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AutoCAD od lat wyznacza standardy w dziedzinie oprogramowania CAD, a ksi¹¿ka 
Andrzeja Pikonia stanowi pierwsz¹ pozycjê, po któr¹ powinien siêgn¹æ ka¿dy pocz¹tkuj¹cy 
u¿ytkownik œrodowiska firmy Autodesk. Dlaczego? Poniewa¿ znajdzie w niej wszystko, 
co niezbêdne, aby szybko i bezboleœnie rozpocz¹æ swoj¹ w³asn¹ przygodê
z najpopularniejszym programem CAD na œwiecie oraz gruntownie poznaæ podstawy 
programu. To z kolei da mu szansê na do³¹czenie do grupy specjalistów najbardziej 
poszukiwanych na rynku pracy.

Jak ka¿d¹ wielk¹ przygodê, równie¿ tê trzeba jednak zaczynaæ z g³ow¹ i odpowiednim 
przewodnikiem. Ogrom mo¿liwoœci systemu AutoCAD mo¿e bowiem oszo³omiæ niejedn¹ 
osobê, a pokusa skorzystania z ³atwych skrótów bywa przyczyn¹ utrwalenia siê z³ych 
nawyków. Ksi¹¿ka „AutoCAD 2009 PL. Pierwsze kroki” pewnie przeprowadzi pocz¹tkuj¹cego 
u¿ytkownika przez wszystkie mielizny, krok po kroku wprowadzaj¹c go w arkana sztuki 
projektowania wspomaganego komputerowo i przedstawiaj¹c najwa¿niejsze zagadnienia 
w zrozumia³y oraz klarowny sposób.

Zastosowana przez autora metoda prezentacji materia³u sprawia, ¿e nauka programu 
jest ³atwa i szybka, a co wa¿niejsze – bardzo praktyczna. Bez zbêdnej teorii, za to przy 
u¿yciu konkretnych przyk³adów bêdziesz dziêki niej móg³ zacz¹æ tworzyæ swoje pierwsze 
prawdziwe projekty i poznawaæ tajniki systemu AutoCAD 2009.

• Najwa¿niejsze cechy programu
• Podstawy tworzenia rysunków
• Uk³ady wspó³rzêdnych
• Sposoby przegl¹dania dokumentacji
• Korzystanie z systemu pomocy
• Modyfikowanie obiektów
• Cofanie nieudanych operacji
• Narzêdzia do rysowania precyzyjnego
• Kreskowanie, linie i napisy
• Wymiarowanie obiektów
• Malarz formatów i mened¿er w³aœciwoœci
• Korzystanie z warstw i bloków
• Drukowanie projektów

Przekonaj siê sam, dlaczego ksi¹¿ki z cyklu „AutoCAD. Pierwsze kroki”
s¹ standardem w procesie nauki projektowania z wykorzystaniem tego systemu
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Wymiary

AUTOCAD UMO�LIWIA WYKONANIE pó�automatycznego
wymiarowania elementów rysunku. U�ytkownik wskazuje
dwa punkty albo obiekt przeznaczony do wymiarowania,
a AutoCAD odczytuje z rysunku wymiarowan� odleg�o�	
i automatycznie umieszcza wymiar na rysunku.

Do dyspozycji u�ytkownika jest kilka rodzajów wymiarów:
liniowe (pionowe, poziome i dopasowane), k�towe, �a�-
cuchy wymiarowe (bazowe i szeregowe), wymiary �red-
nic i promieni.

Istnieje równie� mo�liwo�	 dokonania szybkiego zwymia-
rowania kilku obiektów „za jednym zamachem” za po-
moc� szybkiego wymiaru.

W celu wykonania przyk�adów zawartych w tym rozdziale
utwórz nowy rysunek w oparciu o szablon ACADISO.DWT
i na samym pocz�tku wykonaj polecenie ZOOM 10x.
Je�eli tego nie wykonasz, to wielko�ci napisów wymiaro-
wych na rysunku b�d� bardzo ma�e.
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Narz�dzia s�u��ce do wymiarowania znajduj� si� we wst��ce, na karcie Opis, w panelu
Wymiary.

