CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol
CZ.1.07/1.1.26/02.0091

Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta

Pokročilé kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013
doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Olomouc 2013

Obsah
ÚVOD
1 ODKAZY A ŠRAFOVÁNÍ V AutoCADu 2013
1.1 Tvorba odkazů
1.1.1 První sled úkonů
1.1.2 Druhý sled úkonů
1.1.3 Třetí sled úkonů
1.1.4 Čtvrtý sled úkonů
1.2 Tvorba šrafování
1.2.1 První sled úkonů
1.2.2 Druhý sled úkonů
1.2.3 Třetí sled úkonů
1.2.4 Čtvrtý sled úkonů
2 ÚRAVA HODNOT KÓT A POUŽITÍ TOLERANCÍ V AutoCADu 2013
2.1 Úprava hodnot kót
2.1.1 První sled úkonů
2.1.2 Druhý sled úkonů - použití příkazu Ořež
2.1.3 Třetí sled úkonů - použití příkazu Přeruš
2.1.4 Čtvrtý sled úkonů - šrafování
2.1.5 Pátý sled úkonů - vytváření a úprava hodnoty kóty 100
2.1.6 Šestý sled úkonů - vytvoření a úprava hodnoty kóty 85
2.2 Tvorba tolerancí
2.2.1 První sled úkonů
2.2.2 Druhý sled úkonů
2.2.3 Třetí sled úkonů - šrafování
2.2.4 Čtvrtý sled úkonů - tvorba přímé kóty 25
2.2.5 Pátý sled úkonů - tvorba a úprava přímé kóty 14
2.2.6 Šestý sled úkonů - tvorba a úprava přímé kóty 30
2.2.7 Sedmý sled úkonů - tvorba přímé kóty 50
2.2.8 Osmý sled úkonů - tvorba úprava přímé kóty 80

ÚVOD
Tento studijní modul je určen především posluchačům Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci jako podpůrný materiál pro výuku předmětu „Grafické programy a multimédia - CAD“.
Nicméně tento materiál mohou využít všichni ti, kteří mají zájem o získání základních znalostí
a dovedností v oblasti vytváření 2D a 3D technické výkresové dokumentace pomocí systému AutoCAD
2013.
Následující studijní disciplína je zaměřena na vysvětlení pokročilých pojmů v oblasti vytváření výkresové
dokumentace ve 2D prostoru pomocí aplikace AutoCAD 2013.
Po prostudování tohoto modulu budete schopni:
• upravovat hodnoty kót,
• vytvářet odkazy včetně textových popisků,
• upravovat vlastnosti odkazů
• upravovat textové popisky odkazů
• vytvářet šrafované oblasti,
• upravovat typy šrafů,
• používat tyto příkazy při tvorbě konkrétních výkresů.
• upravovat hodnoty kót,
• doplňovat hodnoty kót o grafické symboly a textové popisy,
• používat rozměrové tolerance k úpravě hodnot kót,
• definovat jednotlivé typy tolerancí,
• používat tyto postupy při tvorbě konkrétních výkresů.
A nyní několik pokynů ke studiu.
Budeme s Vámi rozmlouvat prostřednictvím tzv. průvodce studiem. Odborné poznatkové penzum
najdete v teoretických pasážích, ale nabídneme Vám také cvičení, pasáže pro zájemce, kontrolní úkoly,
shrnutí, pojmy k zapamatování a studijní literaturu. Je vhodné, ale ne nezbytně nutné, abyste tento
text studovali především u Vašeho osobního počítače a všechny popsané postupy ihned aplikovali. Také
jsme pro vás připravili mnoho kontrolních úkolů, na kterých si ihned ověříte, zda jste nastudovanou
problematiku pochopili a zda jste schopni ji aplikovat.
Proto je v textu umístěno mnoho obrázků, které Vám umožní rychlou a snadnou orientaci ve výkladu.
Tyto obrázky obsahují skutečné zobrazení uživatelských rozhraní aplikací apod. Každý obrázek je navíc
apod.), které určují pozici nejdůležitějších prvků.
doplněn o orientační značky (tzn.: ikony čísel ,
U každého takového obrázku je potom umístěna příslušná legenda (zpravidla ihned pod obrázkem),
která daný označený objekt nebo prvek popisuje a vysvětluje také, jak je možné jej ovládat. Proto je
vhodné nejprve daný obrázek (který vždy vysvětluje danou problematiku) prohlédnout, podle
orientační značky identifikovat popisované prvky nebo objekty a poté si přečíst příslušnou legendu.

