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Wymiary

AUTOCAD UMOĩLIWIA WYKONANIE póáautomatycznego
wymiarowania elementów rysunku. UĪytkownik wskazuje
dwa punkty albo obiekt przeznaczony do wymiarowania,
a AutoCAD odczytuje z rysunku wymiarowaną odlegáoĞü
i automatycznie umieszcza wymiar na rysunku.
Do dyspozycji uĪytkownika jest kilka rodzajów wymiarów:
liniowe (pionowe, poziome i dopasowane), kątowe, áaĔcuchy wymiarowe (bazowe i szeregowe), wymiary Ğrednic
i promieni.
Istnieje równieĪ moĪliwoĞü dokonania szybkiego zwymiarowania kilku obiektów „za jednym zamachem” za pomocą
szybkiego wymiaru.
W celu wykonania przykáadów zawartych w tym rozdziale, jeĞli nie korzystasz z plików przykáadowych do ksiąĪki,
na samym początku wykonaj polecenie ZOOM 10x. JeĪeli
tego nie wykonasz, to wielkoĞci napisów wymiarowych na
rysunku bĊdą bardzo maáe.
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NarzĊdzia sáuĪące do wymiarowania znajdują siĊ we wstąĪce, na karcie Opisz, w panelu Wymiary.

NarzĊdzia sáuĪące do wymiarowania

Wymiary liniowe
Wymiary liniowe sáuĪą do wymiarowania odcinków prostych. W zaleĪnoĞci od orientacji wymiaru moĪna wyróĪniü nastĊpujące ich typy: pionowy, poziomy, dopasowany,
obrócony. Zasady tworzenia kaĪdego z nich są identyczne. Narysowane wymiary róĪnią siĊ orientacją.

Wymiary liniowe
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Narysuj trójkąt prostokątny o bokach dáugoĞci: 30, 40, 50, a nastĊpnie

zwymiaruj jego wszystkie boki.
WYM1.DWG

Rozpocznij od wymiaru poziomego.
Polecenie:

(Liniowy)

OkreĞl początek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej lub <wybierz obiekt>:
naciĞnij prawy przycisk myszy
Wybierz obiekt do wymiarowania: P1
OkreĞl poáoĪenie linii wymiarowej lub [Wtekst Tekst Kąt Poziomo pIonowo Obrócony]: P2
NastĊpnie narysuj wymiar pionowy.
Polecenie:

Kup książkę
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OkreĞl początek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej lub <wybierz obiekt>:
naciĞnij prawy przycisk myszy
Wybierz obiekt do wymiarowania: P3
OkreĞl poáoĪenie linii wymiarowej lub[Wtekst Tekst Kąt Poziomo Pionowo Obrócony]: P4
Narysuj wymiar dopasowany (wyrównany). ZmieĔ rodzaj tworzonego wymiaru na wyrównany. W tym celu rozwiĔ listĊ rozwijaną wymiarów znajdująca siĊ pod ikoną narzĊdzia
gáównego i wybierz Wyrównany.
Polecenie:

(Wyrównany)

OkreĞl początek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej lub <wybierz obiekt>:
naciĞnij prawy przycisk myszy
Wybierz obiekt do wymiarowania: P5
OkreĞl poáoĪenie linii wymiarowej lub [Wtekst Tekst Kąt]: P6

Zwymiaruj odlegáoĞü poziomą pomiĊdzy Ğrodkami okrĊgów.


WYM2.DWG

Skorzystaj z wymiaru poziomego.
Polecenie:
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OkreĞl początek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej lub <wybierz obiekt>: P1
OkreĞl początek drugiej pomocniczej linii wymiarowej: P2
OkreĞl poáoĪenie linii wymiarowej lub[Wtekst Tekst Kąt Poziomo Pionowo Obrócony]: P3
Zwróü uwagĊ, Īe tym przykáadzie wskazaáeĞ na ekranie punkty, pomiĊdzy którymi zostaá
umieszczony wymiar (Ğrodki okrĊgów). Natomiast w przykáadzie poprzednim nie wskazywaáeĞ punktów tylko obiekt, który automatycznie wyznaczaá punkty wymiarowe.

