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 AutoCAD to program do komputerowego wspomagania projektowania, który od lat 
wyznacza standardy na rynku takich aplikacji. Z jego mo¿liwo�ci korzystaj¹ projektanci 
ró¿nych bran¿, a ogromna liczba bibliotek, modu³ów i nak³adek sprawia, ¿e realizacja 
nawet najbardziej z³o¿onych projektów przebiega szybko i sprawnie. Ka¿da kolejna 
wersja AutoCAD-a jest bardziej rozbudowana. W wersji 2008 autorzy aplikacji zadbali 
o optymalizacjê znanych ju¿ u¿ytkownikom narzêdzi i zwiêkszenie produktywno�ci 
pracy. Zmodernizowany interfejs u¿ytkownika oraz nowe mo¿liwo�ci doceni¹ nie tylko 
profesjonali�ci, ale równie¿ ci, którzy stawiaj¹ pierwsze kroki w �wiecie komputerowego 
wspomagania projektowania.

Ksi¹¿ka �AutoCAD 2008 i 2008 PL� to wyczerpuj¹ce omówienie najnowszej edycji tej 
aplikacji. Ka¿dy u¿ytkownik AutoCAD-a, niezale¿nie od stopnia zaawansowania, znajdzie 
w niej interesuj¹ce informacje. Czytaj¹c tê ksi¹¿kê, nauczysz siê tworzyæ i modyfikowaæ 
rysunki, wymiarowaæ je, korzystaæ z warstw, bloków i stylów oraz drukowaæ projekty. 
Poznasz zasady modelowania bry³owego, tworzenia szablonów oraz rysowania w trybie 
aksonometrycznym. Ka¿de z narzêdzi dostêpnych w aplikacji jest dok³adnie omówione, 
a ilustrowane przyk³ady u³atwiaj¹ poznanie ich w praktyce.

� Interfejs u¿ytkownika, menu i paski narzêdzi
� Praca z dokumentami
� Uk³ady wspó³rzêdnych
� Tworzenie podstawowych obiektów i definiowanie ich w³a�ciwo�ci
� Napisy i tabelki
� Rysowanie precyzyjne
� Rysunek aksonometryczny
� Kreskowanie
� Naprawianie uszkodzonych rysunków
� Techniki wymiarowania, modyfikowanie wymiarów i style wymiarowe
� Modelowanie 3D i bry³y ACIS

Poznaj najnowsz¹ wersjê narzêdzia, które zrewolucjonizowa³o pracê projektantów 
na ca³ym �wiecie. 
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Ogl8danie rysunku

W niniejszym rozdziale przedstawiono podstawowe polecenia s"u!$ce do ogl$dania rysunku (powi%kszania,
zmniejszania i przesuwania widocznego na ekranie fragmentu) oraz tworzenia i wykorzystywania widoków.
Omówiono w nim równie! od#wie!anie ekranu i regeneracje rysunku. Powi%kszanie i przesuwanie w czasie
rzeczywistym znacznie usprawniaj$ ogl$danie rysunku.

Ekran jest tylko niewielkim obszarem, na którym wy#wietlane s$ fragmenty rysunku. Mo!na zobaczy+ na ekra-
nie ca"y rysunek naraz – widoczne wtedy b%d$ proporcje mi%dzy g"ównymi elementami, a szczegó"y pozosta-
n$ niewidoczne (lub niewyra&ne). Mo!na powi%kszy+ wybrany fragment – wtedy szczegó"y uka!$ si% wyra&-
nie i precyzyjnie, ale ogl$dany obszar b%dzie mniejszy, gdy! cz%#+ rysunku „zniknie” poza brzegami ekranu.

Ogl$danie rysunku na ekranie przypomina ogl$danie #wiata za pomoc$ aparatu fotograficznego z obiektywem
o zmiennej ogniskowej (Zoom). Dzi%ki zmianie ogniskowej obiektywu powi%kszamy wybrane obiekty lub
ogl$damy wi%ksze obszary trac$c z zasi%gu wzroku szczegó"y.

Pami%taj, !e polecenia s"u!$ce do ogl$dania rysunku nie zmieniaj$ wymiarów obiektów ani ich po"o!enia –
zmieniaj$ tylko wielko#+ na ekranie. Wielko#+ i po"o!enie obiektów na rysunku mo!na zmieni+ za pomoc$
polece' modyfikacji rysunku omówionych w rozdziale Modyfikacje rysunku. Polecenia ogl$dania rysunku
nale!$ do niezb%dnych i nieustannie stosowanych podczas rysowania.

Szybkie powi"kszanie i przesuwanie

Szybkie przesuwanie i powi%kszanie to bardzo efektywne metody powi%kszania i przesuwania widocznego
na ekranie fragmentu rysunku. Opanowanie p"ynnego pos"ugiwania si% tymi narz%dziami mo!e mie+ bardzo
du!y wp"yw na szybko#+ i sprawno#+ pos"ugiwania si% AutoCAD-em.