1 ODKAZY A ŠRAFOVÁNÍ V AutoCADu
2013
Cíle

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni:
• upravovat hodnoty kót,
• vytvářet odkazy včetně textových popisků,
• upravovat vlastnosti odkazů
• upravovat textové popisky odkazů
• vytvářet šrafované oblasti,
• upravovat typy šrafů,
• používat tyto příkazy při tvorbě konkrétních výkresů.

Průvodce studiem

Vítejte u další disciplíny! Jistě Vám již dlouze nemusíme vysvětlovat jak postupovat, aby vaše studium
bylo co nejefektivnější. Proto se rovnou podívejme, na co se při studiu zaměříme nyní.
Budete se seznamovat s pokročilými technikami vytváření výkresové dokumentace ve 2D prostoru.
Pokud se Vám podaří tyto techniky zvládnout, nebude již téměř nic, co by Vás při vytváření výkresů
v rovině překvapilo. Věříme, že studium se pro Vás stane opět zábavnou hrou a společně úspěšně
dorazíme do cíle. Z naší strany se budeme snažit o to, aby předkládaná látka byla co nejzábavnější
a nejstručnější.
Vlastní teorie už bude naprosté minimum. Více pozornosti budeme věnovat vlastní práci a aplikací
AutoCAD při řešení konkrétních příkladů a cvičení. Proto si vždy problematiku ukážeme na jednom
společném příkladu a vy si ji poté procvičíte na samostatných cvičeních. Některé výsledky Vaší
samostatné práce na cvičeních potom opět odešlete ke kontrole.
Vstupní znalosti a podmínky:
• Nutnou podmínkou pro studium této kapitoly je znalost problematiky prezentované
v předcházející disciplíně. Proto si raději projděte ještě jednou kontrolní otázky na jejím konci,
pokud Vám ještě nebude něco jasné, prostudujte příslušnou pasáž textu.

Potřebný čas pro studium kapitoly:
80 minut

1.1 Tvorba odkazů
V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku. V tomto výkrese
upravte vzhled os tak, aby nakresleny čerchovanou čáru. Následně tento výkres okótujte a doplňte
o příslušné popisy.

1.1.1

První sled úkonů

Vytvoření
hlavních
obrysů

Vytvoření uživatelského souřadného systému USS s počátkem v bodě 60, 60,
0.
• napište do příkazového řádku příkaz USS a stiskněte ENTER
• zadejte volbu N a potvrďte ENTER
•
zadejte s klávesnice nový počátek souřadného systému 60, 60
(pokud pracujeme v rovině, není nutné zadávat i souřadnici ve směru
osy z, která má hodnotu 0) a potvrďte ENTER.
Vytvoření dvou úseček, které budou tvořit osy souměrnosti celého obrazce.
Vytvoření první osy.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu -10, 10 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 110, 10 a opět potvrďte
ENTER
Vytvoření druhé osy.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu 90, -15 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 90, 35 a opět potvrďte
ENTER
Vytvoření obdélníku s šířkou 40 a výškou 20 mm jehož levý dolní roh leží
v bodě v bodě 0, 0.
• napište do příkazového řádku příkaz Obdélník (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice prvního (levého dolního rohu) obdélníka (tento
bod je možné označit i kurzorem myši) 0, 0 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice pravého horního rohu obdélníka, tyto souřadnice
40, 20 potvrďte klávesou ENTER.
Vytvoření obdélníku s šířkou 15 a výškou 30 mm jehož levý dolní roh leží
v bodě v bodě 40, - 5.

•
•
•

napište do řádku příkaz Obdélník a stiskněte ENTER
zadejte souřadnice prvního (levého dolního rohu) obdélníka 40, - 5
a potvrďte ENTER
zadejte souřadnice pravého horního rohu obdélníka, tyto souřadnice
55, 25 potvrďte klávesou ENTER.

