturor valorilor de pe 
toate mărimile se va ţine apăsat click stânga mouse, astfel mărimile rulănd în mod continuu. 

 
 
 
1.11.2 Măsurarea distanţei între două puncte în linie dreaptă 
 Pentru a măsura distanţa directă între două puncte, în modul de lucru « MĂSURĂTORI şi 

VERIFICĂRI » se apasă butonul « Măsoară distanţa în line dreaptă între două puncte ».   
Măsurătorile în line dreaptă pot fi făcute pornind de la orice poziţie de pe piesă (în interior, pe contur sau 

înafara piesei), nu doar din puncte.   
- Se face click în locul de unde începe măsurătoarea. Dacă locul unde s-a facut clik este foarte apropiat 

de contur, programul va porni măsurătoarea din punctul de contur cel mai apropiat.  
- Se mişcă cursorul şi se face click la poziţia până la care trebuie măsurată distanţa. Această poziţie 

poate fi un piclu, un punct al piesei de pe contur, un punct tehnic interior sau orice altă poziţie din 
interiorul sau exteriorul  piesei. În timpul deplasării cursorului este 
permanent afişată distanţa faţă de punctul de plecare, precum şi 
deplsarea pe orizontală şi verticală, in raport cu axa de fir drept a 
piesei. 

Distanţa măsurată apare afişată în partea de sus a ecranului, atât pentru 
mărimea de bază pe care se lucrează, cât şi pentru mărimile gradate. 

La realizarea măsurătorii directe se poate apăsa tasta CTRL pentru 
stabilirea direcţiei precise a măsurătorii. După selectarea punctului din care 
începe măsurătoarea, ţinând apăsată tasta CTRL măsurătoarea poate fi 
direcţionată precis din 15 în 15 grade. 

Distanţa pentru mărimea de bază va fi afişată în timp real în partea de sus a ecranului.  Măsurătoarea 
efectuată poate fi adaugată la tabelul de măsurători (vezi paragraful 1.11.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Măsurarea distanţei directe între două puncte, în linie dreaptă 

 

      
 
     In modul de lucru « MĂSURĂTORI şi VERIFICĂRI » se apasă butonul « Măsoară distanţa în linie dreaptă între 
două puncte ». Pe ecran vor fi active toate punctele de pe conturul pieselor, toate piclurile şi toate punctele 
tehnice interioare. 

 

               
 
       Se face click pe primul punct, de unde se începe măsurarea distanţei. Acest punct poate fi atât un punct de 
pe contur, cât şi un punct interior al piesei. După selectarea primului punct vor rămâne active toate elementele 
menţionate (puncte, picluri, puncte tehnice interioare). Se deplasează cursorul şi se face următorul click în 
punctul de sfărşit al măsurătorii. Rezultatele măsurătorii sunt afişate în partea de sus a ecranului, atât pentru 
mărimea de bază cât şi pentru mărimile gradate, dacă măsurătoarea a fost făcută intre două elemente gradate. 
 

Tineţi apăsată tasta 

  
in timp ce măsuraţi pentru 
ca direcţia de măsurare să 
fie la un unghi precis faţă 

de coordonatele sistemului 

Cursor 
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Prin bifarea opţiunii "Măsoară valoarea absolută a distaneţei directe" se afişează distanţa in line dreaptă intre 
cele două elemente. Distanţa afişată poate fi introdusă ulterior în tabelul de măsurători. 

 
 La bifarea opţiunii "Măsoară diferenţa pe X a distanţei directe" se afişează distanţa pe orizontală (care este 

întotdeauna conformă cu paralela la axa de fir drept a tiparului) între cele doua elemente ale aceluiaşi tipar. Vor fi 
calculate automat distanţele pe toate mărimile gradate şi afişate în partea de sus a ecranului, dacă măsurătoarea 
a fost facută intre doua elemente gradate. Distanţa afişată poate fi introdusă ulterior în tabelul de măsurători. 

Atentie: Dacă tiparul nu are definita axa de fir drept, distanţa pe orizontală va fi conformă cu axa X  a 
sistemului de coordonate. Din acest motiv, valorile măsurătorilor pe un astfel de tipar, introduse in tabelul de 
măsurători, vor fi în permananţă actualizate funcţie de modificarea rotaţiei tiparului. Aceiaşi situatie o avem si in 
cazul in care măsurătoarea se face de pe o piesa pe alta. 

 
 

La bifarea  opţiunii  "Măsoara diferenţa pe Y a distanţei directe " se afişează distanţa pe verticală (care este 
întotdeauna conformă cu perpendiculara la axa de fir drept a tiparului) între cele doua elemente ale aceluiaşi 
tipar. Vor fi calculate automat distanţele pe toate mărimile gradate şi afişate în partea de sus a ecranului, dacă 
măsurătoarea a fost facută intre doua elemente gradate. Distanţa afişată poate fi introdusă ulterior în tabelul de 
măsurători. 

Atentie: Dacă tiparul nu are definita axa de fir drept, distanţa pe verticală va fi conformă cu axa Y a sistemului 
de coordonate. Din acest motiv, valorile măsurătorilor pe un astfel de tipar, introduse in tabelul de măsurători, vor 
fi în permananţă actualizate funcţie de modificarea rotaţiei tiparului. Aceiaşi situatie o avem si in cazul in care 
măsurătoarea se face de pe o piesa pe alta.  

 

Se poate 
apăsa tasta CTRL 
pentru stabilirea 
direcţiei precise a 
măsurătorii. După 
selectarea 
punctului din care 
începe 
măsurătoarea, 
dacă se ţine 
apăsată tasta 
CTRL 
măsurătoarea 
poate fi direcţionată 
precis din 15 în 15 
grade. 

 

 
Rezultatul măsurătorii este afişat în partea de sus a ecranului. Programul execută simultan şi măsurătoarea pe 
mărimile gradate. Distanţa măsurată pe mărimea de bază (mărimea curentă afişată pe ecran) este afişată pe 
fundal negru iar distanţele măsurate pentru celelalte mărimi sunt afişate pe fundal alb. Dacă sunt foarte multe 
mărimi se va merge cu mousul şi se va da click una din zonele de capăt ale tabelului pentru a rula toate 
măsurătorile de la fiecare mărime.  Dacă se va ţine click apăsat cu mouse-ul mărimile se vor rula continuu, 
acestea putându-se vizualiza în totalitate. 
 
 
1.11.3 Compunerea măsurătorilor 

 
După ce a fost realizată o măsurătoare (pe contur sau în linie dreaptă) dacă se apăsă tasta SHIFT şi se 

execută încă o măsurătoare, valoarea acesteia se va cumula cu măsurătoarea anterioară şi va fi afişată pe bara 
corespunzătoare modului de lucru Măsurători şi verificări. 

Dacă se vor apăsa tastele ALT+SHIFT rezultatul obţinut va fi scăderea celei dea doua măsurători din prima.  
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Se va apăsa SHIFT sau ALT+SHIFT numai în momentul în care se execută primul click al celei dea doua 
măsurători. 

La adăugarea unei măsurători realizată cu ajutorul tastei SHIFT sau a combinaţiei de taste ALT+SHIFT în 
tabelul de măsurători va apare o măsurătoare compusă cu formula corespunzătoare şi măsurătorile simple din 
componenţa sa.  

 
Adunarea mai multor măsurători 

 

Se face click pe butonul 
« Măsoară distanţa perimetrală » sau 
pe butonul « Măsoară distanţa în linie 
dreaptă între două puncte » din modul 
de lucru Măsurători şi verificări.  

Se face click pe primul punct, de 
unde se începe măsurarea distanţei. 

 

 

Se deplasează cursorul şi se 
face click în punctul sau piclul până la 
care trebuie măsurată prima distanţă. 

La măsurarea în linie dreaptă, în 
timpul mişcării cursorului, sunt afişate 
în partea de sus a ecranului atât 
distanţa faţă de punctul de plecare cât 
şi deplasarea pe orizontală şi 
verticală.  

Vor fi calculate automat şi afişate 
în partea de sus a ecranului distanţele 
pe toate mărimile gradate. 

 

Se ţine apăsată tasta SHIFT şi se 
face click pe punctul din care începe 
măsurătoarea ce urmează a fi 
adăugată la măsurătoarea anterioară.  

 

Se deplasează cursorul şi se 
face click în punctul sau piclul până la 
care trebuie măsurată distanţa. 

1. 

 

2.  

Rezultatul măsurătorii compuse, 
adunarea,  este afişat în partea de 
sus a ecranului. Programul execută 
simultan şi măsurătoarea pe mărimile 
gradate. Distanţele  măsurate pe 
piese apar marcate cu roşu pe ecran. 
Mărimea de bază este afişată pe 
fundal negru iar distanţele măsurate 
pentru celelalte mărimi sunt afişate pe 
fundal alb. 
         Dacă sunt foarte multe mărimi 
se va da click stânga pe capătul 
tabelului pentru a rula toate 
măsurătorile de la fiecare mărime.  
Dacă se ţine apăsat clik stânga 
mouse, mărimile vor rula continuu, 
acestea putându-se vizualiza în 
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totalitate. 
 
Scăderea unei măsurători din altă măsurătoare 

 

Se face click pe butonul 
« Măsoară distanţa perimetrală » sau 
pe butonul « Măsoară distanţa în linie 
dreaptă între două puncte » din modul 
de lucru Măsurători şi verificări.  

Se face click pe primul punct, de 
unde se începe măsurarea distanţei. 

 

 

Se deplasează cursorul şi se 
face click în punctul sau piclul până la 
care trebuie măsurată prima distanţă. 

La măsurarea în linie dreaptă, în 
timpul mişcării cursorului, sunt afişate 
în partea de sus a ecranului atât 
distanţa faţă de punctul de plecare cât 
şi deplasarea pe orizontală şi 
verticală.  

Vor fi calculate automat şi afişate 
în partea de sus a ecranului distanţele 
pe toate mărimile gradate. 

 

Se ţin apăsate simultan tastele  
SHIFT şi ALT şi se face click pe 
punctul din care începe măsurătoarea 
ce urmează a fi scăzută din 
măsurătoarea anterioară.  

 

Se deplasează cursorul şi se 
face click în punctul sau piclul până la 
care trebuie măsurată distanţa. 

 

1. 

 

2.  

Rezultatul măsurătorii compuse, 
diferenţa,  este afişat în partea de sus 
a ecranului. Programul execută 
simultan şi măsurătoarea pe mărimile 
gradate. Distanţele  măsurate pe 
piese apar marcate cu roşu pe 
conturul pieselor. Mărimea de bază 
este afişată pe fundal negru iar 
distanţele măsurate pentru celelalte 
mărimi sunt afişate pe fundal alb. 
         Dacă sunt foarte multe mărimi 
se va da click stânga pe capătul 
tabelului pentru a rula toate 
măsurătorile de la fiecare mărime.  
Dacă se ţine apăsat clik stânga 
mouse, mărimile vor rula continuu, 
acestea putându-se vizualiza în 
totalitate. 
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1.11.4 Afişarea distanţelor segmentelor pe piese 
 
Pentru a afişa sau a ascunde distanţele segmentelor pe piese, se apasă butonul « Arată/ascunde distanţe 

pe piese ». Atât timp cât această opţiune rămâne bifată pe fiecare segment sau curbă a pieselor din model va fi 
afişată dimensiunea acestora. Pentru a ascunde distanţele segmentelor şi curbelor se debifează opţiunea 
« Arată distanţe segmente piesă ». 

 

Pentru a afişa distanţele 
segmentelor pe piese se apasă 
butonul « Arată/ascunde distanţe pe 
piese » 

După apăsarea butonului, pe toate piesele din model, vor fi afişate 
distanţele între punctele de gradare. 

 
Obs. Distanţele segmentelor se calculează numai între punctele de gradare şi doar pentru mărimea setată 

ca fiind mărime de bază. Rămân afişate pe ecran atât timp cât butonul de « Arată / ascunde distanţe pe piese » 
este apăsat. 

 
 
 
1.11.5 Măsurarea unghiurilor 
 
Pentru a măsura un unghi între trei puncte ale unei piese, în 

modul de lucru « MĂSURĂTORI şi VERIFICĂRI » se apasă 
butonul « Măsoara unghi ». Se face click pe piesa pe care se va 
măsura unghiul, apoi în ordine se face click pe cele trei puncte ale 
unghiului: primul punct de pe o latură a unghiului, al doilea punct 
din  vârful unghiului, al treilea punct de pe cealaltă latură a 
unghiului. Unghiul este măsurat în sens orar între punctele indicate. 
Valoarea unghiului este afişată în partea de sus a ecranului, atât 
pentru mărimea de bază cât şi pentru mărimile gradate. 
Măsurătoarea efectuată poate fi adaugată la tabelul de măsurători (vezi paragraful 1.11.9)  

 
Măurarea unui unghi 

   
Se face click pe primul punct al 

unghiului, de pe una din laturi 
Se face click pe al doilea punct, 

care reprezintă vârful unghiului 
Se face click pe al treilea punct, 

de pe a doua latură a unghiului 
 
1.11.6 Măsurarea suprafeţelor 
 
Pentru a măsura suprafaţa unei piese, în modul de lucru « MĂSURĂTORI şi VERIFICĂRI » se apasă 

butonul « Măsoară suprafaţa piesei ». Se face click pe piesa a cărei suprafaţă trebuie aflată. În partea de sus a 
ecranului va fi calculată şi afişată suprafaţa absolută a piesei, suprafaţa cu rezerva de coasere şi suprafaţa 
depliată.   

 
Măsurarea suprafeţei unei piese 

 

cursor 
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In modul de lucru « MĂSURĂTORI şi 
VERIFICARI » se apasă butonul « Măsoară 
suprafaţa piesei ». 

Se face click pe piesa a cărei suprafaţă 
trebuie măsurată 

 

 
 

In partea de sus a ecranului apar afişate 
valorile suprafeţei piesei cu şi fără rezervă de 
coasere şi dacă este cazul, depliată. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.11.7 Tabelul de măsurători 
 
Pentru a afişa sau ascunde tabelul de măsurători se apasă butonul 

« Arată / ascunde tabelul de măsurători » aflat în partea de sus a 
ecranului. 

Tabelul de măsurători este o unealtă deosebit de utilă în proiectarea, 
gradarea şi verificarea tiparelor. În acest tabel se pot vedea simultan 
afişate pentru toate mărimile atât dimensiunile standard cerute prin cotele 
din setul de mărimi cât şi măsurătorile de distanţe şi unghiuri făcute de proiectant pe şabloanele construite (vezi 
paragrafele 1.11.1,  1.11.2,  1.11.4)    

 

 
 

Cel mai mare avantaj al tabelului de măsurători este faptul ca distanţele măsurate şi afişate în tabel sunt 
permanent recalculate automat de program de fiecare dată când se fac modificări ale formei pieselor sau 

Cursor
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modificări în gradarea pieselor, astfel încât proiectantul poate vedea rapid cum se modifică orice cotă măsurată 
chiar în timp ce face modificările pe piesă. De asemenea, măsurătorile adăugate la acest tabel sunt tipărite în 
fişa produsului, împreună cu cotele preluate din setul de mărimi. 

 
 
In tabelul de măsurători sunt afişate pe primele rânduri cotele din setul de mărimi, pe fundal galben. Pe 

prima coloana a tabelului apare numărul curent, apoi numele cotei sau măsurătorii, prescurtarea cotei sau a 
măsurătorii, numele piesei pe care a fost făcută măsurătoarea apoi pe următoarele coloane valoarea măsurată, 
pentru fiecare mărime din set. Coloana pe care se află mărimea de bază este afişată pe fundal negru. 
Dimensiunea tabelului de măsurători poate fi mărită (spre dreapta, pentru a se vedea mai multe mărimi, sau în 
jos pentru a se vedea mai multe măsurători) sau poate fi micşorată, pentru a nu incomoda zona de lucru. De 
asemnea tabelul poate fi poziţionat oriunde pe suprafaţa de lucru.  
 

Pentru a adăuga o măsurătoare în tabel trebuie realizaţi următorii paşi: 
- se afişează tabelul de măsurători prin apăsarea butonului « Arată / ascunde tabel de măsurători » 
- se efectuează măsurătoarea de tip distanţa perimetrală, distanţa directă între puncte sau unghiuri (vezi 

paragrafele  1.11.1,  1.11.2   respectiv   1.11.4) 
- imediat după ce s-a făcut măsurătoarea, iar rezultatele măsurătorii sunt încă afişate în partea de sus a 

ecranului, se face click cu butonul din dreapta al mouse-lui pe un rând liber din tabelul de măsurători. 
Dacă măsurătoarea adăugată este o măsurătoare compusă prin folosirea tastelor SHIFT sau 
ALT+SHIFT şi aceasta nu poate fi adăugată în câmpul selectat  aceasta va fi introdusă automat 
începând cu ultimul rând liber. 

- în dreptul cursorului mouse-lui apare un mic meniu, în care se face click pe opţiunea « Adaugă 
măsurătoare ». În tabel vor apare valorile măsurate atât pentru mărimea de bază cât şi pentru mărimile 
gradate corespunzător pe coloanele din tabel. 

- Dacă este o măsurătoarea importantă, care se va păstra pentru a fi tipărită în fişa produsului, se poate 
face apoi click în căsuţa unde trebuie să apară denumirea măsurătorii pentru a se introduce denumirea 
respectivă. 

 
Pentru a elimina o măsurătoare din tabel se face click cu butonul din dreapta al mouse-lui pe linia din tabel 

unde este afişată măsurătoarea. În dreptul cursorului va apare un mic meniu, în care se face click pe opţiunea 
« Şterge măsurătoare » 

 
Adăugarea unei măsurători în tabelul de măsurători 

 
     Se efectuează măsurătoarea de tip distanţă 

perimetrală, distanţa directă între puncte sau unghi (vezi 
paragrafele (1.11.1,  1.11.2   respectiv   1.11.5) 

     Imediat după ce s-a făcut măsurătoarea, iar 
rezultatele măsurătorii sunt încă afişate în partea de sus a 
ecranului, se face click cu butonul din dreapta al mouse-lui 
pe un rând liber din tabelul de măsurători 

 

 
     În dreptul cursorului mouse-lui apare un meniu, 

în care se face click pe opţiunea « Adaugă 
măsurătoare ». În tabel vor apare automat valorile 
măsurate pentru mărimea de bază şi pentru mărimile 
gradate precum şi numele piesei pe care a fost 
realizată măsurătoarea. 

 

 
      Dacă este o măsurătoare importantă, care se va 

păstra pentru a fi tipărită în fişa produsului, se introduce 
denumirea respectivă. 

 
 
Dacă se doreşte utilizarea măsurătorii în modulul 

Made to Measure se va introduce în coloana “Scurt” o 
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După adăugarea  măsurătorii se scrie denumirea 
măsurătorii şi se apasă apoi tasta ENTER. Pentru mărimea 
de bază coloana este afişată pe fundal negru. 

prescurtare a numelui acesteia. 

 

Dimensiunea tabelului se poate mări sau micşora 
atât orizontal cât şi vertical, pentru a se vedea toate 
mărimile, respectiv pentru a se vedea mai multe 
măsurători. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ştergerea unei măsurători din tabelul de măsurători 

 
     Se face click cu butonul din dreapta al mouse-lui pe 

rândul din tabel  unde este afişată măsurătoarea ce urmează a 
fi ştearsă 

 
     În dreptul cursorului mouse-lui apare un meniu, în care 

se face click pe opţiunea « Şterge măsurătoare ».  

 
1.11.8 Adăugarea de măsurători compuse în tabelul de măsurători 
 
În Gemini Pattern Editor se pot compune măsurători fie direct în momentul măsurării (prin apăsarea tastelor 

SHIFTsau ALT+SHIFT)  fie în tabelul de măsurători prin adăugarea unei măsurători compuse. 
 
În tabelul de măsurători se pot adăuga măsurători compuse în care se pot executa automat operaţii 

aritmetice de tipul  R1+R2+R3+R4+R4, unde Rn este rândul din tabel pe care este memorată o anumită 
măsurătoare.  

 
Crearea unei măsurători compuse în tabelul de măsurători 

 
Pentru a adăuga o măsurătoare compusă, se face click cu butonul din dreapta al mouse-lui pe un rând liber din tabelul 
de măsurători. 
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În dreptul cursorului mouse-lui apare un  meniu, în care se face click pe opţiunea « Adaugă măsurătoare compusă ». 

 
În tabel va apare un nou rând marcat cu culoarea 

bleu. Pentru a fi afişate pe acest rând valorile de care 
avem nevoie trebuie să stabilim relatia de calcul. Pentru 
aceasta se va completa în câmpul liber din dreptul 
„Expresie masuratoare”  din partea de jos a tabelului 
formula de calcul. Dupa completarea formulei de calcul 
se apasă tasta ENTER iar noile valori vor fi afişate 
automat pe rândul bleu corespunzător măsurătorii 
compuse. 

După calcularea şi adăugarea măsurătorilor compuse 
se poate scrie denumirea măsurătorii şi se apasă apoi 
tasta ENTER. 

 
 
Dacă utilizatorul a realizat o măsurătoare compusă cu ajutorul tastelor SHIFT (adunare) sau ALT+SHIFT 

(scădere) şi doreşte adăugarea acestei măsurători în tabel va face click dreapta şi va alege din meniu opţiunea 
„Adaugă măsurătoare”. În tabel vor fi adăugate măsurătorile simple din componenţa sa plus măsurătoarea 
compusă cu formula corespunzătoare.  

 
Adăugarea unei măsurători deja compuse în tabelul de măsurători 

 
 

Pentru a adăuga o măsurătoare compusă, se face 
click cu butonul din dreapta al mouse-lui pe un rând liber 
din tabelul de măsurători. 

În dreptul cursorului mouse-lui apare un  meniu, în 
care se face click pe opţiunea « Adaugă măsurătoare». 

  
În tabel vor fi introduse automat mai multe rânduri care 

conţin măsurători simple şi un rând marcat cu bleu. 
Măsurătoarea compusă adăugată este deja completată cu 
formula corespunzătoare în câmpul liber din dreptul 
„Expresie masuratoare”  (în funcţie de tastele folosite Shift 
sau Alt+Shift).  

După adăugarea măsurătorilor se poate edita 
denumirea pentru fiecare măsurătoare şi se apasă apoi 
tasta ENTER. 
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Indiferent pe ce rând se va face click dreapta, 
măsurătorile astfel compuse se vor adăuga începând cu 
ultimul rând. 

 
1.11.9 Afişarea diferenţelor de creştere de la o mărime la alta pentru măsurătorile şi cotele 
din tabel 
 
Pentru a verifica gradarea sau pentru a calcula foarte uşor cotele de gradare utilizatorul are posibilitatea de 

a vizualiza diferenţele de creştere de la o mărime la alta în tabelul de măsurători. Acestea sunt calculate şi 
afişate automat dacă se selectează opţiunea « Arată diferenţa la măsurători » din meniul care se deschide cand 
se face click dreapta în tabel. 

        
 

Pentru a vizualiza diferenţele de 
creştere de la o mărime la alta în tabelul de 
măsurători, se face click cu butonul din 
dreapta al mouse-lui în tabelul de 
măsurători. 

 
 

În dreptul cursorului mouse-lui apare 
un  meniu, în care se face click pe opţiunea 
« Arată diferenţe la măsurători». 

 
 

La selectarea acestei opţiuni se va 
afişa automat câte un rând sub fiecare 
măsurătoare din tabel.  Acest rând va 
conţine diferenţele din  mărime în mărime 
pentru fiecare măsurătoare sau cotă 
existentă în tabelul de măsurători. 

 

 

Pentru a ascunde rândurile ce 
afişează diferenţele dintre măsurători 
pentru mărimile din set se va face click 
dreapta în tabel şi din meniul afişat se va 
selecta opţiunea « Ascunde diferenţa la 
măsurători ». 

 
1.11.10 Selectarea măsurătorilor sau a cotelor care vor apare tipărite în fişa produsului 
 
În tabelul de măsurători se poate selecta care din măsurători sau cotele introduse vor apare în fişa 

produsului.Se face click pe începutul rândului unde este memorată măsurătoarea.Dacă este bifat (apare o 
steluţă) atunci măsurătoarea se va tipări pe fişă. 
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Pentru ca anumite cote sau  valori din tabelul de măsurători să apară tipărite în fişa produsului se face clik 

pe începutul rândului unde este memorată măsurătoarea respectivă.Astel va apre o steluţă care va marca 
rândurile ce vor fi tipărite în fişa produsului. 

Dacă rândul era deja marcat cu steluţă şi se face click pe el atunci steluţa va dispare şi rândul respectiv nu 
va mai fi tipărit în fişa produsului.  
 

1.11.11 Salvarea şi încărcarea  denumirilor pentru măsurătorile din tabel 
 
În tabelul de măsurători se poate încărca o listă de denumiri de pe disk. Pentru aceasta, utilizatorul va trebui 

să salveze în prealabil această listă de denumiri. 
 
Salvarea denumirilor măsurătorilor din tabel  

 

Pentru a salva toate denumirile 
măsurătorilor dintr-un tabel se va face click 
dreapta în interiorul acestuia. 

 

În dreptul cursorului mouse-lui apare un  
meniu, în care se face click pe opţiunea 
« Salvează denumiri». 
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După selactarea opţiunii de salvare se 
deschide o fereastră în care utilizatorul va alege 
calea de salvare pentru denumirile din tabel şi 
numele fişierului ce va conţine aceste denumiri, 
după care va apăsa pe butonul „Save”. 

Fişierul salvat va avea extensia „dm” 

 
Încărcarea denumirilor măsurătorilor în tabel  

Pentru a încărca mai multe denumiri de 
măsurători într-un tabel se va face click dreapta 
în interiorul acestuia. 

 

În dreptul cursorului mouse-lui apare un  
meniu, în care se face click pe opţiunea 
« Încarcă denumiri». 

 

După selactarea opţiunii de încărcare se 
deschide o fereastră în care utilizatorul va 
selecta fişierului ce conţine denumirile dorite, 
după care va apăsa pe butonul „Open”. 

Fişierul încărcat  va trebui să aibă extensia 
„dm”. 

După încărcarea fişierului în tabel vor fi 
afişate denumirile pe rândurile cu numărul 
curent corespunzător. 

 
 
1.11.12 Alipirea sau suprapunerea a două piese pe punctele indicate - ASAMBLEAZA 

 
Pentru a alipi sau suprapune două piese în anumite puncte, în modul de lucru « MĂSURĂTORI şi 

VERIFICARI » se apasă butonul « Asambleaza ». Cursorul se va transforma în cursor de selecţie.   
Trebuie indicate mai întâi prin click cu mouse-ul două puncte de pe piesa care va fi mişcată şi apoi două 

puncte corespondente de pe piesa care va rămâne fixă şi la care se va face alipirea. După ce s-a facut click şi 
pe ultimul punct, prima piesă este rotită şi deplasată automat de program astfel încât să se suprapună,în 
punctele selectate, cu piesa fixă.  

 
Prin această operaţiune se poate realiza atât alipirea cât şi suprapunerea a două piese. Scopul funcţiei este 

acela de a verifica corespondenţa de formă între piese care urmează a fi cusute împreună. După efectuarea 
alipirii se pot afişa şi gradările pieselor, sau se poate selecta din modul de lucru « GRADARE » o altă mărime de 
bază (vezi paragraful  1.10.11) pentru a verifica corespondenţa pieselor şi pe alte mărimi. 
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Alipirea sau suprapunerea a două piese 

 

In modul de lucru « MĂSURĂTORI şi 
VERIFICARI » se apasă butonul « Asambleaza ». 
Cursorul se va transforma în cursor de selecţie. 

 

Se face click pe primul punct de potrivire, pe 
piesa mobilă, care va fi alipită 

 

Se face click pe al doilea punct de potrivire, 
pe piesa mobilă, care va fi alipită 

 

Se face click pe primul punct de potrivire de 
pe piesa fixă, corespondent primului punct de pe 
piesa mobilă 

 

Se face click pe al doilea punct de potrivire de 
pe piesa fixă, corespondent celui de al doilea 
punct de pe piesa mobilă 

 

După ce au fost indicate cele patru puncte de 
potrivire, programul realizează rotirea şi translarea 
piesei mobile pentru a se alipi perfect la piesa fixă 

 

La fel ca şi 
pentru alipire, 
aceeaşi funcţie se 
poate folosi şi pentru 
suprapunerea a două 
piese 

 

cursor 
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1.11.13 Suprapunerea unui punct de pe o piesă peste un punct de pe altă piesă - MARRY  
 
În modul de lucru MĂSURĂTORI ŞI VERIFICĂRI se poate mişca o piesă, fără a o roti, până când un punct 

indicat pe piesa mobilă se suprapune peste un punct indicat de pe piesa fixă. 

 

În modul de lucru « MĂSURĂTORI şi VERIFICARI » se apasă 
butonul « Marry ». Cursorul se va transforma în cursor de selecţie. 

 

Se face click pe punctul de potrivire, pe piesa mobilă, care va 
fi alipită 

 

Se face click pe punctul de potrivire de pe piesa fixă, 
corespondent punctului de pe piesa mobilă 

 

După ce au fost indicate cele două puncte de potrivire, 
programul realizează translarea piesei mobile, fără a o roti, pentru 
a se alipi perfect la piesa fixă în punctele selectate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.11.14 Simularea îmbinării prin coasere a două piese  
 
Prin apăsarea butonului « Simulare coasere » în modul de lucru MĂSURĂTORI ŞI VERIFICĂRI se poate 

vizualiza într-un mod dinamic cum se realizează îmbinarea între două piese. Astfel o piesă se va roti în jurul altei 
piese pornind din punctele selectate în sensul indicat de utilizator. Pentru aceasta se va selecta mai întâi punctul 
de pornire de pe piesa care va rămâne fixă apoi punctul care indică direcţia de parcurgere a piesei fixe după 
care  se vor selecta punctele corepunzătoare de pe piesa mobilă.     

Simularea coaserii se poate face parcurgand conturul cu pensele închise sau deschise, parcurgând din 
punct în punct, din piclu în piclu sau cu un pas setabil de simulare. Utilizatorul poate simula chiar şi realizarea 
unei cusături încreţite. 

La finalul simulării se poate opta pentru pastrarea pieselor în poziţia de simulare. 

   

In modul de lucru « MĂSURĂTORI şi VERIFICARI » se apasă butonul 
« Simulare coasere ». Cursorul se va transforma în cursor de selecţie. 

cursor 

   

  cursor 
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Se selectează punctul de 
pornire de pe piesa fixă după 
care se selectează un punct 
care indică sensul de rotire de 
pe aceeaşi piesă. 

Se face click în punct 
când apare scris OK în dreptul 
cursorului de selecţie 

 

 

Se selectează punctul de 
pornire de pe piesa mobilă 
după care se selectează un 
punct care indică sensul de 
rotire de pe aceeaşi piesă. 

Se face click în punct 
când apare scris OK în dreptul 
cursorului de selecţie 

 

 

După selectarea punctelor 
piesele apar poziţionate cu 
punctele de pornire suprapuse 
şi se deschide o fereastră de 
diaog. În fereastra „Simulare 
coasere” utilizatorul poate opta 
pentru simularea unei cusături 
încreţite, pentru simularea 
îmbinării cu pensele închise şi 
pentru păstrarea poziţiei 
pieselor la terminarea 
simulării. 

 

Simularea se face în 
funcţie de pasul introdus, iar 
utilizatorul poate seta acest 
pas în editul de la „Pas 
simulare”. 

Pentru a vizualiza 
simularea se va apăsa pe 
butonul „Simulează coaserea 
în sensul indicat”. Se poate 
vizualiza simularea şi în sens 
opus dacă se apasă butonul 
„Simulează coaserea în sens 
opus”. Aceste butoane sunt 
poziţionate în partea de jos a 
ferestrei „Simulare coasere”.  

 

Se poate vizualiza simulând coaserea din punct în punct. În 
această situaţie parcurgerea conturului nu se va face ţinând cont de 
pasul de simulare ci de punctele de pe conturul pieselor. Simularea din 
punct în punct se poate realiza în sensul indicat iniţial prin apăsarea 
butonului „Sare la punctul gradat următor”. Pentru a simula în sens 
opus se va apăsa butonul „Sare la punctul gradat anterior”. 
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Se poate vizualiza simulând coaserea din piclu în piclu. În această 
situaţie parcurgerea conturului nu se va face ţinând cont de pasul de 
simulare ci de piclurile de pe conturul pieselor. Simularea din piclu în 
piclu se poate realiza în sensul indicat iniţial prin apăsarea butonului 
„Sare la piclul următor”. Pentru a simula în sens opus se va apăsa 
butonul „Sare la piclul anterior”. 

 

 
 Pentru a încheia simularea coaserii se apasă butonul „Închide” din josul ferestrei „Simulare coasere”. 
 