Tu kliknij aby skorzysta0 z szybkiego powi4kszenia
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Narz%dzia s"u!$ce do powi%kszania i przesuwania wywo"ujemy klikaj$c ikony  albo  znajduj$ce si%
w górnym pasku narz%dzi. Aby w"$czy+ inne narz%dzie, wywo"aj szybkie powi%kszanie lub przesuwanie i wy-
bierz odpowiednie narz%dzie z menu kontekstowego prawego przycisku myszy.

Szybkie powi"kszanie – SZOOM (RTZOOM)

Szybkie powi%kszanie jest bardzo wygodnym sposobem doboru powi%kszenia rysunku.

 [Widok]![Zoom >]![Szybki] ([View]![Zoom >]![Realtime])

 Standard!Szybki zoom (Standard!Zoom Realtime)

Pos"ugiwanie si% szybkim powi%kszaniem jest bardzo "atwe: po wywo"aniu narz%dzia w miejscu kur-
sora pojawia si% charakterystyczna ikona lupy. Z jej prawej strony widnieje znak +, za# z lewej znak –.
Naci#nij lewy przycisk myszy i przytrzymuj$c go przeci$gnij kursor w gór%. Spowoduje to powi%kszenie
rysunku na ekranie. Przeci$gni%cie kursora w dó" spowoduje zmniejszenie rysunku. Podczas przeci$gania
kursora rysunek b%dzie widoczny przez ca"y czas, co umo!liwi precyzyjne dopasowanie wspó"czynnika skali
powi%kszenia.

Widok na ekranie przed powi*kszeniem
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Widok na ekranie po zastosowaniu szybkiego powi*kszenia

Powi%kszanie to jeszcze nie wszystko. W czasie pracy cz%sto przesuwamy rysunek na ekranie w taki sposób,
aby interesuj$cy nas fragment znajdowa" si% w #rodku.

Aby w"$czy+ tryb przesuwania, kliknij prawy przycisk myszy i wybierz opcj% Nowy fragment (Pan) z me-
nu kontekstowego.

Szybkie przesuwanie – NFRAGM (PAN)

Szybkie przesuwanie jest, obok powi%kszania, podstawowym narz%dziem s"u!$cym do ogl$dania rysunku.

 [ Widok]![ Nowy fragment >]![Szybki] ([View]![Pan >]! [Realtime]) " NF (P)
 Standard! Szybki nfragm (Standard!Pan Realtime)

Po w"$czeniu przesuwania kursor przyjmie kszta"t r%ki. W celu przesuni%cia na ekranie rysunku
wska! punkt, naci#nij lewy przycisk myszy i przytrzymuj$c go przesu' rysunek w nowe po"o!enie.
Podczas przeci$gania kursora rysunek b%dzie przez ca"y czas widoczny, co umo!liwia precyzyjne
dopasowanie powi%kszenia.
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Po wykonaniu przesuni%cia cz%sto zachodzi potrzeba zmiany skali powi%kszenia. Nie musisz wywo"ywa+
trybu powi%kszenia z menu. Naci#nij prawy przycisk myszy i wybierz z menu kontekstowego opcj% Zoom.
Mo!na równie! pos"u!y+ si% ikonami umieszczonymi w pasku narz%dzi – jest to nawet "atwiejsze ni! wybieranie
opcji z menu kontekstowego.

$ Je!eli powi%kszanie lub przesuwanie nie odnosi skutku i wy#wietlany jest komunikat
„Nie mo'na wykona* szybki zoom albo nfragm. Zregeneruj rysunek.”, wykonaj regeneracj%
rysunku (polecenie REGEN (REGEN)).

$ Szybkie powi%kszanie i przesuwanie nie jest dost%pne, gdy w"$czona jest perspektywa. Je#li
chcesz z niego skorzysta+, wy"$cz najpierw perspektyw%.

Widok na ekranie przed przesuni*ciem
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Widok na ekranie po przesuni*ciu

Powi"kszanie i przesuwanie
za pomoc8 myszy z kó2kiem

Myszy komputerowe coraz cz%#ciej s$ wyposa!one w kó"ko (umieszczone mi%dzy przyciskami) umo!liwia-
j$ce przewijanie. U"atwia ono przegl$danie dokumentów, stron internetowych, itp. AutoCAD równie! umo!-
liwia skorzystanie z kó"ka myszy.

Je!eli w trakcie ogl$dania rysunku obrócisz kó"ko myszy, obraz na ekranie zostanie przesuni%ty w pionie.
Obrócenie kó"ka z równoczesnym przytrzymaniem na klawiaturze klawisza CTRL spowoduje zmian% skali
powi%kszenia.