Vytvoření kružnice s poloměrem 15 mm a středem v bodě 90, 10.
• napište do příkazového řádku příkaz Kružnice (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice středu kružnice (tento bod je možné označit
i kurzorem myši) 90, 10 a potvrďte ENTER
• zadejte číselnou hodnotu poloměru kružnice 15 a stiskněte klávesu
ENTER.
Vytvoření kružnice s poloměrem 10 mm a středem v bodě 90, 10.
• napište do řádku příkaz Kružnice a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice středu kružnice 90, 10 a potvrďte ENTER
• zadejte číselnou hodnotu průměru kružnice 10 a stiskněte klávesu
ENTER.
Vytvoření úsečky, která naznačuje povrchovou úpravu materiálu.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu 0, 22 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 40, 22 a opět potvrďte
ENTER
Zvětšení zobrazení aktuálního pohledu na výkres.
• napište do příkazového řádku příkaz Zoom a stiskněte ENTER
• zvolte volbu O jako okno a potvrďte klávesou ENTER
• zadejte pomocí klávesnice souřadnice levého dolního okna zvětšení –
10, -10, které potvrďte klávesou ENTER
• zadejte pomocí klávesnice souřadnice pravého horního okna zvětšení
110, 30, které potvrďte klávesou ENTER.

1.1.2

Druhý sled úkonů

Úpravy
hlavních
obrysů

Rozložení obdélníka na 4 samostatné úsečky. Protože potřebujeme zkosit
některé hrany obdélníka, musíme jej rozložit na čtyři samostatné úsečky.
• napište do příkazového řádku příkaz Rozlož (tento příkaz najdete
i na příkazové liště – Modifikace) a stiskněte ENTER
•
•

označte kurzorem obdélník
(kurzor má nyní tvar čtverečku)
potvrďte ENTER
dojde k rozložení obdélníka na 4 samostatné úsečky.

Nastavení možnosti a velikosti zkosení 2 x 45° mezi úsečkami označenými
číslicemi
a
, pomocí nástroje ZKOS.
• napište do příkazového řádku příkaz Zkos (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• musíme nejprve zadat velikost zkosení ve směru osy x a y, proto
zvolíme volbu HRANA tím, že stiskneme písmeno H a potvrdíme
ENTER
• zadejte číselnou hodnotu zkosení ve směru osy x tak, že napíšete do
příkazové řádky číslo 2 a opět potvrďte ENTER
• zadejte číselnou hodnotu zkosení ve směru osy y tak, že napíšete do
příkazové řádky číslo 2 a opět potvrďte ENTER
Vytvoření zkosení o velikosti 2 x 45° mezi úsečkami označenými číslicemi
a

.
•
•

napište do příkazového řádku příkaz Zkos a stiskněte ENTER
musíme označit úsečky mezi kterými se má zkosení vytvořit, proto
označte kurzorem myši úsečky
a
(kurzor má tvar čtverečku).
Ihned do označení druhé úsečky dojde k vytvoření zkosení.

Vytvoření zkosení o velikosti 2 x 45° mezi úsečkami označenými číslicemi
a

.
•

napište do příkazového řádku příkaz Zkos a stiskněte ENTER

•

musíme označit úsečky mezi kterými se má zkosení vytvořit, proto
označte kurzorem myši úsečky
úsečky dojde k vytvoření zaoblení.

a

. Ihned do označení druhé

Postup Nyní když máme nakresleny všechny objekty výkresu, můžeme přistoupit k nastavení vzhledu os a
načtení čar naznačení povrchové úpravy. Ještě dříve než začneme osy a čáry upravovat musíme do
nového aktuálně otevřeného výkresu načíst příslušné typy čar (čerchovanou a Čerchovanou se dvěma
typu čáry
tečkami).

Volba Typ čáry. Pomocí této volby můžeme označeným objektům přiřazovat
typy čar.
Volba Další… Po kliknutí levým tlačítkem myši se zobrazí následující panel,
který je popsán v bodě 3.
Panel Správce typu čáry. Pomocí voleb tohoto panelu můžeme do
aktuálního výkresu přidávat různé typy čar.
Volba Načíst… Pokud zvolíme tuto volbu spustí se další panel, který
zobrazuje všechny typy čar, které obsahuje databáze programu AutoCAD.
Panel Načíst typy čar. Tento panel zobrazuje všechny položky databáze Typ
čar AutoCADu. V tomto panelu můžeme vyhledat příslušné typy čar, které
chceme použít v aktuálním výkrese.
Konkrétní označené typy čar, které chceme načíst do výkresu. Označená
čerchovaná čára.
• klikněte levým tlačítkem na příslušný typ čáry (ISO čerchovaná),
• stiskněte klávesu CTRL a označte další požadovaný typ čáry (ISO
čerchovaná se dvěma tečkami).

