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Wymiary

AUTOCAD UMOŻLIWIA WYKONANIE półautomatycznego
wymiarowania elementów rysunku. Użytkownik wskazuje
dwa punkty albo obiekt przeznaczony do wymiarowania,
a AutoCAD odczytuje z rysunku wymiarowaną odległość
i automatycznie umieszcza wymiar na rysunku.
Do dyspozycji użytkownika jest kilka rodzajów wymiarów:
liniowe (pionowe, poziome i dopasowane), kątowe, łańcuchy wymiarowe (bazowe i szeregowe), wymiary średnic
i promieni.
Istnieje również możliwość dokonania szybkiego zwymiarowania kilku obiektów „za jednym zamachem” za pomocą
szybkiego wymiaru.
W celu wykonania przykładów zawartych w tym rozdziale, jeśli nie korzystasz z plików przykładowych do książki, na samym początku wykonaj polecenie ZOOM 10x.
Jeżeli tego nie wykonasz, to wielkości napisów wymiarowych na rysunku będą bardzo małe.
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Narzędzia służące do wymiarowania znajdują się we wstążce, na karcie Opisz, w panelu
Wymiary.

Narzędzia służące do wymiarowania

Wymiary liniowe
Wymiary liniowe służą do wymiarowania odcinków prostych. W zależności od orientacji
wymiaru można wyróżnić następujące ich typy: pionowy, poziomy, dopasowany, obrócony.
Zasady tworzenia każdego z nich są identyczne. Narysowane wymiary różnią się orientacją.

Wymiary liniowe
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Narysuj trójkąt prostokątny o bokach długości: 30, 40, 50, a następnie

zwymiaruj jego wszystkie boki.
WYM1.DWG

Rozpocznij od wymiaru poziomego.
Polecenie:

(Liniowy)

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

Kup książkę
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Określ początek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej lub <wybierz obiekt>:
naciśnij prawy przycisk myszy
Wybierz obiekt do wymiarowania: P3
Określ położenie linii wymiarowej lub[Wtekst Tekst Kąt Poziomo pIonowo Obrócony]: P4
Narysuj wymiar dopasowany (wyrównany). Zmień rodzaj tworzonego wymiaru na wyrównany. W tym celu rozwiń listę rozwijaną wymiarów znajdująca się pod ikoną narzędzia
głównego i wybierz Wyrównany.
Polecenie:

(Wyrównany)

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

Zwymiaruj odległość poziomą pomiędzy środkami okręgów.


WYM2.DWG

Skorzystaj z wymiaru poziomego.
Polecenie:
Kup książkę

(Liniowy)
Poleć książkę
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Określ początek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej lub <wybierz obiekt>: P1
Określ początek drugiej pomocniczej linii wymiarowej: P2
Określ położenie linii wymiarowej lub[Wtekst Tekst Kąt Poziomo pIonowo Obrócony]: P3
Zwróć uwagę, że w tym przykładzie wskazałeś na ekranie punkty, pomiędzy którymi został
umieszczony wymiar (środki okręgów). Natomiast w przykładzie poprzednim nie wskazywałeś punktów tylko obiekt, który automatycznie wyznaczał punkty wymiarowe.

Łańcuchy wymiarowe
W praktyce często będziesz używał łańcuchów wymiarowych. AutoCAD umożliwia łatwe rysowanie dwóch ich rodzajów: bazowych i szeregowych.
Tworzenie łańcucha rozpoczynasz od narysowania jednego wymiaru liniowego, który
wyznacza bazę dla łańcucha bazowego lub początek łańcucha szeregowego. Następnie
rysujesz dalsze jego elementy.
Zwymiaruj element za pomocą łańcucha bazowego i szeregowego.


LWYM1.DWG

Bazowy (na górze) i szeregowy (na dole) łańcuch wymiarowy

Kup książkę

Poleć książkę

176

AutoCAD 2023 PL. Pierwsze kroki
Rozpocznij od narysowania wymiaru poziomego.
Polecenie:

(Liniowy)

Określ początek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej lub <wybierz obiekt>: ENTER
Wybierz obiekt do wymiarowania: P1
(upewnij się, że wskazałeś odcinek bliżej jego lewego końca)
Określ położenie linii wymiarowej lub[Wtekst Tekst Kąt Poziomo pIonowo Obrócony]: P2
Następnie narysuj łańcuch bazowy.
Polecenie:
(odBazy)

Określ początek drugiej pomocniczej linii wymiarowej lub [Wybierz Cofaj] <Wybierz>: P3
Określ początek drugiej pomocniczej linii wymiarowej lub [Wybierz Cofaj] <Wybierz>: P4
Określ początek drugiej pomocniczej linii wymiarowej lub [Wybierz Cofaj] <Wybierz>:
ENTER
Wybierz wymiar bazowy: ENTER
Rysowanie łańcucha szeregowego rozpocznij od narysowania wymiaru poziomego.
Polecenie:
(Liniowy)
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Określ początek pierwszej pomocniczej linii wymiarowej lub <wybierz obiekt>: naciśnij
prawy przycisk myszy
Wybierz obiekt do wymiarowania: P5
(upewnij się, że wskazałeś odcinek bliżej jego lewego końca)
Określ położenie linii wymiarowej lub[Wtekst Tekst Kąt Poziomo pIonowo Obrócony]: P6
Narysuj szeregowy łańcuch wymiarowy.
(Szeregowy)
Polecenie:

Określ początek drugiej pomocniczej linii wymiarowej lub [Wybierz Cofaj] <Wybierz>: P7
Określ początek drugiej pomocniczej linii wymiarowej lub [Wybierz Cofaj] <Wybierz>: P8
Określ początek drugiej pomocniczej linii wymiarowej lub [Wybierz Cofaj] <Wybierz>:
ENTER
Wybierz wymiar szeregowy: ENTER
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Podczas tworzenia wymiaru poziomego wybierałeś element (jeszcze przed rozpoczęciem
rysowania łańcucha). Miejsce wyboru tego elementu jest istotne — jego bliższy koniec
wyznacza linię bazową oraz linię początkową łańcucha wymiarowego. Jeżeli łańcuch wymiarowy będzie rozbudowywany w prawo, wskazać trzeba odcinek z lewej strony. Jeżeli
natomiast będzie on rozbudowywany w lewo, trzeba wskazać odcinek z prawej strony.