Stopie' zmiany skali powi%kszenia (wyra!ony w procentach) odpowiadaj$cy przekr%ceniu kó"ka
myszy mo!na zmieni+, modyfikuj$c warto#+ zmiennej systemowej ZoomFactor. Zmienna ta ma
domy#lnie warto#+ 10 i mo!e przyjmowa+ warto#ci z przedzia"u 3 !100.
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Powi"kszanie okna prostok8tnego

Jedn$ z najcz%#ciej wykonywanych czynno#ci jest powi%kszenie wskazanego na ekranie prostok$tnego okna.
Wskazany prostok$t zostanie wy#wietlony na ekranie w mo!liwie najwi%kszej skali.

 [ Widok]![Zoom >]![ Okno] ([View]![Zoom >]! [Window])

 Standard!Zoom Okno  (Standard!Zoom Window)

W odpowiedzi na komunikat „OkreLl pierwszy naro[nik (Specify first corner):” wska! pierwszy naro!nik
powi%kszanego obszaru, a nast%pnie wska! drugi naro!nik („OkreLl przeciwlegCy naro[nik (Specify opposite
corner):”).

Wskazujemy obszar, który ma zosta\ powi*kszony
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Widok na ekranie po powi*kszeniu

Przywo2ywanie poprzedniego powi"kszenia

Za pomoc$ opcji Zoom Poprzedni (Zoom Previous) przywo"ujemy poprzednie powi%k-
szenie. Mo!na przywo"a+ do 10 powi%ksze' „wstecz”.

 [ Widok]![Zoom >]![ Poprzedni] ([View]![Zoom >]! [Previous])

 Standard!Zoom  Poprzedni  (Standard!Zoom  Previous)

Je!eli wybierzesz z menu kontekstowego opcj% Zoom Poprzedni (Zoom Previous), przywo"ane zostanie
powi%kszenie obowi$zuj$ce w chwili wywo"ania szybkiego powi%kszania lub przesuwania.

Powi"kszanie do zakresu

Powi%kszenie do zakresu rysunku polega na takim dopasowaniu skali powi%kszenia,
aby wszystkie elementy rysunku zosta"y wy#wietlone na ekranie w mo!liwie jak naj-
wi%kszej skali.

 [Widok]![Zoom >]![ Zakres] ([View]![Zoom >]! [Extents])

AutoCAD oblicza gabaryty rysunku i dobiera skal% powi%kszenia tak, !eby dopasowa+ rysunek do wielko#ci ekra-
nu. Powi%kszenie do zakresu powoduje czasami regeneracj% rysunku.



86 AutoCAD 2008 i 2008 PL

ZakoCczenie szybkiego powi"kszania
i przesuwania

Aby zako'czy+ dzia"anie szybkiego powi%kszania i przesuwania, naci#nij prawy przycisk myszy i wybierz
z menu kontekstowego opcj%  Koniec (Exit).

Powi"kszenie do zakresu obiektów
– ZOOM Obiekt (ZOOM Object)

Bardzo przydatn$ opcj$ polecenia ZOOM (ZOOM) jest opcja Obiekt (Object). S"u!y ona do powi%kszenia
rysunku na ekranie do zakresu wskazanych obiektów.

 [Widok]![Zoom >]![Obiekt] ([View]![Zoom >]![Object])

 Zoom!Zoom Obiekt  (Zoom!Zoom Object)

Po wprowadzeniu polecenia wska! na rysunku obiekty. Powi%kszenie zostanie dopasowane w taki sposób, by
wszystkie wskazane obiekty zosta"y wy#wietlone na ekranie w jak najwi%kszej skali.

Obiekty zaznaczone na ekranie
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Zoom okno 
Zoom dynamiczny

Zoom skala 
Zoom centrum

Pow i4ksz 
Pomniejsz 

Zoom wszystko

Zoom zakres 

Zoom obiekt 

Po powi*kszeniu do zakresu wybranych obiektów (Zoom-Obiekt)

Inne moQliwo3ci polecenia ZOOM

Oprócz szybkiego powi%kszania i przesuwania istnieje polecenie ZOOM, które
s"u!y do powi%kszania (lub zmniejszania) widzianego na ekranie fragmentu
rysunku. Oferuje ono wi%cej opcji od szybkiego powi%kszania – niektóre z nich s$
bardzo przydatne, inne mniej. Z ca"$ pewno#ci$ warto si% z nimi zapozna+. Cz%#+
opcji jest dost%pnych po rozwini%ciu znajduj$cej si% w menu Standard ikony
Zoom  Okno (Window); pozosta"e opcje trzeba wprowadzi+ z klawiatury.

 [Widok]![Zoom >]![opcja] ([View]![Zoom >]![opcja]) " Z (Z)
 Standard!Zoom... (Standard!Zoom...)
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" Szybki zoom
(Zoom Realtime)

– szybkie powi%kszanie.

" Zoom poprzedni
(Zoom Previous)

– przywo"anie poprzedniego powi%kszenia. Mo!na przywo"a+
do 10 powi%ksze' wstecz (dla ka!dej rzutni).

" Zoom okno
(Zoom Window)

– powi%kszenie wskazanego na ekranie prostok$tnego okna.