Označená čerchovaná čára.
• pokud máte označené oba typy čar, můžete pustit CTRL.
Potvrzovací tlačítko OK, kterým načtete označené typy čar do aktuálního
výkresu.
Teď když máme načtené typy čar čárkovaná a čerchovaná ve výkrese, můžeme přistoupit k přiřazení Postup
změny typu
těchto typů čar objektům na výkrese.
čáry
Toto přiřazení se děje ve dvou krocích: v prvním kroku označím pomocí kurzoru myši všechny objekty,
kterým chci přiřadit jeden určitý typ čáry. V druhém kroku potom tento určitý typ čáry vyberu ze
seznamu obsaženého ve volbě Typ čáry.
Označené objekty, kterým chceme přiřadit typ čáry čerchovaná.
•
•
•
•

postupně označte všechny prvky označené číslicí
a to tak, že na
ně postupně kliknete levým tlačítkem myši,
označené objekty se zobrazí čárkovanou čárou s uchopovacími
čtverečky
otevřete volbu TYP ČÁRY pomocí rolovacího prvku umístěného
v pravé části této volby
kliknete dvakrát rychle za sebou (dvojklik) na zástupce čerchované
čáry (ACAD_ISO_10W100).

Označený objekt, kterému chceme přiřadit typ čáry čerchovaná s dvěmi
tečkami.
•
•
•
•
•

1.1.3

označte prvek označený číslicí
a to tak, že na něj kliknete levým
tlačítkem myši,
označený objekt se zobrazí čárkovanou čárou s uchopovacími
čtverečky
otevřete volbu TYP ČÁRY pomocí rolovacího prvku umístěného
v pravé části této volby
kliknete dvakrát rychle za sebou (dvojklik) na zástupce čerchované
čáry s dvěmi tečkami (ACAD_ISO_05W100).
ukončete příkaz stiskem klávesy ESC.

Třetí sled úkonů

Tvorba Kót

Všechny příkazy související s kótováním jsou obsaženy v nabídce Hlavního menu – KÓTY. Zde
najdeme všechny způsoby vytváření kót, nebo soustav kót, které umisťujeme na výkres.
Vytváření kót má několik částí:

Postup
vytváření
kót

1. výběr typu kóty v nabídce KÓTY,
2. označení bodů nebo objektů, ke kterým se má kóta umístit,
3. pokud jde o délkovou kótu (přímá, šikmá, řetězová apod.) zadáváme dva body (většinou
koncové) které vymezují délku, kterou chceme zakótovat,
4. pokud jde o nedélkové kóty (poloměr, průměr, úhel apod.) označujeme pouze příslušný objekt
(kružnici, oblouk, křivku apod.),
5. označení místa, na které se má umístit vlastní kóta.
Vytváření přímé vodorovné kóty o délce 55 mm

Vytvoření
přímé kóty

Položka Hlavního menu KÓTY. V této nabídce jsou obsaženy všechny příkazy
pro vytváření kót a sestav kót
• otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
• dojde k otevření položky. Pohyb v ní je shodný s pohybem v hlavním
menu.
Volba Přímá kóta. Přímá kóta může být jak vodorovná tak svislá.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Volba bodů, které vymezují délku kóty. Protože AutoCAD pracuje
v uchopovacím režimu snažíme se umístit kurzor tak, aby se objevil žlutý
uchopovací čtverec. Označení bodu s číslem
•
•

přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem
. V okamžiku kdy
se objeví žlutý uchopovací čtvereček stiskněte levé tlačítko myši,
dojde k označení jednoho koncového bodu úsečky, kterou chceme
zakótovat.

Označení bodu s číslem
•
•

.