1.11.15 Translarea piclurilor de pe un segment de contur pe altul 
 
 Când două piese urmează a fi cusute împreună, se aplică de obicei picluri de potrivire pe ambele piese, 

la distanţe similare faţă de anumite puncte de referinţă. Pentru a uşura aceste operaţiuni, programul Gemini 
Pattern Editor oferă posibilitatea ca piclurile de potrivire să fie create doar pe una din piese, apoi să fie copiate 
automat şi pe piesa corespondentă. Prin această operaţiune se 
economiseşte timp şi se asigură o corespondenţă perfectă a 
distanţelor de potrivire a piclurilor.  

  
Pentru a transfera piclurile de pe un segment de contur pe altul, 

în modul de lucru « MĂSURĂTORI şi VERIFICĂRI » se apasă pe 
butonul « Translare picluri ». Cursorul se transformă în cursor de 
selectare.  

 
 
Se selectează pe prima piesă zona de pe care vor fi copiate piclurile: 

 Se face click pe prima piesă în punctul de referinţă de unde începe zona de contur de pe care 
vor fi copiate piclurile.  

 Se face click pe punctul până la care vor fi copiate piclurile pentru a fi translate 
 Se face click pe contur între cele două puncte, pe partea din piesa de pe care se vor copia 

piclurile. Piclurile existente pe zona de contur selectată sunt extrase de program prin calcularea 
distanţei lor faţă de punctul de pornire a selecţiei. 

Se trece apoi la a doua piesă şi se selectează zona pe care se vor copia piclurile:  
 se face click pe primul punct, de unde se va începe translarea piclurilor,  
 se face click pe punctul până unde se vor copia piclurile,  
 se face click pe zona de contur al piesei unde trebuie copiate piclurile 

Programul va copia automat piclurile din zona selectată de pe prima piesă şi le aplică pe  zona de contur 
selectată pe a doua piesă, la aceleaşi distanţe faţă de primul punct al selecţiei. 

  
Translarea piclurilor de potrivire între două segmente de contur 

   
Se face click pe prima piesă în 

punctul de referinţă de unde începe 
zona de contur de pe care vor fi 
copiate piclurile.  

 

Se face click pe punctul până la 
care vor fi copiate piclurile pentru a 
fi translate 

 

Se face click pe contur între 
cele două puncte, pe partea din 
piesa de pe care se vor copia 
piclurile.  

 

   
Se face click pe primul punct, de 

unde se va începe translarea 
Se face click pe punctul până 

unde se vor copia piclurile 
Se face click pe zona de contur 

al piesei unde trebuie copiate 

 

cursor 
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piclurilor piclurile 
 

 
 

Programul va copia automat 
piclurile din zona selectată de pe 
prima piesă şi le aplică pe  zona de 
contur selectată pe a doua piesă, la 
aceleaşi distanţe faţă de primul 
punct al selecţiei.  

 
Suprapunerea piclurilor se 

poate verifica prin alipirea pieselor, 
după cum se vede în exemplul 
alăturat. 

 
 
 

1.12 Modul de lucru - Made to Measure 
 
Modul de lucru- Geometric 
Modul de lucru - Alterări 
 
1.12.1  Introducere în proiectarea Geometrică 
 
Ce este proiectarea geometrică ? 
 
Proiectarea geometrică este o metodă radical diferită de proiectarea directă, care este în principiu doar 

desenare. Este o metodă care respectă întocmai paşii de proiectare pe care îi găsiţi în orice manual de 
proiectare, prin care tiparul este dezvoltat punct cu punct.  

 
La proiectarea directă, operatorul efectuază o serie de paşi (desenare, modificare, etc) iar calculatorul 

memorează doar rezultatul final, adică desenul care se găseşte pe ecran. Nu se reţine în memorie în nici un fel 
calea, procedeele de desenare sau tranformare folosite. 

 
La proiectarea geometrică, operatorul efectuează o serie de paşi de proiectare pe care calculatorul îi 

memorează. Aceşti paşi de proiectare sunt făcuţi folosind câteva funcţii geometrice de bază, prin care se 
creează noi puncte pe baza punctelor deja existente şi a unor cote fixe sau variabile introduse de proiectant. 
Când se salvează modelul proiectat prin această metodă, calculatorul nu memorează doar desenul propriu-zis, 
ci şi toţi paşii care au condus la realizarea acelui desen. 

 
Prin metoda de proiectare geometrică sunt definite poziţiile punctelor geometrice importante ale tiparului. În 

continuare proiectantul va desena prin metoda directă un tipar pe care îl va ancora pe punctele definite 
geometric. 

 
Deci în sinteză: 
- proiectarea geometrică presupune un şir de paşi prin care sunt stabilite poziţiile punctelor geometrice 

importante ale tiparului 
 - după stabilirea acestor puncte geometrice importante, trebuie desenat pe deasupra un tipar al cărui 

puncte vor fi ancorate de punctele geometrice definite anterior 
+ 
 
Principalele avantaje ce decurg din proiectarea geometrică a unui produs 
 
Există doua avantaje majore ce decurg din proiectarea geometrică a unui tipar, ambele ţinând de gradarea 

produsului 
 - tiparele ancorate pe un strat geometric se pot grada complet automat folosind dimensiunile din setul de 

mărimi  
 - tiparele ancorate pe un strat geometric pot fi modificate automat pentru a respecta măsurile individuale ale 

fiecărui client pentru lucru la comanda 
 
Aceste două avantaje majore sunt în măsura să compenseze efortul şi timpul suplimentar necesare 

construirii stratului geometric de ancorare, deoarece operaţiunea de gradare dispare cu desăvârşire.  
 
De ce dispare operaţiunea de gradare pentru un tipar construit prin ancorare pe un strat geometric ? 
 
Trebuie să înţelegem mai întâi cum construieşte calculatorul tiparul pentru mărimea de bază: citeşte din 

tabel cotele (măsurile) aferente mărimii de bază şi pe baza acestora construieşte punctele geometrice (vezi 
exemplul de la capitolul 11 pentru construcţia unei fuste) 
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Apoi pentru a obţine tiparul pentru o altă mărime, NU porneşte de la tiparul mărimii de bază pe care să îl 
gradeze, ci construieşte de la început întregul tipar pentru mărimea respectivă, citind din tabel cotele pentru acea 
mărime. Construcţia oricărei mărimi nu diferă cu nimic de construcţia mărimii de bază, toate mărimile se 
construiesc de la început, pe baza măsurilor (cotelor) date în tabel pentru acea mărime. 

 
IMPORTANT: După cum reiese din paragraful anterior, cotele introduse în setul de mărimi sunt folosite 

direct în construcţia tiparelor, deci e important ca să existe în acest tabel toate cotele necesare proiectării şi 
totodată valorile să fie corect introduse şi să fie respectate unităţile de măsură. 

 
1.12.2. Dezvoltarea unui model nou prin proiectare geometrică 
 
Paşii ce trebuie parcurşi pentru realizarea unui model prin proiectarea geometrică sunt următorii: 
 -Pregătirea setului de mărimi cu cotele necesare proiectării 

-Dezvoltarea stratului geometric 
 -Desenarea tiparelor şi ancorarea lor 
 
Pregătirea setului de mărimi cu cotele necesare proiectării 
 
Pentru a putea proiecta un tipar în acest mod de lucru geometric prima fază constă în pregătirea şi 

declararea setului de mărimi. Foarte important este ca pe lângă stabilirea setului de mărimi să se declare şi 
cotele necesare deoarece pornind de la acestea se va realiza automat gradarea modelului proiectat. Pentru 
editarea unui set de mărimi vezi capitolul 1.10.2. 

La proiectarea geometrică nu se va putea folosi un un set de mărimi combinat. Se va folosi întotdeauna un 
singur set de mărimi. Denumirile mărimilor se vor completa în  coloana « Mărimi » din fereastra « Editor set 
mărimi ». 

 
Introducerea cotelor pentru un set de mărimi: 

 

Pentru a adăuga cote unui set de mărimi se 
va face click pe butonul « Adaugă o nouă cotă 
la setul de mărimi » 

 

 
Se va deschide o fereastră în care se vor 

completa numele cotei, prescurtarea numelui şi 
se va stabili tipul cotei.  

Atentie: Este foarte important să se 
completeze şi prescurtarea iar aceasta să nu 
conţină mai mult de 4 caractere.  Dacă nu se 
completează prescurtarea butonul « Acceptă » 
rămâne inactiv. 

După completarea numelui cotei şi a 
prescurtării se va stabili tipul acesteia. Prin 
bifarea unuia din mesajele « Lungime » sau 
« Unghi » se va stabili tipul cotei introduse. La 
sfârşit se apăsa butonul « Acceptă ». Pentru 
situaţia în care nu se doreşte introducerea cotei 
se va apăsa butonul « Renunţă ». 



ldfkjghdlfg                  Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor 

279

 

 

 

După adăugarea unei cote vor trebui 
introduse valorile acesteia pentru fiecare 
mărime în parte. Pentru aceasta se va face click 
în căsuta corespunzătoare mărimii pentru care 
se va introduce cota şi se va edita cu ajutorul 
tastaturii valoarea corespunzătoare. 

 

Dacă valorile unei cote au un pas de 
creştere/ descreştere constant nu mai este 
necesară editarea valorii pentru fiecare mărime. 
Se va introduce valoarea cotei pentru o singură 
mărime după care se va introduce pasul de 
creştere al cotei în câmpul din dreptul 
mesajului « Pas creştere cotă » şi se apăsă 
butonul alăturat: « Distanţează valorile cotei 
selectate cu o anumită valoare ». După 
apăsarea butonului valorile cotei se vor calcula 
şi se vor afişa automat pe mărimile pentru care 
nu au fost introduse. 

 

Pentru a şterge o cotă dintr-un set de 
mărimi se va selecta una din valorile 
corespunzătoare acesteia după care se va 
apăsa butonul « Şterge cota selectată din setul 
de mărimi » 

 

Tot în fereastra de editare set mărimi 
utilizatorul poate da un nume setului de mărimi 
şi mai mult poate descrie acest set. Pentru 
aceasta va completa partea de jos a ferestrei 
« Editare set mărimi » 
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1.12.3. Explicarea zonelor de lucru din modul de lucru geometric  
 
Generalităţi 

IMPORTANT: în acest mod de lucru se poate crea şi modifica doar stratul geometric de ancorare. 
Deasupra trebuie desenate tiparele care vor fi ancorate de punctele de pe stratul geometric, folosind 
celelalte metode de proiectare din program. 

 
Explicarea zonelor de lucru 
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A. Zona de lucru  
 

Zona de lucru este zona în care sunt afişate construcţiile geometrice realizate cu ajutorul funcţiilor de 
proiectare. 

În zona de lucru se poate vizualiza fie stratul geometric fie stratul de piese fie ambele straturi în acelaşi timp. 
Mixarea între stratul geometric şi stratul piese se poate face cu ajutorul unui cursor interactiv « mix view » situat 
pe prima bară cu butoane a aplicaţiei Gemini Pattern Editor. Prin simpla tragere a acestuia cu mouse-ul se va 
putea face trecerea de la un strat la altul. 

 

 
sau 

 
sau 

 

 
sau 

 
Dacă cursorul se află pe 

poziţia «- » va fi afişat numai stratul 
piese. 

Dacă se poziţionează mouse-
ul deasupra cursorului şi se face 
click dreapta se deschide un meniu 
din care se poate selecta 
100%piese-0%geometric pentru a 
vizualiza doar stratul piese. 

Pe măsură ce se va apropia 
sau îndepărta cursorul de unul din 
cele două capete (- sau +) va fi mai 
vizibil sau mai puţin vizibil un strat 
sau altul. 

Dacă se poziţionează mouse-ul 
deasupra cursorului şi se face click 
dreapta se deschide un meniu din 
care se poate selecta 100%piese-
100%geometric pentru a vizualiza 
ambele straturi.  

Dacă cursorul se află pe poziţia       
« + » va fi afişat numai stratul 
geometric. 

Dacă se poziţionează mouse-ul 
deasupra cursorului şi se face click 
dreapta se deschide un meniu din care 
se poate selecta 0%piese-
100%geometric pentru a vizualiza doar 
stratul geometric 

 
 

La suprapunerea mouse-lui pe un punct geometric se 
va afişa un mesaj care va indica regula geometrică folosită 
la construcţia acestuia şi pasul  din scenariu prin care a 
fost creat. 
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B. Zona scenariului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zona scenariului cuprinde un tabel cu paşii construcţiei geometrice şi patru butoane cu ajutorul cărora se pot 

adăuga / elimina paşi în listă şi cu care se pot afişa/ascunde regulile de construcţie. 
 În tabel sunt afişaţi în ordine cronologică paşii parcurşi pentru realizarea construcţiei geometrice.  
 
C.  Zona de descriere şi editare a funcţiei folosite 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Această zonă cuprinde descrierea funcţiei apelate, un câmp în care se pot edita valori, prescurtările cotelor, 

formule (de la formule simple la formule complexe) şi o zonă de semnalare a erorilor de editare a funcţiei 
folosite.  

 
D. Lista cotelor introduse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
În această zonă sunt afişate toate cotele introduse de utilizator in fereastra de Editare set mărimi în modul 

de lucru Gradare şi măsurătorile din Tabelul de măsurători.  
Cotele introduse în fereastra de Editare Set mărimi vor apare colorate în verde, iar măsurătorile în  mov. 
Pentru a folosi o măsurătoare din tabel la construcţia geometrică, în Tabelul de măsurători se va completa şi 

căsuţa corespunzătoare coloanei « Scurt ». Această coloană va trebui să conţină o prescurtare a numelui 
măsurătorii. Dacă nu este completată prescurtarea unei măsurători, aceasta nu va fi afişată în lista cotelor şi deci 
nu va putea fi folosită la construcţia geometrică. 

Atât cotele cât şi măsurătorile vor putea fi folosite cu uşurinţă în editarea diferitelor funcţii de construcţie 
geometrică prin simpla selectare sau prin completarea câmpului de editare din zona de descriere cu 
prescurtarea cotei respective. 

La suprapunerea mouse-lui pe o cotă din listă va fi afişată valoarea acesteia pentru mărimea selectată şi 
având unitatea de măsură curentă. 
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E. Zona de butoane cu funcţii de proiectare 
 
 
Această zonă cuprinde butoane pentru toate funcţiile de proiectare geometrică 

care pot fi folosite. 
La suprapunerea mouse-ului pe un buton din această listă se va afişa numele 

funcţiei realizată de butonul respeciv. Mai mult, pe fiecare buton există şi un desen 
care sugerează modul de funcţionare al acestuia. 

 
Elementele geometrice folosite de aceste funcţii sunt: 

- Punct  
- Dreapta 
- Cerc 
- Punct de control 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.12.4. Scenariul de proiectare 

 
1.12.4.1 Ce este 
 
Scenariul de proiectare este o listă în care apar în ordine cronologică toţi paşii de construcţie geometrică. 
Scenariul de proiectare al unui produs se va putea vizualiza în modul de lucru geometric în „Zona 

scenariului”. 
Butoanele aferente tuturor operaţiilor care se pot efectua pe paşii unui scenariu se găsesc poziţionate pe 

bara cu butoane a modului de lucru GEOMETRIC 
 
1.12.4.2 Cum se introduce un pas nou 
 
Pentru a introduce un nou pas (operaţie) se va selecta unul din butoanele aferente funcţiilor de proiectare 

sau se va apăsa butonul « Inserează o nouă operaţie » situat în zona scenariului. 
La apăsarea butonului « Inserează o nouă operaţie » se va introduce în listă un nou pas care va apre 

pe poziţia imediat următoare a pasului selectat anterior. Noul pas va apare marcat cu negru în listă şi va 
conţine mesajul « inserează o nouă operaţie aici ». Pentru a insera o nouă operaţie se va selecta butonul 
cu funcţia de proiectare dorită.  

Dacă se va apăsa unul din butoanele din zona cu funcţii de proiectare se va adăuga automat o operaţie la 
sfarşitul listei. 

 
1.12.4.3 Cum se şterge un pas din lista scenariului  
 
Pentru a şterge un pas din listă, se va selecta operaţia ce trebuie eliminată după care se va apăsa 

butonul « Şterge o operaţie ».  
 
La ştergerea unui pas utilizatorul va fi 

avertizat de faptul că toate operaţiile care depind 
de acesta vor dispare din stratul geometric. 
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1.12.4.4 Afişarea sau ascunderea regulei de construcţie a unui pas din scenariu 
 
Dacă se va apăsa butonul « Arată regula de construcţie » în zona de lucru se va afişa şi regula de 

construcţie folosită pentru obţinerea elementului geometric obţinut (punct, linie, cerc, curba bezier). 
Dacă se va apăsa butonul « Ascunde regula de construcţie » în zona de lucru vor apare doar 

elementele geometrice obţinute (punct, linie,cerc, curbă bezier) fară regula de construcţie în urma căreia 
rezultă acestea. 

 
Pentru a afişa sau ascunde regula de construcţie pentru un singur pas al scenariului se va face click in 

căsuţa aferentă acestuia din coloana « Desenez ». Dacă respectiva căsuţă este marcată cu « X » atunci pentru 
pasul respectiv se desenează şi regula de construcţie iar dacă aceasta nu este marcată cu « X » pentru 
respectivul pas se va afişa doar elementul geometric rezultat. 

 
1.12.4.5 Copierea paşilor unui scenariu 
  
Pentru a copia unul sau mai mulţi paşi ai scriptului se va selecta mai întâi în « Zona scriptului » pasul 

după care se va apăsa butonul « Copie în clipboard ». 
Pentru a selecta mai mulţi paşi din script se tine apăsată tasta SHIFT şi se face click pe primul şi ultimul pas 

pentru selecţie consecutivă sau se ţine apăsat CTRL şi se face click pe fiecare pas care trebuie selectat. Dacă 
se apasă CTRL+A se vor selecta automat toţi paşii din script 

 
Pentru introducerea în script a pasului (paşilor) copiaţi se selectează pasul deasupra căruia se 

doreşte adăugarea şi se apasă butonul « Pastează din clipboard ». 
Dacă se foloseşte butonul « Sterge şi memorează în clipboard », pasul copiat este şters din 

scenariu.  
 
 
1.12.4.6 Salvarea şi încărcarea scenariului 
 
Scenariul unui model poate fi salvat pe disck prin apăsarea butonului « Salvează scenariu pe disck ». 
Pentru a încărca un scenariu salvat pe disck se va apăsa butonul « Încarcă scenariu de pe disk » 

 
1.12.4.7 Ce înseamnă culorile pentru paşi 
 

verde 
-indică paşii unui scenariu care duc la construirea unui element 

geometric 
 

roşu 
-vor fi marcaţi cu roşu paşii pentru care anumiţi parametri nu 

sunt definiti  
 

negru -marchează un nou pas inserat pentru care nu s-a declarat 
încă o funcţie de proiectare 
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1.12.5. Funcţiile de construcţie  
 
1.12.5.1  Lista funcţiilor de construcţie folosite 

1.Punct liber 
 

2.Punct X, Y faţă de un alt punct 
 

3.Punct prin triangulaţie X 
 

4.Punct prin triangulaţie Y 
 

5.Punct pe o dreaptă la distanţă dată faţă de alt punct 
 

6.Punct pe vector faţă de orizontală 
 

7.Punct pe vector faţă de altă dreaptă 
 

8.Punct în mijlocul unui segment 
 

9.Punct proporţional pe segment 
 

10.Puncte divizare segment 
 

11.Punct pe perpendiculară 
 

12. Punct pe mediatoarea unui segment 
 

13. Piciorul perpendicularei pe o dreaptă 
 

14.Punct prin triangulaţie cu două puncte 
 

15.Punct capăt de pensă-lăţime 
 

16.Punct pe vector paralel sau în prelungire 
 

17.Punct la intersecţie drepte 
 

18.Punct pe perpendiculara pe o dreaptă cu unghi stabilit 
 

19.Punct capăt de pensă - unghi 
 

20.Puncte de contact ale tangentei la două cercuri 
 

21.Punct de contact al tangentei dintr-un punct exterior spre un cerc 
 

22.Punct la distanţă dată pe cerc 
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23.Paralelă la dreaptă 
 

24.Punct pe tangenta la un cerc într-un punct pe contur 
 

25.Punct în centrul unui cerc 
 

26.Crează un segment între două puncte 
 

27.Crează o dreapă definită de două puncte 
 

28.Cerc cu punct centru şi rază 
 

29.Cerc cu punct centru şi punct contur 
 

30.Cerc cu diametrul dat 
 

31.Cerc prin trei puncte 
 

32.Cerc cu punct centru şi circumferinţă 
 

33.Cerc cu două puncte contur şi raza 
 

34.Cerc cu punct centru tangent la o dreaptă 
 

35.Cerc cu punct centru tangent la alt cerc 
 

36.Cerc cu punct pe contur şi rază, tangent la o dreaptă 
 

37. Cerc cu punct pe contur şi rază, tangent la alt cerc 
 

 
 
1.12.5.2 Cum se completează o funcţie 
 
Pentru a construi un element geometric se va alege funcţia de proiectare după care se vor edita parametrii 

acesteia. Editarea parametrilor unei funcţii se va face în « zona de descriere şi editare a funcţiei »  în spaţiile 
marcate cu linii roşii.  

La suprapunerea mouse-lui pe o astfel de zonă cursorul se va transforma într-o mânuţă. Dacă se va face 
click pe spaţiul subliniat cu roşu, spaţiul respectiv va fi subliniat cu albastru în partea de jos a  « zonei de 
descriere şi editare a funcţiei » va apare un câmp în care se va putea completa valoarea, punctele, cota sau 
formula după care se calculează parametrul respectiv. 

Trecerea de la un parametru la altul al unei funcţii se va face prin apăsarea tastei Enter sau prin selectarea 
cu mouse-ul a noii zone ce trebuie completată. 

 
 Puncte 
Dacă unul din parametrii funcţiei este un punct (ex: punct X, Y faţă de un alt punct), pentru a edita un câmp 

cu un astfel de parametru fie se va face click in punctul respectiv în « zona de lucru» fie se va completa efectiv 
numele acestuia în câmpul din partea de jos a « zonei de descriere şi editare a funcţiei » după care se apsă 
tasta ENTER pentru a se trece la editarea următorului parametru. 

 Trecerea la editarea altui parametru se poate face şi prin simpla selectare a altui spaţiu care trebuie 
completat, nemaifiind necesară apăsarea tastei Enter. 

Dacă funcţia folosită are ca parametru un punct şi acesta se completează prin selectarea punctului din zona 
de lucru, nu mai este necesară apăsarea tastei Enter deoarece se va selecta automat următorul spaţiu în care 
va trebui completat un parametru pentru funcţia respectivă. 

  
Valori 
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Dacă se doreşte editarea unei valori pentru un parametru al funcţiei selectate se va face click pe parametrul 
respectiv după care se va completa în câmpul din partea de jos a ferestrei valoarea dorită. 

 
Cote 
Pentru a folosi o cotă sau o măsurătoare din tabelul de măsurători ca parametru al unei funcţii se poate 

proceda în două moduri: 
1. se va face click pe spaţiul marcat cu linie roşie unde se doreşte introducerea cotei şi se va edita cu 

ajutorul tastaturii,în câmpul din josul zonei, prescurtarea cotei respective după care se va apăsa tasta Enter. 
2. se va face click pe spaţiul marcat cu linie roşie unde se doreşte introducerea cotei apoi se va selecta din 

« lista cotelor introduse » cota necesară după care se va apăsa tasta Enter. 
 
Atenţie! Cotele folosite la editarea unui parametru trebuie să fie de acelaşi tip cu parametrii necesari 

operaţiei geometrice. Dacă de exemplu pentru un parametru de tip lungime se foloseşte o cotă de tip unghi  
utilizatorul va fi avertizat printr-un mesaj care apare sub câmpul în care se editează parametrii funcţiei. 

 
Distanţa între două puncte 
Parametrii funcţiilor de proiectare pot fi şi de forma distanţei între două puncte. Pentru aceasta se va selecta 

spaţiul marcat cu linie roşie unde se doreşte introducerea distanţei după care se vor edita între paranteze pătrate 
şi despărţite cu virgulă numele punctelor. Numele punctelor între care se va calcula distanţa se vor putea 
introduce şi prin selectarea acestora din « zona de lucru ». Se poate utiliza doar distanţa verticală sau doar 
distanţa orizontală dintre două puncte. 

Ex:distanţa între două puncte P1 si P2 va fi editată în următorul mod: [P1,P2] 
Dacă utilizatorul doreşte utilizarea  distanţei verticale dintre două puncte atunci aceasta va fi exprimată în 

următorul mod: [P1,P2,v]. 
Dacă utilizatorul doreşte utilizarea  distanţei orizontale dintre două puncte atunci aceasta va fi exprimată în 

următorul mod: [P1,P2,h]. 
Pentru a vizualiza distanţa între două puncte, utilizatorul va trebui să suprapună cursorul mouse-lui pe acest 

parametru din funcţie şi valoarea acelsteia se va afişa automat intr-un mesaj. 
 
Formule 
Parametrii unei funcţii pot fi editaţi şi sub formă de formule complexe care pot conţine valori, cote sau 

distanţe între anumite puncte. Pentru editarea unei formule utilizatorul se va putea folosi de paranteze.  
La suprapunerea mouse-lui pe o formulă va fi afişat rezultatul acesteia.   

 
 
1.12.5.3 Descrierea funcţiilor de proiectare 

 
1. Punct liber 

 
 

Cu ajutorul funcţiei « Punct liber » proiectantul va putea plasa oriunde în zona de 
lucru un punct care nu este dependent de nici un alt element geometric.După 
selectarea funcţiei se va face click în zona de lucru în locul unde se doreşte plasarea 
punctului liber 

Pentru începerea proiectării unui articol de îmbrăcăminte se va porni întotdeauna de la un punct liber. 
Unui puct liber i se poate schimba poziţia prin selectarea pasului corespunzător din scenariu, apăsarea 

tastei SHIFT şi cu click buton stânga mouse se repoziţionează în locaţia dorită. 
Pentru această funcţie nu se completează nici un parametru în zona de descriere şi editare a funcţiei. 
 
 
2. Punct X, Y faţă de alt punct 

 
 
Cu ajutorul acestei funcţii  se va putea plasa un punct la distanţă pe orizontală « X »  şi pe 

verticală « Y » faţă de un punct existent. Pentru a atribui coordonate x şi y corect se va 
considera punctul faţă de care se desenează originea axelor XY. 

 
Completarea parametrilor  

Pentru a construi un punct nou cu ajutorul 
acestei funcţii utilizatorul va trebui să completeze 
următorii parametri: 

-punctul reper 
-distanţa pe orizontală (X) 
-distanţa pe verticală (Y)  
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Dacă punctul de referinţă este definit, se poate ţine apăsat pe SHIFT şi noul punct se aplică la poziţia 
curentă a mouselui, valorile X şi Y fiind extrase de pe ecran şi aplicate în text automat. 

 
 
3. Punct prin triangulaţie X  
 
Cu ajutorul acestei funcţii se va construi un punct Pn faţă de punctul PA la o distanţă pe 

orizonatală X şi pe diagonală D mai sus sau mai jos. În exemplul alăturat, pe orizontala din 
punctul P1 la o distanţă X s-a ridicat o verticală. Pe această perpendiculară s-a construit un 
punct P2 astfel încât distanţa între P1 şi P2 să aiba valoarea D.  

 
 
Parametrii funcţiei 

Pentru a construi un punct nou cu ajutorul acestei 
funcţii utilizatorul va trebui să completeze următorii 
parametri: 

-punctul reper 
-distanţa pe orizontală (X) 
-distanţa pe diagonală (D) 
De asemeni va mai trebui precizată şi direcţia de 

plasare a noului punct: mai sus sau mai jos 

Dacă punctul de referinţă este definit, se poate ţine apăsat pe SHIFT şi noul punct se aplică la poziţia curentă a 
mouselui, valorile X şi D precum şi direcţia de plasare fiind extrase de pe ecran şi aplicate în text automat. 

 
 
4. Punct prin triangulaţie Y  
 
Prin această funcţie se va construi un nou punct Pn faţă de un punct existent 

PA la o distanţă pe verticală Y şi pe diagonală D. 
În  situaţia ilustrată, pe verticala din punctul P1  se ia un punct la distanţă Y 

şi se duce o orizontală înspre stânga sau înspre dreapta. Pe aceasta orizontală 
se ia un punct  P2 astfel încât distanţa P1 – P2 să fie egală cu D.  

Noul punct se va construi în funcţie de specificaţia „stânga” sau „dreapta” 
faţă de punctul de referinţă. 

 
Parametrii funcţiei 

Parametrii funcţiei sunt: 
- punctul de referinţă 
- distanţa pe Y 
- distanţa intre punctul de 

referinţă şi noul punct (D) 
Pentru construirea punctului va mai trebui 

precizată şi direcţia stânga sau dreapta. 

Dacă punctul de referinţă este definit, se poate ţine apăsat pe SHIFT şi noul punct se aplică la poziţia curentă a 
mouselui, valorile Y şi D precum şi direcţia de plasare fiind extrase de pe ecran şi aplicate în text automat. 

 
 
5. Punct pe o dreaptă la distanţă dată faţă de alt punct  
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Cu ajutorul acestei funcţii vom obţine un punct nou pe o 

dreaptă plasat la o anumită distanţă dată faţă de un alt punct 
care nu apartine dreptei. 

În cazul din exemplul alăturat s-a adugat punctul P4 pe 
dreapta determinată de punctele P1 şi P2 la o distanţă D faţă de 
punctul P3 înspre dreapta acestuia. Direcţia de plasare a noului 
punct se consideră dreapta sau stânga privind dinspre punctul de 
referinţă, în cazul nostru punctul P3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Parametrii funcţiei 

Parametrii funcţiei sunt: 
- Punctele care determină 

dreapta pe care se va plasa noul punct 
- distanţa (D) dintre noul punct 

şi punctul de referinţă 
- punctul de referinţă 

Pentru construirea punctului va mai trebui 
precizată şi direcţia stânga sau dreapta. 

Atenţie: se consideră sensul dacă se 
priveşte dinspre punctul de referinţă. Pentru o 
construcţie corectă încercaţi ambele 
variante stânga şi dreapta şi alegeţi poziţia 
corectă. 

 
 
6. Punct pe vector faţă de orizontală  
 
 
 
Din punctul PA se construieşte o dreaptă cu unghiul U ° faţă de orizontală 

şi se creează pe această dreaptă un punct nou Pn la distanţă D. 
 În  situaţia ilustrată, din punctul P1 s-a construit o dreaptă cu unghiul U ° 

faţă de orizontală şi s-a creeat pe această dreaptă un punct nou P2 la distanţă 
D faţă de P1. 

 
 
Parametrii funcţiei 

Pentru a construi un punct nou cu ajutorul 
acestei funcţii utilizatorul va trebui să 
completeze următorii parametri: 

 
      - punctul de referinţă 

- unghiul faţă de orizontală, măsurat în 
grade U 

 - distanţa între punctul de referinţă şi 
noul punct (D) 
 

Dacă punctul de referinţă este definit, se poate ţine apăsat pe tasta SHIFT şi noul  punct se va aplica la poziţia 
curentă a mouselui, valorile U şi D vor fi extrase de pe ecran şi aplicate în text automat. 
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7. Punct pe vector faţă de altă dreaptă 
 
 
Din punctul PA se construieste o dreaptă cu unghiul U ° faţă de o 

dreaptă PB-PC si creeaza pe aceasta dreapta un punct nou Pn la distanta 
D. 

 În  situaţia ilustrată, din punctul P2 s-a construit o dreaptă cu unghiul 
U ° faţă de dreapta determinată de punctele P1 şi P3 şi s-a creeat pe 
această dreaptă un punct nou P4 la distanţă D faţă de P2. 

 
Parametrii funcţiei 

Parametrii funcţiei sunt: 
      - punctul de referinţă 
      - dreapta faţă de care se construieşte 

vectorul 
- unghiul faţă de dreaptă, măsurat în 

grade U 
 - distanţa între punctul de referinţă şi 

noul punct (D) 
 

Dacă punctul de referinţă este definit, se poate ţine apăsat pe tasta SHIFT şi noul  punct se va aplica la poziţia 
curentă a mouselui, valorile U şi D vor fi extrase de pe ecran şi aplicate în text automat. 

 
 
 
8. Punct în mijlocul unui segment 
 

 
Cu ajutorul acestei funcţii se construieste un punct nou PN la mijlocul 

segmentul determinat de punctele PA si PB. În acest caz s-a plasat un punct 
nou P3 la mijlocul segmentului determinat de punctele P1 şi P2. 

