
Wydawnictwo Helion

ul. Chopina 6

44-100 Gliwice

tel. (32)230-98-63

e-mail: helion@helion.pl

PRZYK£ADOWY ROZDZIA£PRZYK£ADOWY ROZDZIA£

IDZ DOIDZ DO

ZAMÓW DRUKOWANY KATALOGZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

KATALOG KSI¥¯EKKATALOG KSI¥¯EK

TWÓJ KOSZYKTWÓJ KOSZYK

CENNIK I INFORMACJECENNIK I INFORMACJE

ZAMÓW INFORMACJE
O NOWO�CIACH

ZAMÓW INFORMACJE
O NOWO�CIACH

ZAMÓW CENNIKZAMÓW CENNIK

CZYTELNIACZYTELNIA

FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINEFRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE

SPIS TRE�CISPIS TRE�CI

DODAJ DO KOSZYKADODAJ DO KOSZYKA

KATALOG ONLINEKATALOG ONLINE

AutoCAD 2005

Autor: Andrzej Pikoñ

ISBN: 83-7361-583-0

Format: B5, stron: 1296

AutoCAD jest bez w¹tpienia najpopularniejszym w Polsce programem s³u¿¹cym

do komputerowego wspomagania projektowania. Grono osób korzystaj¹cych z niego 

stale siê powiêksza. W trakcie pracy z tym narzêdziem projektanci zd¹¿yli ju¿ dok³adnie 

poznaæ jego mo¿liwo�ci, jednak¿e ka¿da nowa wersja jest coraz bardziej rozbudowana

i wyposa¿ona w coraz wiêcej funkcji. W wersji 2005 wprowadzono wiele ulepszeñ

w interfejsie u¿ytkownika oraz zwiêkszono funkcjonalno�æ wielu narzêdzi projektowych. 

Dodano równie¿ kilka nowych mo¿liwo�ci, które na pewno zostan¹ docenione nie tylko 

przez specjalistów wykorzystuj¹cych go w codziennej pracy, ale tak¿e przez tych, 

którzy dopiero poznaj¹ AutoCAD-a.

Ksi¹¿ka przeznaczona jest zarówno dla pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników AutoCAD-a, 

którzy mog¹ dziêki niej dog³êbnie poznaæ to narzêdzie, jak i dla tych, którzy maj¹

ju¿ do�wiadczenie w pracy z t¹ aplikacj¹. W ksi¹¿ce zamieszczono bardzo wiele

bogato ilustrowanych przyk³adów pokazuj¹cych praktyczne zastosowanie

omawianych narzêdzi. 

• Nowe mo¿liwo�ci AutoCAD-a wprowadzone w wersji 2005

• Interfejs u¿ytkownika, menu i paski narzêdzi

• Praca z dokumentami

• Tworzenie podstawowych obiektów i definiowanie ich w³a�ciwo�ci

• Zaznaczanie i modyfikowanie obiektów

• Elementy tekstowe

• Korzystanie z warstw i bloków

• Stosowanie Centrum danych projektowych w pracy nad projektem

• Regiony i multilinie

• Techniki wymiarowania, modyfikowanie wymiarów i style wymiarowe

• Modelowanie 3D i bry³y ACIS

• Rendering projektów 3D

• Po³¹czenie z bazami danych

• Praca z ExpressTools

• Podstawowe wiadomo�ci o jêzyku Auto Lisp

http://helion.pl
http://helion.pl/zamow_katalog.htm
http://helion.pl/katalog.htm
http://helion.pl/zakupy/add.cgi?id=ac2005
http://helion.pl/emaile.cgi
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Express Tools

Z AutoCAD-em dostarczany jest pakiet bardzo

użytecznych narzędzi o nazwie Express Tools.
Narzędzia te nie są wbudowane do AutoCAD-a na

stałe; jest to zbiór programów LISP-owych i apli-

kacji ARX. Z punktu widzenia użytkownika nie

ma jednak żadnej różnicy – korzystamy z nich tak

samo jak z innych narzędzi AutoCAD-a. Zaawan-

sowani użytkownicy, programujący w AutoLISP-ie,

mogą przeanalizować teksty źródłowe programów

i wykorzystać pomysły, a nawet fragmenty programów, pod warunkiem umieszczenia

odpowiedniej adnotacji. Niektóre narzędzia zostały stworzone w  języku C++, ale wiele

z nich jest napisanych wyłącznie w AutoLISP-ie.