Wymiarowanie średnic i promieni
AutoCAD oferuje narzędzia służące do wymiarowania promienia oraz średnicy okręgów i łuków. Umożliwiają one również zaznaczenie środka okręgu i łuku. Wyróżniamy trzy
rodzaje wymiarów promieniowych, są to: średnica, promień, znacznik środka. Ten ostatni
umieszczono w panelu Osie symetrii.

Narzędzia przeznaczone do wymiarowania średnic i promieni
Zwymiaruj promień zaokrąglenia.

Polecenie:


WYMPROM1.DW

(Promień)

Wybierz łuk lub okrąg: P1
Określ położenie linii wymiarowej lub [Wtekst Tekst Kąt]: P2
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Wymiarowanie kątów
Za pomocą tej funkcji wymiarujemy kąt, który może być wyznaczony przez dwa odcinki,
łuk lub trzy punkty.

Narzędzie przeznaczone do wymiarowania kątów

Zwymiaruj kąt między dwoma odcinkami prostymi.


WYMKAT1.DW

Polecenie:
(Kątowy)
Wybierz kąt, okrąg, linię lub <wybierz wierzchołek>: P1
Wybierz drugą linię: P2
Określ położenie łuku wymiarowego lub [Wtekst Tekst Kąt KWadrant]: P3
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Szybki wymiar
W AutoCAD-zie istnieje możliwość dokonania szybkiego zwymiarowania kilku obiektów
„za jednym zamachem”. Polecenie to znakomicie nadaje się do szybkiego tworzenia łańcuchów wymiarowych. Umożliwia również edycję utworzonych za jego pomocą wymiarów.
Za pomocą funkcji szybkiego wymiarowania narysuj bazowy łańcuch

wymiarowy.
LWYM2.DWG

Polecenie:
(Szybkie)
Wybierz geometrię do wymiarowania: P1
Określ przeciwległy narożnik: P2
Wybierz geometrię do wymiarowania: naciśnij prawy przycisk myszy
Określ położenie linii wymiarowej lub [Szeregowy Piętrowy odBazy Współrzędne
pRomień śreDnica punktOdniesienia Edycja Ustawienia] <Szeregowy>: b
Określ położenie linii wymiarowej lub[Szeregowy Piętrowy odBazy Współrzędne
pRomień śreDnica punktOdniesienia Edycja Ustawienia] <odBazy>: P3
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LWYM3.DWG

Polecenie:
(Szybkie)
Wybierz geometrię do wymiarowania: P1
Określ przeciwległy narożnik: P2
Wybierz geometrię do wymiarowania: naciśnij prawy przycisk myszy
Określ położenie linii wymiarowej lub [Szeregowy Piętrowy odBazy Współrzędne
pRomień śreDnica punktOdniesienia Edycja Ustawienia] <Szeregowy>: p
Określ położenie linii wymiarowej lub [Szeregowy Piętrowy odBazy Współrzędne
pRomień śreDnica punktOdniesienia Edycja Ustawienia] <Piętrowy>: P3

Za pomocą funkcji szybkiego wymiarowania zwymiaruj promienie czte
rech okręgów.
QWYM.DWG
Polecenie:
(Szybkie)
Wybierz geometrię do wymiarowania: wskaż 4 okręgi po kolei
Wybierz geometrię do wymiarowania: naciśnij prawy przycisk myszy
Określ położenie linii wymiarowej lub [Szeregowy Piętrowy odBazy Współrzędne
pRomień śreDnica punktOdniesienia Edycja Ustawienia] <Szeregowy>: r
Określ położenie linii wymiarowej lub[Szeregowy Piętrowy odBazy Współrzędne
pRomień śreDnica punktOdniesienia Edycja Ustawienia] <pRomień>: wskaż położenie
linii wymiarowej
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Wielkość wymiarów
Istnieje możliwość zmiany wielkości rysowanych wymiarów. Wpisz z klawiatury
DIMSCALE. W odpowiedzi na „Podaj nową wartość DIMSCALE <1.0000>:” podaj
współczynnik skali dla nowo-rysowanych wymiarów.
Zmiana współczynnika nie będzie dotyczyła wymiarów, które już znajdują się na rysunku.
Jeśli chcesz zmienić wielkości wymiarów znajdujących się na rysunku w taki sposób, żeby
(Aktualizuj)
odzwierciedlały bieżący współczynnik skali wymiarów, kliknij ikonę
i w odpowiedzi na komunikat „Wybierz obiekty:” wskaż na rysunku wymiary, których
współczynnik skali ma zostać zaktualizowany.

W celu modyfikacji wielkości, wyglądu i innych parametrów wymiarów posługujemy się
stylami wymiarowymi (polecenie WYMSTYL).
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Zwymiaruj elementy jak na poniższym rysunku.

WYM3.DWG
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