 
 
Parametrii funcţiei 

Parametrii funcţiei sunt: 
      - punctele de referinţă care sunt 

punctele ce determină segmentul pe care 
se va plasa noul punct 
 

 
 
9. Punct proporţional pe segment 
 
 
 
Cu ajutorul acestei funcţii se construieste un punct nou PN în interiorul 

segmentului determinat de punctele PA şi PB la o raţie procentuală de RP 
%. În acest caz s-a plasat un punct nou P3 la o raţie procentuală de 30 % pe 
segmentul determinat de punctele P1 şi P2. Se va considera raţia 
procentuală faţă de primul punct declarat al segmentului. 

 
Parametrii funcţiei 
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Parametrii funcţiei sunt: 
- punctele de referinţă care 

determină segmentul 
- raţia procentuală RP% 

 

 
 
10. Puncte divizare segment 
 
 
Prin utilizarea acestei funcţii se vor creea un numar N de puncte 

noi, uniform repartizate la distanţe egale între punctele PA şi PB. Între 
punctele P1 şi P2 s-au plasat patru puncte (P3, P4, P5 şi P6) uniform 
repartizate la distanţe egale. 

 
 
Parametrii funcţiei 

Parametrii funcţiei sunt: 
- numărul de puncte N 
- punctele între care se vor 

plasa punctele de divizare 
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11. Punct pe perpendiculară 
 
 
Se construieste un punct nou PN la distanţa D  faţă de punctul PA pe 

perpendiculara din acest punct pe dreapta determinată de punctele PB şi PC. 
 Astfel s-a construit punctul P4 la o distanţă D faţă de punctul P3 pe 

perpendiculara din punctul P4 pe dreapta determinată de punctele P1 şi P2. 
 
 
 
 
 
 
 
Parametrii funcţiei 

Parametrii funcţiei sunt: 
- distanţa D 
- punctul faţă de care se 

calculează distanţa 
- punctele care determină 

dreapta pe care se construieşte 
perpendiculara 

 

 
 
12. Punct pe mediatoarea unui segment 
 
Se construieşte un punct nou PN la distanţa D pe normala segmentului 

determinat de punctele PA şi PB.  
Astfel s-a construit un punct nou P3 la distanta D pe normala 

segmentului determinat de punctele P1 şi P2. Distanţa se calculează în 
partea stângă a segmentului privit dinspre primul spre al doilea punct. 

 
Parametrii funcţiei 

Parametrii funcţiei sunt: 
 - punctele care delimitează segmentul 
 - distanţa D între punctul nou şi mijlocul 

segmentului  

 
 
13. Piciorul perpendicularei pe o dreaptă 
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Se construieşte un punct nou PN ca picior al perpendicularei din punctul 

PA pe o dreapta determinată de punctele PB şi PC 
Astfel s-a construit punctul P4 la intersecţia perpendicularei din punctul P3 

pe dreapta determinată de punctele P1 şi P2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parametrii funcţiei 

Parametrii funcţiei sunt: 
- punctul din care se trasează 

perpendiculara 
 - punctele care delimitează segmentul 
 

 
 
14. Punct prin triangulaţie cu două puncte 
 
 
Se construieste un punct nou PN la distanta DA fata de punctul PA si distanta 

DB fata de punctul PB 
S-a construit un punct nou P3 prin triangulaţie faţă de punctul P1 şi P2 la 

distanţele DA şi respectiv DB. Punctul nou se aplică pe partea stângă privind 
dinspre P1 spre P2. 

 
Parametrii funcţiei 

Pentru a construi un punct nou cu ajutorul 
acestei funcţii utilizatorul va trebui să 
completeze următorii parametri: 

 - Punct PA 
- Punct PB 
- Distanţa DA între punctul nou şi punctul 

PA 
- Distanţa DB între punctul nou şi punctul 

PB  
Pentru construirea punctului va mai trebui 

precizată şi direcţia stânga sau dreapta. 
Atenţie: Pentru o construcţie corectă 

încercaţi ambele variante stânga şi dreapta şi 
alegeţi poziţia corectă. 

Dacă punctele de referinţă sunt definite, se poate ţine apăsat pe SHIFT şi noul punct se aplică la poziţia curentă 
a mouselui, valorile DA şi DB precum şi direcţia de plasare fiind extrase de pe ecran şi aplicate în text automat. 

 
 
15. Punct capăt de pensă - lăţime 
 
Se construieşte un punct nou PN reprezentând capătul unei 

pense ce începe în punctul PA, are vârful în punctul PB şi lăţimea 
D, pe partea stângă sau dreaptă. Latimea pensei trebuie sa fie un 
numar pozitiv si sa nu fie mai mare decat dublul distantei intre PA si 
PB 

Punctul P3 reprezentând capătul unei pense s-a construit la 
distanţa D faţă de P1 iar distanţa [P1,P2] este egală cu distanţa 
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[P2,P3].  
 
Parametrii funcţiei 

Pentru a construi un punct nou cu ajutorul 
acestei funcţii utilizatorul va trebui să 
completeze următorii parametri: 

 - Punct PA (primul capat al pensei) 
- Punct PB (varful pensei) 
- Distanta D largimea pensei 
- Optinune Stanga / Dreapta. 
Atenţie: Pentru o construcţie corectă 

încercaţi ambele variante stânga şi dreapta şi 
alegeţi poziţia corectă. 

 
 
 
 
 
16. Punct pe vector paralel sau în prelungire 
 

 
Din punctul PA se construieşte o dreaptă paralelă cu dreapta 

PB-PC şi creează pe această dreaptă un punct nou Pn la distanţa 
D. Distanţa se calculează pe directia PB PC. Dacă PC este identic 
cu PA  noul punct se plasează în prelungire. 

În cazul ilustrat din punctul P3 s-a construit o dreaptă paralelă 
cu dreapta P1-P2 şi s-a creeat pe această dreaptă un punct nou P4 
la distanţa D. 

 
Parametrii funcţiei 

Parametrii funcţiei sunt: 
- Punctul de referinţă PA 
- Punctele care definesc dreapta PB şi PC 
- Distanţa D între punctul PA şi PN  

 
 
17. Punct la intersecţie drepte 
 
 
Se construieste un punct nou la intersectia dreptelor PA-PB si PC-PD 
Punctul P5 a fost plasat la intersecţia dreptelor P1-P2 şi P3-P4. 
 
 
 
Parametrii funcţiei 

Parametrii funcţiei sunt: 
- Punctele PA şi PB care determină prima 

dreaptă 
- Punctele PC şi PD care determină cea de-

a doua dreaptă  
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18. Punct pe perpendiculara pe o dreaptă cu unghi stabilit 
 
 
 
 
Se construieste un punct (în exemplul dat P3) pe perpendiculara pe o dreaptă 

poziţionată la un unghi stabilit faţă de perpendiculară. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parametrii funcţiei 

Parametrii funcţiei sunt: 
- unghiul dreptei 
- punctul în care se ridică perpendiculara 
-punctele care determină dreapta pe care 

se ridicăm perpendiculara  

 
 
19. Punct capăt de pensă -unghi 
 
 
Se construieşte un punct nou PN reprezentând capătul unei pense ce 

începe în punctul PA, are vârful în punctul PB şi unghiul U spre stânga sau 
dreapta. 

În punctul P1 se duce o dreaptă cu unghiul U faţă de dreapta P1-P2 pe 
stânga sau pe dreapta (după opţiune). Se ia pe această dreaptă un punct PN 
astfel încât distanţa P3-P2 să fie egală cu P1-P2. 

 
 
Parametrii funcţiei 
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Parametrii funcţiei sunt: 
- PA (primul capăt al pensei) 
- Punct PB (vârful pensei) 
- Unghiul U al pensei 
- Opţiune Stânga / Dreapta  
 

 
 
20. Puncte de contact ale tangentei la două cercuri 
 
 
 
Se construiesc punctele PNA si PNB ca puncte de contact ale tangentei 

comune la cercurile CA şi CB pe partea stângă sau dreaptă. Se construieşte 
şi un segment PNA-PNB. 

Astfel s-au construit punctele P3 şi P4 ca puncte de contact ale 
tangentei comune la cercurile C1 şi C2 pe partea stângă sau dreaptă 

S-a construit şi un segment P3-P4. 
 
 
Parametrii funcţiei 

Parametrii funcţiei sunt: 
- Cerc CA 
- Cerc CB 
- Opţiune stânga / dreapta  

 
 
 
 
 

 

 



ldfkjghdlfg                  Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor 

297

 

 

21. Puncte de contact ale tangentei dintr-un punct exterior spre un cerc 
 
 
Se construieşte punctul PN ca punct de contact al tangentei duse din 

punctul exterior PA pe un cerc CA pe partea stângă sau dreaptă. 
S-a construit punctul P3 pe tangenta din punctul P2 la cercul C1 pe partea 

stângă. 
 
 
Parametrii funcţiei 

Parametrii funcţiei sunt: 
- Cerc CA 
- Punctul PA 
- Optiune stanga / Dreapta 
 
Atenţie: Pentru o construcţie corectă 

încercaţi ambele variante stânga şi dreapta şi 
alegeţi poziţia corectă. 

 
22. Punct la distanţă dată pe cerc 
 
 
 
Se construieşte un punct nou PN la distanţa D faţă de punctul PA situat pe cercul 

CA şi măsurat în sens orar sau antiorar. 
În exemplul alăturat s-a construit punctul P3 pe cercul C1 la distanţa D faţă de 

punctul P2 în sens orar. 
 
Distanţa trebuie să fie întotdeauna un număr pozitiv. 
 
Parametrii funcţiei 

 Pentru a construi un punct nou cu ajutorul 
acestei funcţii utilizatorul va trebui să 
completeze următorii parametri: 

 - Cerc CA 
- Punctul PA 
- Distanţa D 
- Opţiune orar / antiorar  

 
 
23. Paralelă la dreaptă 
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Se construiesc două puncte noi PNA şi PNB care definesc o dreaptă 

paralelă la distanţa D faţă de dreapta determinată de punctele PA şi PB. 
Punctele P3 şi P4 definesc dreapta paralelă la P1-P2 plasată la 

distanţa D spre stânga sau spre dreapta ultimului punct de referinţă 
selectat. 

Parametrii funcţiei 

Parametrii funcţiei sunt: 
- Punctele de referinţă ce definesc dreapta 

faţă de care se va construi paralela 
- Distanţa D  
- Opţiune stânga/dreapta 
Atenţie: Pentru o construcţie corectă 

încercaţi ambele variante stânga şi dreapta şi 
alegeţi poziţia corectă. 

24. Punct pe tangenta la un cerc într-un punct la contur 
 
 
 
 
 
Se construieste un punct nou PN la distanta D pe tangenta in punctul PA la 

cercul CA in sens orar/antiorar. 
Punctul P3 s-a construit la distanţa D pe tangenta în punctul P2 la cercul C1. 
 
 
 
 
Parametrii funcţiei 

Parametrii funcţiei sunt: 
- Cercul CA 
- Punctul PA 
- Distanţa D de parcurs pe tangentă 
- Optiune orar / antiorar 
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25. Punct în centrul unui cerc 
 
 
 
Se construieşte un punct nou PN în centrul unui cerc CA. 
Punctul P3 s-a construit în centrul cercului C1. 
 
 
Parametrii funcţiei 
 

Parametrii funcţiei sunt: 
- Cercul CA 
 

 
26. Creează un segment între două puncte 
 
 
Se construieşte un segment între două puncte PA şi PB. 
Între punctele P1 şi P2 s-a construit un segment 
 
Parametrii funcţiei 

Parametrii funcţiei sunt: 
- punctele între care se desenează 

segmentul 
 

27. Creează o dreaptă definită de două puncte 
 
 
Se construieşte o dreaptă definită de  două puncte PA şi 

PB. 
S-a construit dreapta care trece prin punctele P1 şi P2. 
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Parametrii functiei 
 
28. Cerc cu un punct centru şi rază 
 
 
 
Se construieşte un cerc nou CN cu centrul în punctul PA şi rază R. 
Cercul C1 s-a construit având centrul P1 şi raza R. 
 
 
Parametrii funcţiei 

Parametrii funcţiei sunt: 
- Punctul Pa - centrul cercului 
- raza R 

 

Dacă centrul cercului este definit, se poate ţine apăsat pe SHIFT şi raza R se va stabili în funcţie de poziţia 
curentă a mouse-lui, valoarea acesteia fiind extrasă de pe ecran şi aplicată în text automat. 

 
29. Cerc cu punct centru şi punct contur 
 
 
 
Se construieşte un cerc nou CN cu centrul în punctul PA şi care trece prin punctul PB de pe contur. 
Cercul C1 s-a construit astfel încât punctul P1 este centrul său iar punctul P2 se afla pe contur. 
 
 
Parametrii funcţiei 

Parametrii funcţiei sunt: 
- Punctul PA (centrul cercului) 
- punctul PB (de pe contur) 

Parametrii funcţiei sunt: 
- punctele care definesc dreapta 
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30. Cerc cu diametrul dat 
 
 
 
Se construieste un cerc nou CN care are ca diametru segmentul determinat de 

punctele PA si PB. 
Cercul C1 s-a construit pe baza punctelor P1 şi P2 ştiind ca segmentul determinat 

de acestea reprezintă diametrul său. 
 
Parametrii funcţiei 

Parametrii funcţiei sunt: 
- Punctul PA (centrul cercului) 
- punctul PB (de pe contur) 

 
31. Cerc prin trei puncte 
 
 
 
Se construieşte un cerc nou CN care trece prin punctele PA, PB şi PC. 
Cercul C1 trece prin punctele P1, P2 şi P3. 
 
 
Parametrii funcţiei 

Parametrii funcţiei sunt: 
- Punctele PA, PB şi PC situate pe conturul 

cercului 
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32. Cerc cu punct centru şi circumferinţă 
 
 
 
Se construieşte un cerc nou CN cu centrul în punctul PA şi circumferinţa CIRC. 
Cercul C1 a fost construit cu centrul în punctul P1 şi circumfrinţă CIRC. 
 
 
Parametrii funcţiei 
 

Parametrii funcţiei sunt: 
- Punctul PA care este centrul 

cercului 
- Circumferinta CIRC a cercului 
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33. Cerc cu două puncte contur şi rază 
 
 
 
Se construieşte un cerc nou CN care trece prin punctele PA şi PB şi are raza R. 
Cercul C1 s-a construit astfel încât să treaca prin punctele P1 şi P2 şi să aibă raza 

egală cu R. 
 
 
Parametrii funcţiei 

Parametrii funcţiei sunt: 
 
- Punctul PA  
- Punctul PB 
- Raza R 
-Opţiune stânga / dreapta 

Dacă cele două puncte de pe contur sunt definite se poate ţine apăsat pe SHIFT şi raza R se va stabili în funcţie 
de poziţia curentă a mouse-lui, valoarea acesteia fiind extrasă de pe ecran şi aplicată în text automat. 

 
 
34. Cerc cu punct centru tangent la o dreaptă 
 
 
Se construieşte un cerc nou CN cu centrul în punctul PA şi care este tangent 

la dreapta determinată de punctele PB şi PC. 
În exemplificarea alăturată s-a construit cercul C1 cu centrul în punctul P1 şi 

tangent la dreapta determinată de punctele P2 şi P3. 
 
 
Parametrii funcţiei 

Parametrii funcţiei sunt: 
 
- Punctul PA, centrul cercului 
- Punctele care determină dreapta tangentă 

la cerc. 
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35. Cerc cu punct centru tangent la un alt cerc 
 
 
 
Se construieşte un cerc nou CN cu centrul în punctul PA şi care este tangent la 

cercul CA. 
Astfel s-a construit cercul C2 cu centru în punctul P2 astfel încât să fie tangent la 

cercul C1. 
 
Parametrii funcţiei 

Parametrii funcţiei sunt: 
 
- Punctul PA, centrul cercului 
- Cerc CA 

36. Cerc cu punct de contur şi rază tangent la o dreaptă 
 
 
Se construieşte un cerc nou CN care trece prin punctul PA, este tangent la dreapta determinată de punctele 

PB şi PC şi are raza R. 
Cercul C1 s-a construit astfel încât punctul P1 se află pe conturul său, are rază R  iar punctele P2 şi P3 

definesc o tangentă la acesta. 
 
 
 
Parametrii funcţiei 

Parametrii funcţiei sunt: 
 
- Punctul PA pe conturul cercului 
- Punctele PB şi PC care definesc tangenta 

la cerc 
- Raza R 
-Opţiunea stânga / dreapta pentru plasarea 

centrului cercului faţă de punctul PA de pe 
contur 

Atenţie: Pentru o construcţie corectă 
încercaţi ambele variante stânga şi dreapta şi 
alegeţi poziţia corectă. 
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37. Cerc cu punct de contur şi rază tangent la alt cerc 
 
 
 
Se construieşte un cerc nou CN care trece prin punctul PA, este tangent la cercul 

CA şi are raza R. 
În exemplificare s-a construit un cerc C2 de rază R care are punctul P2 pe contur. 

Cercul C2 este tangent la cercul C1. 
 
 
Parametrii funcţiei 

Parametrii funcţiei sunt: 
 
- Punctul PA  
- Cerc CA 
- Raza R 
-Opţiunea stânga / dreapta pentru plasarea 

centrului cercului faţă de punctul PA de pe 
contur 

Atenţie: Pentru o construcţie corectă 
încercaţi ambele variante stânga şi dreapta şi 
alegeţi poziţia corectă. 

 
 
1.12.6 Desenarea unui tipar şi ancorarea la stratul geometric 

 
Prin metoda de proiectare geometrică sunt definite poziţiile punctelor geometrice importante ale tiparului. În 

continuare proiectantul va trebui să deseneze prin metoda directă un tipar pe care îl va ancora pe punctele 
definite geometric. 

În concluzie după stabilirea punctelor geometrice importante, trebuie desenat pe deasupra un tipar al cărui 
puncte vor fi ancorate de punctele geometrice definite anterior. 

Pentru aceasta, utilizatorul va trebui să se asigure, în prima fază, de faptul că vizualizează atât stratul 
geometric cât şi stratul piese. Pentru a putea vizualiza ambele  straturi cursorul interactiv « mix view » din bara 
cu butoane nu trebuie să fie poziţionat pe « -» sau pe « +». Prin simpla tragere a acestuia cu mouse-ul se va 
putea face trecerea de la un strat la altul. 

 
Desenarea unui tipar ancorat la stratul geometric se poate realiza în două moduri: 
1. Se desenează liber un tipar  ale cărui puncte vor fi ancorate la stratul geometric ulterior în modul de 

lucru Modificare formă  
2. Se ancorează direct la desenare punctele tiparului de punctele din stratul geometric. 
 
 
 
1.12.6.1. Desenarea liberă şi ancorarea punct cu punct a tiparului  
 
 
a) În modul de lucru DESENARE se apasă 

butonul « Construieşte piesa liber sau asistat prin 
puncte şi linii »  şi se desenează liber un tipar care să 
urmărească aproximativ forma dorită.  

b) În modul de lucru MODIFICARE FORMĂ se va 
selecta punct cu punct. Fiecărui punct al desenului i se 
va defini punctul geometric de care depinde şi se va 
stabili şi poziţia punctului desenat faţă de punctul 
geometric de care depinde.  

Pentru aceasta se va selecta punctul şi în meniul 
din partea dreaptă la « Mod de definire » se va selecta 
opţiunea « punctul geom » iar în campul liber se va 
introduce numele punctului geometric de care se va 
ancora punctul desenat.  

 
SAU 
- în modul de lucru "Modificare formă" se va utiliza funcţia " Conectează puncte gradate de puncte de 

pe stratul geometric" (vezi capitolul 1.6.32). 
Pentru a suprapune punctul desenat pe punctul geometric valorile de la poziţia punctului vor trebui să fie O. 
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Atenţie: După stabilirea punctului geometric de care depinde punctul desenat trebuie întotdeauna verificată 
şi modificată poziţia punctului desenat. 

 
Pentru o atribuire mai rapidă  se va apropia schiţa desenată de construcţia geometrică, după care în modul 

de lucru Modificare Formă se va selecta punct cu punct, se vor apăsa simultan tastele ALT şi SHIFT şi se vor 
trage punctele piesei peste punctele stratului geometric. 

 
 
c) Din acest moment pentru finalizarea formei tiparului se vor parcurge aceeaşi paşi ca la proiectarea directă 

(se vor transforma unele drepte în curbe, se vor defini unghiurile, etc) 
 
 
1.12.6.2. Ancorarea directă la desenarea unui 

tipar 
 
Se poate desena şi ancora în acelaşi timp punctele 

desenate pe punctele geometrice prin magnetizare. 
Pentru aceasta în modul de lucru DESENARE se 

apasă butonul « Construieşte piesa liber sau asistat prin 
puncte şi linii » se ţin apasate tastele ALT +SHIFT 
concomitent şi se face click în punctele geometrice de care 
vor fi ancorate punctele desenate. 

 

 
Prin apăsarea simultană a tastelor ALT +SHIFT se vor magnetiza adică se vor suprapune precis punctele 

care se desenează peste punctele geometrice în care 
se face click. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru finalizarea formei tiparului se vor parcurge aceeaşi paşi ca la proiectarea directă (se vor transforma 

unele drepte în curbe, se vor defini unghiurile, etc). 
 
. 

1.12.7 Adaptarea unui produs proiectat direct pentru gradare automată  
 
Pentru modelele existente deja, create prin desenare directă sau prin digitizare, poate fi creat un sistem de 

ancorare geometric mai simplu, folosit doar pentru gradare automată. Astfel, se pot folosi beneficiile date de 
gradarea automată şi pe produse care nu au fost proiectate prin metoda geometrică.   

 
Pentru aceasta, se va construi o structură geometrică simplă, de obicei rectangulară, pe care vor trebui să 

fie create (de exemplu) doar punctele de tip: centru faţă sus, centru faţă jos, punct talie, punct şold, punct umăr 
spre gât, punct umăr spre răscroială, etc. Aceste puncte se creează rapid (de obicei prin funcţii geometrice de tip 
XY, vezi capitolul 5.3 funcţia de proiectare 2. În principiu, punctele geomterice nou create (pe baza cotelor din 
setul de mărimi) ar trebui să apară suprapuse peste punctele corespunzătoare de pe tiparul de bază dacă acest 
tipar respectă tabelul de cote. Punctele corespunzătoare de pe tiparul deja existent se pot asocia acestor puncte, 
gradarea acestora fiind preluată de mişcarea acestor puncte geometrice. 

 
IMPORTANT: daca poziţia punctelor geometrice construite pe baza tabelului de cote nu corespunde cu 

poziţia punctelor de pe tipar inseamnă că există o eroare, fie la tiparul original (care nu respecta tabelul) fie la 
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dezvoltarea punctului geometric; o altă explicaţie poate fi neluarea în considerare a rezervelor de coasere sau a 
altor adaosuri tehnologice. 

 
Exemplele alăturate arată cum gradarea unui pantalon şi a unei fuste au fost transpuse pe stratul geometric. 
 
 
1.12.7.1 Adaptarea unui pantalon proiectat direct pentru 

gradarea automată 
 
 
Pentru a grada în mod automat un pantalon proiectat prin desenare 

directă în Gemini Pattern Editor se va construi în modul de lucru 
Geometric o structură  rectangulară alcătuită din punctele mijloc faţă, 
mijloc spate, lateral,  puncte de coapsă, puncte de şold şi puncte pentru 
terminaţia pantalonului. 

Înainte de începerea construcţiei geometrice utilizatorul va declara 
setul de mărimi şi cotele necesare pentru realizarea acestui produs (vezi 
capitolul 2) sau va încărca un set de mărimi deja creat de pe disc. 

Pentru a exemplifica adaptarea unui pantalon proiectat direct pentru 
garadarea automată am considerat un set de mărimi de la 42 la 48 pentru 
care s-au introdus următoarele cote: Înălţimea corpului, Perimetru talie, 
Perimetru şold, Lungimea exterioară a pantalonului, Lungimea 

pantalonul
ui pe 
interior, 
Lărgimea 
pantalonul
ui la 
terminaţie. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
După introducerea setului de mărimi se va mixa între stratul geometric şi stratul 

piese cu ajutorul cursorului interactiv « mix view » astfel încât să fie în prim plan 
stratul geometric şi se apasă butonul « GEOMETRIC». 

  
 
 
 
 
Construcţia geometrică pentru reperul faţă: 
 
1. Se creează punctul P1 ca punct desenat liber, cu ajutorul butonului « punct 

liber», acest punct va fi considerat ca fiind, punctul de mijloc faţă din talie.  
 
2. P2 este punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt 

punct » şi reprezintă punctul lateral din talie. Acesta este construit faţă de punctul P1 
la distanţa x = Pt/4 şi y = 3 (cm).   

Pt=perimetru talie 
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3. P3 este punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct » şi reprezintă punctul 
şliţului. Acesta este construit faţă de punctul P1 la distanţa x = -0,37 şi y = -6,22 (cm).   

 
4.Punctul P4 este desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct » şi reprezintă punctul 

şoldului. Acesta este construit faţă de punctul P3 la distanţa x = Ps/4-1 şi y = 0 (cm). 
 (Ps=perimetrul şoldului) 
5. Punctul P5 este desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct » şi reprezintă punctul de 

terminaţie lateral. Acesta este construit faţă de punctul P2 la distanţa x = -0,2 şi y = -Lxp (cm). 
Lxp=lungimea exterioară a pantalonului 
 
6. Punctul P6 este desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct » şi reprezintă punctul 

interior al coapsei. Acesta este construit faţă de punctul P5 la distanţa x = -Lpt şi y = 0 (cm).   
Lpt= lărgimea pantalonului la terminaţie, Lip = lungimea pantalonului pe interior  
 
7. Punctul P7 este desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct » şi reprezintă punctul 

şoldului. Acesta este construit faţă de punctul P5 la distanţa x = Ps/4-1 şi y = 0 (cm). Lpt= lărgimea pantalonului 
la terminaţie 

După ce s-au construit punctele cu ajutorul cursorului interactiv « mix view » se vor afişa ambele straturi 
(geometric şi piese).  

În exemplul ilustrat pantalonul a fost construit pe mărimea 42 dar în cazul în care piesele modelului au fost 
construite pentru altă mărime va trebui ca în modul de lucru GRADARE, în meniul din dreapta, la mărimi să se 
bifeze mărimea corespunzătoare modelului desenat. În cazul în care mărimea bifată în modul de lucru Gradare 
ca mărime de bază nu este cea pentru care a fost desenat modelul când se vor suprapune piesele pe 
construcţia geometrică punctele celor două straturi nu se vor suprapune corect.  

În Modul de lucru « Piese » se va selecta reperul faţă, se face click pe punctul de mijloc faţă se trage şi se 
suprapune peste punctul P1 al construcţiei geometrice ţinând apăsate în acest timp şi tastele  SHIFT+ALT 
pentru a magnetiza aceste puncte. 

Prin apăsarea simultană a tastelor SHIFT+ALT se vor magnetiza adică se vor suprapune precis punctele 
care se desenează peste punctele geometrice în care se face click. 

Dacă punctele piesei se suprapun peste punctele construcţiei geometrice în modul de lucru « Modificare 
formă » se vor selecta punct cu punct toate punctele piesei desenate şi ţinând apăsat tastele Shift şi Alt se vor 
magnetiza peste punctele corespondente de pe stratul geometric. 

Dacă punctele piesei nu se suprapun peste punctele construcţiei geometrice şi se doreşte gradarea 
automată şi păstrarea formei pentru piesa desenată, tot în modul de lucru « Modificare formă se va selecta 
fiecare punct şi în meniul din dreapta la modul de definire se va bifa « punctul geom » iar în câmpul de sub acest 
mesaj se va completa numele punctului geometric de care se va ancora punctul piesei. 

După ce punctele principale ale piesei au fost ancorate pe stratul geometric, piesa se va grada automat iar 
gradarea va fi afişată dacă este apăsat butonul « Arată /Ascunde gradări ».   

 
 
Construcţia geometrică pentru reperul spate: 
 
1. Se creează punctul P8 ca punct desenat liber, cu ajutorul butonului « punct liber», acest punct va fi 

considerat ca fiind, punctul lateral spate din talie.  
 
2. Se creează punctul P9 ca punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y 

faţă de un alt punct » şi reprezintă punctul de terminaţie lateral. Acesta este construit 
faţă de punctul P8 la distanţa x = 3,42 şi y = -Lxp (cm).  

Lxp=lungimea exterioară a pantalonului 
 
3. Se creează punctul P10 ca punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y 

faţă de un alt punct » şi reprezintă punctul de de şold. Acesta este construit faţă de 
punctul P8 la distanţa x = -0,3 şi y = -[P2, P4] (cm).   

[P2,P4]=lungimea segmentului delimitat de punctele P2 şi P4  
 
4. Se creează punctul P11 ca punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y 

faţă de un alt punct » şi reprezintă punctul de mijloc spate din talie. Acesta este 
construit faţă de punctul P8 la distanţa x = 4,11 şi y = Pt/4 (cm).  

Pt=perimetru talie 
 
5. Se creează punctul P12 ca punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y 

faţă de un alt punct » şi reprezintă punctul de pe linia soldului-mijloc spate. Acesta 
este construit faţă de punctul P10 la distanţa x = Ps/4+0,5 şi y = 0,5 (cm).  

Ps=perimetru şold 
 
6. Se creează punctul P13 ca punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y 

faţă de un alt punct » şi reprezintă punctul de terminaţie din interior. Acesta este 
construit faţă de punctul P9 la distanţa x = Lpt+2,5 şi y = 0 (cm).  

Lpt= lărgimea pantalonului la terminaţie  
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7. Se creează punctul P14 ca punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct » şi 
reprezintă punctul interior al coapsei. Acesta este construit faţă de punctul P9 la distanţa x = 2,87 şi y = Lip(cm).  

Lip = lungimea pantalonului pe interior 
 
 
 
După ce s-au construit punctele cu ajutorul cursorului interactiv « mix view » se vor afişa ambele straturi 

(geometric şi piese). În Modul de lucru « Piese » se va selecta reperul spate, se face click pe punctul de mijloc 
spate se trage şi se suprapune peste punctul P8 al construcţiei geometrice ţinând apăsate în acest timp şi 
tastele  SHIFT+ALT pentru a magnetiza aceste puncte. 

Se vor ancora rând pe rând şi celelalte puncte ale piesei la stratul geometric. În urma ancorării de 
construcţia geometrică piesa se gradează automat iar gradarea va fi afişată dacă butonul « Arată /Ascunde 
gradări » este apăsat.   

 
 
 
Construcţia geometrică pentru betelie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betelie faţă 
1. Se creează punctul P15 ca punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct » şi 

reprezintă punctul îmbinare pe lateral cu faţa. Acesta este construit faţă de punctul P1 la distanţa x = Pt/4-0,2 şi y 
= 5,4(cm).  

Pt=perimetru talie 
 
2. Se creează punctul P16 ca punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct » şi 

reprezintă punctul din mijloc faţa sus al beteliei. Acesta este construit faţă de punctul P1 la distanţa x = 0 şi y = 
5(cm).  

3. Se creează punctul P17 ca punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct » şi 
reprezintă punctul lateral sus al beteliei pentru faţă. Acesta este construit faţă de punctul P16 la distanţa x = Pt/4-
2,2 şi y = 4,9(cm).  

Pt=perimetru talie 
 
Betelie spate 
4. Se creează punctul P18 ca punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct » şi 

reprezintă punctul mijloc spate sus al beteliei. Acesta este construit faţă de punctul P11 la distanţa x = 0 şi y = 5 
(cm).  

5. Se creează punctul P19 ca punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct » şi 
reprezintă punctul de îmbinare pe lateral cu spatele. Acesta este construit faţă de punctul P11 la distanţa x = -
Pt/4+0,4 şi y = 2,2(cm).  

Pt=perimetru talie 
 
6. Se creează punctul P20 ca punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct » şi 

reprezintă punctul lateral sus al beteliei pentru spate. Acesta este construit faţă de punctul P11 la distanţa x = -
Pt/4+2,45 şi y = 5+1,8cm).  

Pt=perimetru talie 
 
Se vor ancora rând pe rând punctele pieselor betelie faţă stânga /dreapta şi betelie spate la punctele 

corespunzătoare ale construcţiei geometrice (în mod similar cu ancorarea reperelor faţă şi spate). În urma 
ancorării de construcţia geometrică piesele se gradează automat iar gradarea va fi afişată dacă butonul « Arată 
/Ascunde gradări » este apăsat.   

 
1.12.7.2 Adaptarea unui model de fustă proiectat direct pentru gradarea automată 
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Pentru a grada în mod automat o fustă proiectată prin desenare directă în Gemini Pattern Editor se va 
construi în modul de lucru Geometric o structură  rectangulară 
alcătuită din punctele mijloc faţă, mijloc spate, lateral,  puncte de 
coapsă, puncte de şold şi puncte pentru terminaţia fustei. 