Narzędzia pakietu Express Tools można ogólnie podzielić na kilka kategorii narzędzi

służących do: edycji bloków i atrybutów, zarządzania warstwami, pracy z napisami,

wymiarowania, wspomagania pracy z rozmieszczeniami wydruku, wyboru obiektów, mody-

fikacji obiektów rysunkowych i obsługi plików. Występuje również wiele narzędzi ogól-

nego przeznaczenia, takich jak: edycja skrótów poleceń zapisanych w pliku ACAD.PGP, ste-

rowanie kolejnością wyświetlania obiektów w zależności od ich koloru, tworzenie typu

linii lub symbolu użytkownika poprzez wskazanie obiektów na ekranie, przeglądanie

i modyfikacja zmiennych systemowych w oknie dialogowym oraz włączanie i wyłącza-

nie obrysów map bitowych i zasłon. Wiele narzędzi uaktywniamy za pomocą pasków

narzędzi, inne można wybrać tylko z menu, a niektóre można uruchomić wyłącznie po-

przez wpisanie nazwy narzędzia z klawiatury.

Narzędzia Express Tools nie są domyślnie instalowane razem z AutoCAD-em; użyt-

kownik musi je zainstalować oddzielnie. W tym celu posługujemy się standardowym

programem instalacyjnym, tym samym, którego używany do instalacji AutoCAD-a.
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Instalacja narzędzi Express Tools

W celu zainstalowania narzędzi Express Tools uruchom program instalacyjny Auto-

CAD-a i wybierz opcję AutoCAD Express Tools. Dalej postępuj zgodnie ze wska-

zaniami programu instalacyjnego.

Instalacja narzędzi Express Tools

Pakiet oferuje dwa polecenia ważne służące do zarządzania pakietem:

EXPRESSTOOLS – aktywuje narzędzia Express Tools. Zastosuj to polecenie po

instalacji pakietu co sprawi, że narzędzia będą ładowane

automatycznie po uruchomieniu AutoCAD-a.

EXPRESSMENU – wyświetla w menu pozycję Express, która umożliwia do-

stęp do narzędzi pakietu z poziomu menu
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Narzędzia

Poniżej znajdziesz bardzo zwięzłe omówienie narzędzi wchodzących w skład pakietu

Express Tools. Narzędzia te zostały omówione szczegółowo w rozdziałach książki, po-

święconych poszczególnym zagadnieniom.

Narzędzia ogólnego przeznaczenia

W pakiecie Express Tools znajduje się wiele narzędzi ogólnego przeznaczenia. Kilka

z nich znajduje się w oknie narzędziowym ET: Standard.
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ALIASEDIT – umożliwia edycję skrótów poleceń zapisanych w pliku

ACAD.PGP.

BCOUNT – oblicza liczbę wystąpień wskazanego bloku.

BLOCK? – wyświetla listę obiektów tworzących blok.

CDORDER – steruje kolejnością wyświetlania obiektów w zależności

od ich koloru.

DWGLOG – steruje tworzeniem pliku historii rysunku DWH.

EDITTIME – rejestruje czas edycji rysunku.

EXPLAN – działa podobnie jak polecenie PLAN (służące do uzyski-

wania widoku z góry), ale oferuje więcej możliwości.

EXPRESSMENU – wczytuje menu pakietu Express Tools.

EXPRESSTOOLS – włącza pakiet Express Tools.

EXTRIM – automatycznie ucinana wszystkie obiekty przecinające

krawędź tnącą.