" Zoom
dynamiczny
(Zoom Dynamic)

– powi%kszenie dynamiczne. Na ekranie uka!e si% prostok$t,
który mo!na przesuwa+. W jego #rodku znajduje si% znaczek x.
Prostok$t ten ukazuje obszar, który powinien zosta+ wy#wietlony na
ekranie. Wymiary prostok$ta zmieniamy naciskaj$c lewy przycisk
myszy (przy prawej kraw%dzi prostok$ta pojawi si% strza"ka: # ).
Wielko#+ prostok$ta zmienia si%, gdy poruszamy kursorem. Do
przesuwania prostok$ta po ekranie powracamy naciskaj$c ponownie
lewy przycisk myszy. Po wybraniu prostok$ta o !$danych
rozmiarach i ustawieniu go w oczekiwanym po"o!eniu, naci#nij
prawy przycisk myszy lub ENTER. Obszar zawarty w wybranym
prostok$cie zostanie wy#wietlony na ekranie.

" Zoom skala
(Zoom Scale)

– powi%kszenie wykonywane w oparciu o wpisany z klawiatury
wspó"czynnik skali powi%kszenia bezwzgl%dnego: warto#ci > 1
oznaczaj$ powi%kszenie, warto#ci < 1 oznaczaj$ zmniejszenie.
Wpisanie liczby, a bezpo#rednio po niej litery „x” spowoduje
powi%kszenie okre#lon$ ilo#+ razy wzgl%dem powi%kszenia
bie!$cego (np. 2x oznacza dwukrotne powi%kszenie; 0.5x
zmniejszenie o po"ow%). Wpisanie liczby i znaków „xp” dzia"a
podobnie jak „x”, ale powi%kszenie w przestrzeni modelu zostanie
dokonane wzgl%dem przestrzeni papieru.

" Zoom centrum
(Zoom Center)

– powi%kszenie wykonane w oparciu o wskazany punkt, który
po powi%kszeniu powinien znale&+ si% w #rodku ekranu oraz
w oparciu wysoko#+ powi%kszanego obszaru podawan$ w jedno-
stkach rysunkowych. Je!eli po wysoko#ci obszaru wyst$pi litera
„x”, wysoko#+ ta zostanie potraktowana jako wielokrotno#+ bie!$-
cej wysoko#ci powi%kszenia. Dodanie „xp” spowoduje dokonanie
powi%kszenia wzgl%dem przestrzeni papieru.

" Zoom obiekt
(Zoom Object)

– powi%kszenia rysunku do zakresu wskazanych na ekranie obiektów.
Po wprowadzeniu polecenia wska! na rysunku obiekty. Powi%kszenie
zostanie dopasowane w taki sposób, by wszystkie wskazane obiekty
zosta"y wy#wietlone na ekranie w jak najwi%kszej skali.

" Powi,ksz
(Zoom In)

– powi%kszenie dwukrotne wzgl%dem powi%kszenia bie!$cego
(2x). Opcja dost%pna jest z poziomu paska narz%dzi, nie jest
dost%pna w linii polece'.

" Pomniejsz
(Zoom Out)

– zmniejszenie dwukrotne wzgl%dem powi%kszenia bie!$cego
(0.5x). Opcja dost%pna jest z poziomu paska narz%dzi, nie jest
dost%pna w linii polece'.

" Zoom wszystko
(Zoom All)

– powi%kszenie wykonane w taki sposób, aby na ekranie znalaz" si%
obszar zawarty w granicach rysunku. Je!eli jakie# elementy wystaj$
poza granice, wówczas powi%kszenie zostanie dopasowane tak,
aby na ekranie zmie#ci" si% ca"y rysunek w najwi%kszej mo!liwej
skali (Zakres). 
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" Zoom zakres
(Zoom Extents)

– powi%kszenie do zakresu rysunku, czyli dopasowane tak, aby
na ekranie zosta"y wy#wietlone wszystkie elementy rysunku.

" Lewy (Left) – powi%kszenie okre#lone przez lewy dolny róg powi%kszanego
obszaru oraz jego wysoko#+. Je!eli po wysoko#ci obszaru wyst$pi
litera „x”, wysoko#+ ta zostanie potraktowana jako wielokrotno#+
bie!$cej wysoko#ci powi%kszenia. Dodanie sufiksu „xp” spowoduje
dobranie powi%kszenia wzgl%dem przestrzeni papieru. Opcja
dost%pna jest z linii polece'.

" MW (Vmax) – powi%kszenie do granic ekranu wirtualnego. Wybór tej opcji nigdy
nie poci$ga za sob$ regeneracji rysunku. Opcja dost%pna jest
wy"$cznie z linii polece'.