Înainte de începerea construcţiei geometrice se va declara 
setul de mărimi şi cotele necesare pentru realizarea acestui produs 
(vezi capitolul 2) sau va încărca un set de mărimi deja creat de pe 
disc. 

Pentru a exemplifica adaptarea unei fuste proiectate direct 
pentru garadarea automată am considerat un set de mărimi de la 
42 la 48 pentru care s-au introdus următoarele cote: Înălţimea 
corpului, Perimetru talie, Perimetru şold, Lungimea exterioară a 

pantal
onului, 
Lungi
mea  

  
 
 
 
 
 
 
După introducerea setului de mărimi se va 

mixa între stratul geometric şi stratul piese cu 
ajutorul cursorului interactiv « mix view » astfel 
încât să fie în prim plan stratul geometric şi se 
apasă butonul « GEOMETRIC». 

 
 
 

 
 
 
 
Construcţia geometrică pentru reperul faţă: 
 
1. Se creează punctul P1 ca punct desenat liber, cu ajutorul 

butonului « punct liber», acest punct va fi considerat ca fiind, punctul de 
centru faţă din talie.  

 
2. Se creează punctul P2 ca punct desenat cu ajutorul butonului 

« punct la x,y faţă de un alt punct » şi reprezintă punctul de pe 
terminaţia produsului din centru faţă. Acesta este construit faţă de 
punctul P1 la distanţa x = 0 şi y = -Lpr+1 (cm).  

Lpr=lungime produs 
 
3. Se creează punctul P3 ca punct desenat cu ajutorul butonului 

« punct la x,y faţă de un alt punct » şi reprezintă punctul de pe 
terminaţia produsului din lateral. Acesta este construit faţă de punctul 
P2 la distanţa x = -Ps/4-3.7 şi y = 1 (cm).  

Ps=perimetrul şoldului 
 
4. Se creează punctul P4 ca punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct » şi 

reprezintă punctul din centru faţă situat pe linia şoldului. Acesta este construit faţă de punctul P1 la distanţa x = 0  
şi y = -Ls+1 (cm).  

Ls=lungimea şoldului 
 
 
 
5. Se creează punctul P5 ca punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct » şi 

reprezintă punctul de şold.Acesta este construit faţă de punctul P4 la distanţa x = -Ps/4+ 0.5 şi y = 0 (cm).  
Ps=perimetrul şoldului 
 
6. Se creează punctul P6 ca punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct » şi 

reprezintă punctul din lateral al taliei. Acesta este construit faţă de punctul P1 la distanţa x = -Ps/4-0,5-1,38  şi  y 
= 1,33 (cm).  

Ps=perimetrul şoldului 
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7. Se creează punctul P7 ca punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct » şi 
reprezintă primul punct al faldului din faţă. Acesta este construit faţă de punctul P1la distanţa x = -Pt/8 şi y = 0 
(cm).  

Pt=perimetrul taliei 
 
8. Se creează punctul P8 ca punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct » şi 

reprezintă al doilea punct al faldului din spate. Acesta este construit faţă de punctul P7 la distanţa x = -1,38    şi       
y = 0 (cm).  

 
9. Se creează punctul P9 ca punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct » şi 

reprezintă vârful faldului din faţă. Acesta este construit faţă de punctul P1 la distanţa x = -Pt/8 - 0,5 şi  y = -10 
(cm).  

Pt=perimetrul taliei 
 
După ce s-au construit aceste puncte cu ajutorul cursorului interactiv « mix view » se vor afişa ambele 

straturi (geometric şi piese).  
În exemplul ilustrat reperele modelului fustă au fost desenate pentru mărimea 44 iar după introducerea 

setului de mărimi a rămas selectată ca mărime de bază 42. Se va intra în modul de lucru Gradare şi se va bifa 
ca mărime de bază mărimea 44.  

În Modul de lucru « Piese » se va selecta reperul faţă, se face click pe punctul de mijloc faţă se trage şi se 
suprapune peste punctul P1 al construcţiei geometrice ţinând apăsate în acest timp şi tastele  SHIFT+ALT 
pentru a magnetiza aceste puncte. 

Prin apăsarea simultană a tastelor SHIFT+ALT se vor magnetiza adică se vor suprapune precis punctele 
care se desenează peste punctele geometrice în care se face click. 

Dacă punctele piesei se suprapun peste punctele construcţiei geometrice în modul de lucru « Modificare 
formă » se vor selecta punct cu punct toate punctele piesei desenate şi ţinând apăsat tastele Shift şi Alt se vor 
magnetiza peste punctele corespondente de pe stratul geometric. 

Dacă punctele piesei nu se suprapun peste punctele construcţiei geometrice şi se doreşte gradarea 
automată şi păstrarea formei pentru piesa desenată, tot în modul de lucru « Modificare formă se va selecta 
fiecare punct şi în meniul din dreapta la modul de definire se va bifa « punctul geom » iar în câmpul de sub acest 
mesaj se va completa numele punctului geometric de care se va ancora punctul piesei. 

După ce punctele principale ale piesei au fost ancorate pe stratul geometric, piesa se va grada automat iar 
gradarea va fi afişată dacă este apăsat butonul « Arată /Ascunde gradări ».   

 
 
Construcţia geometrică pentru reperul spate: 
 
1. Se creează punctul P10 ca punct desenat liber, cu ajutorul 

butonului « punct liber», acest punct va fi considerat ca fiind, punctul 
situat în centru spate pentru talie.  

 
2. Se creează punctul P11 ca punct desenat cu ajutorul butonului 

« punct la x,y faţă de un alt punct » şi reprezintă punctul de pe 
terminaţia produsului din centru spate. Acesta este construit faţă de 
punctul P10 la distanţa x = 0 şi y = -Lpr (cm).  

Lpr=lungime produs. 
 
3. Se creează punctul P12 ca punct desenat cu ajutorul butonului 

« punct la x,y faţă de un alt punct » şi reprezintă punctul de pe 
terminaţia produsului din lateral. Acesta este construit faţă de punctul 
P11 la distanţa x = -Ps/4-3.5 şi y = 1 (cm).  

Ps=perimetrul şoldului 
 
4. Se creează punctul P13 ca punct desenat cu ajutorul butonului 

« punct la x,y faţă de un alt punct » şi reprezintă punctul taliei din lateral. 
Acesta este construit faţă de punctul P10 la distanţa x = -Pt/4-1,5  şi y 
=-0,5(cm).  

Pt=perimetrul taliei 
 
5. Se creează punctul P14 ca punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct » şi 

reprezintă punctul din centru spate situat pe linia şoldului.Acesta este construit faţă de punctul P10 la distanţa x 
= 0 şi y = -Ls (cm).  

Ls=lungimea şoldului 
 
6. Se creează punctul P15 ca punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct » şi 

reprezintă punctul din şold. Acesta este construit faţă de punctul P14 la distanţa x =-Ps/4-0,5 şi y = 0(cm).  
Ps=perimetrul şoldului 
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7. Se creează punctul P16 ca punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct » şi 
reprezintă primul punct al faldului de la spate. Acesta este construit faţă de punctul P10 la distanţa x = -Pt/8 + 1 
şi y = 0 (cm).  

Pt=perimetrul taliei 
 
8. Se creează punctul P17 ca punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct » şi 

reprezintă al doilea punct al faldului din spate. Acesta este construit faţă de punctul P16 la distanţa x = -1,5 şi  y 
= 0 (cm).  

 
9. Se creează punctul P18 ca punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct » şi 

reprezintă vârful faldului de la spate. Acesta este construit faţă de punctul P10 la distanţa x = -Pt/8 + 0,3 şi  y = -
9 (cm).  

Pt=perimetrul taliei 
După ce s-au construit punctele cu ajutorul cursorului interactiv « mix view » se vor afişa ambele straturi 

(geometric şi piese). În Modul de lucru « Piese » se va selecta reperul spate, se face click pe punctul de mijloc 
spate se trage şi se suprapune peste punctul P10 al construcţiei geometrice ţinând apăsate în acest timp şi 
tastele  SHIFT+ALT pentru a magnetiza aceste puncte. 

Se vor ancora rând pe rând şi celelalte puncte ale piesei la stratul geometric. În urma ancorării de 
construcţia geometrică piesa se gradează automat iar gradarea va fi afişată dacă butonul « Arată /Ascunde 
gradări » este apăsat.   

 
1.12.8 Trecerea unui model creat prin metoda geometrică de la un set de mărimi la altul. 
 
Dacă există o serie de modele create pe un anumit set de mărimi şi se doreşte crearea acestora dar pentru 

alt set de mărimi sau pentru acelaşi set de mărimi dar care are definite cote diferite nu este necesară desenarea 
unui nou strat geometric. Prin simpla încarcare a noului set de mărimi produsul se va redimensiona şi grada 
astfel încât să corespundă noilor cote. 

Condiţia esenţială ca să se poată face această trecere corect este ca noul set să conţină cotele folosite în 
prima fază şi acestea să aibă aceleaşi prescurtări. 

Pentru a încărca un nou set de mărimi se intră în modul de lucru Gradare şi se apasă butonul « Editează set 
mărimi » din bara cu butoane. În fereastra care se deschide se va apăsa butonul « Încarcă un set de mărimi din 
fişier » după care se selectează noul set şi se apasă  « Acceptă ». 

 
Adăugarea unei mărimi din ferestra  « Editare set mărimi » în modul de lucru “Gradare” 

 

 
În modul de lucru Gradare se apasă butonul 

„Editează set mărimi”. 
În fereastra „Editor set mărimi” de pe bara cu 

butoane se va apăsa butonul „Încarcă un set de 
mărimi din fişier” pentru a deschide fereastra de 
selectare a setului de mărimi. 
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În fereastra « Selectare set mărimi » se va 
alege calea de pe disc şi fişierul ce conţine setul 
de mărimi ce trebuie introdus. 

Utilizatorul va putea vedea mărimile din set, 
numele şi descrierea setului de mărimi selectat în 
zona de previzualizare set mărimi a acestei 
ferestre.După selectarea setului de mărimi dorit se 
va apăsa butonul « Acceptă ». 

 

În fereastra « Editor set mărimi » s-a încărcat 
noul set de mărimi împreună cu noile cote. La 
apăsarea butonului « Acceptă » piesele modelului 
sunt regradate conform noului set şi a noilor cote 
introduse. 

Prin simpla încarcare a noului set de mărimi 
produsul se va redimensiona şi grada astfel încât 
să corespundă noilor cote. 

 
 
1.12.9. Mărimea „Made to measure” - Construirea unei mărimi atipice sau lucrul la 

comandă  
 
Pentru orice model creat prin construcţie geometrică se poate realiza automat o nouă mărime care să 

respecte o serie de cote atipice care nu se regăsesc în setul de mărimi utilizat. Acest lucru constituie un avantaj 
major în special pentru lucrul la comandă.  

Astfel, utilizatorul de Gemini va trebui doar să introducă măsurile clientului iar  mărimea acestuia va fi 
realizată automat alături de mărimile deja existente. 

Introducerea noii mărimi se poate face fie prin adăugarea unei mărimi în fereastra „Editare set mărimi” şi 
setarea acesteia ca „Mărime ‚made to measure‘ “ fie prin declararea unei mărimi deja existente în set ca  
„Mărime ‚made to measure‘ “. Dupa care cu ajutorul butonului „Modifică rapid cotele din setul de mărimi pentru 
mărimea clientului” din modul de lucru „Geometric” se deschide un tabel în care se vor introduce dimensiunile 
dorite pentru realizarea noii mărimi. 
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În modul de lucru Gradare, se apasă butonul 
« Editare set mărimi » de pe bara cu butoane aferente 
acestui mod de lucru. În fereastra care se deschide se va 
apăsa butonul « Adaugă o mărime nouă în setul de 
mărimi»  

 
 

 
După adăugarea unei noi coloane utilizatorul va bifa 

opţiunea « Mărime ‘made to measure’ ». 
Mărimea « Made to measure » va fi marcată prin 

culoarea roşie (culoare ce nu mai poate fi editată de către 
utilizator). 

Orice mărime a setului de mărimi poate să fie 
declarată ca fiind mărime ‘made to measure’.  

Cotele unei mărimi se pot modifica şi în tabelul de 
« Editare set mărimi ». 

 
 

În modul de lucru GEOMETRIC se apasă butonul  
„Modifică rapid cotele din setul de mărimi pentru mărimea 
clientului” situat pe bara de butoane. 

 
 

În tabelul care se deschide, utilizatorul va introduce 
dimensiunile clientului pentru care doreşte construirea 
tiparelor.  

După introducerea noilor valori se va apăsa butonul 
„Acceptă” şi va rezulta  automat tiparul corespunzător 
dimensiunilor introduse.  

 Dacă utilizatorul nu doreşte păstrarea valorilor 
introduse va apăsa butonul „Renunţă”. 

  

 
 

Dacă în setul de mărimi nu a fost declarată nici o 
mărime ca fiind ‘made to measure’, la apăsarea butonului 
„Modifică rapid cotele din setul de mărimi pentru mărimea 
clientului” din modul de lucru Geometric se va afişa un 
mesaj de avertizare. 

Dacă utilizatorul doreşte să folosescă o mărime din 
set ca mărime made to measure va apăsa pe „Yes”. În 
caz contrar va apăsa „No”. 
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Dacă utilizatorul a decis să folosescă o mărime deja 
existentă în set ca mărime „made to measure” va bifa în 
lista care se deschide, mărimea a cărei cote vor fi 
modificate conform dimensiunilor luate pe corpul 
clientului. 

După selectarea mărimii se apasă butonul „Acceptă”. 
Pentru a renunţa la selecţia unei mărimi se apasă butonul 
„Renunţă”.      

 

Noua mărime se va adăuga automat setului de 
mărimi existent şi va fi colorată în roşu. 

 

 
 

1.12.10 Construirea tiparului de fustă clasică cu ajutorul Modului de lucru Geometric   
 
Pasul 1. Stabilirea cotelor şi a setului de mărimi: 
 
În modulul gradare se acceseaza butonul “editează 

set marimi”, unde se introduce setul de mărimi şi cotele 
necesare proiectării tiparului de fustă. 

Cote necesare construirii tiparului de fustă: 
-circumferinta taliei (C.t.) 
-circumferinta sold (C.s.) 
-lungimea soldului (L.s.) 
-largimea fustei la terminatie (L.t.) 
-lungimea produsului. (L.pr.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ldfkjghdlfg                  Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor 

316

 

 

 
 
 
Pasul 2. Stabilirea şi construirea  punctelor geometrice  în modulul Made To Measure: 
 
Înainte de a începe construirea punctelor geometrice trebuie să ne asigurăm că putem vizualiza stratul 

geometric. Pentru aceasta ne vom asigura că poziţia cursorului interactiv « mix view » permite acest lucru (vezi 
capitolul 1.12.3.1 A).                         

 
- P1- este un punct desenat liber, cu 

ajutorul butonului « punct liber», P1 va fi 
considerat ca punctul de mijloc spate din 
talie. Din acest punct va fi trasată linia taliei 
din reţeaua de linii. 

- P2- punct desenat cu ajutorul 
butonului « punct la x,y faţă de un alt 
punct ». Acesta este construit faţă de punctul 
P1 la distanţa x = 0 şi y = -20 (cm). Din acest 
punct va fi trasată linia şoldului din reţeaua 
de linii. 

- P3- punct desenat cu ajutorul 
butonului « punct la x,y faţă de un alt 
punct ». Acesta este construit faţă de punctul 
P1 la distanţa x = 0 şi y = -Lpr (cm). Din 
acest punct va fi trasată linia terminaţiei din 
reţeaua de linii. 

- P4- punct desenat cu ajutorul 
butonului « punct la x,y faţă de un alt 
punct ». Acesta este construit faţă de punctul 
P2 la distanţa de x = C.s.+ 1 şi y = 0. Acest 
punct delimitează mijlocul feţei pe linia 

şoldului. 
- P5- punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct ». Acesta este 

construit faţă de punctul P2 la distanţa de x = (C.s.+1)/2-1.5 şi y = 0. Acest punct delimitează tiparul faţă 
de tiparul spate pe linia şoldului. 

- P6- punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct ». Acesta este 
construit faţă de punctul P5 la distanţa de x = 0 şi y = 21. P6 este punctul care ajută la construcţia 
cambrajului pe linia taliei. 

- P7- punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct ». Acesta este 
construit faţă de punctul P5 la distanţa de x = -2.5 şi y = 21.P7 reprezintă punctul lateral faţă pe linia 
taliei. 

- P8- punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct ». Acesta este 
construit faţă de punctul P5 la distanţa de x = 2.5 si y = 21 şi reprezintă punctul lateral spate de pe linia 
taliei. 

- P9 – punct desenat cu ajutorul butonului “punct la x,y faţă de un alt punct”. Acesta este 
construit faţă de punctul P1 la distanţa de x = C.t./4 şi y = 0. Puncul P9 reprezintă mijlocul primei pense 
la reperul “faţă”. 

- P10 -punct desenat cu ajutorul butonului « punct la mijlocul unui segment ». Acesta este 
construit la jumatatea segmentului determinat de punctele P9 şi P7. Acest punct reprezintă mijlocul 
celei de-a doua pense la reperul „faţă”. 

- P11- punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct ». Acesta este 
construit faţă de punctul P11 la distanţa de x = 0 şi y = -13,25. Punctul P11 ajută la construcţia primei 
pense la faţă. Acest punct este folosit pentru a preciza lungimea pensei.. 

- P12- punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct ». Acesta este 
construit faţă de punctul P10 la distanţa de x = 0 şi y = -13,25. Punctul P11 ajută la construcţia primei 
pense la faţă. Acest punct este folosit pentru a preciza lungimea pensei. 

- P13,14- puncte desenate cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct ». Acestea 
sunt construite faţă de punctul P9 la distanţa de x = -1,25 (pentru punctul P13) şi x = 1,25 (pentru 
punctul P14) iar y = -13.25 (pentru ambele puncte). Aceste două puncte dau adâncimea primei pense la 
reperul faţă. 

- P15, P16 - puncte desenate cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct ». Ele se 
găsesc faţă de punctul P15 la distanţa de y = 0 şi x = -1.25 pentru punctul P16 respectiv y = 0 şi  x = 
1.25 pentru punctul P 16. Aceste două puncte dau adâncimea celei de a doua pense la reperul faţă. 

- P17- punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct ». Acesta este 
construit faţă de punctul P1 la distanţa de x = C.s.+1 şi y = 0. Punctul P17 reprezintă mijlocul spatelui. 

- P18 - punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct ». Acesta este 
construit faţă de punctul P17 la distanţa de x = -11 şi y = 0. Punctul se găseşte pe linia taliei şi 
reprezintă mijlocul primei pense pe reperul spate. 
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- P19 - punct desenat cu ajutorul butonului « punct în mijlocul unui segment». Segmentul este 
determinat de punctele P18 şi P8. Acest punct reprezintă mijlocul celei de a doua pense de pe reperul 
« spate ». 

- P20 - punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct ». Acesta este 
construit faţă de punctul P19 la distanţa de x = 0 şi y = -8.8. Acest punct ajută la construcţia celei de a 
doua pense de pe reperul spate şi dă lungimea acesteia. 

- P21,22 - puncte desenate cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct ». Aceste 
două puncte sunt construite faţă de punctul P18 la distanţa de x = -1 şi y = 0 pentru punctul P21 şi x = 1 
şi y = 0 pentru punctul P22. Aceste puncte ajută la construcţia primei pense pe reperul spate şi dau 
adâncimea pensei. 

-  P23,P24 - puncte desenate cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct ». Aceste 
două puncte sunt construite faţă de punctul P23 la distanţa de x = 1 şi y = 0 şi x = -1 şi y = 0 pentru 
punctul P24. Aceste puncte ajută la construcţia celei de a doua pense de pe reperul spate şi dau 
adâncimea pensei. 

- P25 - punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct ». Acest punct este 
raportat la punctul P18 având coordonatele de x = 0 şi y = -8,8. Punctul reprezintă lungimea primei 
pense pentru reperul spate. 

- P26 - punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct ». Acest punct este 
construit faţă de punctul P26 la distanţa de x = 0 şi y = -L.pr. P26 ajută la construirea terminaţiei pe 
reperele faţă şi spate. 

- P27- punct desenat cu ajutorul butonului « punct prin triangulaţie cu două puncte ». Acesta se 
construieşte la distanţa de „L.pr” faţă de punctul P7 şi la distanţa de 2 cm faţă de punctul P26 în partea 
stângă a celor două puncte. Acest punct se găseşte pe cusătura laterală a reperului faţă şi delimitează 
lungimea produsului şi lărgimea acestuia la terminaţie. 

- P28 - punct desenat cu ajutorul butonului « punct prin triangulaţie cu două puncte ». Acesta se 
construieşte la distanţa de „L.pr” faţă de punctul P8 şi distanţa de 2 cm faţă de punctul P26 în partea 
dreaptă a celor două puncte. Acest punct se găseşte pe cusătura laterală a reperului spate şi 
delimitează lungimea produsului şi lărgimea acestuia la terminaţie.  

- P29- punct desenat cu ajutorul butonului « punct la x,y faţă de un alt punct ». Acesta se 
construieşte la distanţa de x = 0 şi y = -L.pr. P29 ajută la construirea terminţiei pe reperul spate. 

 
Pasul 3. Desenarea şi ancorarea tiparelor la 

stratul geometric: 
 
 
În această etapă trebuie verificată iar poziţia 

cursorului « mix view » pentru a ne asigura că putem 
vizualiza atât stratul geometric cât şi stratul piese(vezi 
capitolul 3.1 A). 

 
Construirea şi ancorarea tiparelor la stratul 

geometric se va face ţinând apăsate tastele SHIFT+ 
ALT şi desenând cu ajutorul  butonului « Construieşte 
piesa liber sau asistat prin puncte şi linii » din modul 
de lucru « Desenare ». Prin apăsarea simultană a 
tastelor SHIFT+ALT se vor magnetiza adică se vor 
suprapune precis punctele care se desenează peste 
punctele geometrice în care se face click. 

Pentru finalizarea formei tiparului se vor parcurge 
aceeaşi paşi ca la proiectarea directă (se vor 
transforma unele drepte în curbe, se vor defini 
unghiurile, se va seta rezerva de coasere, se va 
desena axa de fir drept, se vor verifica piesele, etc). 

Tiparele obţinute prin desenarea şi ancorarea la 
construcţia geometrică se gradează automat în 

funcţie de cotele folosite din tabelul setului de mărimi. 
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Modul Alterări MTM 
Generalități: 

În mediul în care se lucreză produse la comandă unice pe dimensiunile clientului, este foarte important ca 
potrivirea pe corp a produselor să fie perfectă. Modul de lucru Alterări vine în întâmpinarea  modul de lucru la 
comandă.  
Folosind modul de lucru Alterări  se pot obține intr-un mod rapid și ușor produse, pe baza unui model deja 
existent din baza de date. Acest lucru se poate obține prin editarea regulilor de gradare în punctele în care se 
dorește modificarea. 

Pictogramă și locație: 

Pictogramă:  

Locația: poate fi găsită în modul de lucru MTM 

 
Descrierea modului de lucru: 

 



ldfkjghdlfg                  Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor 

319

 

 

 
 
Zona de lucru - conține un model care a fost creat utilizând un algoritm tradițional. 
Zona regulilor de alterare - regulile de alterare sunt definite de către utilizator, la fel formulele și variabilele, în 
vederea obținerii produsului alterat. 
Zona de alterare a produsului - conține:  

 filtru mărimi - sunt  afișate toate mărimile din model; 
 selectează mărimi – se vor bifa mărimile ce trebuie alterate; 
 selectează reguli – se vor selecta regulile de alterare ce vor fi aplicate mărimilor bifate din zona 

”Selectează mărimi”; 
 generare produs – vor fi adăugate mărimile și regulile corespunzătoare noului model. 

 
Pașii ce trebuie urmați  pentru obținerea tiparului MTM 

 proiectarea tiparului de bază utilizând un algoritm tradițional;  
 aplicarea regulilor de alterare prin utilizarea funcției ”Alterări MTM”. 

 
 
 
 
 
Rezultatul va fi un nou tipar obținut pe dimensiunile corespunzătoare clientului. 
 
Cum se definesc și se aplică alterările pe un model existent 
 

A. Definirea regulilor de alterare pe tipare 

În vederea definirii alterărilor trebuie urmați pașii: 
 

Tipar de bază 
Reguli de alterare 

 Tipar MTM 
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1. Declararea variabilelor: 

Variabila reprezintă valoarea cu care utilizatorul dorește alterarea anumitor 
puncte corespunzătoare modelului. 
Variabilele se vor defini în fereastra ”Variabile” prin apăsarea butonului ”+”, se va 
genera o variabilă ”v1” cu valoarea implicită 0, valoare ce poate fi schimbată 
făcând click pe ea.  
O variabilă poate fi redenumită sau ștearsă.  

2. Definirea regulilor: 

Regulile sunt folosite pentru alterarea punctelor de gradare(principale). 
Definirea regulilor se face în fereastra ”Reguli” prin apăsarea butonului ”+”, va fi 
generată o regulă ”Regula 1”. Utilizatorul are posibilitatea să o redenumescă, să 
o șteargă sau copie/lipește. 

 

3. Definirea alterărilor pentru regulile selectate 

Alterările conțin formule, unde sunt folosite variabilele care vor fi aplicate punctelor de gradare  selectate pe X și 
Y. 
Notă! Înainte de a defini regulile de alterare, tiparele trebuie pozitionate în zona de lucru cu originea axei de 
fir drept în partea dreaptă, ceea ce reprezintă poziția 0 a tiparelor în încadrare. 
 
Pentru a fi evitate erorile la generarea regulilor de alterare, este recomandată poziționarea tiparelor în zona de 
lucru cu originea axei de fir drept în partea dreaptă cu ajutorul funcției ”Aliniază piesa cu axa de fir drept 
orizontal” corespunzătoare modului de lucru ”Piese” . 
 
Pentru a defini o regulă de alterare trebuie 
selectată o regulă din fereastra ”Reguli”, după 
care se apasă butonul”+” din fereastra ”Alterări 
pentru regula selectată”. 
După apăsarea butonul ”+” se va deschide o 
fereastră ce permite utilizatorului să selecteze 
punctele de gradare unde dorește să aplice 
alterările.   

Pentru a selecta mai multe puncte trebuie apăsată tasta “Shift”. După ce au fost selectate toate punctele, se 
apasă butonul ”Aplică”. În coloana ”Puncte” vor apărea numele tuturor punctelor selectate.” În coloanele ”Mutare 
X/Y” vor fi setate valori pe X, respectiv Y folosind diferite formule ce conțin anumite variabile.  

În fereastra ”Alterări pentru regula selectată” primul set de butoane:  sunt folosite pentru a copia și lipi 
alterarea selectată ce include numele punctelor și formulele. 
Al doilea set de butoane este folosit pentru a copia și lipi o formulă. 
Utilizatorul are posibilitatea să adauge una sau mai multe  alterări pentru o regulă selectată prin apăsarea 
butonului ”+” sau să șteargă prin apăsarea butonului ”X”. 
 

B. Generarea produsului alterat 

Pașii ce trebuie urmați în vederea definirii alterărilor din zona regulilor de alterare sunt: 
1. Selectarea mărimilor: 
Din zona de alterare a produsului  utilizatorul trebuie să selecteze din fereastra 
”Selectează mărimi” mărimile pentru care dorește alterarea, prin bifarea acestora 
sau prin bifarea tuturor mărimilor utilizând butonul ”Bifează tot”. 
 

 

2. Selectarea regulilor: 

După ce au fost selectate mărimile trebuie selectate regulile de alterare. 
Selectarea acestora se face din fereastra ”Selectează reguli”, prin bifarea unora 
sau a tuturor prin apăsarea butonului ”Bifează tot”. 
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3. Generarea produsului: 

Utilizând butonul Adaugă în lista de procesare ”+”, 
mărimile și regulile selectate vor fi adăugate în 
fereasta ”Generare produs”. 
Utilizatorul are posibilitatea să șteargă mărimile 
alterate și regulile prin apăsarea butonului ”X”, sau 
poate să modifice mărimile alterate prin utilizarea 

butonului: ”Modifică selecția din lista de 
procesare”. 
 

 

Avantajul este că în lista ”Generare produs” pot fi utilizate una sau mai multe reguli de alterare ce pot genera 
două sau mai multe produse. 

4. Salvarea modelului alterat: 

Pentru a salva produsul alterat trebuie să fie selectate mărimile alterate din ”Generare produs” și ulterior apăsat 
butonul ”Genereaza un produs nou din lista de procesare”. Astfel produsul alterat va fi generat și salvat în calea 
unde se afla baza de date a modelului. 
 
Exportul regulilor de alterare 

Utilizatorii au posibilitatea să exporte regulile de alterare folosind pictograma: ”Exportă setul current de 
alterări într-un fisier extern”, fiind astfel generat un fișier cu extensia *.alt, ce conține toate regulile, numele 
punctelor, formulele și variabilele ce au fost aplicate produsului. 
 
Notă! Valorile variabilelor nu vor fi exportate în fișierul cu regula de alterare. 
 
Regulile de alterare ce au fost exportate pot fi încărcate altui produs ce are aceleși nume pentru punctele de 
gradare ca cele din fișierul exportat. 
 
Importul regulilor de alterare 

Pentru a importa regulile de alterare trebuie apăsat butonul: ” Importă un nou set de alterări dintr-un fișier 
extern”. 
 
1.13 Funcţii generale ale programului Gemini Pattern Editor 

 
Înafară de funcţiile de proiectare, grupate în moduri de lucru specifice, programul Gemini Pattern Editor mai 

dispune şi de funcţii generale care se referă la întregul model sau la modul de lucru: 
 editarea grupelor de dependenţă  
 editarea fişei de produs 
 tipărirea fişei de produs şi a fişelor pieselor 
 tiparirea şabloanelor pe plotter 
 importul / exportul modelor în formate standardizate 
 setările de lucru ale programului 
 funcţia de verificare a şabloanelor pentru tăiere 
 funcţia de ajutor 

 
Butoanele de apelare a acestor funcţii se găsesc pe bara de butoane din partea de sus a ecranului şi sunt 

vizibile şi active indiferent de modul de lucru în care se află programul. 
 
 
1.13.1 Editarea grupelor de dependenţă pentru piesele modelului 
 
Dacă modelul proiectat se va lucra din materiale cu caroiaj, pentru a obţine o încadrare cât mai eficientă, pe 

lângă punctele de referinţă încadrare programul Gemini Pattern Editor vine cu posibilitatea stabilirii 
dependenţelor între piese. Mai exact acum se va putea realiza incadrarea automată a pieselor cu restricţie de 
aliniere cu alte piese.  

Aceasta presupune stabilirea încă din faza de proiectare a modului de amplasare a pieselor pe încadrare 
prin definirea grupelor de dependenţă dintre piese structurate în primă fază în grupe de dependenţă pe orizontal 
şi vertical. Atât în grupa dependenţelor pe Orizontal cât şi  în cea a dependenţelor pe Vertical piesele  pot fi  
grupate în piese libere, piese aliniate la caroiaj sau în grupe independente. 

Piesele care vor fi editate ca piese libere vor putea fi plasate oriunde pe încadrare. 
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Dacă anumite piese sunt setate ca piese aliniate la caroiaj, în încadrare acestea vor fi plasate cu punctul de 
referinţă pe linia de caroiaj aferentă grupei orizontal sau vertical 

Dacă două piese sunt setate ca aparţinând unui anumit grup înafara grupului pieselor libere sau aliniate la 
caroiaj, atunci acestea vor fi dependente doar între ele funcţie de modul în care a fost plasat punctul de referinţă, 
prima piesă plasată pe încadrare putând fi aşezată în orice poziţie 
iar a doua piesă funcţie de prima plasată. Trebuie menţionat faptul 
că piesele duble în oglindă ca să apară identice pe produs  vor 
trebui să aparţină atât  unei grupe de dependenţă pe orizontal cât şi 
unei grupe de dependenţă pe vertical. 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru a putea stabili grupele de dependenţă a pieselor unui model se face click pe butonul „Editare grupe 

de dependenţă piese” existent pe bara de butoane din partea de sus a ecranului. După apăsarea acestui buton 
se va deschide fereastra „Editare grupe dependenţă” în care se vor stabili grupele de dependenţă dintre piese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În stânga ferestrei de editare a grupelor de dependenţă sunt afişate grupele de dependenţă  respectiv 

piesele ce aparţin acestora atât pe vertical cât şi pe orizontal.Pentru a vedea grupele de dependenţă şi piesele 
ce aparţin grupării pe verticală se va apăsa butonul « Verticala ». În cazul în care se doreşte vizualizarea grupele 
de dependenţă şi piesele ce aparţin grupării pe orizontală se va apăsa butonul «Orizontala » 

Iniţial vor fi afişate doar grupele de dependenţă « piese libere » şi « piese aliniate la caroiaj » şi 
toate piesele modelului aparţin grupei de piese libere. 