âaýcuchy wymiarowe
W praktyce czĊsto bĊdziesz uĪywaá áaĔcuchów wymiarowych. AutoCAD umoĪliwia áatwe rysowanie dwóch ich rodzajów: bazowych i szeregowych.
Tworzenie áaĔcucha rozpoczynasz od narysowania jednego wymiaru liniowego, który
wyznacza bazĊ dla áaĔcucha bazowego lub początek áaĔcucha szeregowego. NastĊpnie
rysujesz dalsze jego elementy.
Zwymiaruj element za pomocą áaĔcucha bazowego i szeregowego.


LWYM1.DWG

Bazowy (na górze) i szeregowy (na dole) áaĔcuch wymiarowy
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Rozpocznij od narysowania wymiaru poziomego.
Polecenie:

(Liniowy)

OkreĞl początek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej lub <wybierz obiekt>: ENTER
Wybierz obiekt do wymiarowania: P1
(upewnij siĊ, Īe wskazaáeĞ odcinek bliĪej jego lewego koĔca)
OkreĞl poáoĪenie linii wymiarowej lub[Wtekst Tekst Kąt Poziomo Pionowo Obrócony]: P2
NastĊpnie narysuj áaĔcuch bazowy.
(odBazy)
Polecenie:

OkreĞl początek drugiej pomocniczej linii wymiarowej lub [Cofaj Wybierz] <Wybierz>: P3
OkreĞl początek drugiej pomocniczej linii wymiarowej lub [Cofaj Wybierz] <Wybierz>: P4
OkreĞl początek drugiej pomocniczej linii wymiarowej lub [Cofaj Wybierz] <Wybierz>:
ENTER
Wybierz wymiar bazowy: ENTER
Rysowanie áaĔcucha szeregowego rozpocznij od narysowania wymiaru poziomego.
Polecenie:
(Liniowy)
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OkreĞl początek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej lub <wybierz obiekt>: naciĞnij
prawy przycisk myszy
Wybierz obiekt do wymiarowania: P5
(upewnij siĊ, Īe wskazaáeĞ odcinek bliĪej jego lewego koĔca)
OkreĞl poáoĪenie linii wymiarowej lub[Wtekst Tekst Kąt Poziomo Pionowo Obrócony]: P6
Narysuj szeregowy áaĔcuch wymiarowy.
(Kontynuuj)
Polecenie:

OkreĞl początek drugiej pomocniczej linii wymiarowej lub [Cofaj Wybierz] <Wybierz>: P7
OkreĞl początek drugiej pomocniczej linii wymiarowej lub [Cofaj Wybierz] <Wybierz>: P8
OkreĞl początek drugiej pomocniczej linii wymiarowej lub [Cofaj Wybierz] <Wybierz>:
ENTER
Wybierz wymiar szeregowy: ENTER
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Podczas tworzenia wymiaru poziomego wybieraáeĞ element (jeszcze przed rozpoczĊciem rysowania áaĔcucha). Miejsce wyboru tego elementu jest istotne — jego bliĪszy
koniec wyznacza liniĊ bazową oraz liniĊ początkową áaĔcucha wymiarowego. JeĪeli áaĔcuch wymiarowy bĊdzie rozbudowywany w prawo, wskazaü trzeba odcinek z lewej
strony. JeĪeli natomiast bĊdzie on rozbudowywany w lewo, trzeba wskazaü odcinek
z prawej strony.

Wymiarowanie ćrednic i promieni
AutoCAD oferuje narzĊdzia sáuĪące do wymiarowania promienia oraz Ğrednicy okrĊgów i áuków. UmoĪliwiają one równieĪ zaznaczenie Ğrodka okrĊgu i áuku. WyróĪniamy
trzy rodzaje wymiarów promieniowych, są to: Ğrednica, promieĔ, znacznik Ğrodka. Ten
ostatni umieszczono w ukrytej czĊĞci panelu Wymiary.

NarzĊdzia przeznaczone do wymiarowania Ğrednic i promieni
Zwymiaruj promieĔ zaokrąglenia.

Polecenie:


WYMPROM1.DW

(PromieĔ)

Wybierz áuk lub okrąg: P1
OkreĞl poáoĪenie linii wymiarowej lub [Wtekst Tekst Kąt]: P2
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Wymiarowanie kðtów
Za pomocą tej funkcji wymiarujemy kąt, który moĪe byü wyznaczony przez dwa odcinki,
áuk lub trzy punkty.

NarzĊdzie przeznaczone do wymiarowania kątów

Zwymiaruj kąt miĊdzy dwoma odcinkami prostymi.


