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ELIPSA 

Tento příkaz vytváří elipsu jako křivkový objekt. 

  

Vyvolání příkazu: 

 

 panel nástrojů – ikona 

 roletová nabídka – Kresli -> elipsa 

 příkazová řádka – elipsa 

 

Volby příkazu: 

Elipsa je definovaná středem a délkou hlavní a vedlejší poloosy. 

Můžeme ji nakreslit dvěma způsoby. 

 

 Koncový bod osy – tato volba je přednastavená. 

Můžeme elipsu vytvořit zadáním koncových bodů hlavní osy a 

zadáním hodnoty vzdálenosti ke koncovému bodu vedlejší osy. 

 

 Střed – elipsu vytvoříme zadáním jejího středu, dále zadáme 

koncový bod osy a vzdálenost k druhé ose. 
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Procvičení: 

1) Nakresli elipsu, která má délku hlavní osy 100mm a délku 

vedlejší osy 40mm. 

2) Nakresli dvě elipsy se stejným středem. První má délku hlavní 

osy 80mm a délku vedlejší osy 70mm. Druhá má délku hlavní osy 

120mm a délku vedlejší osy 40mm. 

 

  

 

 

 

 