Pentru a vedea piesele ce aparţin unei grupe de dependenţă se face click pe pătrăţelul cu 
« + »din dreptul numelui grupei de dependenţă sau se va apăsa butonul « Afişează piesele grupelor 
de dependenţă » situat în partea superioară a ferestrei „Editare grupe dependenţă”. 

 
 
Pentru a ascunde piesele şi a vizualiza numai grupele de dependenţă a pieselor pe orizontală 

sau verticală se face click pe pătrăţelul cu « - » din dreptul numelui grupei de dependenţă sau se va 
apăsa butonul «Ascunde piesele grupelor de dependenţă » situat în partea superioară a ferestrei „Editare grupe 
dependenţă”. 

 
 
Pentru modelele care au în structura lor mai multe straturi de 

materiale(de ex: fond, căptuseala, insertie, etc) se pot edita grupe de 
dependenţă doar pentru un  material sau pentru toate materiale. Pentru 
aceasta se foloseşte filtrul din dreptul mesajului „Material:” Se face click 
pe săgeata din dreapta şi se selectează din lista care se afişează, 
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materialul pentru care se vor edita grupele de dependenţă. La selectarea materialului în grupa „Piese libere” vor 
rămâne doar piesele care se lucrează din materialul selectat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupele de dependenţă între piese 
 
Pentru ca utilizatorul să poată încadra piesele nu aliniate neaparat la caroiaj, ci doar între ele, acum se pot 

adăuga una sau mai multe grupe de dependenţă diferite de grupele de dependenţă la caroiaj. Astfel dacă se 
doreşte ca desenul de pe buzunarul aplicat pe faţa produsului proiectat să aibă continuitate cu desenul feţei dar 
nu se doreşte ca pe aceste repere să existe un anumit desen al caroiajului atunci se va crea o grupa de 
dependenţă în care vor fi introduse faţa şi buzunarul. Această grupă va fi adăugată la grupele de dependenţă pe 
orizontală dacă se doreşte continuitatea desenului pe orizontal sau se va 
adăuga la grupele de dependenţă pe vertical dacă se doreşte  continuitatea 
desenului pe vertical.  

Pentru a adăuga o grupă de dependenţă la cele două afişate iniţial se 
face click dreapta în coloana din partea stângă a ferestrei de editare a 
dependenţelor şi se selectează „Adaugă grupă” 

Se va deschide o fereastră în care se va edita numele noii grupe de 
dependenţă. După editarea numelui noii grupe pentru ca aceasta să apară 
alături de celelalte grupe deja existente se va apăsa butonul „OK”.Dacă nu se 
mai doreşte creearea unei noi grupe se va apăsa butonul „Cancel”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducerea anumitor piese sau eliminarea lor dintr-o grupă de 

dependenţă se face prin selectarea piesei şi tragerea ei cu mose-ul în grupa 
dorită. 

Piesele sau grupele neselectate au simbolurile aferente colorate în 
galben. În momentul în care acestea vor fi selectate simbolurile din dreptul 
numelui se vor colora în roşu. 

O piesă se poate muta dintr-o grupă în alta dacă se face click dreapta pe 
aceasta şi se seleacteză „Taie” apoi se selectează grupa în care se va muta 
piesa se face click ddreapta şi se apasă „Copie”. 

 
 
ATENŢIE 
În cazul pieselor duble simetrice dacă se doreşte ca acestea să aibă acelaşi desen atunci utilizatorul va 

trebui să se asigure că acestea aparţin unei grupe de dependenţă atât pe orizontală cât şi pe verticală. 
 
 
În momentul în care se selectează o grupă de dependenţă în dreapta ferestrei  „Editare grupe dependenţă” 

vor fi afişate piesele din grupa respectivă cu punctele referinţă corespunzătoare precum şi modul de plasare faţă 
de caroiaj pe orizontală sau verticală. 
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Operaţii ce se pot efectua pe o grupă de dependenţă 

 
Dacă se face click dreapta pe numele unei grupe de dependenţă 

adăugate va apre un meniu cu următoarele opţiuni: - adauga grupa 
                                                              - şterge grupa 
                                                              - redenumeşte grupa 
                                                              - adaugă subgrupă 
Dacă operatorul vrea să şteargă grupa de dependenţă respectivă 

va apăsa opţiunea ”Sterge grupă”. 
Dacă se doreşte schimbarea numelui grupei selectate se va 

selecta „Redenumeşte grupa” 
În cazul în care operatorul urmăreşte adăugarea unei subgrupe la 

grupa selectată se va apăsa „Adaugă subgrupa”.Se va deschide o 
fereastră în care se va edita numele subgrupei nou formate. 

 
După stabilirea grupelor de dependenţă şi ce piese aparţin 

acestora trebuie apăsat butonul „Acceptă” din dreapta ferestrei „Editare 
grupe dependenţă”. Dacă operatorul nu doreşte păstrarea grupelor de 
dependenţă va apăsa butonul „Renunţă” 
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1.13.2 Editarea fişei de produs 
 
Generalități: Fişa produsului conţine informaţii auxiliare care însoţesc tiparele precum şi o schiţă de 

execuţie a produsului finit. Scopul acestor informaţii este, pe de o parte, de a putea identifica şi clasifica mai uşor 
modelul pe baza unor informaţii de tipul nume model, sezon, client, comandă, proiectant etc.  şi pe de altă parte 
specificaţii tehnice privitoare la execuţia produsului, indicaţii privind ţesăturile, accesorii, finisare, etc.  

Pentru a edita informaţiile din fişa produsului se apasă butonul « Editează fişa de produs pentru modelul 
curent». Se va deschide fereastra de editare a fişei de produs şi se scriu în câmpurile corespunzătoare 
informaţiile necesare. În fereastra de editare a fişei de produs putem completa în prima pagină informaţii 
generale despre produs iar pe celelalte două pagini schiţe şi specificaţii tehnice utile pentru a descrie mai bine 
produsul finit şi procesul tehnologic. Pentru a adăuga o imagine a produsului finit sau o schiţă de execuţie în 
pagina  de informaţii generale se apasă butonul « Încarcă ». Se alege fişierul în care se află fotografia sau schiţa 
produsului. Dimensiunea fişierului nu trebuie să depăşească 500 Kb. De aceea se recomandă ca imaginile să fie 
în format compresat:.jpeg,.jpg,.gif,.wmf.  Imaginile pot proveni de la un scanner sau din programe de desen. 
Pentru a putea utiliza paginile de schiţe şi specificaţii trebuie în primul rând bifată opţiunea « Foloseşte aceasta 
pagina cu informatii suplimentare » Pagina de schiţe şi specificaţii  este împărţită în 4 cadrane, în fiecare din 
aceste 4 cadrane fiind posibilă editarea de text sau inserarea de imagini.  

 
Editarea fişei produsului 

 

Se apasă butonul « Editează fişa de 
produs pentru modelul curent » din partea 
de sus-dreapta a ecranului.  

 
 
 În fereastra care se deschide se introduc 

informaţiile legate de produsul respectiv, în căsuţele 
corespunzătoare. Pentru a se adăuga o imagine a 
produslui se apasă butonul « Încarcă imagine». 
Aceasta imagine poate fi previzualizata in momentul 
deschiderii modelului. 

În fişa produsului există un câmp  „Ataşamente” 
unde se pot ataşa fişiere de orice tip la model. Fişierele 
ataşate pot fi vizualizate numai după ce se salvează pe 
hard-disk şi se deschid cu ajutorul programelor 
compatibile. 

Dimensiunea fişierelor ataşate nu trebuie să 
depăşească 500 KB. 

Pentru a ataşa unul sau mai multe fişiere unui 
model se va apăsa butonul „Ataşează” din „Fişa 
produsului”  după care în fereastra care se deschide 
se selectează fişierele de ataşat şi se apasă OK. 

Pentru a salva pe hard disk unul sau mai multe 
fişiere ataşate unui model se vor selecta fişierele şi se 
va apăsa butonul „Salvează ca...”, după care se alege 
calea de salvare şi se apasă OK. 

Pentru a şterge un fişier ataşat se va selecta fişierul 
şi se apasă butonul ”Sterge”. 

 
Pentru a salva informaţiile se apasă butonul « Acceptă » 

 
 

În partea de sus a ferestrei de editare a 
fişei produsului se va selecta pagina de 
schite şi specificaţii.Pentru a putea edita în 
una din cele două pagini de specificaţii 
trebuie bifat în primul rând « Foloseste 
aceasta pagina cu specificatii suplimentare.

 

În oricare din cele două pagini de 
schiţe şi specificaţii se pot introduce 
informaţii de tip text sau imagine. Pentru 
aceasta se face click pe săgeata din 
dreptul mesajului  “ Se foloseste: „ care 
se găseşte deasupra fiecarui cadran din 
cele 4 existente  pe o pagina. Se va 
deschide un meniu cu opţiunile „Text” şi 
„Imagine” în care se va putea selecta 
tipul de informaţie ce va fi introdus.În 
cazul în care s-a selectat „Text” se vor 
putea completa informaţiile necesare în 
cadranul respectiv. Pentru a salva 
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informaţiile se apasă butonul « Acceptă » 

 

În cadranul în care s-a selectat 
« Imagine » vor apare automat cele două 
butoane specifice: « Incarca imagine » şi 
« Sterge imagine ». Pentru a se adăuga 
o imagine se apasă butonul 
« Încarcă imagine». Pentru a salva 
informaţiile se apasă butonul « Acceptă » 
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1.13.3 Tipărirea fişei produsului şi a fişelor pieselor 

Pictogramă:  
 

Fișele de produs ce se pot tipări sunt următoarele: 
 

- fișa produsului; 
- fișele tuturor pieselor din model; 
- fișele pentru piesele selectate. 

În plus față de fișele de mai sus aplicația are posibilitatea de a tipări și schița tehnică corespunzătoare pieselor. 
 
 Pentru a tipări fişa produsului se apasă butonul « Tipăreşte fişa produsului ». Dacă se apasă pe 

simbolul din dreapta butonului se deschide un mic meniu în care se pot selecta trei variante de tipărire: fişa 
produsului, fişele pentru toate piesele sau fişe pentru piese selectate. 

 De asemenea, fişele pot fi tipărite şi dacă se apasă în meniul superior pe « Modele » şi apoi pe 
« Tipărire fişe ». Se face click pe tipul de fişă care trebuie printat şi va deschide o fereastră în care utiliyatorul 
poate opta pentru tipărire directă, previzualizare sau salvarea fişei ăntr+un fişier PDF pe disk.  

 
Tipărirea fişei produsului şi a fişelor pentru piese 

  

Pentru a tipări fişa se apasă pe 
butonul « Tipăreşte fişa produsului », 
direct pe simbolul de imprimantă 

Pentru a tipări fişele pieselor se 
face click pe butonul cu săgeată din 
dreapta butonului de tipărire 

Se va deschide un meniu în 
care se selectează ce urmează a 
fi tipărit: fişa produsului,  fişe 
pentru toate piesele sau fişe doar 
pentru unele piese selectate 

 

 

 

 
 

 

Pentru a previzualiza fişele înainte 
de tipărire, se apasă în meniul 
superior pe « Modele », apoi 
« Previzualizare fişe » apoi se alege 
fişa dorită 

În fereastra de previzualizare  apare 
fişa exact aşa cum va fi tipărită pe 
imprimantă. Se pot folosi butoanele 
de sus pentru a face imaginea mai 
mare sau mai mică şi pentru a trece 
de la o pagină la alta 

    Dacă fişa este corectă şi poate 
fi tipărită. Pentru aceasta se apasă 
butonul « Print report» 
Dacă se doreşte întoarcerea în 
program fără a  se tipări nimic, se 
apasă butonul « Exit viewer» 

 
 
Pentru a putea trimite fişele create de Gemini Pattern Editor în format electronic, acestea trebuie convertite 

în fişiere PDF.  Pentr a face acest lucru, în fereastra “Output Options” trebuie bifat “File” după care se va face 
click pe săgeţica din dreapta câmpului „Format” pentru a selecta tipul de fişier ce se doreşte a fi salvat. Din lista 
afişată se alege „Adobe Acrobat (PDF)” apoi se apasa butonul „OK” din fereastra „Output Options”  

 

 
  



ldfkjghdlfg                  Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor 

328

 

 

Pentru a converti fişa de produs din Gemini Pattern Editor în fişier PDF, se accesează butonul « Tipăreşte fişa 
produsului »  sau se selectează din bara de Meniu, funcţia Model, opţiunea « Tipărire fişe». 

 

  
In fereastra „Output Options” care se deschide trebuie bifată 
opţiunea “File”.  
 
 

 

Se face click pe butonul cu discheta din dreptul câmpului 
„File”. În fereastra care se deschide se alege calea de salvare 
pentru fişierul PDF şi se editează numele acestuia în câmpul 
„File name” apoi se apasă  butonul „Save”. 
În câmpul din dreptul mesajului „File” va fi afişată calea de 
salvare şi numele fişierului ce urmează a fi salvat. 
 
 

 

Se face click pe săgeţica din dreapta câmpului „Format” 
pentru a selecta tipul de fişier ce se doreşte a fi salvat. 

Din lista afişată se alege „Adobe Acrobat (PDF)” apoi se 
apasa butonul „OK” din fereastra „Output Options” 

 

La final se apasa butonul „OK” din fereastra „Output Options” 
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Exemplu de fişa de produs tipărită              Exemplu de fişă piesă tipărită 
 

 
Tipărire schița tehnică 
 
Pentru a tipări „schița tehnică” a produsului se apasă 
pe săgeata corespunzătoare funcției „Tipărirește fișa 
modelului curent” . 
Se va deschide un meniu în care se regăsesc toate 
fișele ce pot fi tipărite. Schița tehnică este ultima 
opțiune din cadul meniului. 

 
 
Schița tehnică poate fi printată, previzualizată, se poate face export pdf sau export excel. 
 

 
 
Exportul şi printarea fişei tehnice se realizează pentru varianta de model curentă și include imaginea pieselor 
așa cum sunt ele poziţionte pe ecran şi dimensiunile pentru fiecare piesă: 
  - lungimea maximă  
  - lăţimea maximă,  acestea fiind indicate prin săgeţi. 
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Cum funcţionează 
 
Înainte de a exporta „schiţa tehnică” trebuie setat ce dimensiuni se exportă din fereastra Setări/Optiuni 
raport/Dimensiunile schiței unde se regăsesc două opțiuni: 
 

dimensiuni pe linia de coasere; 
- dacă piesele sunt construite pe linia de coasere, în schiţă se vor vizualiza dimensiunile pe 
linia de coasere; 
- dacă piesele sunt construite pe linia de tăiere atunci va apărea un Mesaj de avertizare, 
iar în schiţă vor fi afişate dimensiunile pentru linia de tăiere;  

 
- dacă piesele sunt construite pe linia de coasere şi este afişată şi rezerva de coasere 

atunci se afişează dimensiunea pe linia de coasere; 
 

dimensiuni pe linia de tăiere 
- dacă piesele sunt construite pe linia de tăiere, în schiţă se vor vizualiza dimensiunile pe 

linia de tăiere; 
- dacă piesele sunt construite pe linia de coasere atunci va apărea un Mesaj de avertizare, 

iar în schiţă vor fi afişate dimensiunile pentru linia de coasere; 
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- dacă piesele sunt construite pe linia de coasere şi este afişată şi rezerva de coasere 

atunci se afişează dimensiunea pe linia de tăiere. 
Mesajul de avertizare conţine lista pieselor care nu corespund setării şi dimensiunea va fi afişată pe linia 
coasere/tăiere. 
 
1.13.4 Tipărirea şabloanelor pe plotter. Exportul fişierelor RS274D 

 
 Piesele din modelul proiectat pot fi tipărite direct pe plotter la scara 1: 1, pentru a fi verificate din punct 

de vedere al formei şi dimensiunilor sau pentru a se realiza un produs pe baza acestor şabloane. Se poate utiliza 
atât un plotter cu lăţime mare, ca cel pentru tipărirea încadrărilor pentru tăiere, cât şi un plotter de dimensiuni mai 
mici, cu lăţimea sub 1 m,  tipărindu-se în acest caz piesele una câte una, în funcţie de lăţimea utilă de tipărire a 
aparatului. 

 Pentru a tipări modelul pe plotter se selectează mai întâi piesele care urmează a fi tipărite. Dacă trebuie 
tipărite toate piesele, nu e nevoie să se selecteze nici o piesă. Selectarea pieselor se face în modul de lucru 
« Piese ». Se ţine apasată tasta SHIFT şi se face click pe fiecare 
piesă care trebuie selectată. Selecţia se poate face şi prin 
încercuirea pieselor cu cursorul.  

 Se apasă butonul « Export pentru plotter ». Se va 
deschide fereastra de tipărire pe plotter, în care trebuie selectat 
ce şi cum se va tipări. În primul rând trebuie verificat dacă 
dimensiunile colii de hârtie pe care se va tipări corespund cu setările din program,dacă lăţimea şi lungimea 
hârtiei sunt corect setate, atunci zona de previzualizare de pe ecran va coincide exact cu rezultatul tipărit. 
Acestea se verifică în forma de « Setări plotter » care se deschide la apăsarea butonului de « Setari » din 
fereastra « Export PLT ». 

 
 
 

 
 
Principalele opţiuni ale tipăririi pe plotter sunt: 

 Modul de aşezare al pieselor (suprapus sau desfăşurat, cu sau fără rezervă între piese) 
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 Alegerea mărimilor care se vor tipări 
 Alegerea elementelor piesei care se vor tipări (linie de coasere, linie de tăiere, puncte tehnice, 

axa de fir drept, nume, etc) 
 Alegerea pieselor care se vor tipări (toate sau numai cele selectate) 
 Alegerea poziţiei de tipărire (piesele amplasate normal sau rotite la 90°) 

După ce se bifează opţiunile dorite se apasă butonul « Aplică » Pe ecran vor apare piesele exact cum vor fi 
tipărite pe plotter. Ele trebuie să fie în aşa fel poziţionate încât să nu se suprapună şi să nu se facă risipă de 
hârtie. 

 
 a) Modul de aşezare al pieselor  
În cazul în care utilizatorul optează pentru aşezarea pieselor suprapuse pentru reaşezarea acestora se iese 

din fereastra de export cu butonul « Renunţă », se intră în modul de lucru « Piese » şi se aşează piesele în 
poziţia dorită.  

Cu ajutorul butonului « Aranjează piesele din model pe linia de tăiere » se poate face o aranjare automată a 
pieselor astfel încât prin adăugarea rezervelor şi prin simetrizarea pieselor care au axă de simetrie să nu se 
obţină suprapuneri. Acest buton se găseşte pe prima bară cu butoane a aplicaţiei Gemini Pattern Editor. 

 

In fereastra de tipărire se va stabili cum vor 
fi piesele aşezate. Dacă se doreşte ca piesele 
să fie printate suprapuse se va bifa la Aşezare 
piese în dreptul mesajului « suprapuse ». 

 
În cazul în care utilizatorul optează pentru o aşezare a pieselor 

desfăşurate pentru a se obţine o aşezare mai bună a acestora se va 
apăsa butonul « Optimizare cu Gemini Nest Expert ». În urma apăsării 
acestui buton se va lansa aplicaţia Gemini Nest Expert in care se vor 
regăsi piesele selectate iar dacă se va apăsa butonul « Încadrare 
automată cu limită de timp » se va incepe plasarea acestora. Cand 
piesele sunt plasate în poziţia dorită se va închide aplicaţia Gemini Nest 
Expert iar în zona de preview a ferestrei « Export format PLT » vor fi 
afişate piesele poziţionate conform încadrării obţinute.   

Atenţie ! La optimizarea cu Gemini Nest Expert din Gemini Pattern Editor nu se obţin încadrări ! 
Optimizarea din această aplicaţie are ca scop doar aranjarea pieselor pentru a obţine un consum mai mic de 
hârtie şi din acest motiv la aranjarea pieselor nu se ţine cont de proprietăţile şi restricţiile pieselor. 

 
 

 

Dacă s-a bifat ca piesele să fie 
aşezate desfăşurat, utilizatorul va putea 
stabili şi distanţa la care vor fi plasate 
acestea prin completarea valorii dorite în 
campul din dreptul mesajului « Adaos 
între piese » 

De asemeni plasarea pieselor se 
poate optimiza cu ajutorul aplicaţiei 
Gemini Nest Expert. Prin apăsarea 
butonului « Optimizare cu Gemini Nest 
Expert » se lansează aplicaţia cu ajutorul 
căreia piesele vor fi replasate automat sau 
manual în vederea obţinerii unei plasări 
optime. 

 

 
b) Alegerea mărimilor care se vor tipări 
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Se bifează mărimea sau mărimile  care urmează să fie tipărite. 

Dacă sunt bifate mai multe mărimi, ele vor fi tipărite suprapus sau 
desfăşurat, funcţie de alegerea făcută de utilizator în ceea ce priveşte 
modul de aşezare al pieselor. 

Valoarea din coloana « Nr » reprezintă de câte ori va fi tipărită 
mărimea selectată. De exemplu dacă utilizatorul a optat pentru 
aşezarea pieselor « desfăşurat », a selectat o mărime din tabel iar în 
dreptul acelei mărimi a introdus valoarea 2 în coloana “Nr”  după care a 
apăsat  butonul „Aplica” în zona de previzualizare vor apare de două ori 
piesele pentru mărimea selectată. 

Dacă se bifează mesajul „Doar 
mărimea de bază” în tabel va fi bifată 
automat numai mărimea de bază. La 
debifarea acestui mesaj se vor selecta 
automat toate mărimile din tabel. 

 
 
c) Alegerea elementelor pieselor care se vor tipări 
În zona Exportă se bifează care din elementele piesei trebuie tipărite. După 

stabilirea elementelor de tipărit se va apăsa întotdeauna butonul « Aplica » 
pentru a vizualiza setările şi pentru a tipări conform acestora. 

Text – dacă se bifează « Text » pe piese se va tipări numele, comentariile  
şi mărimea. 

Doar mărimea pieselor -  La bifarea acestui mesaj pe piese nu se va mai 
tipări numele şi comentariile ci doar mărimea. 

Comentarii text adăugat la numele pieselor - Textul introdus în acest 
câmp va fi afişat şi tipărit alături de numele piesei. 

Picluri – La bifare se vor tipări şi piclurile 
Axe -  bifarea acestei opţiuni permite tipărirea tuturor axelor pe piese (axă 

de fir drept, axe de text) 
Doar textul pentru axele de text - Dacă este bifată căsuţa din dreptul 

acestui mesaj, la previzualizare şi la tipărire nu vor apare axele de text ci doar 
textul corespunzător acestora. Dacă nu este bifat se vor tipări şi axele şi textul corespunzător acestora cu 
condiţia să fie bifat şi în dreptul mesajului Axe.  

Puncte tehnice interioare -  la bifarea acestei opţiuni pe piesă vor fi tipărite şi punctele tehnice interioare. 
Linie tăiere - Dacă este bifată această opţiune se vor tipări piesele pe linia de tăiere 
 
Linie coasere -  Dacă piesele de tipărit au fost lucrate pe linia de tăiere, această opţiune nu este validă. 

Dacă se bifează în dreptul acestui mesaj piesa va fi tipărită pe linia de coasere. 
Pliuri depliate -  la bifarea acestei opţiuni, piesele care conţin pliuri vor fi afişate şi tipărite depliat. 
Simetrizat - la bifarea acestei opţiuni, piesele simetrice, care au declarată o axă de simetrie, vor fi afişate şi 

tipărite simetrizate. 
Piese auxiliare – Dacă se doreşte tipărirea pieselor auxiliare grupate cu piesa de printat va trebui să se 

bifeze în dreptul acestui mesaj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Alegerea pieselor care se vor tipări 

 
Dacă iniţial s-au selectat doar o parte din piesele modelului dar se 

doreşte printarea tuturor utilizatorul va trebui să se asigure că mesajul 
« Exportă numai piesele selectate » este nebifat.. 

 
 
e) Alegerea  poziţiei de tipărire   

 
 
Pentru situaţia în care utilizatorul lucrează în modul de aşezare “suprapus” 

poate opta şi pentru tipărirea pieselor în poziţia de pe ecran sau  rotite cu 90°. 
 
 

f) Setări salvare plotter 

 

 

 



ldfkjghdlfg                  Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor 

334

 

 

 
Pentru utilizatorii care au mai multe tipuri de plottere, se poate 

salva în setările pntru plotter o listă a acestora. Înainte de a trece la 
tipărirea propriuzisă va trebui să se aleagă din listă plotterul pe care 
urmează să se realizeze tipărirea. 

 
 

 
După ce se obţine pe ecran rezultatul dorit se apasă butonul 

« Tipăreşte direct » dacă se doreşte tipărirea directă pe plotter sau 
« Export PLT » dacă se doreşte obţinerea unui fişier cu extensia plt. 
Pentru situaţia în care trebuie tipărit un desen de mai multe ori, 
înainte de a apăsa butonului “Tipăreşte direct”  se vor introduce în editul din dreptul mesajului “Număr de copii” 
numărul corespunzător.  

Dacă se apasă « Export PLT » programul va salva pe discul calculatorului un fişier cu extensia.plt, care 
poate fi trimis spre tipărire pe orice plotter. Din această fereastră se mai pot exporta şi fişiere în format RS274D  
prin apăsarea butonului « Export RS274D » acestea fiind fişiere CUT.  
 

Fişiere PLT 
 
Fişierele PLT pot fi cu extensia *.plt, *.hpgl sau fără extensie. Aceste fişiere pot fi folosite doar la printarea 

încadrărilor sau a pieselor. 
Nu se poate schimba forma unei piese dintr-un astfel de fişier.Dacă fişierul conţine o încadrare, nu se va 

putea modifica sau optimiza această încadrare.  
La printarea unui fişier HPGL / PLT se vor verifica dimensiunile pieselor, lungimea şi lăţimea. 
Dacă se apasă butonul « Tipăreşte direct », se va obţine un fişier cu extensia PLT care se salvează în 

directorul ACTIVE, de unde este citit automat de aplicaţia pentru printat Gemini PLT Spooler. 
Dacă se apasă « Export PLT » utilizatorul va putea obţine tot un fişier PLT care poate fi salvat oriunde pe 

disc şi care poate fi tipărit mai târziu sau pe alt plotter. 
 
Fişiere CUT sau RS274D 
 
Fişierele de tip CUT pot fi întâlnite cu extensia *.cut  sau  *.gbr.  
Aceste fişiere pot fi folosite doar pentru maşini automate de croit (cap de croire automată) sau pentru 

printare. 
Fişierele de tip CUT pentru croit conţin numai linia de tăiere şi piclurile. 
Nu se poate schimba forma unei piese dintr-un astfel de fişier.Dacă fişierul conţine o încadrare, nu se va 

putea modifica sau optimiza această încadrare.  
La tăierea sau printarea unui fişier CUT se vor verifica dimensiunile pieselor, lungimea şi lăţimea. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.13.5 Importul fişierelor în Gemini 
  
a) Importul de fişiere DXF-AAMA şi DXF AutoCad 
 
Programul Gemini Pattern Editor este capabil să importe modele salvate în formatul DXF-AAMA sau DXF 

AutoCad / DXF standard. 
Fişierele  DXF-AAMA sunt fişiere folosite pentru tipare şi pot fi, sau nu, însoţite de fişiere RUL sau TXT.  
Fişierele RUL sau TXT sunt fişierele care conţin toate informaţiile referitoare la gradare. 
La exportul de fişiere DXF-AAMA se generează fişiere cu extensia *.dxf sau *.aam şi *.rul sau *.txt, în 

funcţie de programul în care sunt realizate. Fişierele generate ca şi DXF sau AAM conţin tiparele, iar fişierele 
generate ca şi RUL sau TXT conţin regulile de gradare. 

Un fişier care are extensia DXF şi nu este însoţit de fişier RUL sau TXT conţine doar şabloane, fără reguli 
de gradare (de obicei şabloane separate pentru fiecare mărime din model).  
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Fişierul care are extensia DXF sau AAM şi este însoţit de un fişier RUL sau TXT, conţine tiparele cu regulile 
de gradare aferente. 

Tiparele dintr-un fişier DXF-AAMA sau DXF AutoCad / DXF standard pot fi importate pe linia de coasere sau 
pe linia de tăiere, după cum alege utilizatorul. 

Fişierele DXF nu au noţiunea de rezervă de coasere. Linia de coasere, dacă este exportată în fişier, se va 
importa în Gemini Pattern Editor ca şi desen auxiliar, interior. 

De asemeni, fişierele DXF nu conţin, de regulă, informaţii cu privire la numărul de tipare multiplicate şi la 
tipul de material din care se lucrează. Există totuşi anumite cazuri în care pot apărea informaţii cu privire la tipul 
de material, dar totdeauna trebuie 
verificată corectitudinea acestora. 

Pentru a importa unul din aceste 
tipuri de fişiere DXF se apasă “Import” 
din meniul “Model”. Se va deschide un 
nou meniu care cuprinde lista cu tipul de 
fişiere ce se pot importa in Gemini 
Pattern Editor. Din această listă se va 
alege tipul de fişier cu care se va lucra. 
Dacă nu se cunoaşte tipul de fişier DXF 
care urmează a fi importat se va alege 
din listă opţiunea “Fişiere DXF/AAMA 
(*.dxf)”. 

După selectarea acestuia se va 
deschide o ferestră similară cu cea 
pentru încărcarea unui fişier *.gem. 

 Se parcurge lista de directoare 
până în directorul în care este salvat 
fişirerul ce urmează a fi deschis. În fereastra centrală apare lista fişierelor din directorul respectiv. Se face click 
pe fişierul ce urmează a fi deschis. Dacă fişierul este corect, în fereastra de previzualizare din partea dreaptă va 
fi afişat conţinutul modelului. Pentru a deschide modelul se apasă butonul “Acceptă”. În cazul în care conţinutul 
fişierului nu este corect, pe ecran apare mesajul “Fişier defect”, iar zona de previzualizare este goală. 
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Pentru importul oricărui tip de fişier DXF există posibilitatea de multiselecţie a fişierelor şi deschiderea 
acestora într-un singur fişier GEM. Dacă se doreşte selectarea mai multor fişiere se poate folosi tasta Shift şi 
click stânga mouse pe fişiere pentru o selecţie consecutivă sau se poate folosi tasta CTRL şi click pe buton 
stânga mouse pentru o selecţie aleatoare. 

În cazul în care fişierele DXF importate au seturi de mărimi diferite se vor importa şabloanele cu grupe de 
gradare diferite. 

 
Cum se face  importul în Gemini Pattern Editor 
 
Setări fişiere DXF-AAMA 
 
Unitatati de masură si factorul de scalare 
Utilizatorul va trebui să selecteze unitatea de măsură în care a fost salvat fişierul DXF, precum şi factorul de 

scalare. Dacă acestea sunt incorecte şabloanele nu vor mai corespunde dimensional. 
  
Optiuni generale 
 

 
 
Importă reguli de gradare 
Referitor la gradare, în practică se pot întâlni trei situatii:  
a) Fişier DXF sau AAM în care se gasesc şabloanele pentru mărimea de bază, plus fişierul RUL sau TXT 

în care se găsesc informaţiile referitoare la gradări. 
Dacă în această situaţie mesajul „Importă reguli de gradare” nu este bifat, Gemini Pattern Editor va importa 

doar marimea de bază a modelului, regulile de gradare fiind ignorate. 
Dacă mesjul „Importă reguli de gradare” este bifat, programul va importa mărimea de bază cu regulile de 

gradare corespunzătoare, existente în fisierul RUL. 
 
b) Fişier DXF în care se găsesc şabloane pentru o mărime sau şabloane pentru mai multe mărimi ca piese 

separate. 
Dacă în această situaţie mesajul „Importă reguli de gradare” nu este bifat, Gemini Pattern Editor va importa 

toate şabloanele care se găsesc în fişierul respectiv (sabloane separate pentru fiecare mărime). 
Dacă mesjul „Importă reguli de gradare” este bifat şi în fişier se găseşte, pentru fiecare mărime a unui 

şablon, câte un şablon corespondent, programul va converti automat mărimile fiecărui şablon, dacă este posibil, 
la tabele de gradare. Astfel, în urma importului nu vor mai rezulta piese pentru fiecare mărime ci doar mărimea 
de bază cu gradările aferente. 

În cazul în care reconstrucţia gradărilor nu poate fi facută desi mesjul „Importă reguli de gradare” este bifat, 
se vor importata toate şabloanele din fişier, separat pentru fiecare mărime. 