$ Polecenie 'ZOOM (poprzedzone apostrofem) mo!na wywo"a+ nak"adkowo w trakcie
wykonywania innego polecenia. Przyk"adowo, je#li rysujesz odcinek i chcesz bardziej
precyzyjne wskaza+ punkt ko'cowy, mo!esz powi%kszy+ jego okolice nie przerywaj$c
rysowania linii. Aby to osi$gn$+, wybierz z menu górnego [Widok]! [Zoom >]![opcja]
([View]![Zoom >] ![opcja]), wpisz z klawiatury polecenie poprzedzone apostrofem
('ZOOM) lub skorzystaj z ikony Zoom okno (Zoom Window). Mo!liwo#+ ta wyst%puje
jednak!e tylko wtedy, gdy powi%kszenie nie poci$ga za sob$ konieczno#ci regeneracji rysunku. 

$ Narz%dzia s"u!$ce do powi%kszania rysunku s$ dost%pne równie! z paska narz%dzi Zoom.
Aby wy#wietli+ to okno na ekranie, kliknij prawym klawiszem myszki w obszarze dowolnego
paska narz%dzi i w"$cz prze"$cznik Zoom (Zoom).

Pasek narz*dzi Zoom (Zoom)

Podgl8d dynamiczny
– PODGL0D (DSVIEWER)
Podgl$d dynamiczny jest to bardzo po!yteczne narz%dzie, znacznie u"atwiaj$ce ogl$danie rysunku. Umo!liwia
sprawne powi%kszanie i przesuwanie widocznego na ekranie jego fragmentu.

 [Widok]![PodglOd] ([View]![Aerial View])

Po uruchomieniu podgl$du dynamicznego na ekranie pojawia si% ma"e okno, w którym wy#wietlany jest ca"y
rysunek, a obszar widoczny na ekranie aktualnie jest zaznaczony (pogrubiony prostok$t). Prostok$t ten mo!na
przesuwa+ oraz zmienia+ jego rozmiary.
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Okno podglHdu dynamicznego widoczne na ekranie AutoCAD-a

W górnej linii okna podgl$du wy#wietlone s$ przyciski:

– zamyka okno podgl$du dynamicznego.

– powi%ksza obszar widoczny w oknie podgl$du dynamicznego.

– zmniejsza obszar widoczny w oknie podgl$du dynamicznego.

– wy#wietla w oknie podgl$du dynamicznego ca"y rysunek.

Oprócz przycisków dost%pne jest równie! menu:

" Widok (View) – dopasowanie widoku wy#wietlanego w oknie podgl$du dyna-
micznego. Do wyboru masz powi%kszanie: Powi4ksz (Zoom In),
zmniejszanie Pomniejsz (Zoom Out) oraz powi%kszenie do
zakresu Globalny (Global).

" Opcje (Options) – opcje pracy podgl$du dynamicznego:

Auto rzutnia

(Auto Viewport)

– gdy prze"$cznik ten jest w"$czony, w oknie podgl$du wy#wietlany
zostaje automatycznie widok w bie!$cej rzutni. Gdy jest wy-
"$czony, aktualizacja widoku nast%puje dopiero po klikni%ciu na
belce okna podgl$du.

Dynamiczna

aktualizacja

(Dynamic Update)

– gdy prze"$cznik ten jest w"$czony, zmiany zachodz$ce na
rysunku s$ automatycznie odzwierciedlane w oknie podgl$du
dynamicznego.
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Szybki zoom

(Realtime Zoom)

– aktualizacja widoku rysunku na ekranie dokonywana w czasie
rzeczywistym. Gdy prze"$cznik ten jest w"$czony, widok na ekranie
jest aktualizowany w sposób ci$g"y podczas dopasowywania
widoku w oknie podgl$du.

W czasie dzia"ania podgl$du dynamicznego mo!na skorzysta+ z menu kontekstowego prawego
przycisku myszki.

Od3wieQanie ekranu
i regeneracja rysunku

Funkcjonowanie polece' edycyjnych mo!e powodowa+, !e ekran zostaje za#miecony lub niektóre elementy
rysunku zostaj$ zniekszta"cone albo usuni%te (np. dzieje si% tak niekiedy po wykonaniu polecenia WYMA[
(ERASE), gdy obiekty wzajemnie zachodz$ na siebie). Mo!na temu zaradzi+ przez regeneracj% lub od#wie!e-
nie rysunku. Regeneracja jest zwykle dokonywana automatycznie w trakcie wykonywania niektórych polece'
i rzadko zachodzi konieczno#+ bezpo#redniego jej wywo"ania. Jednym z przypadków, w których regeneracj%
wymusza u!ytkownik, jest sytuacja po znacznym powi%kszeniu okr%gów i "uków w celu usuni%cia ich kancia-
sto#ci. Regeneracj% przeprowadza si% równie! po zmianie trybu wype"niania obiektów (WYPE@NIJ (FILL)).

Od3wieQanie wszystkich rzutni
– PRZERYSW (REDRAWALL)

Polecenie PRZERYSW (REDRAWALL) powoduje od#wie!enie wszystkich rzutni.