FLATTEN – tworzy dwuwymiarową reprezentację wskazanych obiek-

tów poprzez rzutowanie ich na płaszczyznę równoległą

do płaszczyzny ekranu.

FULLSCREEN – maksymalizuje wielkości okna AutoCAD-a na ekranie.

Schowaniu ulega belka okna AutoCAD-a oraz pasek menu.

GETSEL – automatycznie dołącza do zbioru wskazań obiekty okre-

ślonego typu, leżące na wybranej warstwie.
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JULIAN – dokonuje konwersji daty między zwykłym kalendarzem

i kalendarzem juliańskim.

LSP – wyświetla listę poleceń, funkcji i zmiennych AutoLISP-u

dostępnych z linii poleceń.

LSPSURF – umożliwia łatwe przeglądanie funkcji AutoLISP-u zdefi-

niowanych we wskazanym pliku.

MKLTYPE – tworzy typu linii użytkownika poprzez wskazanie obiek-

tów na ekranie.

MKSHAPE – tworzy symbol ze wskazanych na ekranie obiektów.

MPEDIT – umożliwia jednoczesną edycję wielu polilinii.

RTUCS – umożliwia dynamiczne obracanie układu współrzędnych

za pomocą myszy.

OVERKILL – usuwa z rysunku wszystkie niepotrzebne obiekty (dupli-

katy i obiekty nachodzące na siebie).

SSX – tworzy zbiór wskazań.

SYSVDLG – umożliwia przeglądanie i modyfikację zmiennych syste-

mowych w oknie dialogowym.

TFRAMES – włącza i wyłącza obrysy map bitowych i zasłon.

XDATA – dołącza dane dodatkowe do wskazanego obiektu.

XLIST – wyświetla dane dodatkowe wskazanego obiektu.

Narzędzia służące do edycji bloków

W skład pakietu wchodzi wiele narzędzi ułatwiających edycję bloków i atrybutów. Nie-

które z nich dostępne są w oknie narzędziowym ET: Blocks.
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ATTIN – wczytuje wartości atrybutów bloku z pliku tekstowego.

ATTOUT – zapisuje wartości atrybutów bloku w pliku tekstowym.

BEXTEND – rozciąga obiekty do krawędzi wyznaczonej przez bloki

lub odnośniki.

BLOCKREPLACE – zastępuje globalnie blok innym blokiem.

BLOCKTOXREF – zastępuje globalnie blok odnośnikiem zewnętrznym.

BSCALE – zmienia współczynniki skali bloku.

BTRIM – ucina obiekty na krawędzi tnącej wyznaczonej przez

bloki lub odnośniki.
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BURST – rozbija bloki z automatycznym przekształceniem atry-

butów w napisy.

GATTE – globalnie modyfikuje wartości atrybutu we wszystkich

wstawieniach wybranego bloku.

NCOPY – kopiuje obiekty zagnieżdżone w bloku lub odnośniku

zewnętrznym.

PSBSCALE – ustala współczynnik skali bloków względem przestrzeni

papieru.

XLIST – wyświetla informacje o elementach bloku lub odnośnika.

Narzędzia służące do zarządzania warstwami

W pakiecie Express Tools znajduje się bardzo wiele narzędzi ułatwiających tworzenie

i zarządzanie warstwami. Niektóre z nich dostępne są w oknie narzędziowym ET: Layers.
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COPYTOLAYER – kopiuje wskazane obiekty na inną warstwę.

LAYCUR – przenosi wskazane obiekty na warstwę bieżącą.

LAYDEL – usuwa warstwę oraz wszystkie obiekty znajdujące się na

tej warstwie. Warstwę do usunięcia określamy poprzez

wskazanie dowolnego obiektu, który na niej leży lub przez

podanie nazwy warstwy.

LAYFRZ – zamraża warstwy, na których leżą wskazane obiekty.

LAYISO – wyłącza wszystkie warstwy za wyjątkiem wskazanej.

LAYLCK – zamyka warstwę, na której leży wskazany obiekt.