Warning!  În urma reconstrucţiei gradărilor (pentru fişierele care nu sunt de tipul DXF/AMA) pot apărea unele 
distorsionări ale gradărilor Dacă abaterea gradărilor reconstruite nu poate fi acceptată se recomandă importul 
fişierului DXF fără a se bifa opţiunea „ Importă reguli de gradare” şi în acest caz se vor importa şabloane 
separate pentru fiecare mărime. 

 
c) Fişier DXF în care se găsesc şabloane pentru fiecare mărime separat plus fişierul RUL în care se 

găsesc regulile de gradare. Această situaţie este mai rar întâlnită. 
În acest caz, pentru un import corect, trebuie bifată şi opţiunea „Importă doar mărimea de bază”. Astfel 

este evitată situaţia în care se importă şabloanele de doua ori (o dată ca şabloane separate din fişierul DXF şi o 
dată incluse în gradările mărimii de bază din fisierul RUL). 

Dacă este bifat şi mesajul „Importă reguli de gradare” şi mesajul „Importă doar mărimea de bază”, programul 
va importa doar mărimea de bază din fişierul DXF cu regulile de gradare aferente, din  fişierul RUL. Acestea sunt 
bifările recomandate pentru un import corespunzător, în această situaţie. 
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Dacă nu este bifat nici mesajul „Importă reguli de gradare” şi nici mesajul „Importă doar mărimea de bază”, 
Gemini Pattern Editor va importa toate şabloanele care se găsesc în fişierul respectiv (sabloane separate pentru 
fiecare mărime). 

Dacă mesajul „Importă reguli de gradare” nu este bifat, iar mesajul „Importă doar mărimea de bază”, este 
bifat, Gemini Pattern Editor va importa doar marimea de bază din fişierul DXF. 

Dacă este bifat mesajul „Importă reguli de gradare” şi nu este bifat  mesajul „Importă doar mărimea de 
bază”, programul va importa mărima de bază gradată plus toate celelalte şabloanele din fisierul DXF care nu vor 
mai avea gradări (şi nici puncte de gradare).  

Opţiunea „Importă reguli de gradare” este implicit bifată. 
 
Importă pe linia de coasere 
Fişierele DXF nu au noţiunea de rezervă de coasere. Rezerva de coasere, dacă este exportata în fisier, se 

va importa în Gemini Pattern Editor ca şi tipar auxiliar. 
Dacă opţiunea „Importă pe linia de coasere” nu este bifată şabloanele importate vor fi setate automat ca 

fiind proiectate pe linia de tăiere. 
 Dacă se bifează opţiunea „Importă pe linia de coasere” şabloanele importate vor fi setate automat ca fiind 

proiectate pe linia de coasere. Aceasta înseamnă că vor fi recunoscute de program ca tipare, adica li se vor 
adăuga la tipărire rezerva de coasere (implicită de 1cm). 

 
Importă desenele interioare 
Dacă opţiunea „Importă desenele interioare” este bifată se vor importa desenele si liniile interioare pe 

şabloane (inclusiv linia de coasere atunci când ea există, deoarece aceasta se importa ca şi desen auxiliar 
ataşat la şablon). 

Dacă opţiunea „Importă desenele interioare” nu este bifată se vor importa doar conturul şabloanelor, fără 
desenele şi liniile interioare. 

Reconstruieşte tipare auxiliare 
Această funcţie, dacă este bifată, face o combinare a liniilor auxiliare pentru a reconstrui eventuale 

şabloane. 
Identifica puncte gradare 
Prin bifarea acestei opţiuni se convertesc punctele de curbă de pe desenele auxiliare în puncte de gradare, 

dacă acestea formează un unghi cu o valoare de maxim valoarea introdusă în câmpul aferent. Dacă punctele au 
cote de gradare (creşteri), acestea se pastrează. Implicit, valoarea unghiului este setată ca fiind 90 de grade. 

 
Rearanjează automat piesele importate 
Sunt situaţii în care se poate vedea în previzualizare că şabloanele sun aşezate suprapuse. Pentru o 

rearanjare a acestora se bifează opţiunea „Rearanjează automat piesele importate”. 
 
Rotunjeşte conturul pieselor  
Dacă se va bifa „Rotunjeşte conturul pieselor”  toate punctele de pe şabloanele importate vor deveni netede.  
Doar punctele de curbă 
La bifarea opţiunii „Doar punctele de curbă” se vor netezi în urma importului doar punctele de curbă de pe 

şabloane. 
Utilizeaza marjă 
Bifarea acestei opţiuni împreună cu editarea unei marje permite rotunjirea punctelor doar în limita valorii 

editate. Valoare introdusă pentru marjă trebuie sa fie în milimetri. Marja reprezintă valoarea cu care se abate 
curba de la segmentul original. 

Foloseşte algoritm de rotunjire 
Când se bifează opţiunea „Foloseşte algoritm de rotunjire”, punctele vor fi rotunjite după algoritmul de 

desenare a curbelor. 
 
Rotunjeşte punctele de curbă gradate 
Această opţiune se utilizează în unele situaţii mai rar întălnite. Este cazul unor fişiere DXF generate de 

anumite sisteme care au noţiunea de „punct de curba cu gradare proprie. Prin bifarea opţiunii „Rotunjeşte 
punctele de curbă gradate ” acestea vor deveni netede. Prin bifarea acestei opţiuni toate punctele de curbă care 
au asignată o regulă de gradare vor fi importate ca puncte de gradare netede 

 
Identifica puncte gradare 
Bifarea acestei opţiuni face ca toate punctele de curba de pe piese (şi de pe şabloane si de pe desenele 

auxiliare), care au unghiul cel mult egal cu valoare introdusă în campul aferent, să fie transformate în puncte de 
gradare. Punctele de gradare reyultate în urma utilizării acestei opţiuni vor pastra regula de gradare a punctului 
de curbă din care au rezultat. 

Implicit, valoarea unghiului este setată ca fiind 90 de grade. 
 
Setează punctele fără gradare ca puncte de curbă 
Prin bifarea opţiunii „Setează punctele fără gradare ca puncte de curbă” se vor transforma punctele fără 

gradare de pe şabloane în puncte de curbă. Se utilizează în cazul în care sunt întâlnite puncte setate ca fiind 
gradate, dar care nu au ataşate informaţiile referitoare la gradări. Această setare decide dacă punctele 
respective sunt păstrate ca fiind puncte de gradare sau dacă sunt transformate în puncte de curbă şi, ca urmare, 
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aceste puncte vor fi gradate proporţional cu gradările punctelor învecinate. Această situaţie poate fi întâlnită la 
unele fişiere provenite din Lectra. 
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Importă doar mărimea de bază 
Opţiunea „Importă doar mărimea de bază”  se utilizează doar în situaţia în care avem un fişier DXF în care 

se găsesc şabloane pentru fiecare mărime separat. 
Dacă fişierul DXF are si fişierul RUL corespondent, se va bifa această opţiune, împreuna cu opţiunea 

„Importă reguli de gradare”, pentru a se evita situaţia în care se importă şabloanele de doua ori (o dată ca 
şabloane separate din fişierul DXF şi o dată incluse în gradările mărimii de bază din fisierul RUL). 

Această opţiune este implicit nebifată, astfel încât utilizatorul are posibilitatea să vizualizeze dacă în fişierul 
DXF sunt mai multe mărimi ca şabloane separate. 

Dacă utilizatorul importă doar un fişier DXF în care se găsesc şabloane separate pentru fiecare mărime, fără 
fişier RUL, şi bifează opţiunea „Importă doar mărimea de bază”, se va importa doar marimea de bază.  

 
Inversează semnul regulilor de gradare  
La bifarea opţiunii „Inversează semnul regulilor de gradare” se schimbă semnul paşilor de gradare iar 

marimile mai mici din set devin mărimile mai mari şi invers.  
 
Adaugă informaţii piese la nume 
Bifarea opţiunii „ Adaugă informaţii piese la nume ” face ca informaţiile suplimentare ale pieselor care se 

găsesc în tabelul „Info piesă” să se importe şi în câmpul numelui piesei. Dacă această opţiune rămâne nebifată 
atunci informaţiile sunt importate doar în tabelul „Info piesă”. 

Atenţie: Dacă se observă în ferestra de previzualizare că piesele nu au nume, există posibilitatea ca 
informaţia referitoare la numele piesei să fie trecută în comentariile care se importa de regula în „Info piesă”. în 
acest caz se recomandă bifarea opţiunii „Adaugă informaţii piese la nume”.  

 
Cu functia de import « Fişiere DXF/AAMA (*.dxf) » se vor 

importa şi fişierele provenite din AutoCAD / Corel sau fişiere care 
imită formatul original AutoCAD. Se recomanda ca la importul 
acestor fişiere să nu fie bifată optiunea «Rearanjeaza automat 
piesele importate» pentru a se putea corecta mai uşor eventualele 
erori datorate modului diferit de construcţie (grupare, unire parti 
contur etc.) 
Este recomandat ca la importul fişierelor .dxf ce au provenienţele 
de mai sus să fie incercate alternativ setările DXF standard: 

- format DXF standard se bifează atunci cand nu se ştie 
provenienţa fişierului sau se ştie sigur că este făcut in 
AutoCAD; 

- Reconstructie sabloane. Chiar dacă se importă modelul in previzualizare, este bine sa fie testat  
importul si cu aceasta optiune. Diferenţe majore se pot observa in cazul in care componentele pieselor 
sunt imprăştiate prin tot fisierul. Prin utilizarea opţiunii marjă reconstrucţie se poate evita importul 
tiparelor cu un contur deschis. De regulă aceste marje au valori foarte mici, in jur de 1~2 mm si nu 
trebuiesc ignorate. 

                                                                                                  
Simplifica contur 

Această opţiune a fost adăugată pentru fişiere DXF care contin şabloane cu foarte multe puncte. Dacă se 
bifează această opţiune, conturul şabloanelor importate va fi simplificat prin eliminarea unor puncte. Prin 
eliminarea punctelor conturul şabloanelor va fi modificat în funcţie de valoarea setată de către utilizator în editul 
corespunzător acestei opţiuni. Această valoare reprezintă devierea maxim acceptată de la conturul original al 
şabloanelor importate. Marja setată influenţează în mod direct numărul de puncte eliminate. Dacă marja setată 
este o valoare prea mare, numărul punctelor eliminate va fi mare dar conturul obţinut va fi alterat. Din contra, 
daca valoarea setata este prea mică, numărul punctelor eliminate va fi mic (sau niciun punct nu va fi eliminat) 
dar conturul şabloanelor importate va urmări cu mai mare acurateţe conturul iniţal al şabloanelor din fişierul DXF. 
Pentru a determina marja optimă este 
recomandat să se încerce diferite valori  la 
importul fişierului DXF. 

 
Informaţii despre fişierul DXF 
 
Utilizatorul poate vizualiza şi o  serie de 

informaţii despre fişierul DXF care aste încărcat. 
Astfel se pot citi: numele autorului, adică a 
sistemului CAD din care provine fişierul, data la 
care s-a  realizat exportul şi unităţile de măsură 
folosite. 

 
Dacă se apasă butonul “Tabel straturi DXF”  se deschide o fereastră  în care utilizatorul poate  modifica, 

numai dacă este necesar, valoarea stratului din care se citeşte un anumit element. Numărul stratului pentru orice 
element importat trebuie introdus în funcţie de structura fişierului DXF.    
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Pentru a reveni la setările iniţiale, în situaţia în care 
au fost efectuate modificări, se va apăsa butonul “Setări 
implicite”. 

Dacă la importul unui fişier DXF apar in preview 
desene auxiliare (linii sau puncte) dar care nu sunt 
definite ca desene interioare si nici ca puncte interioare 
este posibil ca aceste elemnte să se găseasca în fişierul 
DXF pe un strat nedeclarat. În  acest caz pentru a evita 
importul acestor elemente se poate bifa opţiunea “Ignoră 
straturile nedefinite” şi aceste straturi vor fi ignorate. În 
momentul folosirii acestei opţiuni apare un mesaj în care 
sunt enumerate straturile ignorate. 

 
Atentie: Este posibil ca la unele fişiere DXF sau 

DXF-AAMA importate să nu fie preluate corect toate 
elementele tehnice, cum ar fi: picluri, axe, grădari. De 

aceea, aceste fişiere trebuie verificate atent înainte de a fi folosite în continuare.  
 
Probleme care pot să apară la importul de fişiere DXF 
 
- Numărul pieselor importate poate să fie diferit de numărul pieselor din modelul din care a fost salvat fişierul 

DXF. Trebuie verificat numărul pieselor. 
-  Fişierele DXF sau DXF-AAMA nu conţin informaţii cu privire la tipul de material din care se lucrează. 

Există totuşi şi anumite cazuri în care apar o serie de informaţii cu privire la material dar trebuie verificat 
întotdeauna tipul de material pentru fiecare piesă.  

- Se va verifica atent şi linia de construire (linia de coasere sau linia de tăiere după caz). 
- În urma reconstrucţiei gradărilor (pentru fişierele care nu sunt de tipul DXF/AMA) pot apărea unele 

distorsionări minore ale gradărilor şi ale liniilor interioare (ale tiparelor auxiliare) care pot reprezenta liniile de 
coasere a şabloanelor originale. Acestea pot fi insa uşor corectate din program. Atenţie si la punctele de gradare 
ale tiparelor auxiliare. Acestea trebuiesc atent verifiicate şi corectate, daca este cazul. Dacă abaterea gradărilor 
reconstruite nu poate fi acceptată se recomandă importul fişierului DXF fără a se bifa opţiunea „ Importă reguli 
de gradare” şi în acest cay se vor importa şabloane separate pentru fiecare mărime. 

     
 
        Importul de fişiere DXF/AutoCad folosind funcţia « Fişiere DXF/AutoCAD R12/2000 (*.dxf) » se utilizează 
în situaţiile în care fişierele .dxf nu pot fi importate cu “Fişiere DXF/AAMA (*.dxf)”. 
 
  

b) Importul de fişiere native Gerber (*.tmp) 
 
Fişierele native Gerber au extensia TMP şi conţin modele şi/ sau 

şabloane. Aceste fişiere pot fi şi sub formă de   arhive tip ZIP. Ca şi 
fişierele DXF, fişierele native din Gerber sunt folosite numai pentru tipare. 
Acestea conţin toate informaţiile din Gerber chiar şi informaţii privitoare la 
dimensiunea şi modul de desenare a piclurilor dacă există şi fişierul 
Pnotch. În cazul în care acest fişier lipseşte dimensiunea şi modul de 
desenare al piclurilor pot fi setate din fereastra de import în Gemini Pattern Editor. 

Există două tipuri de fişiere Gerber care pot fi importate în Gemini Pattern Editor: Piece şi Model. 
Fişierul Piece conţine un şablon cu set de mărimi, gradări, linii interioare, desene auxiliare.Un astfel de fişier 

nu conţine informaţii cu privire la  tipul de material din care se va lucra şablonul şi de câte ori apare acesta în 
model. 

Fişierul Model conţine toate informaţiile despre modelul construit (numărul şabloanelor, tipul lor, tipul de 
material). Fişierul Model poate fi importat în Gemini Pattern Editor numai dacă  este însoţit de fişiere Piece.    
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Pentru a importa un fişier  din Gerber se apasă « Import » din meniul « Model ».Se va deschide un nou 

meniu care cuprinde lista cu fişierele ce se pot importa in Gemini Pattern Editor. Din aceasta se va alege 
« Fişiere Gerber(*.tmp) ». După selectarea « Fişiere Gerber(*.tmp) » se va deschide o ferestră în care se va  
selecta calea de pe disc şi fişierul de importat din listă sau din arhivele *.ZIP.  Dacă în directorul selectat se 
găsesc fişiere *.tmp acestea vor fi afişate  direct în lista cu Fişiere Gerber. 

Dacă în folderul selectat se găsesc fişiere *.zip acestea vor fi afişateîn lista cu Fişiere ZIP,iar la selectarea  
unui fişier zip, în lista cu Fişiere Gerber, vor apare fişierele din componenţa arhivei *.zip. Dacă la selectarea unui 
fişier *.zip nu este afişat nici un fişier gerber atunci arhiva nu este validă. 

La selectarea unui fişier *.zip se va afişa automat numărul de modele şi numărul de şabloane conţinut de 
acesta.Importul se poate face pentru întreg Modelul sau pentru fiecare şablon (Piece) în 
parte, selectând una dintre aceste opţiuni.  

În partea dreaptă jos a paginii de import există un buton de căutare cu ajutorul 
căruia utilizatorul va putea căuta rapid  pe disc numai arhive de tip *.ZIP. 

 
După apăsarea butonului de căutare 

fişiere *.zip se deschide o fereastră în care 
utilizatorul va trebui să introducă numele 
fişierului căutat şi să stabilească  directorul 
de pe disc unde doreşte să se realizeze 
căutarea. 
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Pentru a se selecta folderul dorit se va 
apăsa butonul din dreptul câmpului « Folder 
cautare »  şi se va alege în fereastra 
deschisă locul în care se va realiza căutarea 
după care se apasă butonul « Acceptă ». 

 

 
 

Dacă se bifează mesajul « Caută în 
subdirectoare »  căutarea se va face şi în 
interiorul subfolderelor din folderul selectat. 
Pentru a porni căutarea  se va apăsa 
butonul « Porneşte căutarea ». 

Pentru a opri o căutare în curs se va 
apăsa butonul « Opreşte căutarea » 

În partea de jos a ferestrei de căutare 
există o zonă în care sunt afişate rezultatele 
căutării. Pentru a selecta un fişier din 
această zonă se face dublu-click pe numele 
acestuia. Automat fişierul va apare în zona 
cu fişiere *.zip din fereastra « Import din 
fişier Gerber »  

 

 
Setări import pentru fişierele TMP din Gerber 
 
Importul desenelor interioare 
Când se importă 

fişiere native Gerber, 
utilizatorul poate seta ce 
desene interioare vor fi 
importate.  

La bifarea opţiunii 
« Importă toate 
desenele interioare », 
şabloanele importate vor  
conţine toate desenele 
interioare realizate în 
Gerber: linia pentru text, 
axe de fir drept, axa de 
simetrie, punctele 
tehnice interioare, 
figurile interioare, liniile de reper sau alte desene interioare.  

Dar utilizatorul are posibilitatea de a opta doar pentru importul numai a anumitor desene interioare. Pentru 
aceasta va trebui să se asigure că  opţiunea  « Importă toate desenele interioare » nu este bifată după carea 
va putea să bifeze doar opţiunile corespunzătoare elementelor ce se doreşte a fi importate. 

Şabloanele provenite din Gerber vor fi repoziţionate în urma importului dacă opţiunea “Repoziţionează 
automat piesele importate” este bifată.   
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Multiplicarea  şabloanele importate din fişiere TMP 
Din punctul de vedere al multiplicării şabloanelor în cadrul modelului, acestea pot fi importate în două 

moduri: 
-cu specificaţii de dublare conform celor editate în Gerber 
-deja multiplicate conform specificaţiilor editate în Gerber 
Dacă se optează pentru « importă direct piesele (cu specificaţiile de dublare) », la import  se va stabili 

tipul pieselor ca simple,flipate pe X, pe Y sau si pe X si pe Y în funcţie de specificaţiile din Gerber.  
Dacă se va bifa  « multiplică piesele conform specificaţiilor din modelul original », piesele vor fi 

importate deja multiplicate în poziţia specificată în Gerber (flipată pe X, Y sau ambele) ca piese « simple ».  
 

Forţează linia de tăiere ca piesă principală 
La importul din Gerber, de obicei, linia de coasere este importată ca piesă auxiliară în interiorul piesei 

principale care reprezintă şablonul. Există situaţii în care, datorită setărilor din Gerber, linia de tăiere (conturul 
exterior) se importă ca piesă auxiliară şi linia de coasere (conturul interior) se importă ca piesă principală.  
Pentru importarea corectă a acestor piese trebuie bifată opţiunea «Forţează linia de tăiere ca piesă 
principală». 

 
Adaugă descrierea la numele piesei 
Daca în Gerber s-au introdus informaţii la «  Piece description» acestea vor putea fi importate prin bifarea 

căsuţei din  dreptul mesajului « Adaugă descrierea la numele piesei». 
 
Importă gradări 
Pentru a importa şi gradările unui model sau unui şablon din Gerber utilizatorul va trebui să se asigure ca 

opţiunea «Importă gradări» este bifată. Iniţial această opţiune este bifată. Utilizatorul va trebui să o debifeze 
doar dacă doreşte să importe şabloanele fără gradări respectiv set de mărimi, şi în acest caz va importa doar 
mărimea de bază. 

 
Setează punctele nedefinite ca puncte netede 
În Gerber, puncete de curbă pot fi setate în 3 feluri:  smooth (netede), cusp (ascuţite) sau undefined 

(nedefinit). Punctele setate „undefined”  pot fi smooth sau cusp în funcţie de setările din aplicaţia Gerber. 
Fişierele TMP din Gerber nu conţin informaţii cu privire la setările punctelor „undefined”  din Gerber şi în 
această situaţie utilizatorul poate seta în momentul importului dacă punctele de curbă care au această 
proprietate vor fi importate ca puncte netede(smooth) sau ca puncte ascuţite (cusp). 

Asfel dacă opţiunea „Setează punctele nedefinite ca puncte netede” va fi bifată în momentul importului, 
toate punctele de curbă care au proprietatea „undefined” în Gerber vor fi importate în Gemini Pattern Editor ca 
puncte netede (smooth). Dacă această opţiune nu va fi bifată în momentul importului toate punctele de curbă 
care au proprietatea „undefined” în Gerber vor fi importate în Gemini Pattern Editor ca puncte ascuţite (cusp). 

 
Importul piclurilor 
În Gerber  proprietăţile piclurilor sunt editate şi memorate într-un fişier separat . Acest fişier se numeşte   P-

Notch. Dacă acest fişier este conţinut de arhiva ZIP din care se importă şabloanele atunci în Gemini Pattern 
Editor vor putea fi importate toate proprietăţile piclurilor, aşa cum au 
fost ele editate în Gerber 

Dacă arhiva din Gerber care urmează a fi importată conţine pe 
lângă piese şi/sau model şi un fişier P-Notch atunci,  pentrul importul 
informaţiilor existente în acest fişier, trebuie bifată opţiunea «Importă 
picluri conform P-Notch». 

Dacă fişierul P-Notch lipseşte din arhivă, va fi afişat următorul 
mesaj:„Fişierul P-NOTCH de setare a piclurilor nu a fost găsit în 
arhivă”. 

 
În cazul în care fişierul P-Notch lipseşte sau utilizatorul doreşte  să  

seteze  proprietăţile piclurilor importate direct în fereastra de import 
poate utiliza una din următoarele opţiuni: 

 
 
- «conform setarilor implicite de construcţie a piclurilor din Gemini»  

sau 
-  «conform setărilor de mai jos»  
Astfel utilizatorul poate alege tipul de piclu precum şi dimensiunile pe care acesta 

va trebui să le aibă după  ce se importă. 
 
Setări tăiere 
În Gerber, fiecare element interior (de tip axe, puncte interioare, desene 

auxiliare) are ca proprietate o literă. Fiecărei litere îi corespunde o comandă care 
poate fi de tăiere sau scriere. 

Pentru fişierele importate din Gerber, care nu respectă setările iniţiale se poate  
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crea corespondenţa dintre litere şi comenzi în fereastra de Import. La importul acestui tip de fişiere la Setări 
tăiere se va edita, pentu fiecare literă din listă, comanda corespunzătoare. 
 

Atenţie !  Pentru a importa cât mai fidel toate informaţiile dintr-un model realizat în Gerber este recomandat 
ca în momentul în care se face fişierul *.zip, în fereastra de export din Gerber să fie bifată opţiunea “include all 
components”.   

 
c) Importul de fişiere native Assyst (*.zip) 
 
Fişierele native din Assyst sunt arhivate într-un fişier cu extensia ZIP care poate conţine piese sau style-uri.  
Fişierele din Assyst Bullmer care conţin piese pot fi de tipul PIECE sau  DESIGN funcţie de versiunea de 

Assyst utilizată şi se regăsesc în folderele corespunzătoare.  
Fişierele STYLE conţin informaţii legate de model şi sunt însoţite de fişiere  Design sau Piece. 
Aceste fişierele sunt folosite numai pentru tipare şi cuprind toate informaţiile din Assyst cu excepţia celor 

privitoare la tipul de material, dimensiunea şi modul de desenare al piclurilor care pot fi setate din fereastra de 

import în Gemini Pattern Editor. 
 
 
 
Importul de fişiere Assyst (*.zip) se realizează 

selectând calea de pe disc, urmată de selectarea 
fişierului de importat de tip *.ZIP. Importul se poate face pentru întreg modelul prin 
selectarea  « Style » sau numai pentru piese, selectând Piece sau Design la « Filtru 
fişier Assyst ».  

În partea dreaptă jos a paginii de import există un buton de căutare cu ajutorul 
căruia utilizatorul va putea căuta rapid  pe disc numai arhive de tip *.ZIP. 

 
 
 
După apăsarea butonului de căutare 

fişiere *.zip se deschide o fereastră în care 
utilizatorul va trebui să introducă numele 
fişierului căutat şi să stabilească  folderul de 
pe disc unde doreşte să se realizeze 
căutarea. 
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Pentru a se selecta folderul dorit se va 
apăsa butonul din dreptul câmpului 
« Director cautare »  şi se va alege în 
fereastra deschisă locul în care se va 
realiza căutarea după care se apasă 
butonul « Acceptă ». 

 

 
 

Dacă se bifează mesajul « Caută în 
subfoldere »  căutarea se va face şi în 
interiorul subfolderelor din rul selectat. 
Pentru a porni căutarea  se va apăsa 
butonul « Porneşte căutarea ». 

Pentru a opri o căutare în curs se va 
apăsa butonul « Opreşte căutarea » 

În partea de jos a ferestrei de căutare 
există o zonă în care sunt afişate rezultatele 
căutării. Pentru a selecta un fişier din 
această zonă se face dublu-click pe numele 
acestuia. Automat fişierul va apare în zona 
cu fişiere *.zip din fereastra « Import din 
fişier Gerber »  
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La importul de fişiere Assyst, 

se va stabili dacă se doreşte 
importul tuturor desenelor 
interioare acestea fiind linia pentru 
text axe de fir drept, de simetrie, 
punctele tehnice interioare, figurile 
interioare, liniile de reper sau alte 
desene interioare. În ceea ce 
priveşte poziţionarea pieselor 
importate se poate opta pentru 
repoziţionarea automată a 
acestora.  

Dacă se optează pentru « importă direct piesele (cu specificaţiile de dublare) », la import  se va stabili tipul 
pieselor ca simple,flipate pe X, pe Y sau si pe X si pe Y în funcţie de specificaţiile din Assyst.  

Dacă se optează pentru « multiplică piesele conform specificaţiilor din modelul original », piesele vor fi 
importate în poziţia specificată în Assyst (flipată pe X, Y sau ambele) ca piese « simple ».  

Între Gemini şi Assyst există mai multe diferenţe. O serie de elemente tehnice cum ar fi a rezerva de 
coasere (rezervă free) nu se regăsesc în ambele aplicaţii. Cu toate acestea, în Gemini se vor importa corect 
toate aceste elemente. 

În funcţie de modul de construcţie a pieselor şi având în vedere linia de tăiere şi linia de coasere, în urma 
importului din Assyst vor rezulta: 

- Piese pe linia de coasere (tipare) cu tabel de gradare dacă piesele din Assyst sunt lucrate şi 
gradate pe linia de coasere iar linia de tăiere a acestora nu este gradată sau nu există. 

- Piese  pe linia de tăiere (şabloane) cu tabel de gradare dacă piesele din Assyst au  linia de 
tăiere gradată. Dacă piesele au şi linia de coasere gradată  atunci în interiorul piesei importate va exista 
şi o piesă auxiliară gradată care este de fapt linia de coasere definită în Assyst. 

- Piese pe linia de tăiere făra tabel de gradare (câte o piesă pentru fiecare mărime) pentru 
piesele care au rezervă « free »  

Rezerva de coasere « free » din Assyst nu are un corespondent în Gemini. Din acest motiv, la importul unei 
piese cu astfel de rezervă, vor rezulta piese pe linia de tăiere pentru fiecare mărime.Aceste piese vor avea şi 
grupe de gradare diferite. 

 
Atenţie !  Se vor putea importa în Gemini Pattern Editor doar arhive ZIP exportate din Assyst Bullmer pentru 

Windows.  
 
d) Importul de fişiere native Lectra (*.iba şi *.vet) 
 
 
Fişierele native Lectra au extensia IBA, 

VET sau MDL şi conţin modele şi/ sau 
piese. În Gemini Pattern Editor se pot 
importa fişiere de tipul IBA şi VET. Acestea 
sunt folosite numai pentru tipare şi conţin 
toate informaţiile din Lectra. 

Fişierul IBA conţine o piesă cu set de 
mărimi, gradări, linii interioare, piese 
auxiliare. Un astfel de fişier nu conţine 
informaţii cu privire la  tipul de material din 
care se va lucra piesa şi de câte ori apare 
aceasta în model. 

Obs. Pentru ca fişierele IBA exportate 
din Lectra să conţină piese auxiliare trebuie 
ca utilizatorul de Lectra care face exportul 
fişierelor să aibă bifată opţiunea « Internal 
lines generation ».  Setările de la export din Lectra se pot vizualiza dacă se apasă un click pe rombul din dreptul 
opţiunii « Export Garment » din meniul superior « File ».  

Fişierul VET conţine toate informaţiile despre modelul construit (numărul pieselor, tipul lor, tipul de material). 
Fişierul VET poate fi importat în Gemini Pattern Editor numai dacă dacă  este însoţit de fişiere IBA.    

Pentru a importa fişiere IBA sau VET se va face click pe « Model »  apoi pe « Import » iar în meniul care se 
deschide se va selecta « Fişiere Lectra (*.iba, *.vet).  
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În fereastra care se deschide  se va  selecta calea de pe disc şi fişierul de importat din listă.  Dacă în 
folderul selectat se găsesc fişiere native Lectra cu extensia IBA sau VET  acestea vor fi afişate  direct în lista cu 
Fişiere Lectra. În partea superioară a listei cu fişiere se va afişa numărul de modele şi numărul de piese 

existente în folderul selectat. 
 

 
 
 
 
 
 
În lista cu « Fişiere Lectra » se pot  afişa doar fişiere de tip 

IBA, doar fişiere de tip VET sau ambele tipuri de fişiere. Pentru 
aceasta utilizatorul va folosi filtrul din dreptul mesajului « Tip 
fişier ». La apăsarea săgeţii din dreapta câmpului corespunzător 
se deschide un meniu din care se alege tipul de fişier ce va fi 
afişat în listă. 

 
 
e) Importul de fişiere native Investronica (*.EXP) 
 
 
În Investronica se lucrează cu bază de 

date. Pentru transferul de date Investronica 
foloseşte un fişier special, cu extensia.exp. 
Acest tip de fişier este generat de programul 
InvCopy şi poate conţine toate datele 
necesare transferului de piese, modele sau 
încadrări.  

În Gemini Pattern Editor se pot importa 
fişiere cu extensia EXP. Din acestea se pot 
importa doar piesele sau modelele. 

Dacă utilizatorul optează doar pentru 
importul de piese, în Gemini nu se vor 
importa informaţii despre tipul de material 
din care se vor lucra acestea şi nici de câte 
ori va apare fiecare piesă în model. 

Aceste informaţii se vor importa doar 
dacă se importă modelul şi dacă au fost setate în Investronica. 

Atenţie: Datorită modului diferit de creare a unui set de mărimi complex în Investronica, cu mai multe tabele 
de gradare pe Scale, Drop, Config. şi Extra, în urma importului în Gemini Pattern Editor se vor importa la alias 
indecşii mărimilor. Deoarece în Investronica nu se poate defini nume pt mărimile din fiecare set (scale, drop, 
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config şi extra) în Gemini se vor importa doar numele mărimilor combinate, aşa cum au fost ele definite. Această 
diferenţă poate fi foarte uşor corectată de programul Gemini Pattern Editor dacă veţi bifa “Generează automat” şi 
veţi redenumi alias-ul. 

 
Pentru a importa fişiere EXP se va face click pe « Model »  apoi pe « Import » iar în meniul care se deschide 

se va selecta « Fişiere Investronica (*.exp).  
 
În fereastra care se deschide  se va  selecta calea de pe 

disc şi fişierul de importat din listă.  Dacă în folderul selectat se 
găsesc fişiere native Investronica  cu extensia EXP  acestea 
vor fi afişate  direct în lista cu Fişiere Investronica. În partea de 
jos a listei cu piese sau modele se va afişa numărul de modele 

sau numărul de piese existente în folderul selectat. 
 