WYMKAT1.DW

Polecenie:
(Kątowy)
Wybierz kąt, okrąg, liniĊ lub <wybierz wierzchoáek>: P1
Wybierz drugą liniĊ: P2
OkreĞl poáoĪenie áuku wymiarowego lub [Wtekst Tekst Kąt KWadrant]: P3
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Szybki wymiar
W AutoCAD-zie istnieje moĪliwoĞü dokonania szybkiego zwymiarowania kilku obiektów
„za jednym zamachem”. Polecenie to znakomicie nadaje siĊ do szybkiego tworzenia áaĔcuchów wymiarowych. UmoĪliwia równieĪ edycjĊ utworzonych za jego pomocą wymiarów.
Za pomocą funkcji szybkiego wymiarowania narysuj bazowy áaĔcuch

wymiarowy.
LWYM2.DWG

Polecenie:
(Szybkie)
Wybierz geometriĊ do wymiarowania: P1
OkreĞl przeciwlegáy naroĪnik: P2
Wybierz geometriĊ do wymiarowania: naciĞnij prawy przycisk myszy
OkreĞl poáoĪenie linii wymiarowej lub [Szeregowy PiĊtrowy odBazy WspóárzĊdne
pRomieĔ ĞreDnica punktOdniesienia Edycja Ustawienia] <Szeregowy>: b
OkreĞl poáoĪenie linii wymiarowej lub[Szeregowy PiĊtrowy odBazy WspóárzĊdne
pRomieĔ ĞreDnica punktOdniesienia Edycja Ustawienia] <odBazy>: P3
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LWYM3.DWG

Polecenie:
(Szybkie)
Wybierz geometriĊ do wymiarowania: P1
OkreĞl przeciwlegáy naroĪnik: P2
Wybierz geometriĊ do wymiarowania: naciĞnij prawy przycisk myszy
OkreĞl poáoĪenie linii wymiarowej lub [Szeregowy PiĊtrowy odBazy WspóárzĊdne
pRomieĔ ĞreDnica punktOdniesienia Edycja Ustawienia] <Szeregowy>: p
OkreĞl poáoĪenie linii wymiarowej lub [Szeregowy PiĊtrowy odBazy WspóárzĊdne
pRomieĔ ĞreDnica punktOdniesienia Edycja Ustawienia] <Szeregowy>: P3

Za pomocą funkcji szybkiego wymiarowania zwymiaruj promienie czte
rech okrĊgów.
QWYM.DWG
Polecenie:
(Szybkie)
Wybierz geometriĊ do wymiarowania: wskaĪ 4 okrĊgi po kolei
Wybierz geometriĊ do wymiarowania: naciĞnij prawy przycisk myszy
OkreĞl poáoĪenie linii wymiarowej lub [Szeregowy PiĊtrowy odBazy WspóárzĊdne
pRomieĔ ĞreDnica punktOdniesienia Edycja Ustawienia] <Szeregowy>: r
OkreĞl poáoĪenie linii wymiarowej lub[Szeregowy PiĊtrowy odBazy WspóárzĊdne
pRomieĔ ĞreDnica punktOdniesienia Edycja Ustawienia] <pRomieĔ>: wskaĪ poáoĪenie linii wymiarowej
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Wielkoćç wymiarów
Istnieje moĪliwoĞü zmiany wielkoĞci rysowanych wymiarów. Wpisz z klawiatury
DIMSCALE. W odpowiedzi na „Podaj nową wartoĞü DIMSCALE <1.0>:” podaj wspóáczynnik skali dla nowo-rysowanych wymiarów.
Zmiana wspóáczynnika nie bĊdzie dotyczyáa wymiarów, które juĪ znajdują siĊ na rysunku. JeĞli chcesz zmieniü wielkoĞci wymiarów znajdujących siĊ na rysunku w taki
sposób, Īeby odzwierciedlaáy bieĪący wspóáczynnik skali wymiarów, kliknij ikonĊ
(Aktualizuj) i w odpowiedzi na komunikat „Wybierz obiekty:” wskaĪ na rysunku wymiary,
których wspóáczynnik skali ma zostaü zaktualizowany.

W celu modyfikacji wielkoĞci, wyglądu i innych parametrów wymiarów posáugujemy siĊ
stylami wymiarowymi (polecenie WYMSTYL).
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Zwymiaruj elementy jak na poniĪszym rysunku.
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