 [Widok]![Przerysuj] ([View]![Redraw]) " PSW (RA)

Od3wieQanie bieQ8cej rzutni
– PRZERYS (REDRAW)

Polecenie PRZERYS (REDRAW) powoduje regeneracj% bie!$cej rzutni. Polecenie to wpisujemy z klawiatury.

Od#wie!enie bie!$cej rzutni mo!na uzyska+ równie! przez dwukrotne naci#ni%cie na klawiaturze
klawisza funkcyjnego F7.

" PS (R)
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Regeneracja rysunku – REGEN (REGEN)

Polecenie REGEN (REGEN) dokonuje regeneracji rysunku.

 [Widok]![Regen] ([View]![Regen]) " RE (RE)

Polecenie REGEN najcz%#ciej stosowane jest w nast%puj$cych przypadkach:

" po zmianie trybu wype"niania obiektów (WYPE@NIJ (FILL)) regeneracja uwidoczni zmiany
na ekranie lub

" po powi%kszeniu fragmentu rysunku zawieraj$cego okr%gi lub "uki. Powi%kszenie mo!e
spowodowa+, !e okr%gi i "uki b%d$ wy#wietlane jako bardzo kanciaste (w zale!no#ci od
ustawienia dok"adno#ci ich rysowania – patrz polecenie ROZDZ (VIEWRES)). Wówczas
polecenie REGEN (REGEN) spowoduje ich wyg"adzenie.

Regeneracja i od3wieQenie rzutni
– REGENW (REGENALL)

Polecenie REGENW powoduje regeneracj% rysunku oraz od#wie!enie wszystkich rzutni.

 [Widok]![Regen Wszystko] ([View]![Regen All]) " REW (REA)

Wy3wietlanie grubo3ci linii
AutoCAD daje mo!liwo#+ "atwego w"$czania i wy"$czania wy#wietlania grubo#ci kreski widocznej na ekra-
nie za pomoc$ znajduj$cego si% w linii statusowej prze"$cznika SZEROKO,- (LWT) .

wyTwietlanie gruboTci kreski na ekranie

Mo!na równie! skorzysta+ z polecenia SZERLIN (LWEIGHT). Wy#wietlanie grubo#ci linii na ekranie wy-
d"u!a czas regeneracji rysunku.
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Wy wietlanie grubo ci kresek wy-.czone Wy wietlanie grubo ci kresek w-.czone

Wy3wietlanie pe2noekranowe
AutoCAD umo!liwia ogl$danie rysunku w trybie pe"noekranowym. W tym trybie wi%ksza
cz%#+ rysunku jest widoczna na ekranie, a znikaj$ z niego paski narz%dzi, palety, itp.

" Ctrl-0

W celu w"$czenia i wy"$czenia trybu pe"noekranowego naj"atwiej jest nacisn$+ na klawiaturze kombinacj%
klawiszy CTRL-0. Ta kombinacja klawiszy dzia"a jak prze"$cznik: w"$cza i wy"$cza tryb pe"noekranowy.

AutoCAD pracujHcy w trybie peCnoekranowym
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Wype2nianie obiektów
– WYPEDNIJ (FILL)

Istnieje wiele obiektów wype"nionych w #rodku (np. polilinia, kreskowanie wzorem Solid). Regeneracja i kre-
#lenie rysunku zawieraj$cego wype"nione obiekty trwa d"ugo i powoduje du!e zu!ycie materia"ów eksploata-
cyjnych (pisaków, tuszu, tonera) w urz$dzeniach drukuj$cych. Mo!na nakaza+, aby wy#wietlane i rysowane
by"y tylko kontury wype"nianych obiektów.

 [Narz4dzia]![Opcje...]![Ekran]![Zastosuj peWne wypeWnienie]

([Tools]![Options]![Display]![Apply solid fill])

$ Efekt zmiany sposobu wype"niania istniej$cych obiektów zostanie pokazany na ekranie
dopiero po regeneracji rysunku (polecenie REGEN (REGEN)).

$ Wype"nianie wp"ywa wy"$cznie na sposób wy#wietlania kreskowa' wykonanych za pomoc$
wzoru Solid; nie ma wp"ywu na wy#wietlanie innych wzorów kreskowania.

$ Tryb wype"niania nie ma wp"ywu na wy#wietlanie grubo#ci kreski. Sterujemy nim oddzielnie
za pomoc$ prze"$cznika SZEROKOQ8 (LWT) lub polecenia SZERLIN (LWEIGHT).

WypeCnianie wCHczone WypeCnianie wyCHczone

Okno tekstowe
– TEKRAN (TEXTSCR)

Na dole ekranu AutoCAD-a wy#wietlana jest linia polece'. Standardowo widoczne s$ trzy wiersze tekstu.
Istniej$ sytuacje, w których u!ytkownik musi odczyta+ z tej linii wi%ksz$ ilo#+ informacji. Mo!na wówczas
wy#wietli+ okno tekstowe za pomoc$ polecenia TEKRAN (TEXTSCR) lub przez naci#ni%cie na klawiaturze
klawisza funkcyjnego F2.