 
În lista cu « Fişiere Investronica » se pot  afişa doar piese sau doar modele. Pentru aceasta utilizatorul va 

folosi filtrul din dreptul mesajului « Filtru fisiere 
Investronica ». La apăsarea săgeţii din dreapta 
câmpului corespunzător se deschide un meniu din care 
se alege tipul de fişier ce va fi afişat în listă. 

Între Gemini şi Investronica există mai multe 
diferenţe. O serie de elemente tehnice cum ar fi anumite 
tipuri de picluri (piclu în formă de T sau trapez) nu se 
regăsesc în ambele aplicaţii. Cu toate acestea, în 
Gemini se vor importa corect ca poziţie toate aceste 
elemente dar vor avea altă formă. Utilizatorul va fi 
avertizat printr-un mesaj asupra modului în care vor fi 
importate aceste elemente. De exemplu piclurile în 
formă de T sau trapez se vor importa ca picluri în formă 
de U.  

În momentul importului vor fi afişate într-o fereastră 
de atenţionare toate problemele întampinate pentru 
fiecare piesă în parte. Mai mult,în această fereastră de 
atenţionare vor fi afişate şi o serie de infomaţii 
suplimentare ce vor detalia problema detectata şi vor 
atrage atenţia utilizatorului asupra verificarilor ce trebuie 
făcute. 

Utilizatorul are posibilitatea de a ordona problemele 
detectate şi afişate ăn această fereastră. Ordonarea 
problemelor poate fi făcută după piese  sau dupa erori. 

Dacă s-a optat pentru o ordonare după piese, în 
zona cu probleme detectate vor fi afişate numele 
pieselor şi pentru fiecare piesă în parte toate problemele 
detectate.  
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Dacă s-a optat pentru o ordonare după „Erori/Probleme”, în zona cu probleme detectate vor fi afişate 
numele problemelor şi pentru fiecare problemă toate piesele pe care a fost detectată. 

Problemele detectate la import pot fi salvate pentru fiecare piesa in parte in fereastra „Informaţii piesă”. 
Pentru a salva toate aceste informatii, utiliyatorul trebuie să se asigure ca in fereastra de „Import Investronica – 
Atentionari” este bifat mesajul „Salvează automat in Informaţii piesă”. 
 
 

f) Importul de fişiere native Investronica direct din baza de date 
 
 
În Gemini Pattern Editor se pot importa 

şi fişiere din baza de date Investronica. 
Dintre acestea se pot importa doar piesele 
sau modelele. 

Pentru a importa fişiere direct din baza 
de date Investonica se va face click pe 
« Model »  apoi pe « Import » iar în meniul 
care se deschide se va selecta 
« Investronica Bază de Date».  

 
În fereastra care se deschide  se vor 

seta în primul rând opţiunile pentru server. 
Pentru a importa piese direct din baza 

de date Investronica trebuie făcute corect 
setările de conectare la baza de date.  
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La „Opţiuni server” trebuie să fie setat IP ul corect, numele 
userului folosit pentru conectarea la baza de date 
Investronica şi dacă este cazul parola userului. 

Cand baza de date se află pe acelaşi calculator nu mai 
este necesar să se editeze IP-ul. 

Pentru a se conecta la baza de date utilizatorul va trebui 
să apese butonul „Conectează”. Pentru a se deconecta de la 
baza de date curentă va trebui să apese butonul 
„Deconectează”.  

 
Dacă directorul IMG, în care sunt stocate piesele si 

modelele din baza de date Investronica, se găseşte în reţea, 
utilizatorul are posibilitate de a seta această nouă cale. 
Pentru aceasta va trebui să bifeze mai întâi în dreptul 
mesajului „Fişiere externe” şi să apese pe butonul „Caută”. În 
fereastra care se deschide se va selecta calea către folderul IMG din reţea, după care se va apăsa butonul „OK”. 
Calea de acces către folderul IMG va fi afişată în câmpul din dreptul butonului „Caută”. Pentru a se conecta la 
noua bază de date din retea se va apăsa butonul „Conectează”. 

 
Modele din baza de date selectată pot fi filtrate cu ajutorul filtrelor din partea superioară a ferestrei de iport. 
Toate aceste filtre vor permite selectarea şi afişarea modelelor astfel: după brand, după sectorul de industrie 

căruia se adresează modelul, 
după tipul materialului, după 
numele materialului, după setul 
de mărimi, după sezon, după 
status şi după data la care a 
fost creat sau modificat.  

Butonul Sterge poate fi 
utilizat pentru a anula toate 
filtrele folosite anterior de către 
utilizator. 
Dacă opţiunea „Toate 
modelele” nu este bifată, utilizatorul va putea vizualiza toate modelele din baza de date şi toate piesele 

corespunzătoare. 
Modelele vor fi afişate în lista cu modele iar piesele în lista cu piese. Dacă opţiunea „Toate modelele” este 

bifată, lista cu modele devine inactivă şi vor fi afişate doar piesele in lista de piese din baza de date. 
Atât pentru lista de modele cât şi pentru lista de piese, există câte un filtru care permite alegerea pieselor 

după numele introdus de către utilizator. 
Dacă opţiunea „Toate modelele” este bifată, filtrul pentru selectarea după tipul de material nu mai apre în 

fereastra de import. Aceasta deoarece piesele din baza de date din investronica nu conţin această informaţie. 
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În zona de previzualizare, utilizatorul va putea 
urmări imaginea modelului sau a piesei selectate.  

Pentru a importa piesele sau modelul selectat se va 
apăsa butonul „Acceptă”. Dacă nu se mai doreşte 
realizarea importului din baza de date se va apăsa 
butonul „Renunţă”.  

Ca şi la importul de fişier EXP, utilizatorul este 
avertizat într-o fereastră de atenţionare asupra 
modificărilor suferite de piesele importate datorate 
diferenţelor dintre cele două aplicaţii: Gemini şi 
Investronica. 

 
O serie de elemente tehnice cum ar fi anumite tipuri 

de picluri (piclu în formă de T sau trapez) nu se 
regăsesc în ambele aplicaţii. Cu toate acestea, în 
Gemini se vor importa corect ca poziţie dar vor avea 
altă formă. Utilizatorul va fi avertizat printr-un mesaj 
asupra modului în care vor fi importate aceste elemente. 
De exemplu piclurile în formă de T sau trapez se vor 
importa ca picluri în formă de U.  

 
În momentul importului vor fi afişate într-o fereastră 

de atenţionare toate problemele întâmpinate pentru 
fiecare piesă în parte. Mai mult,în această fereastră de 
atenţionare vor fi afişate şi o serie de infomaţii 
suplimentare ce vor detalia problema detectata şi vor 
atrage atenţia utilizatorului asupra verificarilor ce trebuie 
făcute. 

Utilizatorul are posibilitatea de a ordona problemele 
detectate şi afişate în această fereastră. Ordonarea problemelor poate fi făcută după piese  sau dupa erori. 

Dacă s-a optat pentru o ordonare după piese, în zona cu probleme detectate vor fi afişate numele pieselor şi 
pentru fiecare piesă în parte toate problemele detectate.  

Dacă s-a optat pentru o ordonare după „Erori/Probleme”, în zona cu probleme detectate vor fi afişate 
numele problemelor şi pentru fiecare problemă toate piesele pe care a fost detectată. 

Problemele detectate la import pot fi salvate pentru fiecare piesa in parte in fereastra „Informaţii piesă”. 
Pentru a salva toate aceste informatii, utiliyatorul trebuie să se asigure ca in fereastra de „Import Investronica  
Atentionari” este bifat mesajul „Salvează automat in Informaţii piesă”. 

1.13.6 Exportul unui model în format standard DXF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programul Gemini Pattern Editor poate exporta fişiere în formatele standard DXF, DXF-AAMA şi în formate 

DXF pentru INVESTRONICA, LECTRA, GERBER SAU ASSYST. Pentru a exporta un fişier în format DXF se 
accesează meniul superior « Modele », apoi « Export ». Se va deschide o listă cu tipurile de fişiere DXF ce se 
pot exporta.După selectarea din listă a tipului de fişier DXF dorit se face o verificare automată a pieselor pe linia 
de tăiere după care, dacă nu sunt erori, se va deschide o fereastră de export. Aceasta cuprinde o zonă de 
previzualizare a fişierlui exportat, precum şi o serie de opţiuni referitoare la formatul şi conţinutul fişierului 
exportat.   
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Opţiuni generale de export 

Utilizatorul va trebui să selecteze  formatul de fişier 
exportat, unitatea de măsură folosită, factorul de scalare a 
cotelor, deviaţia acceptată şi tipul de fişier DXF. 

Tipul de fişier folosit se va alege în funcţie de aplicaţia 
CAD în care vor fi importate aceste fişiere. 

Din punctul de vedere al formatului fişierului utilizatorul 
va trebui să aleagă între exportul în format DXF, sau 
exportul în format DXF-AAMA. 

Fişierul obţinut în urma exportului în format DXF va 
cuprinde pentru fiecare mărime din set cate o piesă. 

Dacă utilizatorul a decis să exporte în format DXF, va 
trebui să selcteze şi mărimile care vor fi cuprinse în fişier. 
Astfel utilizatorul are posibilitatea de  a exporta doar 
mărimea de bază bifând în dreptul mesajului « Doar 

mărimea de bază » sau posibilitatea de a exporta anumite mărimi prin selectarea acestora din tabelul « Mărimi 
exportate ». De asemeni se poate exporta de mai multe ori o mărime dacă utilizatorul completează valoarea 
dorită în câmpul corespunzător  de pe coloana « Nr »  din tabelul cu mărimi exportate.  

Fişierul obţinut în urma exportului în format DXF-AAMA va cuprinde mărimea de bază şi tabelul de gradare. 
În urma exportului vor rezulta două fişiere, un fişier cu extensia *.dxf sau*.aam şi un fişier cu extensia *.rul sau 
*.txt. 

 
 
 
 
Contururi exportate 
 
Se poate selecta  de asemenea ce contur al 

piesei va fie exportat: linia de coasere, linia de 
tăiere sau ambele. Fiecare din aceste contururi 
trebuie bifat pentru a fi exportat sau nu.  

În partea de sus a zonei de previzualizare  va fi 
afişat  modul în care au fost lucrate piesele de exportat. Astfel utilizatorul va şti dacă piesele au fost lucrate pe 
linia de coasere sau pe linia de tăiere. În funcţie de linia de construcţie a pieselor şi de setările de export privind 
contururile, fişierele DXF vor conţine piese conform tabelelor de mai jos. 

 
 
Exportul pieselor lucrate pe linia de coasere 
 
Bifări la Export Piese rezultate 
Linia de tăiere 
Linia de coasere 

DXF –piese separate pentru fiecare mărime pe 
linia de tăiere, care conţin linia de coasere ca piesă 
auxiliară 

DXF-AAMA – piese gradate 
Linia de coasere DXF –piese separate pentru fiecare mărime pe 
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linia de coasere 
DXF-AAMA – piese gradate corespunzătoare 

liniei de coasere  
Linia de tăiere DXF – piese separate pentru fiecare mărime pe 

linia de tăiere 
DXF-AAMA – piesele vor fi exportate pe linia de 

tăiere cu gradările corespunzătoare  
 
Exportul pieselor lucrate pe linia de tăiere 
 
Opţiunea « Linie de coasere » nu este activă. 
Bifări la Export Piese rezultate 
Linia de tăiere 
 

DXF –piese separate pentru fiecare mărime pe 
linia de tăiere 

DXF-AAMA – piese gradate 
 
Pentru a valida şi a vizualiza setările de export se va apăsa întotdeauna « Aplică». 
 
Atenţie ! Dacă fişierul de exportat conţine atât piese lucrate pe linia de tăiere cât şi piese lucrate pe linia de 

coasere, la export va fi activă doar opţiunea de « Exportă liniile de tăiere ». 
 
 
Profilurile unui fişier DXF 
 
Există foarte multe tipuri de fişiere DXF în funcţie 

de sistemul cad ce generează fişierul sau chiar în 
funcţie de setările făcute de utilizator la export. 
Deoarece de obicei aceste fişiere sunt realizate 
pentru a se încărca în alte sisteme CAD, în Gemini 
există posibilitatea de a stabili un anumit profil pentru 
un astfel de fişier. Pentru a defini profilul unui fişier 
DXF utilizatorul va trebui să stabilească setările 
generale, setările de structură şi setările legate de 
straturile fişierului. 

Există şapte profiluri DXF predefinite care se numesc profiluri standard. Acestea sunt pentru fişiere care se 
vor importa în sisteme ca: Lectra, Investronica, Assyst, Gerber, NovoCut, Optitex. Există şi un profil care se 
numeşte General. Acest profil se utilizează când se exportă pentru alte sisteme pentru care nu există un profil 
predefinit. 

Pentru a încărca un profil se apasă butonul « Încarcă profil » şi în fereastra care se deschide se alege calea 
şi se selectează profilul după care se apasă « Open ». Numele profilului încărcat apare în câmpul de la 
« Profil: » şi se adaugă la lista profilurilor deja încărcate. 

Un profil standard se poate modifica dacă se apasă butonul « Editează profil » 
Pentru a şterge un profil din listă se va selecta profilul şi se va apăsa « Şterge profil ». Un profil standard nu 

poate fi şters. 
Un profil din listă poate fi modificat dacă se apasă butonul « Editează profil ». Pentru a crea un profil nou se 

apasă butonul « Creează profil nou ». 
Forma care se deschide cuprinde trei ferestre: « Setările generale », « Setări structură DXF » şi « Setări 

straturi DXF ». 
 
În fereastra de « Setări generale » se va introduce numele profilului, se vor stabili elementele ce urmează a 

fi exportate, modul în care se  multiplică piesele la export şi modul în care se vor exporta liniile de coasere. 
La Selecţie elemente export se va bifa în dreptul elementelor  (text, picluri, obiecte auxiliare, puncte 

tehnice, axe, simetrizare) care vor fi exportate în fişierul DXF. 
Setări copii piese 
Legat de multiplicarea pieselor utilizatorul va trebui să bifeze  în dreptul mesajului « o piesă cu numărul de 

copii ataşat »  dacă doreşte ca în fişier să se regăsească piesa doar o singură dată dar să fie menţionat numărul 
de copii sau va bifa în dreptul mesajului «cate o piesa pentru fiecare duplicat » dacă fişierul va conţine câte o 
piesă penu fiecare copie.  

Dacă se bifează opţiunea “Adauga sufix pentru fiecare varianta a piesei” atunci piesele exportate vor primi 
un număr ce poate fi însoţit de indecşii: FX, FY şi FXY, ce reprezintă poziţia în care este flipată piesa la export. 
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Exportul liniilor de 
coasere 

Dacă se bifează 
« Piese separate » linia 
de coasere şi linia de 
tăiere vor fi două piese 
separate. 

Dacă se bifează 
« Contur intern » linia de 
coasere va fi desenată ca 
o piesă auxiliară în 
interiorul piesei care e pe 
linia de tăiere. 

Picluri cu paşi de 
gradare  

Aici se poate alege 
modul în care se exportă 
gradarea piclurilor dacă 
se bifează opţiunea 
exportă “fără paşi de 
gradare”  atunci toate 
piclurile gradate vor fi 
exportate fără reguli de 
gradare, dacă se bifează 
opţiunea “transformat în 
axă”  unele picluri de pe 
piesă vor fi exportate ca 
axă de text. Dacă se 

bifează ultima opţiune “ignorat la export” atunci piclurile care au tabel de gradare nu vor fi exportate. 
Atentie! Se recomadă ca atunci cînd se exportă “Picluri cu paşi de gradare” la “Mod export piclu” să 

se folosească opţiunea “transformat în axa”. 
 
 În fereastra « Setări structură DXF » utilizatorul va stabili setările legate de antetul fişierului, modul de 

desenare a liniilor poligonale, informaţiile din fişier. 
De asemeni se vor realiza şi setările pentru puncte, picluri, axa de fir drept şi alte setări legate de stratul 

elementelor de gradare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ldfkjghdlfg                  Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor 

355

 

 

În fereastra « Setări straturi DXF » utilizatorul poate  edita numărul stratului pe care se scrie un anumit 
element. Numărul stratului pentru orice element exportat trebuie introdus în funcţie de sistemul în  care va fi 
încărcat fişierul.    

 
 
 
Atunci când se 

generează un fisier DXF, 
ce contine si RUL, cu profil 
Investronica, utilizatorul de 
Investronica trebuie 
informat despre continutul 
setului de mărimi al 
fisierului si despre optiunile 
pe care le poate folosi in 
momentul importului 
(folosind un set de mărimi 
sau nu). Dacă se va bifa 
optiunea „Use Set” va 
trebui introdus numele unui 
set deja existent in baza de 
date, care cuprinde toate 
marimile existente in 
fisierul „DXF”. Dacă se face 
importul fără sa se bifeze 
optiunea „Use Set”, trebuie 
să se stie că se poate 
vizualiza gradarea in 
aplicatia PGS (aplicatie a 
sistemului Investronica 
similara cu aplicatia Gemini 
Patern Editor a sistemului 
Gemini) alegând la „Define Sizes” setul „No set” si introducându-se mărimile existente in setul de mărimi al 
fisierului DXF. 

 
 
 
 
 
 
1.13.7 Setările generale de lucru ale programului 
 
După instalarea programului Gemini Pattern Editor, sau ori de câte ori este   nevoie, se pot schimba 

principalele setări de lucru ale programului. Pentru a intra în fereastra de setări, se face click în meniul superior 
pe « Setări ». Setările programului sunt grupate în mai multe capitole, fiecare pe o pagină separată: 
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- setări generale de lucru  
- setări privind 

proiectarea 
- setări privind 

elementele tehnice 
- setări privind digitizorul 
- setări privind plotter 
- setări privind tastatura 

şi combinaţiile de taste 
- setări privind serverul  

de date 
 

 
 
a) Setări generale de lucru 
 
Setări generale: 
Opţiuni disponibile Explicaţii 
 
Mod de lucru: local, cu baza de date, 

demonstrativ 
 
 
setare implicită: local 

     În modul de lucru « Local » se lucrează cu modele salvate în 
fişiere distincte, salvate pe discul calculatorului.  

     În modul de lucru « Cu baza de date » se lucrează cu modele 
stocate într-o bază de date situată pe un alt calculator, numit server, la 
care se conectează una sau mai multe staţii de lucru 

     În modul de lucru demonstrativ nu se poate salva decât un 
singur model cu scop demonstartiv  

 
 
Copie de siguranţă automată la un 

interval de timp şi copie de siguranţă la 
salvare 

 
 
 
 
setare implicită: bifate pentru crearea 

copiilor de siguranţă 

Dacă se bifează opţiunea de creare a unei copii de siguranţă, la 
intervalul de timp ales (recomandabil 3-5 minute), calculatorul salvează 
automat modelul proiectat într-un fişier cu numele « Autobackup of 
numele_modelului.gem ».  

Dacă se bifează opţiunea de creare a unei copii de siguranţă la 
salvare, de fiecare dată când utilizatorul salvează modelul proiectat, se 
salvează automat şi versiunea mai veche, corespunzătoare ultimei 
salvări. Astfel, dacă utilizatorul îsi dă seama că a făcut o greşeală şi a 
salvat fişierul incorect, poate să deschidă şi să folosesească copia de 
siguranţă, în care va găsi modelul dinainte de salvare. Numele copiei 
create automat este   « Backup of numele_modelului.gem » 

Locul pe disc unde se salvează aceste copii de siguranţă poate fi 
în acelaşi director cu fişierele originale (se bifează opţiunea) sau într-
un director separat, folosit numai pentru copii de siguranţă. 

Căi de salvare pe disk a diverselor 
tipuri de fişiere 

 
setare implicită: directorul în care a fost 

instalat programul Gemini Pattern Editor 
 

Se aleg de pe disk directoarele unde se păstrează diferitele tipuri 
de fişiere.  

Calea de salvarea a copiilor de siguranţă se poate alege doar 
dacă nu este   bifat mai sus « Salvează copiile de siguranţă în acelaşi 
director cu fişierul original » 

Pasul de creştere / descreştere la 
zoom 

 
setare implicită: 10 % 
 

La apăsarea tastelor F2 şi F3 se face zoom în respectiv zoom out, 
adică se măreşte   sau se micşorează dimensiunea pe ecran a 
modelului. Se poate seta pasul de creştere şi de descreştere. 

Resetează poziţia tabelelor         Repoziţionează poziţia tabelului de măsurători în colţul din stânga 
sus al monitorului  

Vizualizare florare Acest buton este foarte util pentru utilizatorii care folosesc 
florarele. Prin apăsarea acestui buton utilizatorul are posibilitatea de a 
vizualiza şi de a revizui lista cu florare. 
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Utilizează mesaje sonore în caz de 
eroare 

Dacă se bifează această opţiune atunci mesajele de eroare vor fi 
însoţite de semnale sonore. 

 
b)  Setări privind proiectarea 
 

 
 
Opţiuni disponibile Explicaţii 
Unitatea de măsură: mm, cm, 

inch,inch n/8, inch n/16, inch n/32, inch 
n/64, inch n/m 

 
setare implicită: mm 

Unitatea de măsură se poate schimba oricând pe parcursul 
proiectării. Toate cotele vor fi recalculate în noua unitate de măsură 
selectată 

Dimensiune grid 
 
setare implicită: 10cm 

 Aici se va stabili distanţa la care se vor trasa liniile de grid. 
Liniile de grid  sunt linii de care proiectantul se poate folosi pentru a 
se ghida de exemplu la desenarea liberă sau pentru a uşura 
orientarea dimensională. Pentru a fi afişate liniile de grid se va 
apăsa butonul « Arată/ ascunde grila » din bara cu butoane a 
plicaţiei. 

Dimensiunile paginii   x   şi   y 
 
setare implicită: 5000 x 5000 mm 

Dimensiunile orizontală şi verticală a paginii de lucru, în funcţie 
de dimensiunile uzuale ale pieselor care se proiectează. Suprafaţa 
de lucru poate fi mărită până la 10 m x 10 m 

Precizia de afişare a cotelor 
 
setare implicită: două zecimale 

Numărul de zecimale cu care se afişează cotele. Se 
recomandă ca atunci când se folosesc unităţi de măsură cm sau 
inch să se folosească max două zecimale, iar când se foloseşte   ca 
unnitate de măsură mm să se folosească doar o zecimală 

Sensibilitate cursor selecţie 
 
setare implicită: 4 pixeli 
 

In timpul proiectării, când cursorul se apropie de un element 
care poate fi selectat (punct, axă, contur, etc) nu e nevoie să fie 
perfect deasupra acestuia, ci există o anumită toleranţă cu care 
cursorul selectează elementele. Dacă se măreşte   acestă toleranţă 
selecţiile se vor putea face mai uşor, dar în acelaşi timp mai 
imprecis atunci când sunt elemente foarte apropiate. Dacă toleranţa 
se micşorează, atunci selctarea va trebui să fie făcută mai atent, cu 
o suprapunere mai precisă a cursorului peste   punctul respectiv, 
dar în schimb se vor putea selecta mai precis chiar şi elemente 
foarte apropiate între ele  

Sensibilitate cursor snap 
 
setare implicită: 2 pixeli 

Dacă se ţine apasată tasta ALT în timp ce se mişcă un punct, 
se poate suprapune perfect punctul prin magnetizare pe alt punct. 
Se poate seta aici distanţa de la care să se facă simţită această 
magnetizare pentru ca un punct să fie atras perfect peste   altul 
(vezi paragraful 1.6.5) Aceeaşi precizie se va aplica şi la plasarea 
unei piese cu originea într-un punct de pe grid (vezi pagraful 1.5.2) 

Protecţie mişcare mouse Când se selectează un element (punct, axă, piesă, etc) prin 
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setare implicită: 2 pixeli 
 

click direct pe el, este   posibil ca prin mişcarea mouse-ului în timpul 
apăsării tastei să se deplaseze accidental elementul respectiv. Se 
poate stabili aici o distanţă minimă pe care aceste   deplasări 
accidentale să fie ignorate 

Numar nivele undo/redo: 
 
setare implicită: 10 nivele 
 

În cazul in care utilizatorul doreşte setarea mai multor nivele  
de undo/redo,poate opţine un numar de până la 99 de nivele. 

Deplasarea poziţiei pieselor sau 
punctelor prin folosirea săgeţilor de pe 
tastatură 

 
setări implicite 
pas de deplasare: 10 mm 
micro pas de deplasare: 1 mm 

Un punct selectat sau o piesă selectată pot fi deplasate prin 
apăsarea săgeţilor de pe tastatură. Aici se poate seta care să fie 
pasul de deplasare pentru o apăsare a săgeţilor şi cât să fie micro-
pasul de deplasare pentru o apăsare a săgeţilor în timp ce se ţine 
apăsată tasta CTRL (vezi paragrafele 1.5.2  şi 1.6.6) 

Modificarea pasului de gradare 
folosind tastatura 

 
setări implicite:  
modificare pas de gradare: 1mm 
micro modificare pas gradare: 0,1 

mm 

Gradarea unui punct se poate ajusta cu ajutorul săgeţilor de pe 
tastatură (vezi paragraful 1.10.8). Aici se poate seta care să fie 
creşterea sau descreşterea pasului de gradare când se apasă 
săgeţile de pe tastatură şi care să fie micro-modificarea atunci când 
se apasă săgeţile ţinându-se apăsată şi tasta CTRL 

Setari precizie la tipărire 
 
setări implicite:  
precizia cotelor tipărite: 2 zecimale 
rotunjire la 5 a ultimei cote tipărite 

Cotele tipărite pe fişa produsului pot fi rotunjite şi pot avea o 
precizie diferită de precizia curentă de lucru. Aceasta se poate 
realiza prin setarea preciziei cotelor tipărite. Tot aici se poate seta 
prin bifare rotunjirea la 5 a ultimei cote tipărite. 

Setări implicite pentru piese noi: 
Piesele noi, create prin desenare, se 

lucrează pe linia de coasere sau tăiere 
 
setare implicită: coasere 

Proiectarea pieselor se face de obicei pe linia de coasere, ca 
tipare la care se va adăuga rezerva de coasere. Aici se poate seta 
dacă piesele nou create prin desenare să fie considerate ca fiind 
lucrate pe linia de coasere sau pe lina de tăiere. Dacă proiectantul 
obişnuieşte   să proiecteze pe lina de coasere, va lăsa opţinuea 
« coasere », iar dacă obisnuieşte   să lucreze pe linia de tăiere va 
lasa opţiunea « tăiere » 

Setări implicite pentru piese noi: 
Piesele noi, create prin digitizare, se 

lucrează pe linia de coasere sau tăiere 
 
setare implicită: tăiere 
 

Piesele digitizate sunt în general şabloane ce au deja adăugată 
şi rezerva de coasere, de aceea de obicei piesele digitizate sunt 
considerate a fi pe linia de tăiere. Dacă însă se digitizează frecvent 
tipare decupate pe lina de coasere, se poate schimba opţiunea 
implicită 

Setări implicite pentru piese noi: 
 
setare implicită: 
nu se păstrează nume piesă la 

copiere 

Aici se poate seta dacă piesa creată prin copiere să păstreze 
numele piesei iniţiale. Numele piesei obţinută prin copiere va fi 

de tipul „Copy of <nume piesa originală>”. 
 

Precizia de conversie la polyline 
 
 
 
 
setare implicită: nr fix de segmente, 

10  
 

La exportul modelelor către plotter sau către alte aplicaţii care 
nu pot lucra cu curbe Bezier, zonele curbe de pe piese sunt 
aproximate prin segmente drepte. Aproximarea unei curbe se poate 
face printr-un număr fix de segmente, operaţiune care se execută 
foarte rapid dar nu poate garanta o anumită precizie, sau prin 
metoda « smart polyline » care verifică în permanenţă şi ajustează 
numărul de segmente în care trebuie împărţită o curbă pentru a fi 
cât mai bine reprezentată. Se poate seta de asemenea abaterea 
maximă pe care o poate avea aproximarea prin segmente faţă de 
curba originală 
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c)  Setări privind elementele tehnice 
 

 
 
Opţiuni disponibile Explicaţii 
Tip de simbol folosit pentru afişarea 

punctelor gradate şi a punctelor de curbă 
Aici se poate alege tipul de simbol ce se va folosi pentru 

afişarea punctelor gradate sau de curbă. Ele pot fi în formă de X, 
cruce, pătrat. 

Piclu Standard 
 
Tip piclu standard 
 
Lungime piclu standard 
setare implicită: 1 cm 
 
Latime piclu standard 
setare implicită: 1 cm 

Tipul piclurilor, lungimea şi respectiv lăţimea acestora poate fi 
stabilită în această fereastră de setări. 

Seatări tehnice generale 
 
Abaterea maximă la executarea 

interpolării 
 
setare implicită: 1 mm 
 
 Verificarea pieselor  

Interpolarea este   o funcţie prin care zonele curbe care au fost 
aproximate la digitizare prin segmente drepte sunt transformate în 
curbe Bezier, urmărindu-se o cât mai precisă respectare a 
conturului iniţial. Aici se poate stabili abaterea maximă pe care o 
poate avea conturul obţinut după interpolare faţă de conturul 
digitizat. Dacă se dă o marjă mai mică se creşte   precizia, dar în 
acelasi timp nu se mai netezesc punctele care au fost digitizate 
imprecis şi se abat de la curba normală.  

Tot în « Setări tehnice generale » se poate opta pentru 
verificarea corectitudinii pieselor după fiecare modificare  şi afişarea 
mesajelor de avertizare la verificarea pieselor. 

Rezerva de coasere 
 
Lătimea iniţială 
setare implicită: 1 cm 
 
Abaterea maximă la adăugarea 

rezervei de coasere 
setare implicită: 1 mm 

Adăugarea rezervei de coasere pe zonele curbe implică calcule 
matematice foarte elaborate, care pot genera mici abateri. Aici se 
poate stabili lătimea iniţială a rezervei de coasere  şi tot aici se 
poate seta abaterea maximă la aplicarea rezervei de caosere. Cu 
cât se da o marjă mai mare, cu atât calculul se face mai repede, cu 
cât se da o marjă mai mică, cu atât calculul este   mai laborios. 

Permite modificarea automată a 
tipului de colţ al rezeveri de coasere în 
caz de eroare 

 
 
setare implicită: bifat 

Anumite tipuri de colţ al rezervei de coasere nu pot fi aplicate în 
funcţie de unghiul din colţ şi de lăţimea rezervei. În acest caz se 
produc erori şi rezultate necorespunzătoare.Dacă se bifează 
această opţiune, programul identifică situaţiile când apar astfel de 
erori şi inlocuieşte   tipul de colţ respectv cu altul, potrivit pentru 
situaţia dată 
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d) Setări privind culorile 
 

 
 

Opţiuni disponibile Explicaţii 
Profile culori Utilizatorul poate crea trei profile diferite de culori. 

Setare implicită : Profil 1 
Setări generale pentru desenare 
 
Culoare pentru fundal 
 
Umple conturul pieselor 
setare implicită: bifat 

Utilizatorul poate alege culoarea de fundal a suprafeţei de lucru 
şi modul în care vor apare desenate piesele pe ecran.  

Pentru a schimba culoarea de fundal se face click pe culoarea 
existentă, se alege altă culoare şi se apasă « OK ». 

Piesele pot fi desenate cu interiorul umplut de culoare sau doar 
contur. 

Cursoare Cursorul poate să apară de culoare neagră sau albă în funcţie 
de ce selectează utilizatorul. Setarea iniţială este pe negru. 

 
Culoare contur  Conturul unei piese poate avea culoarea implicită sau poate 

prelua culoarea de umplere a piesei. 
 

Culori pentru interfaţă 
 
Culoarea pentru etichete, paneluri, 

etc. 
 
Culoare pentru butoane 
 
Culoare pentru zonele editabile 
 

Aici, utilizatorul poate stabili culorile pentru etichete, paneluri, 
butoane şi pentru zonele editabile. Pentru a schimba culoarea  se 
face click pe culoarea existentă, se alege altă culoare şi se apasă 
« OK ». 