.

přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem
. V okamžiku kdy
se objeví žlutý uchopovací čtvereček stiskněte levé tlačítko myši,
dojde k označení druhého koncového bodu úsečky, kterou chceme
zakótovat.

Určení polohy kóty. V této části příkazu můžeme pomocí kurzoru myši určit
místo do kterého chceme umístit kótu.
•
•

umístěte kurzor myši přibližně do místa kde je umístěno číslo
na
předchozím obrázku, do tohoto místa chceme umístit aktuálně
vytvářenou kótu,
stiskem levého tlačítka myši umístíte kótu do vámi označeného místa.

Vytváření přímé vodorovné kóty o délce 15 mm

Vytvoření
přímé kóty

Položka Hlavního menu KÓTY. V této nabídce jsou obsaženy všechny příkazy
pro vytváření kót a sestav kót
• otevření položky: stlačte jednou levé tlačítko myši
• dojde k otevření položky.
Volba Přímá kóta. Přímá kóta může být jak vodorovná tak svislá.
• zvolení položky: stlačte jednou levé tlačítko myši
Volba bodů, které vymezují délku kóty. Protože AutoCAD pracuje
v uchopovacím režimu snažíme se umístit kurzor tak, aby se objevil žlutý
uchopovací čtverec. Označení bodu s číslem
•
•

přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem
tlačítko myši,
dojde k označení jednoho koncového bodu úsečky.

Označení bodu s číslem
•
•

.
a stiskněte levé

.

přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem
tlačítko myši,
dojde k označení druhého koncového bodu úsečky.

a stiskněte levé

Určení polohy kóty. V této části příkazu můžeme pomocí kurzoru myši určit
místo do kterého chceme umístit kótu.
•
•

umístěte kurzor myši přibližně do místa kde je umístěno číslo
na
předchozím obrázku, do tohoto místa chceme umístit aktuálně
vytvářenou kótu,
stiskem levého tlačítka myši umístíte kótu do vámi označeného místa.

Vytváření přímé vodorovné kóty o délce 2 mm

Vytvoření
přímé kóty

Položka Hlavního menu KÓTY. V této nabídce jsou obsaženy všechny příkazy
pro vytváření kót a sestav kót
• otevření položky: stlačte jednou levé tlačítko myši
• dojde k otevření položky.
Volba Přímá kóta. Přímá kóta může být jak vodorovná tak svislá.
• zvolení položky: stlačte jednou levé tlačítko myši
Volba bodů, které vymezují délku kóty. Označení bodu s číslem
•
•

přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem
tlačítko myši,
dojde k označení jednoho koncového bodu úsečky.

Označení bodu s číslem
•
•

.

a stiskněte levé

.

přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem
tlačítko myši,
dojde k označení druhého koncového bodu úsečky.

a stiskněte levé

Určení polohy kóty. V této části příkazu můžeme pomocí kurzoru myši určit
místo do kterého chceme umístit kótu.
•
•

umístěte kurzor myši přibližně do místa kde je umístěno číslo
na
předchozím obrázku, do tohoto místa chceme umístit aktuálně
vytvářenou kótu,
stiskem levého tlačítka myši umístíte kótu do vámi označeného místa.

Úprava hodnoty kóty 2 mm na 2 x 45°

Úprava
hodnoty
kóty

Nyní musíme tuto kótu opravit, protože chceme, aby označovala kótu zkosení o velikosti 2 x 45°.
Postupujeme tak, že příslušnou kótu označíme a vyvoláme si její vlastnosti. Vlastnost TEXT kóty potom
umožňuje přepsat aktuálně zobrazené číselné nebo textové údaje.

Označení kóty kterou chceme upravovat.
•
•

klikněte levým tlačítkem myši na kótu označenou číslem
,
kóta se vykreslí čárkovanou čárou a zobrazí se uchopovací čtverečky.