W celu schowania okna tekstowego skorzystaj z polecenia GEKRAN (GRAPHSCR) lub klawisza
funkcyjnego F2, który dzia"a jak prze"$cznik.

" F2
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Widoki
Widoczny na ekranie fragment rysunku mo!na zapami%ta+ jako widok nosz$cy okre#lon$ nazw%. Zapis wi-
doku jest zapisem parametrów: wspó"rz%dnych #rodka widoku, wspó"czynnika skali powi%kszenia, bie!$ce-
go punktu widzenia i ewentualnie parametrów widoku perspektywicznego. Po wywo"aniu widoku odtwarza-
ne s$ parametry, po czym na ekranie ukazuje si% odpowiedni fragment rysunku. Dzi%ki widokom unikamy
konieczno#ci wielokrotnego stosowania narz%dzi przeznaczonych do powi%kszania i przesuwania rysunku na
ekranie. Przyk"adowo, projektuj$c samochód, mo!na zapami%ta+ szereg widoków, a ka!dy z nich przedsta-
wia+ mo!e inny fragment projektu, np. ko"o, uk"ad zawieszenia, tablic% przyrz$dów. Pracuj$c nad uk"adem
zawieszenia mo!na za pomoc$ jednego polecenia przywo"a+ na ekran tablic% przyrz$dów, itp. Podobnie –
projektuj$c budynek mo!na zapisa+ widok ka!dego pomieszczenia i szybko przenosi+ si% z jednego do drugie-
go. Aby skorzysta+ z widoku, trzeba go najpierw zapisa+. Jako widok mo!na zapisa+ ca"y widoczny fragment
rysunku lub prostok$tne okno wskazane na ekranie.

Do widoku mo!na przypisa+ uk"ad wspó"rz%dnych. Wywo"anie takiego widoku spowoduje automatyczne uak-
tywnienie przypisanego mu uk"adu wspó"rz%dnych.

MenedQer widoków – WIDOK (VIEW)

Polecenie WIDOK (VIEW) umo!liwia tworzenie, usuwanie i przywo"ywanie widoków. Mo!na równie! od-
czyta+ dzi%ki niemu parametry wybranego widoku.

 [Widok]![Nazwane widoki...] ([View]![Named Views...]) " WID (V)

]
Mened[er widoków

W oknie dialogowym znajduje si% lista widoków: modeli, arkuszy oraz widoków predefiniowanych. Na li#cie
znajduje si% równie! widok bie!$cy oznaczony jako Bie[Ocy (Current).
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" Ustal bie:?cy
(Set Current)

– przywo"uje widok wskazanych na li#cie widoków.

" Nowy... (New) – zapisuje bie!$cy widok. Po wybraniu tej opcji wy#wietlone zo-
staje okno dialogowe umo!liwiaj$ce nadanie mu nazwy i okre-
#lenie jego parametrów (patrz dalej).

" Uaktualnij warstwy
(Update Layers)

– aktualizuje stan warstw widoku tak by odpowiada" bie!$cemu
stanowi warstw.

" Edytuj obwiednie
(Edit Boudaries)

– umo!liwia zmian% granic obszaru widoku.

" UsuA (Delete) – usuwa wskazany widok.
" Zastosuj (Apply) – wprowadza modyfikacje ustawione w mened!erze widoków.

$ Aby zmieni+ nazw% widoku, kliknij w polu Nazwa (Name), a nast%pnie wpisz now$
nazw% widoku.

$ W oknie mened!era widoków mo!na pos"u!y+ si% równie! prawym przyciskiem myszki.

Tworzenie nowego widoku

W celu utworzenia nowego widoku uruchom mened!era widoków i naci#nij przycisk Nowy... (New..)
Wy#wietlone zostanie okno dialogowe umo!liwiaj$ce definicj% nowego widoku.

Okno dialogowe Nowy Widok (New View)
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Po wprowadzeniu nazwy widoku i okre#leniu jego obszaru kliknij przycisk OK. Je!eli chcesz zrezygnowa+
z definiowania wybierz.

" Nazwa widoku
(View name)

– nazwa tworzonego widoku.

" Kategoria widoku
(View category)

– kategoria widoku.

" WyGwietlana
(Current Display)

– widok powinien obejmowa+ aktualnie widoczny na ekranie
obszar rysunku.

" Definiuj okno
(Define Window)

– widok powinien obejmowa+ wskazany na ekranie prostok$tny

obszar. Po w"$czeniu tego prze"$cznika kliknij przycisk ,
aby okre#li+ obszar widoku na ekranie.

" Zapisz zdj,cie war-
stwy z widokiem
(Save layer snap-
shot with view)

– zapis aktualnego stanu widoczno#ci warstw z widokiem.