LAYMCH – przenosi wskazane obiekty na warstwę określoną przez

inny obiekt.

LAYMRG – usuwa warstwę ale bez usuwania leżących na niej obie-

któw. Obiekty leżące na usuwanej warstwie są kopiowane

na inną wskazaną warstwę.

LAYOFF – wyłącza warstwy, na których leżą wskazane obiekty.

LAYON – włącza wszystkie warstwy.

LAYULK – otwiera warstwę, na której leży wskazany obiekt.
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LAYUNISO – włącza wszystkie warstwy wyłączone ostatnim poleceniem

LAYISO.

LAYTHW – odmraża wszystkie warstwy.

LAYWALK – wyświetla na ekranie tylko obiekty położone na wybra-

nych warstwach.

LAYVPI – wyróżnia wskazaną warstwę w bieżącej rzutni poprzez

zamrożenie tej warstwy we wszystkich innych rzutniach.

LAYVPMODE – steruje sposobem działania poleceń LAYISO, LAYFRZ

i LAYOFF. Polecenia te mogą wykorzystywać tryb VP-

Freeze zamiast Freeze i Off działając w rzutniach prze-

strzeni papieru.

LMAN – uruchamia menedżera warstw, który umożliwia zapis

i wczytywanie układu warstw.

Narzędzia tekstowe

Wiele narzędzi pakietu ułatwia tworzenie i edycję napisów.

TEXTFIT

TEXTMASK TEXTEXP

ARCTEXT

ARCTEXT – rysuje napis na łuku.

PSTSCALE – umożliwia skalowanie napisów w przestrzeni papieru.

RTEDIT – modyfikuje obiekt utworzony poleceniem RTEXT.

RTEXT – umieszcza na rysunku zawartość pliku tekstowego lub

wyrażenie języka DIESEL.

TCASE – zmienia wielkość liter (duże lub małe litery) we wskaza-

nych napisach.

TCIRCLE – rysuje okrąg, prostokąt lub prostokątną otoczkę wokół

wskazanych napisów.

TCOUNT – dodaje kolejny numer do każdego wskazanego napisu

(jako prefiks, sufiks lub zastępuje napis numerem).

TEXTFIT – dopasowuje szerokości napisu.

TEXTMASK – zasłania obiekty leżące pod napisem.

TEXTUNMASK – usuwa zasłonę utworzoną poleceniem TEXTMASK

TJUST – zmienia tryb justowania napisu, akapitu lub definicji atry-

butu bez zmiany jego położenia.

TORIENT – zmienia kąt obrotu napisów, akapitów i definicji atrybutów.

TSCALE – zmienia wielkość napisów, akapitów i definicji atrybutów.

TXT2MTXT – dokonuje konwersji napisów utworzonych za pomocą

poleceń DTEXT i TEXT na paragraf tekstowy MTEXT.

TXTEXP – rozbija napisy na inne obiekty AutoCAD-a.
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Narzędzia wspomagające pracę
z rozmieszczeniami wydruku

W pakiecie dostępnych jest również kilka narzędzi wspomagających pracę z rozmiesz-

czeniami wydruku.

ALIGNSPACE – dopasowuje współczynnik skali rzutni i położenie w opar-

ciu o wskazane punkty w przestrzeni modelu i papieru.

CHSPACE – przenosi obiekty między przestrzenią modelu i papieru.

LAYOUTMERGE – łączy wskazane rozmieszczenia wydruku.

VPSCALE – wyświetla współczynnik skali obowiącujący w rzutni.

VPSYNC – synchronizuje współczynniki powiększenia w rzutniach

poprzez ustawienie powiększenia we wskazanych rzutniach

takiego samego jak w wybranej rzutni.

Narzędzia wspomagające wymiarowanie

Kilka narzędzi pakietu wspomaga proces wymiarowania:

DIMEX – eksportuje style wymiarowe.

DIMIM – importuje style wymiarowe.