Narz�dzia przeznaczone do wymiarowania

Wymiary liniowe
Wymiary liniowe s�u�� do wymiarowania odcinków prostych. W zale�no�ci od orien-
tacji wymiaru mo�na wyró�ni	 nast�puj�ce ich typy: pionowy, poziomy, dopasowany,
obrócony. Zasady tworzenia ka�dego z nich s� identyczne. Narysowane wymiary ró�-
ni� si� orientacj�.

Wymiary liniowe
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Narysuj trójk�t prostok�tny o bokach d�ugo�ci: 30, 40, 50, a nast�pnie zwymiaruj jego
wszystkie boki.

Rozpocznij od wymiaru poziomego.

Polecenie:  (Liniowy)

Okre�l pocz�tek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej lub <wybierz obiekt>:
naci�nij prawy przycisk myszy
Wybierz obiekt do wymiarowania: P1
Okre�l po�o�enie linii wymiarowej lub [Wtekst/Tekst/K�t/Poziomo/pIonowo/Obrócony]: P2

Nast�pnie narysuj wymiar pionowy.

Polecenie:  (Liniowy)
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Okre�l pocz�tek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej lub <wybierz obiekt>:
naci�nij prawy przycisk myszy
Wybierz obiekt do wymiarowania: P3
Okre�l po�o�enie linii wymiarowej lub[Wtekst/Tekst/K�t/Poziomo/Pionowo /Obrócony]: P4

Narysuj wymiar dopasowany. Zmie� rodzaj tworzonego wymiaru na dopasowany. W tym
celu rozwi� list� rozwijan� wymiarów � znajduj�ca si� pod ikon� narz�dzia g�ównego
i wybierz Dopasowany.

Zmiana rodzaju tworzonego wymiaru

Polecenie:  (Dopasowany)

Okre�l pocz�tek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej lub <wybierz obiekt>:
naci�nij prawy przycisk myszy
Wybierz obiekt do wymiarowania: P5
Okre�l po�o�enie linii wymiarowej lub [Wtekst/Tekst/K�t]: P6
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Zwymiaruj odleg�o�	 poziom� pomi�dzy �rodkami okr�gów.

Skorzystaj z wymiaru poziomego.

Polecenie:  (Liniowy)

Okre�l pocz�tek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej lub <wybierz obiekt>: P1
Okre�l pocz�tek drugiej pomocniczej linii wymiarowej: P2
Okre�l po�o�enie linii wymiarowej lub[Wtekst/Tekst/K�t/Poziomo/Pionowo /Obrócony]: P3

Zwró	 uwag�, �e tym przyk�adzie wskaza�e� na ekranie punkty, pomi�dzy którymi
zosta� umieszczony wymiar. Natomiast w przyk�adzie poprzednim nie wskazywa�e�
punktów tylko obiekt, który automatycznie wyznacza� punkty wymiarowe.

	a�cuchy wymiarowe
W praktyce cz�sto b�dziesz u�ywa� �a�cuchów wymiarowych. AutoCAD umo�liwia �a-
twe rysowanie dwóch ich rodzajów: bazowych i szeregowych.

Tworzenie �a�cucha rozpoczynasz od narysowania jednego wymiaru liniowego, który
wyznacza baz� dla �a�cucha bazowego lub pocz�tek �a�cucha szeregowego. Nast�pnie
rysujesz dalsze jego elementy.
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Zwymiaruj element za pomoc� �a�cucha bazowego i szeregowego.

Bazowy (na górze) i szeregowy (na dole) �a�cuch wymiarowy

Rozpocznij od narysowania wymiaru poziomego.

