Podstawowe obiekty AutoCAD-a

LINIA

Zad1: Narysowa lini o pocz tku w punkcie o współrz dnych (100, 50) i ko cu w punkcie
(200, 150)
1. Wybierz polecenie rysowania linii, np. poprzez kilkni cie ikony. W wierszu polece pojawi si
pytanie o pocz tkowy punkt rysowanej linii:
Polecenie: line Okre l pierwszy punkt:

2. Wpisz w wierszu polece współrz dne punktu pocz tkowego linii i wci nij Enter
Polecenie: line Okre l pierwszy punkt: 100,50 <Enter>
3. Po okre leniu punktu pocz tkowego w wierszu polece pojawi si zapytanie o nast pny punkt
nale cy do linii
Okre l nast pny punkt lub [Cofaj]:

4. Wpisz współrz dne nast pnego punktu b d cego punktem ko cowym linii i wci nij Enter
Okre l nast pny punkt lub [Cofaj]: 200,150 <Enter>
5. Zako cz rysowanie linii wciskaj c Enter

Zad2. Narysuj nast puj c figur u ywaj c trybu ortogonalnego i menu siatka i skok (długo
boków tej figury ma wynosi 15 jednostek)

1. Wł cz opcje SIATKA, SKOK, ORTO
2. W menu Narz dzia->Ustawienia rysunkowe ustaw wielko skoku na 15 jednostek
3. Narysuj figur klikaj c myszk na poszczególne wierzchołki.
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Współrz dne wzgl dne np.: @100,200 (przesuni cie o 100 w kierunku x i o 200 w kierunku y)
Zad3. U ywaj c jednostek wzgl dnych narysuj prostok t o szeroko ci 200 jednostek i wysoko ci
100 jednostek

Współrz dne biegunowe np.: @100<30 odcinek o długo ci 100 jednostek pod katem 30o
Zad4: Narysowa lini o długo ci 200 jednostek i k cie nachylenia -30°. Pocz tek linii ma
znajdowa si w punkcie o współrz dnych (251.5,-10.25) (patrz rys. poni ej)

1. Wybierz polecenie rysowania linii i wpisz współrz dne punktu pocz tkowego
Polecenie: line Okre l pierwszy punkt: 251.5,-10.25 <Enter>
2. Wpisz współrz dne nast pnego punktu b d cego punktem ko cowym odcinka poprzez
podanie jego długo ci i nachylenia wzgl dem osi X (wsp. biegunowe) i wci nij Enter
Okre l nast pny punkt lub [Cofaj]: @200<-30 <Enter>
3. Zako cz rysowanie linii
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OKR GI - sposoby wyznaczania:
Zad5. Przetestuj ka dy ze sposobów rysowania okr gów:
rodek okr gu w punkcie (100,100) i R=100
rodek okr gu w punkcie (200,200) i rednica 100
rednica okr gu od punktu (400, 400) do punktu (500,500)
- wska dowolne 3 punkty i wyznacz okr g
- wska dwa okr gi do których ma by styczny nowy okr g i wprowad z klawiatury jego
promie (np. R=25)
- wska trzy okr gi do których ma by styczny nowy okr g
Zad6. Narysu okr gi jak na rysunku ( eby ponownie wybra ten sam punkt jako rodek okr gów
nale y przy okre laniu rodka wcisn @ )

Zad7. Narysuj okr gi jak na rysunku
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ŁUKI
Zad8: Narysowa łuk oparty na ci ciwie o długo ci 150 jednostek. Pocz tek łuku ma znajdowa
si w punkcie o współrz dnych (200, 50) a rodek łuku w punkcie (280, 100)

1. Z menu Rysuj -> Łuk wybierz pozycj Pocz tek, rodek,ci ciwa
2. Podaj kolejno współrz dne punktu pocz tkowego łuku, jego rodka i długo
której jest zbudowany zarwierdzaj c ka d z nich przyciskiem Enter

ci ciwy, na

Polecenie: arc Okre l punkt pocz tkowy łuku lub [ rOdek]: 200,50
Okre l drugi punkt łuku lub [ rOdek/koNiec]: c Okre l rodek łuku: 280,100
Okre l punkt ko cowy łuku lub [K t/cI ciwa]: i Okre l długo
ci ciwy: 150

PROSTOK T
Zad9. Narysowa prostok t o szeroko ci linii równej 4 jednostki i zaokr glonych naro nikach
(promie zaokr glenia 20 jednostek). Wymiary prostok ta nale y przyj dowolnie

1. Wpisz w wierszu polece komend rysowania prostok tów – prostok t
2. Okre l grubo linii prostok ta. W tym celu wpisz w wierszu polece liter S i wci nij Enter.
Nast pnie wpisz podan w tre ci wiczenia grubo i wci nij Enter
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3. Podaj promie zaokr glenia naro ników. Wpisz w wierszu polece Z, wci nij Enter,
wprowad promie zaokr glenia i zatwierd warto wciskaj c Enter
4. Narysuj dowolny prostok t
Polecenie: prostok t
Okre l pierwszy naro nik lub [Fazuj/Poziom/Zaokr gl/Grubo
Okre l szeroko
linii prostok tów <0.0000>: 4
Okre l pierwszy naro nik lub [Fazuj/Poziom/Zaokr gl/Grubo
Okre l promie zaokr glenia prostok tów <0.0000>: 20
Okre l pierwszy naro nik lub [Fazuj/Poziom/Zaokr gl/Grubo
Okre l kolejny naro nik lub [Wymiary]:

Zad10: Narysowa prostok t o sfazowanych naro nikach (wielko
Wymiary prostok ta nale y przyj dowolnie

/Szeroko

]: S

/Szeroko

]: Z

/Szeroko

]:

fazowania 20 jednostek).