DIMREASSOC – przywraca napis wymiarowy wynikający z zespolenia wy-

miaru z obiektem, który został zmodyfikowany.

QLATTACH – dołącza odnośnik do paragrafu tekstowego, tolerancji

i bloku.

QLATTACHSET – globalnie dołącza odnośniki do paragrafów tekstowych,

tolerancji i bloków.

QLDETACHSET – odłącza odnośniki od paragrafów tekstowych, tolerancji

i bloków.

Narzędzia wyboru

Pakiet Express Tools oferuje dwa narzędzia wyboru obiektów, które ułatwiają tworzenie

zbiorów wskazań.

FASTSELECT – tworzy zbiór wskazań, w którym znajdą się wszystkie

obiekty dotykające lub przecinające wskazany obiekt.

GETSEL – tworzy tymczasowy zbiór wskazań.
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Narzędzia służące do modyfikacji obiektów

Klika narzędzi pakietu ułatwia modyfikację obiektów rysunkowych.

CLIPIT – przycina bloki, odnośniki i mapy bitowe.

COPYM – kopiuje wielokrotnie obiekty (oferując opcje Repeat,

Array, Divide i Measure).

EXOFFSET – działa podobnie jak polecenie OFFSET  ale oferuje więcej

możliwości, takich jak sterowanie warstwami, odwoły-

wanie operacji oraz opcję kopiowania wielokrotnego.

MOCORO – przesuwa, kopiuje i obraca (wszystko zintegrowane

w jednym poleceniu).

MSTRETCH – rozciąga obiekty; polecenie oferuje więcej możliwości

wyboru obiektów niż polecenie STRETCH.

SHP2BLK – tworzy definicję bloku na podstawie wskazanego sym-

bolu.

Narzędzia do rysowania obiektów

Pakiet oferuje narzędzia służące do rysowania przerywanej linii, chmurki rewizyjnej

oraz tworzenia zaawansowanych kreskowań.

BREAKLINE – rysuje linię zygzakową (odcinek wraz z zygzakiem – sym-

bolem przerwania).

SUPERHATCH – tworzy kreskowanie. Wzorem kreskowania może być blok,

odnośnik, mapa bitowa i zasłona.

Narzędzia służące do obsługi plików

W skład pakietu wchodzą narzędzia do obsługi plików.

CLOSEALL – zamyka wszystkie otwarte rysunki umożliwiając zapisanie

zmian.

IMAGEEDIT – uruchamia program służący do edycji mapy bitowej i roz-

poczyna edycję wskazanej mapy.

IMAGEAPP – umożliwia wskazanie programu, za pomocą którego mają

być edytowane mapy bitowe po wywołaniu polecenia

IMAGEEDIT.

MOVEBAK – zmienia folder, w którym zapisywane będą kopie bezpie-

czeństwa (pliki z rozszerzeniem BAK).

QQUIT – zamyka wszystkie otwarte rysunki i kończy działanie

AutoCAD-a.
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PROPULATE – automatycznie wyświetla, uaktualnia i usuwa właściwości

bieżącego rysunku lub wielu rysunków w katalogu.

REDIR – umożliwia zmianę ścieżek dostępu do odnośników, styli,

symboli, map bitowych i plików tekstowych połączonych

z rysunkiem.

REVERT – zamyka i ponownie otwiera bieżący rysunek.

PLT2DWG – importuje plik wydruku (HPGL) do bieżącego rysunku

z zachowaniem kolorów.

REDIRMODE – określa typy obiektów, których ma dotyczyć polecenie

REDIR.

SAVEALL – zapisuje na dysku wszystkie otwarte rysunki.

Narzędzia służące do obsługi hiperłączy

Trzy polecenia ułatwiają obsługę hiperłączy.

CHURLS – modyfikuje hiperpołączenie wskazanych obiektów.

REPURLS – wyszukuje i zastępuje hiperpołączenia na rysunku.

SHOWURLS – wyświetla i modyfikuje hiperpołączenia na rysunku.