" LUW (UCS) – zapis uk"adu wspó"rz%dnych z widokiem:

<Brak> (<None>) – uk"ad wspó"rz%dnych nie ma by+ zapisany z widokiem.

Globalny (World) – z widokiem ma zosta+ zapisany globalny uk"ad wspó"rz%dnych
GUW (WCS).

nazwa – z widokiem ma zosta+ zapisany uk"ad wspó"rz%dnych o okre-
#lonej nazwie.

" Przekrój na bie:?co
(Live section)

– przekrój podczas przywracania widoku.

" Styl wizualny
(Visual style)

– styl wizualny zapisany z widokiem.

" TLo (Background) – zmiana bie!$cego t"a widoku.

Po wprowadzeniu nazwy widoku i okre#leniu jego obszaru kliknij przycisk OK. Je!eli chcesz zrezygnowa+
z definiowania wybierz Anuluj (Cancel).

$ Widoki s$ zapisywane wraz z rysunkiem.

$ Je!eli okno dialogowe mened!era widoków zostanie zamkni%te za pomoc$ przycisku Anuluj
(Cancel), zdefiniowane widoki nie zostan$ zapami%tane.

$ Istnieje mo!liwo#+ wykre#lenia widoku na ploterze lub drukarce. Mo!liwo#+ ta jest bardzo
pomocna w razie potrzeby cz%stego kre#lenia tego samego fragmentu rysunku.

Narysuj rzut przedstawiony na rysunku. Nast%pnie zdefiniuj trzy widoki: rzut, "azienka i pralnia.

Wybierz z menu [Widok]![Nazwane widoki...] ([View]![Named Views...]).

Kliknij przycisk Nowy... (New...)

Wpisz nazw% widoku  Rzut w polu  Nazwa widoku (View name):.

Naci#nij przycisk OK.

Widok o nazwie Rzut zosta" zdefiniowany i pojawi" si% na li#cie widoków.
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Zdefiniuj pozosta"e widoki:

Definiowanie widoków

Kliknij przycisk Nowy... (New...)

Wpisz nazw% widoku Eazienka w polu  Nazwa widoku (View name):.

Kliknij przycisk .
OkreLl pierwszy naro[nik (Specify first corner): P1

OkreLl przeciwlegCy naro[nik (Specify opposite corner) : P2

Naci#nij klawisz ENTER.

Naci#nij przycisk OK.

Kliknij przycisk Nowy... (New...)

Wpisz w polu  Nazwa widoku (View name): nazw% widoku Pralnia.

Kliknij przycisk .
OkreLl pierwszy naro[nik (Specify first corner): P3

OkreLl przeciwlegCy naro[nik (Specify opposite corner) : P4

Naci#nij klawisz ENTER.

Naci#nij przycisk OK, aby zako'czy+ tworzenie widoku.
Naci#nij przycisk OK, aby zako'czy+ dzia"anie mened!era widoków.

Widoki zosta"y zdefiniowane. Teraz przywo"aj zdefiniowane widoki.
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Polecenie (Command): WID (V)

Wybierz z listy widok Eazienka.
Naci#nij przycisk Ustal bieQRcy (Set Current).

Naci#nij przycisk OK.

Polecenie (Command): WID (V)

Wybierz z listy widok Pralnia.
Naci#nij przycisk Ustal bieQRcy (Set Current).

Naci#nij przycisk OK.

Polecenie (Command): WID (V)

Wybierz z listy widok Rzut.
Naci#nij przycisk Ustal bieQRcy (Set current).

Naci#nij przycisk OK.

Zmiana granic obszaru widoku

AutoCAD umo!liwia "atw$ zmian% granic istniej$cego widoku. W tym celu uruchom mened!er widoków,
wska! widok przeznaczony do zmiany i kliknij przycisk Edytuj obwiednie (Edit Boundaries). Rysunek
na ekranie zostanie wyszarzony, a granice widoku oraz obszar widoku b%d$ wyra&nie widoczne.

W odpowiedzi na komunikat „OkreLl pierwszy naro[nik (Specify first corner):” wska! pierwszy naro!nik wi-
doku, a w odpowiedzi na „OkreLl przeciwlegCy naro[nik (Specify opposite corner):” wska! drugi naro!nik.
Powy!sze komunikaty b%d$ pojawia"y si% wielokrotnie a! do naci#ni%cia klawisza ENTER umo!liwiaj$c pre-
cyzyjne okre#lenie granic widoku.

Zapis stanu warstw z widokiem

Wraz z widokiem mo!na zapisa+ aktualny stan warstw (w"$czone, zamro!one, itp.). Przywo"anie widoku za-
pisanego w taki sposób automatycznie przywróci taki stan warstw jaki by" ustawiony w momencie tworzenia
widoku.

W celu zapisania stanu warstw z widokiem w"$cz prze"$cznik Zachowaj zdjWcie warstwy z widokiem

(Saver layer snapshot with view) w oknie tworzenia nowego widoku.
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