Polecenie:  (Liniowy)

Okre�l pocz�tek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej lub <wybierz obiekt>: ENTER
Wybierz obiekt do wymiarowania: P1
(upewnij si�, �e wskaza�e� odcinek bli�ej jego lewego ko�ca)
Okre�l po�o�enie linii wymiarowej lub[Wtekst/Tekst/K�t/Poziomo/Pionowo /Obrócony]: P2

Nast�pnie narysuj �a�cuch bazowy.
Polecenie:  (odBazy)
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Okre�l pocz�tek drugiej pomocniczej linii wymiarowej lub [Cofaj/Wybierz] <Wybierz>: P3
Okre�l pocz�tek drugiej pomocniczej linii wymiarowej lub [Cofaj/Wybierz] <Wybierz>: P4
Okre�l pocz�tek drugiej pomocniczej linii wymiarowej lub [Cofaj/Wybierz] <Wybierz>:
ENTER
Wybierz wymiar bazowy: ENTER

Rysowanie �a�cucha szeregowego rozpocznij od narysowania wymiaru poziomego.

Polecenie:  (Liniowy)

Okre�l pocz�tek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej lub <wybierz obiekt>: naci�nij
prawy przycisk myszy
Wybierz obiekt do wymiarowania: P5
(upewnij si�, �e wskaza�e� odcinek bli�ej jego lewego ko�ca)
Okre�l po�o�enie linii wymiarowej lub[Wtekst/Tekst/K�t/Poziomo/Pionowo /Obrócony]: P6

Narysuj szeregowy �a�cuch wymiarowy.
Polecenie:  (Kontynuuj)
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Okre�l pocz�tek drugiej pomocniczej linii wymiarowej lub [Cofaj/Wybierz] <Wybierz>: P7
Okre�l pocz�tek drugiej pomocniczej linii wymiarowej lub [Cofaj/Wybierz] <Wybierz>: P8
Okre�l pocz�tek drugiej pomocniczej linii wymiarowej lub [Cofaj/Wybierz] <Wybierz>:
ENTER
Wybierz wymiar szeregowy: ENTER

Podczas tworzenia wymiaru poziomego wybiera�e� element jeszcze przed rozpocz�-
ciem rysowania �a�cucha. Miejsce wyboru tego elementu jest istotne — jego bli�szy
koniec wyznacza lini� bazow� oraz lini� pocz�tkow� �a�cucha wymiarowego.

Je�eli �a�cuch wymiarowy b�dzie rozbudowywany w prawo, wskaza	 trzeba odcinek
z lewej strony. Je�eli natomiast b�dzie on rozbudowywany w lewo, trzeba wskaza	
odcinek z prawej strony.
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Wymiarowanie �rednic i promieni
AutoCAD oferuje narz�dzia s�u��ce do wymiarowania promienia oraz �rednicy okr�-
gów i �uków. Umo�liwiaj� one równie� zaznaczenie �rodka okr�gu i �uku. Wyró�niamy
trzy rodzaje wymiarów promieniowych, s� to: �rednica, promie�, znacznik �rodka.

Narz�dzia przeznaczone do wymiarowania �rednic i promieni

Zwymiaruj promie� zaokr�glenia.

Polecenie:  (Promie�)

Wybierz �uk lub okr�g: P1
Tekst wymiarowy = 15
Okre�l po�o�enie linii wymiarowej lub [Wtekst/Tekst/K�t]: P2
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Wymiarowanie k�tów
Za pomoc� tej funkcji wymiarujemy k�t, który mo�e by	 wyznaczony przez dwa odcinki,
�uk lub trzy punkty.

Narz�dzie przeznaczone do wymiarowania k�tów

Zwymiaruj k�t mi�dzy dwoma odcinkami prostymi.

Polecenie:  (K�towy)
Wybierz k�t, okr�g, lini� lub <wybierz wierzcho�ek>: P1
Wybierz drug� lini�: P2
Okre�l po�o�enie �uku wymiarowego lub [Wtekst/Tekst/K�t/KWadrant]: P3
Tekst wymiarowy = 32
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Szybki wymiar
W AutoCAD-zie istnieje mo�liwo�	 dokonania szybkiego zwymiarowania kilku obiektów
„za jednym zamachem”. Polecenie to znakomicie nadaje si� do szybkiego tworzenia �a�cu-
chów wymiarowych. Umo�liwia równie� edycj� utworzonych za jego pomoc� wymiarów.

Za pomoc� funkcji szybkiego wymiarowania narysuj bazowy �a�cuch wymiarowy.