1. Wybierz polecenie rysowania prostok tów
2. Podaj wielko fazowania naro ników. W tym celu wpisz w wierszu polece F, wci nij Enter,
wprowad wielko fazy 20 jednostek i zatwierd warto wciskaj c Enter (oba wymiary fazy s
sobie równe)
3. Narysuj dowolny prostok t
Polecenie: prostok t
Aktualne tryby rysowania prostok tów: Zaokr glenie=20.0000 Szeroko =4.0000
Okre l pierwszy naro nik lub [Fazuj/Poziom/Zaokr gl/Grubo /Szeroko ]: F
Okre l pierwszy wymiar fazy prostok tów <20.0000>: 20
Okre l drugi wymiar fazy prostok tów <20.0000>: 20
Okre l pierwszy naro nik lub [Fazuj/Poziom/Zaokr gl/Grubo /Szeroko ]:
Okre l kolejny naro nik lub [Wymiary]:
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WIELOBOKI
Istnieje mo liwo rysowania wieloboków foremnych maj cych od 3 do 1024 boków. Mo na
rysowa wieloboki poprzez okre lenie jego:
- boku
- rodku i promienia okr gu wpisanego w wielobok
- rodku i promienia okr gu opisanego na wieloboku
Zad10. Narysuj sze ciok t o boku równym 60 jednostek

Zad11. Narysuj pi ciok t i okr g opisany na tym pi ciok cie – rodek okr gu ma znajdowa si
w punkcie (200,150), jego promie powinien mie 100 jednostek
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POLILINIA
Zad12. U ywaj c polilinii narysuj dowolny trójk t. Obok narysuj trójk t u ywaj c linii.

Porównaj teraz oba trójk ty poprzez klikni cie myszk dowolnego boku ka dego z trójk tów,
zauwa w jaki sposób s zaznaczone oba trójk ty. Jak wida trójk t narysowany polilini
zaznaczył si cały niezale nie od tego, który z boków został wskazany natomiast w trójk cie
narysowanym lini zaznaczony został tylko jeden, wskazany bok
Zad13. Narysowa dowolny trójk t za pomoc polilinii tak, aby ka dy z boków miał inn
szeroko

1. Wybierz polecenie rysowania polilinii
2. Okre l współrz dne pierwszego wierzchołka trójk ta wpisuj c warto ci w wierszu polece lub
wskazuj c poło enie myszk na obszarze roboczym
3. Wpisz w wierszu polece liter s (du a litera w wyrazie Szeroko ) i wci nij Enter
[łUk/Zamknij/Półszeroko /Długo /Cofaj/Szeroko ]: s <Enter>
4. Podaj pocz tkow szeroko rysowanej linii
Okre l szeroko
pocz tkow <0.0000>: 5 <Enter>
5. Podaj szeroko ko cow rysowanej linii (w tym przypadku jest ona równa szeroko ci
pocz tkowej)
Okre l szeroko
ko cow <5.0000>: <Enter>
6. Okre l kolejny wierzchołek trójk ta
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7. Wprowad analogicznie jak dla boku pierwszego szeroko dla boku drugiego i okre l trzeci
wierzchołek trójk ta
8. Okre l grubo boku trzeciego w podobny sposób
9. Wpisz w wierszu polece liter z i zatwierd operacj klawiszem Enter
[łUk/Zamknij/Półszeroko /Długo /Cofaj/Szeroko ]: z <Enter>
Zad14. Wykorzystuj c polilini narysowa strzałk zgodnie z rysunkiem

1. Wybierz polecenie rysowania polilinii
2. Wska myszk dowolny punkt pocz tkowy rysowanej strzałki
3. Ustaw szeroko linii strzałki na 20 jednostek (analogicznie jak w poprzednim wiczeniu)
[łUk/Zamknij/Półszeroko /Długo /Cofaj/Szeroko ]: s <Enter>
Okre l szeroko pocz tkow <0.0000>: 20 <Enter>
Okre l szeroko ko cow <20.0000>: <Enter>
4. Okre l długo linii prostej (200 jednostek) i wci nij Enter
Okre l nast pny punkt lub
[łUk/Zamknij/Półszeroko /Długo /Cofaj/Szeroko ]: @200,0 <Enter>
5. Zdeniuj grubo ci lini tworz cej grot strzałki
[łUk/Zamknij/Półszeroko /Długo /Cofaj/Szeroko ]: s <Enter>
Okre l szeroko pocz tkow <20.0000>: 50 <Enter>
Okre l szeroko ko cow <50.0000>: 0 <Enter>
6. Podaj długo grota strzałki
Okre l nast pny punkt lub
[łUk/Zamknij/Półszeroko /Długo /Cofaj/Szeroko ]: @70,0 <Enter>
7. Zako cz rysowanie polilinii wciskaj c Enter
Zad15. U ywaj c polilinii narysuj poni szy obiekt (wykorzystaj opcj rysowania łuku za pomoc
polilinii). Wymiary dowolne.
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