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Lampy přes počítač - Lampen per Computer
Pomocí „GeoStar“ si sestavíte stínítka lamp z jednotlivých
geometrických dílů zcela podle vašeho přání.
Také v tiffany technice nastoupil počítač. Už nějakou dobu existuje v USA program,
pomocí kterého je možno navrhovat stínítka lamp ve všech myslitelných variantách.
Nyní se na trhu objevil také obdobný německý produkt. Jmenuje se „GeoStar“ a
pracuje ve Windows 95/NT. Pomocí tohoto programu můžete konstruovat různé tvary
lamp, od kuželovité až po téměř uzavřenou kouli, a to ve volitelném měřítku.
Přirozeně je také možné stanovit tvar a velikost jednotlivých skleněných dílů.
Prostřednictvím tiskárny získáte přesné předlohy, a v případě použití takové tiskárny,
která má možnost pracovat se silnějším papírem, můžete vytisknout i šablony pro
vystřižení. Tím ušetříte potřebu kopírování předloh na karton šablony.
Je možno konstruovat pouze přímočará a symetrická tělesa. Ovšem i přes toto
omezené jsou možné variace tak různorodé, že určitě budete mít problém při
rozhodování se pro jeden určitý model.
Tento program jsme testovali a, jak je možno předpokládat, udělal nám velikou
radost.
Instalace z diskety proběhla bez problémů a už po krátkém čase jsme byli v hlavním
menu. Zde můžete zvolit, jaký typ lampy chcete vytvořit. Pro výběr je k dispozici 14
různých základních tvarů. Můžete je vidět v předváděcím okénku po kliknutí. Podle
toho, zda jste se rozhodli pro lichoběžník, fraktální tvar nebo komolý kužel, nabíhá
další menu, ve kterém můžete zadat speciální požadavky pro tento typ lampy. Sem
patří u všech lamp horizontální a vertikální průměr. V případě vlevo zobrazené kulatéelipsoidní lampy můžete navíc stanovit také tvar jednotlivých skelněných dílů. Další
opcí je simulace barevného provedení. Obzvláště nápomocná je možnost
trojrozměrného zobrazení plánované lampy a její rotace. K tomu potřebujete pouze
jednoduché trojrozměrné brýle. Díky individuálním možnostem nastavení může být
tato volba plně přizpůsobena vašim představám.
Systémové požadavky:
PC-AT, PS/2 nebo IBM komp., WIN 95/NT
10 MB volné pracovní paměti, grafická karta VGA
Obrázky: Str. 1: Toto stínítko lampy bylo vyrobeno pomocí počítačového programu
„GeoStar“
Str. 2: Po spuštění GeoStar se dostanete do hlavního menu. Zde můžete zvolit ten
druh lampy, který chcete sestavit. Příklad zvoleného typu je předem zobrazen
uprostřed.
Hotové stínítko lampy je zaručeně unikátem: druh, velikost, barva a počet dílů můžete
stanovit vy.
Příklad tohoto modelu znázorňuje mnohostranné tvůrčí možnosti
Obzvláštní výhoda: Předvedení plánované lampy trojrozměrně. Pokud studujete
tento obraz s trojrozměrnými brýlemi, zdá se, že lampa se vznáší mezi vámi a
obrazovkou.
Nový program: Minilampy - Neues Programm : Minilampen
Klasické Tiffany lampy v miniaturním vydání
Přednedávnem byl na trh uveden nový program výroby lamp. Jsou v n ěm obsaženy
téměř všechny klasické Tiffany lampy. Celkem 44 různých modelů, které znáte také z
jiných programů výroby lamp. Zvláštností nového programu jsou rozměry stínítek
těchto lamp. Jejich průměr se pohybuje mezi 6,5 cm (např. Wisteria) a 45 cm (Pond
Lily, která je výrazně největším exemplářem).

Ačkoli jsou tato stínítka velmi malá, je možno náročnost práce při jejich výrobě
považovat za zcela shodnou ve srovnání s originální velikostí. „Seerose“ s
průměrem 10 cm se ostatně skládá ze 234 dílů a vpravo zobrazená „Rosebush“
má dokonce 876 jednotlivých dílů. Aby bylo možno uskutečnit takovýto projekt,
potřebujete pro všechny pracovní kroky obrovskou citlivost v konečcích prstů.
Skleněné díly jsou částečně tak malé, že je lze opracovávat pouze velmi obtížně.
Pokud ovšem pak uvidíte poprvé rozsvícené takové hotové stínítko, budete za vaši
námahu více než odškodněni.
Do programu minilamp patří mimo forem a vystřihovacích vzorů také rozsáhlý výběr
příslušenství: hnědé miniharfičky ve třech různých velikostech, objímky pro 20
wattové halogenové zářivky, 20 wattové zástrčkové trafo se spínačem, a v
neposlední řadě velký počet kvalitních lampových noh.
Všechny materiály obdržíte u vašeho odborného prodejce.
Obrázky: Kompletní lampa „Rosebush/Růžový keř“ (výr. č. 19MO337) s lampovou
nohou „Paradiesvogel/Rajský pták“, 24 cm vysokou (výr.č. 10 312 23). Tato lampa
patří se svými 30 cm průměru k největším v programu.
Miniharfička s koncovým knoflíkem, ca. 6 cm vysoká (výr. č. 24 120 15)
Miniharfička o výšce ca. 8 cm (výr. č. 24 120 00). Provedení o výšce ca. 10 cm (výr. č.
24 120 10)
Podstavec pro halogenovou zářivku s kabelovým přívodem (výr. č. 65 505 00)
Zástrčkové trafo se spínačem, 20 wattů, (výr. č. 65 101 01)
Forma lampy „Poppy“. Všechny formy v programu jsou vyrobeny z tvrzeného styrolu
a mohou být používány opakovaně (výr. č. 90 324 00)
Nový řezný nástroj - Neues Schneidwerkzeug
Krátce před redakční uzávěrkou byl představen nový řezný nástroj. Pomocí tohoto
patentovaného přístroje by mělo být možné prostřednictvím jednoduchých
prostředků vyřezávat pravoúhlé formáty skla s přesností až na 1/10 mm. V některém
z příštích čísel GlasInfo vás budeme moci o funkčnosti tohoto přístroje informovat
detailněji.
Knihy a předlohy - Bucher und Vorlagen
Umělecký obchod a nakladatelství/Tiffany-Technik
Peter Matz vydává ve svém nakladatelství už po léta složky předloh a knihy pro tiffany
techniku a pro mosaiky.
Jeho série obsahuje dobrou směs jednoduchých objektů pro začátečníky, rychle
vyrobitelných motivů jako individuální dárky z cest a náročných a rozsáhlých návrhů
pro pokročilé.
Tak nabízí např. novou složku „Znamení zvěrokruhu“ závěsných obrázků do oken a
svítilen ve dvou obtížnostních stupních, včetně krátkého astrologického výkladu o
významu znaků.