Polecenie:  (Szybki wymiar)
Wybierz geometri� do wymiarowania: P1
Okre�l przeciwleg�y naro�nik: P2
Wybierz geometri� do wymiarowania: naci�nij prawy przycisk myszy
Okre�l po�o�enie linii wymiarowej lub [Szeregowy/Pi�trowy/odBazy/Wspó�rz�dne/
pRomie�/�reDnica/punktOdniesienia/Edycja/Ustawienia] <Szeregowy>: b
Okre�l po�o�enie linii wymiarowej lub[Szeregowy/Pi�trowy/odBazy/Wspó�rz�dne/
pRomie�/�reDnica/punktOdniesienia/Edycja/Ustawienia] <odBazy>: P3
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Za pomoc� funkcji szybkiego wymiarowania narysuj �a�cuch wymiarowy — taki jak
na rysunku.

Polecenie:  (Szybki wymiar)
Wybierz geometri� do wymiarowania: P1
Okre�l przeciwleg�y naro�nik: P2
Wybierz geometri� do wymiarowania: naci�nij prawy przycisk myszy
Okre�l po�o�enie linii wymiarowej lub [Szeregowy/Pi�trowy/odBazy/Wspó�rz�dne/
pRomie�/�reDnica/punktOdniesienia/Edycja/Ustawienia] <Szeregowy>: p
Okre�l po�o�enie linii wymiarowej lub [Szeregowy/Pi�trowy/odBazy/Wspó�rz�dne/
pRomie�/�reDnica/punktOdniesienia/Edycja/Ustawienia] <Szeregowy>: P3
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Za pomoc� funkcji szybkiego wymiarowania zwymiaruj promienie czterech okr�gów.

Polecenie:  (Szybki wymiar)
Wybierz geometri� do wymiarowania: P1
Okre�l przeciwleg�y naro�nik: P2
Wybierz geometri� do wymiarowania: naci�nij prawy przycisk myszy
Okre�l po�o�enie linii wymiarowej lub [Szeregowy/Pi�trowy/odBazy/Wspó�rz�dne/
pRomie�/�reDnica/punktOdniesienia/Edycja/Ustawienia] <Szeregowy>: r
Okre�l po�o�enie linii wymiarowej lub[Szeregowy/Pi�trowy/odBazy/Wspó�rz�dne/
pRomie�/�reDnica/punktOdniesienia/Edycja/Ustawienia] <pRomie�>: P3
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Wielko�� wymiarów
Istnieje mo�liwo�	 zmiany wielko�ci rysowanych wymiarów. Wpisz z klawiatury
DIMSCALE. W odpowiedzi na „Podaj now� warto�� DIMSCALE <1.0>:” podaj wspó�-
czynnik skali dla nowo-rysowanych wymiarów.

Zmiana wspó�czynnika nie b�dzie dotyczy�a wymiarów, które ju� znajduj� si� na
rysunku. Je�li chcesz zmieni	 wielko�ci wymiarów znajduj�cych si� na rysunku w taki
sposób, �eby odzwierciedla�y bie��cy wspó�czynnik skali wymiarów, kliknij ikon� 
(Aktualizuj) i w odpowiedzi na komunikat „Wybierz obiekty:” wska� na rysunku wymia-
ry, których wspó�czynnik skali ma zosta	 zaktualizowany.

Przed zmian� wspó�czynnika skali
wymiarów

      Po zmianie wspó�czynnika skali
wymiarów

W celu modyfikacji wielko�ci, wygl�du i innych parametrów wymiarów pos�ugujemy
si� stylami wymiarowymi (polecenie WYMSTYL). Jego omówienie przekracza zakres
niniejszej ksi��ki.

Uchwyty wymiarów
Po wskazaniu wymiaru kursorem pojawiaj� si� uchwyty. Za ich pomoc� mo�na zmieni	
po�o�enie punktów wymiarowych, napisu i linii wymiarowej. Czynno�ci te ilustruje po-
ni�szy rysunek.
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Modyfikacja wymiarów za pomoc� uchwytów