 
Dacă utilizatorul doreşte reafişarea culorilor iniţiale de pe 

interfaţa aplicaţiei va apăsa butonul « Culori originale » 

Culori pentru diferite elemente 
tehnice 

Culoarea cu care sunt afişate diferite elemente tehnice poate fi 
schimbată. Se face click pe culoarea existentă, se alege altă 
culoare şi se apasă OK 
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e)Setări privind tipărirea pe plotter 
 

In Gemini Pattern Editor au fost adăugate layere pentru toate tipurile de elemente de pe tipare (linii 
interiare, linii de tăiere, linii de coasere etc) Sunt disponibile zece tipuri de layere grupate pe două 
categorii: 

 5 layere pentru comenzi liniare, numite layere polilinii 
 5 layere pentru comenzi punctuale, numite layere punctuale 

 
Layerele polilinii: Layerele de la 0 la 4 sunt layere polilinii. Acest luncru înseamnă că pe aceste layere 
se pot seta contururile ce se vor tăia, desena etc. De ex, dacă un punct tehnic interior va fi setat pe 
unul din cele 5 layere polilinii, atunci acesta va fi desenat exact cum apare în Gemini Pattern Editor.  
Semnificaţia comenzilor: 

 Layer 0: M14 – Pen Down pentru unealta tăietoare, de asemenea pentru siguranţă 
şi pentru unealta desenatoare 

 Layer 1: M14 – Pen Down pentru unealta tăietoare. M15*D2- Pen Up pentru 
unealta tăietoare, de asemenea pentru siguranţă şi pentru unealta desenatoare 

 Layer 3: D1 - Pen Down pentru unealta de desenare . ; D2*M15 – Pen Up pentru 
unealta de desenare şi pentru cea de tăiere pentru siguranţă 

 -   Layer 4 - nu are nicio comandă, pe acest layer se setează elementele ce nu vor 
apare în fişierul exportat 

 
Layerele punctuale: Layerele de la 5 la 9 sunt layere punctuale. Acest lucru înseamnă că pe aceste layere vor fi 
setate elementele care trebuiesc înţepate sau piclurile ce se taie cu o unealtă secială.  
Semnificaţia comenyilor: 

 - Layer 5: M43 – Pen Down pentru unealta de drill, ; M15 – Pen Up pentru unealta de dreill ( pe acest 
layer pot fi setate toate punctele interioare ce vor fi găurite) 

 Layer 6 – M19 – comanda pentru unealta destinata piclurilor 
 Layer 7 – D1 – Pen Down pentru unealta desenatoare , D2*M15 – Pen Up pentru unealta desenatoare 

(pe acest lazer pot fi setate toate punctele interioare care se doresc doar a fi desenate) 
 Layer 8 – nu are nicio comandă, pe acest layer pot fi setate elementele care nu vor apare în fişierul 

exportat 
 Layer 9– nu are nicio comandă, pe acest layer pot fi setate elementele care nu vor apare în fişierul 

exportat 
 
Pentru fiecare layer în parte utilizatorul poate atribui o anumită culoare. Culoarea selectată va fi culoarea în care 
elementele setate pe layerul respective vor fi previzualizate în fereastra de previzualizare.  
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In fereastra de Setări plotter sunt disponibile 3 taburi : 
 Setări plotter 
 Setări generale  
 Setări layere  
 
Tab-ul de setări plotter  
 

Listă plottere: Pentru utilizatorii care au mai mult de un plotter, există posibilitatea de a creea 
o listă de plottere. În cadrul acestei liste vor fi afişate numele plotterelor. În mod 
implicit există două setări: ISO CUT şi HPGL. Utilizatorul poate adăuga un nou 
plotter, modifdica sau şterge un plotter deja existent.  
Notă: Atunci cand un plotter este selectat setările corespunzătoare acelui 
plotter se activează automat.  

Setări settings Utilizatorul trebuie să seteze originea plotterului ăn concordanţă cu poziţia sa. 
Factorii de scalare trebuie să fie setaţi corespunzător astfel încat să se obţină 
dimensiunile corecte ale fişierului exportat.  

Creare fişier Opţiunea “Intreabă calea la crearea unui fişier” poate fi bifată sau nu. Atunci 
cand  

- opţiunea este bifată , la exportul fişierului, fereastra de salvare va fi 
mereu afişată iar utilizatorul poate allege calea de salvare a fişierului 
exportat.  

- Opţinea este nebifată, la exportul fişierului, fereastra de salvare nu va 
mai fi afişată, iar fişierul exportat va fi direct salvat în calea indicată de 
utilizator. from the section can be either checked or unchecke. 

Tip export:   Utilizatorul poate allege tipul de export dorit 
-ISO CUT 
-HPGL 
Atunci cand un anumit tip de export este selectat setările corespunzătoare se 
activează automat. 

Tipărire pe fâşii Opţiunea “Marker split” poate fi bifată sau debifată 
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- dacă utilizatorul doreşte tipărirea încadrării pe mai multe benzi, atunci 
această opţiune trebuie să fie bifată. Odată bifată această opţiune, utilizatorul 
poate allege să tipărească încadrarea pe 2 sau 3 benzi. 

- dacă utilizatorul doreşte tipărirea încadrarii doar pe o singură bandă, 
atunci opţiunea nu trebuie să fie bifată 

Setări extensii fişiere 

Tipurile de export standard (ISO CUT, HPGL) au extensii standard ale 
fişierelor ( *.cut, .*plt). Aceste extebsii standard sunt utilizate în mod automad 
de către aplicaţia în lucru. Dacă utilizatorul doreşte aplicarea unei extensii 
diferite trebuie să debifeze opţiunea  “Extensie automată fişier” putand fi 
astfel posibilă editarea extensii dorite.  

Setări hârtie 

Utilizatorul poate alege tipul hartiei pentru tipărirea încadrării. Opţiunile sunt 
de rolă şi foaie. În concordanţă cu tipul de hartie ales trebuie setată şi 
dimensiunea acesteia. Dacă se selectează hartie tip rolă atunci va trebui editată 
doar lăţimea hartie, dacă se selectează hartie tip foaie atunci trebuie setată atat 
lăţimea cat şi lungimea acesteia.  

Fiecare tip de export are setări specifice.  
Atunci cand se selectează din lista de plottere cel de tip HPGL, atunci automat este activată fereastra cu 

setările aferente acestui tip de export.  

 
HPGL: 
Pentru exportul de tip HPGL utilizatorul trebuie să seteze următoarele: 
Unitatea corectă de măsură 
Fiecare element ethnic poate fi setat pe un anumit layer  
Unealta corectă pentru layerele polilinii 
 

 
ISO CUT RS274-D: 
Pentru exportul de tip ISO CUT utilizatorul trebuie să seteze următoarele: 
Utilizează text de iniţializare ISO CUT  : acestă opţiune trebuie să fie bifată  
Unitatea de măsură corectă  
Comenzile corecte pentru layerele polilinii şi cele punctuale  
Unealta corectă pentru layerele polinii 
Opţinea :Exportă în fişier comanda unităţii de măsură” trebuie să fie bifată pentru a afişa în fişier informaţii cu 
privire la unitatea de măsură   
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Setări generale 
 

 
 
 
 
Setări piclu: Utilizatorul poate alege să 

înlocuiasca piclurile originale din fişier cu de tip V,I 
sau U interioare sau poate păstra piclurile originale. 
În câmpurile lungime şi lătime sunt afişate 
dimensiunile piclului. Aceste valori pot fi modificate 
atunci când utilizatorul allege să înlocuiasca piclurile 
orighonale cu cele in U sau V. Dacă opţiunea 
“Ajustează piclurile în I mai lungi de” este bifată 
atunci toate piclurile în I mai lungi decat valoarea 
introdusă vor fi ajustate.    

 
 

 

 

 
Piclurile pe piesele auxiliare Pentru piclurile de pe piesele auxiliare exista 3 opţiuni: 

-Nu inverse – piclurile îşi vor pastra poziţia ca în 
fişierul original 
-Adu piclurile în exterior – toate piclurile interioare de 
pe piesele auxiliare vor deveni picluri exterioare 
-Inversează piclurile: poziţia tuturor piclurilor va fi 
inversată. Piclurile interioare vor deveni picluri 
exterioare iar cele exterioare vor deveni picluri 
interioare. 

Piclurile invalide Cu privire la piclurile invalide exista 2 opţiuni: 
-Inlăturate – dacă această opţiune este bifată toate 
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piclutrile invalide vor fi înlăturate de pe tipar 
- întoarse la forma originală- dacă această opţiune 
este bifată atunci toate piclurile vor fi întoarse la 
poziţia iniţială.  

Opţiuni etichete: Utilizatorul poate seta ce informaţii vor fi exportate 
într-o etichetă împreuna cu un anumit prefix. Prefixul 
va fi afişat înaintea informaţiei. De exemplu, dacă 
toate căsuţele sunt bifate, atunci eticheta va fi de 
forma: S: 38   M: jacket  N: front   F: fond. 

Informaţii şablon Iîn acest camp vor fi bifate informaţiile care vor fi 
tipărite : mărime, numele modelului.  

Pentru axele de text se va tipări In cadrul acestui câmp utilizatorul poate alege ce 
informaţii vor fi plotate: doar textul sau textul şi linia 

Setări tipărire In acest camp vor fi definite limitele pentru tipărire, 
dimensiunile maxime pentru text şi daca acesta va fi 
tipărit pe mai multe rânduri.  

Setări pentru liniile drepte suprapuse Utilizatorul are posibilitatea să elimine liniile drepte ce 
se suprapun.  

 
Setări layere 
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Utilizatorul are acum posibilitatea să folosească 
diverse layere pentru elementele interioare de pe 
tipare. Dacă în Gemini Pattern Editor au fost 
atribuite layere diferitelor elemente de tipar, atunci 
fişierul se poate importa cu aceste elemente aşa 
cum au fost ele definitite iniţial sau pot fi modificate 
în conformitate cu necesităţile utilizatDacâă se 
doreşte revenirea la setările iniţiale se apasă butonul 
“Setări iniţiale” 

 

Setări previzualizare: Pentru fiecare layer 
utilizatorul poate allege o culoare în care elemental 
atribuit acelui layer va fi vizualizat in fereastra de 
previzualizare  

 
 

Salvare profil 
 
Odata stability tipul exportului cât şi setările aferente există posibilitatea salvării acestui profil. Exista posibilitatea de 

a incarca un profil deja salvat, de a salva profilul current sau de a reveni la setările iniţiale. In partea dreaptă a feresteri 
se poate vedea numele profiluli current. Iniţial, numele profilului va fi “Default” 

. In the right side of the window you can see the name for the current profile, name which will appear also in the 
“Export for the cutting machine” window. Initial, the current profile’s name will be “default”. 

 
Dacă se realizează orice modificare a setărilor şi se apasa butonul “Salvează profil” atunci în dreptul profilui current 

va apare numele sub care a fost salvat profilul current.  va apare If you make any changes on the export settings but you 
don’t click the “Save profile” button and you click OK button, then the “Current profile” will be called “Unknown”. 

 
Dacă se doreşte încărcarea unui profil deja existent, se apasă pe butonul “Incarcă profil” apoi din fereastra afişată 

se allege profilul dorit. Odata profilul încărcat, în dreptul câmpului “Profil current” va apare unumele profilului încarcat.  
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f) Setări privind tastatura 

 
 
O mare parte din comenzile des folosite pot fi accesate mai uşor prin crearea unor aşa numite “scurtături”. 

Astfel utilizatorul de Gemini are posibilitatea de a folosi o serie de combinaţii de taste cu ajutorul cărora să 
realizeze mult mai rapid anumite comenzi. Pe langă combinaţii prestabilite pe care le poate schimba, acesta 
poate să stabilească propriile taste sau combinaţii de taste care să-i uşureze munca. 

În fereastra de setări privind tastatura utilizatorul are o listă de comenzi pentru care poate stabili combinaţiile 
dorite. La selectarea unei comenzi din listă, la “Descriere”, va fi afişată funcţia îndeplinită de comanda 
respectivă. În cazul în care comanda selectată are deja atribuită o combinaţie de taste, aceasta va fi afişata în 
campul de sub mesajul “Combinaţia de taste curentă”. Dacă se doreşte schimbarea acestei combinaţii de taste 
se va apăsa butonul “Sterge” dupa care se va face click în campul de sub mesajul “Combinaţie de taste nouă” şi 
se apasă tastele care fac parte din noua combinaţie. După ce noua combinaţie de taste este afişată se va apăsa 
butonul “Atribuie”. 

În cazul unei comenzi care nu are deja o combinaţie de taste atribuite se vor parcurge următorii pasi: 
-se selectează comanda din lista “Comenzi” 
-se face click în campul de sub mesajul “Combinaţie de taste nouă” 
-se apasă tasta sau combinaţia de taste (dacă tasta selectată sau combinaţia de  taste a fost deja atribuită 

altei comenzi acest lucru va fi precizat la “Atribuţia comenzii”) După apăsarea tastei sau a combinaţiei de taste 
acestea vor fi afişate în campul de sub mesajul “Combinaţie de taste nouă” 

-se apasă butonul “Atribuie”. După apăsarea acestui buton combinaţia de taste aleasă apare în campul de 
sub mesajul  “Combinaţia de  taste curentă” 

- Înainte de a părăsi fereastra de setări, pentru păstrarea acestora se va apăsa butonul “Accepta”. În cazul 
în care nu se doreşte păstrarea acestora se va apăsa butonul “Renunţă” 

 
Dacă utilizatorul doreşte să revină la setările iniţiale va trebui să apese butonul “Încarcă setările originale”. 
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1.13.8 Verificarea şabloanelor pentru tăiere 
 
 Şabloanele pentru tăiere se obţin prin aplicarea unor operaţiuni specifice pe tiparele proiectate:  

 obţinerea pieselor gradate prin aplicarea regulilor de gradare 
 simetrizarea pieselor simetrice  
 deplierea pliurilor 
 aliniere la axa de fir drept  
 adăugarea rezervei de coasere dacă piesa a fost proiectată pe linia de coasere 

Este   posibil ca în timpul efectuării acestor operaţiuni să apară erori sau rezultate necorespunzătoare, în 
cazul în care s-au strecurat erori în modul de proiectare a modelului. De exemplu, proiectantul poate să uite să 
declare axa de fir drept a unei piese, sau tipul de finisare  pentru colţul rezervei de coasere într-un punct poate fi 
necorespunzător.  

Pentru a evita ca aceste   erori să apară pe încadrarea folosita la tăirea şpanurilor, se foloseşte   funcţia de 
verificare a şabloanelor pentru tăiere. Se apasă butonul « Verifică piesele pregătite pentru tăiere » situat în 
partea din dreapta – sus a ecranului. Programul Gemini Pattern Editor simulează pregătirea fiecărei piese de pe 
fiecare mărime pentru a fi tăiată. Rezultatul verificării apare afişat într-o listă. Dacă pe o piesă apar erori, 
utilizatorul are posibilitatea să verifice şi să remedieze problema apărută pe piesa respectivă. 

Erorile semnalate de aceste verificări sunt: 
- conturul piesei se autointersectează 
- declararea corecta a punctelor 
- există picluri plasate înafara piesei 
- există picluri de dimensiune zero 
- axele piesei sunt declarate înafara piesei 
- exista puncte tehnice declarate înafara piesei 
Punctele sau liniile care au generat erorile pot fi vizualizate prin selectarea din lista erorii căutate. Aceste 

erori pot fi rezolvate automat (ex: dimensiunea pliclurilor) sau trebuie rezolvate de catre utilizator (ex: 
autointersecţia de contur). 

Dacă se va bifa opţiunea « Verifică piesele auxiliare » se va face şi o verificare automată a tuturor pieselor 
auxiliare din model. 

Verificarea pieselor poate fi oprită in timpul procesului de verificare prin simpla apăsare a butonului «Stop » 
care se găseşte in partea dreaptă jos a ferestrei “Asistenţă”.  In momentul apsarii acestui buton, programul 
opreste verificarea pieselor, aceasta poate fi reluată prin reactivarea butonului “Verifică piesele pregatite pentru 
tăiere”. 

 

Se apasă butonul « Verifică piesele pregătite 
petnru tăiere ». Programul va verifica fiecare piesă pe 
toate mărimile gradate, va efectua depliere, simetrizare, 
aliniere la axa de fir drept. 

 

Rezultatele verificării sunt afişate într-o fereastră, 
pentru toate piesele şi toate mărimile. Dacă apar erori 
la pregătirea unei piese pentru tăiere, acestea sunt 
raportate, iar utilizatorul poate să vizualizeze lista 
pieselor cu probleme la « Piese cu defecţiuni » în 
partea superioară a ferestrei de « Asistenţă ». 

 

Pentru a vedea detalii ale erorilor raportate  se va 
face click  pe fiecare defect în parte. O parte din  erori 
pot fi rezolvate automat (ex: dimensiunea pliclurilor) iar 
o parte  trebuie rezolvate de catre utilizator (ex: 
autointersecţia de contur). 

Punctele sau liniile care au generat erori pot fi 
vizualizate prin selectarea din lista erorii căutate. 
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1.13.9 Verificarea unei piese 
 Programul poate să execute automat verificarea pieselor după fiecare operaţiune efectuată. Pentru ca 

programul să efectueze automat aceste   verificări, trebuie setat în fereastra de setări « Verifică corectitudinea 
piesei după fiecare modificare ». 

 Dacă opţiunea de verificare automată este   dezactivată, este   important să se verifice periodic în 
timpul proiectării piesele pe care s-au executat diferite operaţiuni. Pentru a verifica una sau mai multe piese se 
intră în modul de lucru piese, se face click pe piesa care trebuie verificată, apoi se apasă butonul « Verifică 
piesele selectate ». Dacă nu s-a selectat nici o piesă şi se apasă butonul « Verifică piesele selectate » vor fi 
verificate toate piesele.  

 Prin această verificare se poate afla dacă există puncte suprapuse, dacă există axa de fir drept, dacă 
piesa respectivă are un punct de origine, dacă se află pe suprafaţa de lucru a modelului, dacă elementele 
tehnice sunt corect raportate la puncte, etc. 

Verificarea pieselor poate fi oprită in timpul procesului de verificare prin simpla apăsare a butonului 
«Stop » care se găseşte in partea dreaptă jos a ferestrei “Asistenţă”.  In momentul apsarii acestui buton, 
programul opreste verificarea pieselor, aceasta poate fi reluată prin reactivarea butonului “Verifică piesele 
pregatite pentru tăiere” .  

 Rezultatul verificării se afişează într-o listă. Unele defecte pot fi remediate automat de program. Pentru 
ca programul să repare automat problemele apărute pe o piesă, se apasă butonul « Repară piesa». Erorile ce nu 
pot fi reparate automat (deoarece ar  putea modifica prin aceasta forma piesei) sunt marcate vizual pe piesă prin 
încercuirea punctelor unde este prezentă eroarea, pentru ca utilizatorul să poată să o corecteze mai uşor. 

 

 
      În modul de lucru « PIESE » se face click pe piesa care 

trebuie să fie verificată, apoi se apasă butonul « Verifică piesele 
selectate ». Programul va verifica piesa sau piesele selectate şi 
va afişa rezultatele într-o fereastră. 

Dacă s-au găsit erori, piesele cu probleme vor fi afişate în 
zona « Piese cu defecţiuni ». 

 Pentru a vedea detalii ale erorilor raportate  se va face click  
pe fiecare piesă cu defect în parte. O parte din  erori pot fi 
rezolvate automat (ex: dimensiunea pliclurilor) iar o parte  trebuie 
rezolvate de catre utilizator (ex: autointersecţia de contur). 

 Dacă se va bifa „Verifică piesele auxiliare” programul va 
semnala şi eventualele erori întâlnite pe piesele auxiliare.    
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Asistenţă la distanţă 
 

 Sistemul de Asistentă  la distantă prin intermediul  internetului,  este o facilitate care permite oricărui 
utilizator de sistem Gemini să fie asistat  de către un tehnician din birourile de asistentă Gemini. Prin urmare 
tehnicianul  se va putea conecta la computerul utilizatorului şi va putea lucra pe ecranul acestuia, soluţionând 
direct si rapid problema apărută. Pentru a putea beneficia de această facilitate este necesară conexiunea la 
internet a calculatorului pe care este instalată aplicaţia Gemini.  

 
Atenţie! Înainte de conectare rugăm utilizatorii să anunţe Biroul Gemini telefonic la numerele pe care 

Gemini le pune la dispoziţia clienţilor sau pe Messenger cu privire la  problema pe care o au. Tehnicianul 
contactat va preciza numărul Serverului pe care se va realiza conexiunea. Anunţul trebuie făcut pentru  a evita 
conectarea simultană pe acelaşi Server a mai multor utilizatori de Gemini. 

 
 Pentru a putea beneficia de sistemul de Asistenţă la distanţă este necesar ca pe lângă update-ul 
aplicaţiei Gemini Pattern Editor să se realizeze şi un update separat pentru aplicaţia „Asistenţă la distanţă” . 
Acest update poate fi descărcat de pe pagina de internet   www.geminicad.ro de la secţiunea Download : 
„Update aplicaţie asistenţă la distanţă”. Pentru realizarea update-ului trebuie să vă asiguraţi că aplicaţia Gemini 
Pattern Editor este închisă.  

Pentru logarea la calculatorul utilizatorului, este necesar ca acesta să acceseze funcţia de „Asistenţă 
la distanţa” din programul Gemini.  Această funcţie se găseşte în meniul „Ajutor”  al aplicaţiei „Gemini Pattern 
Editor”.  Din meniul acestei funcţii se alege opţiunea „Asistenţă la distanţă” , după care in fereastra care apare 
pe ecran se alege Severul la care urmează să se facă conexiunea, apoi se apasă pe butonul „Aceptă”. În cazul 
în care conexiunea s-a realizat cu succes in dreapta jos apare un icon portocaliu cu un „G” negru în interior , în 
cazul în care conexiunea eşuează pe ecran apare un mesaj de avertizare iar iconul din dreapta jos este 
reprezentat printr-un „G” negru pe fond galben.  
 
Paşi ce trebuie parcurşi pentru conectare: 
 

 

 
      
 Faceţi click pe  „Ajutor ″ din meniul superior pentru a 
deschide meniul acestuia, apoi alegeţi opţiunea 
„Asistenţă la distanţă” pentru a deschide fereastra 
de selecţie server pentru conectare. 
                                                                                                   

 

 
 

 Din această fereastră se selectaţi serverul la care 
urmează să se facă conectarea. Pentru accesarea 
unuia din cele 5 servere, se face click mai întâi pe 
extensia câmpului în care apare denumirea serverului, 
apoi se face click pe denumirea serverului la care 
urmează să se facă conectarea. 

 

  După selectarea serverului, pentru conectare faceţi 
click pe butonul „Aceeptă” . 

 

 
 
 

  Dacă această conectare s-a realizat cu succes pe 
ecran in dreapta jos va apare un icon portocaliu cu un 
„G” negru în interior. Iconul rămâne în această poziţie 
atâta timp cât conexiunea este activă.   
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Pentru deconectare parcurgeţi următorii paşi: 

 

Pentru a închide conexiunea pentru 
« Asistenţa la distanţă » trebuie să 
executaţi click dreapta pe iconul 
portocaliu din dreapta jos iar apoi 
alegeţi „Close” din meniul care se 
deschide. 

 

Tot în meniul care se deschide la 
click dreapta mouse există funcţia 
« About ». La accesarea acestei 
funcţii pe ecran se deschide o 
fereastră care conţine informaţii 
despre aplicaţia Remote Assistance. 

 

Această fereastră apare pe ecran la 
accesarea meniului «About ». 
Ea conţine informaţii despre : 

- starea conexiunii 
- IP-ul serverului la care s-a 

realizat conexiunea 
- numele utilizatorului 
- durata conectării 

Pentru a închide această fereastră 
faceţi click pe butonul „OK” din 
partea de jos a ferestrei. 

 

   
     Dacă în momentul accesării 
aplicaţiei de « Asistenţă la distanţă » 
apare o problemă de conexiune, pe 
ecran va apărea mesajul : « A 
connection to the server could not 
be established », deci conexiunea 
cu serverul nu a putut fi stabilită. 
Închideţi mesajul afişat pe ecran 
apăsând pe butonul „OK”.  

Mesajul că nu poate fi stabilită 
conexiunea cu Serverul poate 
apărea în mai multe situaţii: 

- dacă nu există conexiune la 
internet pe calculatorul 
utilizatorului, (sau dacă 
momentan această 
conexiune este întreruptă) 

- conexiunea la internet pe 
calculatorul de la biroul 
Gemini este întreruptă  

aplicaţia „Remote Viewer” (aplicaţia 
care face posibil ca tehnicianul să 
vizualizeze ecranul utilizatorului şi să 
lucreze pe calculatorul utilizatorului) 
nu este deschisă 
 

 

Chiar dacă nu a fost stabilită 
conexiunea cu serverul, apliacţia 
„Asistenţă la distanţă” este deschisă. 
Dacă se incearcă redeschiderea 
aplicaţiei „Asistenţă la distanţă” , fără 
a închide aplicaţia deschisă anterior, 
pe ecran va apărea un mesaj de 
avertizare: „Another instance of 
Gemini Remote Assistance is 
alreadz runing.  Please close that 
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aplication. Pentru a încerca din nou 
să vă conectaţi la server închideţi 
mai întâi aplicaţia deschisă.  
 

 

În momentul în care conexiunea nu 
poate fi stabilită aplicaţia “Asistenţă 
la distanţă” se deschide la utilizator 
dar iconul din dreapta jos apare cu 
« G-ul » colorat în galben.  
 

 

 
Dacă faceţi click dreapta mouse pe 
acest icon, se va deschide acelasi 
menu ca în primul caz. Adică cele 
două opţiuni „About” – pentru 
informaţii referitoare la aplicaţia 
„Asistenţă la distanţă”, şi „Close” 
pentru închiderea aplicaţiei. 
 

 

Această fereastră apare pe ecran la 
accesarea meniului «About ». 
Ea conţine informaţii despre : 

- starea conexiunii 
- IP-ul serverului la care s-a 

realizat conexiunea 
- numele utilizatorului 
- durata conectării (apare 

necompletată doar în 
situaţia în care conexiunea 
nu a fost stabilită) 

Pentru a închide această fereastră 
faceţi click pe butonul „OK” din 
partea de jos a ferestrei. 

 

Pentru a închide aplicaţia „Asistenţă 
la distanţă” atunci când conexiunea 
nu poate fi stabilită, faceţi click 
dreapta mouse pe iconul din dreapta 
jos, şi apoi alegeţi din meniu „Close”. 
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 Setări utilizare asistenţă la distanţă 

 
 
Gemini poate acorda asistenţă la distanţă prin internet. Această tehnologie ultramodernă permite oricărui 

utilizator de sistem Gemini ca prin simpla apăsare a unui buton din program să ceară sprijinul unui tehnician din 
biroul de asistenţă Gemini. Tehnicinul gemini se va putea cupla la computerul utilizatorului şi va putea lucra pe 
ecranul acestuia, rezolvând direct şi rapid problema apărută. 

La “Listă servere” vor apare toate serverele la care se pot conecta utilizatorii care au nevoie de asistenţă. 
Pentru a adăuga sau a şterge un server din listă se vor folosi butoanele « Adaugă server » respectiv « Şterge 
server ». 

La « Server de asistenţă la distanţă » apare automat numele serverului selectat din listă, IP ul serverului şi 
numărul portului corespunzător. 
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Staţia de lucru Gemini – Specificaţii hardware 
 
 Pentru a putea lasa in executie programele gemini, calculatorul dumneavoastră trebuie să aibe 
următoarea configuraţie descrisă mai jos. Programele Gemini pot fi lansate in execuţie pe calculatoare ce au o 
configuraţie mult mai slabă decat cea ceruta mai jos dar viteza de procesare a informaţlor va fi mai mică. Pentru 
calculatoarele unde fişierele făcute în programele Gemini sunt complexe (modele cu multe piese, planuri de 
tăiere şi încadrări foarte lungi), recomadăm calculatoare cu o configuraţie hardware mai bună decît cea minimă. 
 
  Configurarea minimă hardware  
 
                              Aplicaţia 
Descrierea  
Hardware 

Gemini Pattern 
Editor Gemini Cut Plan Gemini Nest 

Expert 
Gemini Photo 
Digitizer 

Procesorul P IV 1500 MHZ 
Spaţiu de pe disc liber  1 GB 
Memoria RAM 512 MB 512 MB 1 GB 1 GB 

Placa de sunet  Recomadată pentru 
digitizare nu este nevoie nu este nevoie nu este nevoie 

Porturi pentru cheie  Port COM ataşat la placa de bază sau adaptor PCMCIA sau USB la adaptorul serial – 
USB la convertorul RS232 

Alte porturi Port COM (pentru 
digitizare) nu este nevoie nu este nevoie nu este nevoie 

CD- ROM  Pentru instalarea softului 

Sistem de operare 
Windows XP 
Windows 2000 
Windows Vista* 

Windows XP 
Windows 2000 
Windows Vista* 

Windows XP 
Windows 2000 
Windows Vista* 

Windows XP 
Windows 2000 

  
Pentru a lansa în execuţie programele Gemini în sistemul de operare Windows Vista trebuiesc urmaţi 
paşii de mai jos. 

 
 1. Se instalează programele Gemini dorite  
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2. Sunt iconuri pe dektop cu programele instalate, se 
face click dreapta pe icoană, şi apoi se alege opţiunea 
“Proprietăţi” din meniul deschis. Dacă nu sunt iconuri 
pe desktop, merge pe partiţia unde s-a făcut 
instalarea fişierului Gemini de exemplu : (C/Program 
files/Gemini/numale aplicaţiei), şi se face click dreapta 
pe fişierul care extensia .exe. Exemplu pentru 
(„Numele aplicaţiei” GeminiPatternEditor.exe). 

 
 

3. Se va deschide o nouă fereastră pe ecran. Acestă 
fereastă include mai multe taburi .  Se va face click pe 
tabul “Compatibility”. Aici se va selecta tipul de 
compatibilitate ce corespunde cu programul gemini. 
Pentru aceasta se va bifa opţiunea:  “Run this 
program in compatibility mode for:” ce se află în 
secţiunea “Compatibility mode”. După aceasta se va 
selecta sistemul de operare Windows XP din lista de 
mai jos. 
 
4. Se bifeză setarea  “Run as administrator”. 
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Apendice 01.  Utilizarea digitizorului Gemini  Alpha cu cursor fără fir 
Calcomp 

 
 

 
 
     Pointer fără fir 
 
 
 
 IMPORTANT: înainte de a fi folosit, digitizorul trebuie să fie pornit de la butonul « ON / OFF » situat în 

partea de sus – dreapta a planşei de digitizare, pe partea din spate şi să fie corect cuplat la calculator. 
 
 
Dupa ce s-a intrat în modul de lucru « DIGITIZARE » şi digitizorul este conectat, utilizatorul nu va mai lucra 

cu tastatura sau cu mouse-ul, şi va trece la tableta de digitizare. Pentru a putea supraveghea dacă piesele sunt 
corect introduse în calculator pe masură ce sunt digitizate, sunt recomandabile două lucruri:  

- monitorul să fie astfel poziţionat astfel încât să fie măcar parţial vizibil din poziţia în care stă 
utilizatorul atunci când lucrează la tableta de digitizare 
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- difuzoarele calculatorului să fie pornite, pentru a se putea auzi mesajele verbale transmise de 
programul Gemini Pattern Editor în timpul digitizarii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modul de folosire a butoanelor pointer-ului fără fir pentru digitizarea unei piese 
 



ldfkjghdlfg                  Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor 

378

 

 

 
                   
 

 
 
Apendice 02.  Utilizarea digitizorului Gemini Beta cu cursor cu fir 
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     Pointer cu fir 
 
 
 IMPORTANT: înainte de a fi folosit, digitizorul trebuie să fie pornit de la butonul « ON / OFF » situat în 

partea stanga-jos a planşei de digitizare, pe partea din spate şi să fie corect cuplat la calculator. 
 
 Pentru a verifica daca digitizorul este pornit si in stare de functionare, se urmareste daca la apropierea 

pointer-ului de suprafata de lucru se aprinde ledul rosu de pe pointer. Daca acest led se aprinde, digitizoul este 
pregatit. Daca nu, tebuie verificat daca este alimentat de la priza, daca este pornit de la butonul « ON / OFF », 
daca firul de la pointer este introdus in mufa corespunzatoare de pe digitizor. 

 
 La prima utilizare a digitizorului Gemini cu cursor cu fir,  acesta trebuie configurat conform manualului 

de utilizare. Acasta operatiune se face o singura data, la instalare. 
 
Dupa ce s-a intrat în modul de lucru « DIGITIZARE » şi digitizorul este conectat, utilizatorul nu va mai lucra 

cu tastatura sau cu mouse-ul, şi va trece la tableta de digitizare. Pentru a putea supraveghea dacă piesele sunt 
corect introduse în calculator pe masură ce sunt digitizate, sunt recomandabile două lucruri:  

- monitorul să fie astfel poziţionat astfel încât să fie măcar parţial vizibil din poziţia în care stă 
utilizatorul atunci când lucrează la tableta de digitizare 

- difuzoarele calculatorului să fie pornite, pentru a se putea auzi mesajele verbale transmise de 
programul Gemini Pattern Editor în timpul digitizarii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modul de folosire a butoanelor pointer-ului cu fir pentru digitizarea unei piese 
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Apendice 03.  Aplicaţie 
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