Vyvolání místní nabídky kóty a zobrazení jejích VLASTNOSTÍ.
• umístěte kurzor myši na označenou kótu a stiskněte pravé tlačítko
myši,
• ze zobrazené místní nabídky zvolte položku Vlastnosti označenou
číslem
myši.

a to tak že na tuto volbu jednou klikněte levým tlačítkem

Panel vlastností označené kóty.
• v této nabídce použijte svislý posuvník až naleznete vlastnosti TEXT.
Vlastnost PŘEPSÁNÍ TEXTU. Pomocí této volby můžeme zapsat novou
hodnotu označené kóty.
• klikněte levým tlačítkem myši na tuto vlastnost,
• vlastnost se označí a v části pro zadávání přepisujícího textu se
objeví kurzor na jehož pozici můžeme zapisovat nové údaje.
Zadání
•
•
•

přepisujícího textu.
zapište do políčka hodnotu 2 x 45° pomocí klávesnice,
stiskem klávesy ENTER tuto novou hodnotu kóty potvrdíte,
můžete uzavřít panel VLASTNOSTI označené kóty.

Vytvoření kóty průměru první soustředné kružnice

Vytvoření
kóty
průměru

Položka Hlavního menu KÓTY. V této nabídce jsou obsaženy všechny příkazy
pro vytváření kót a sestav kót
• otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Volba Průměr. Kótovat průměr můžeme i jiným objektům než je kružnice.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Volba objektu, ke kterému chceme vytvořit kótu průměru. Označení kružnice
s číslem
.
• přesuňte kurzor myši (má tvar malého čtverečku) na kružnici
•

označenou číslem
, stiskněte levé tlačítko myši,
dojde k označení kružnice (čárkovanou čárou), kterou chceme
zakótovat.

Určení polohy kóty. V této části příkazu můžeme pomocí kurzoru myši určit
místo do kterého chceme umístit kótu.
•
•

umístěte kurzor myši přibližně do místa kde je umístěno číslo
na
předchozím obrázku, do tohoto místa chceme umístit aktuálně
vytvářenou kótu,
stiskem levého tlačítka umístíte kótu do označeného místa.

Vytvoření kóty průměru druhé soustředné kružnice

Vytvoření
kóty
průměru

Položka Hlavního menu KÓTY. V této nabídce jsou obsaženy všechny příkazy
pro vytváření kót a sestav kót
• otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Volba Průměr. Kótovat průměr můžeme i jiným objektům než je kružnice.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Volba objektu, ke kterému chceme vytvořit kótu průměru. Označení kružnice
s číslem
.
• přesuňte kurzor myši (má tvar malého čtverečku) na kružnici
•

označenou číslem
, stiskněte levé tlačítko myši,
dojde k označení kružnice (čárkovanou čárou), kterou chceme
zakótovat.

Určení polohy kóty. V této části příkazu můžeme pomocí kurzoru myši určit
místo do kterého chceme umístit kótu.
•
•

1.1.5

umístěte kurzor myši přibližně do místa kde je umístěno číslo
na
předchozím obrázku, do tohoto místa chceme umístit aktuálně
vytvářenou kótu,
stiskem levého tlačítka umístíte kótu do označeného místa.

Čtvrtý sled úkonů

Vytváření
odkazů
v
AutoCADu

Nyní musíme vytvořit odkazy, které popisují tvarové podrobnosti prvku a také popisují povrchovou Postup
úpravu prvku. Postup vytváření odkazových čar a jejich popisků se skládá z několika částí. V první části tvorby
nakreslíme vlastní odkazovou čáru. V druhé části potom zadáváme velikost písma popisku a konečně Odkazu
ve třetí části zadáváme vlastní text popisku. Až úplně na závěr upravíme velikost a polohu textu
popisku pomocí kurzoru myši.
Vytvoření odkazu s textem F 2,5 x 0,3

Vytvoření
Odkazu

Položka Hlavního menu KÓTY. V této nabídce jsou obsaženy všechny příkazy
pro vytváření kót a sestav kót
• otevření položky: stlačte jednou levé tlačítko myši
• dojde k otevření položky.
Volba Multiodkaz. Volba umožňuje vytvářet odkazové čáry a jejich popisy.
• zvolení položky: stlačte jednou levé tlačítko myši
Volba bodu, který je počátečním bodem odkazové čáry.
•
•

přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem
tlačítko myši,
dojde k označení počátečního bodu odkazové čáry.

a stiskněte levé

Nakreslení odkazové čáry.
• Pomocí kurzoru myši nakreslete odkazovou čáru označenou číslem
•

(tzn. zadejte kurzorem myši její koncový bod),
dojde k nakreslení odkazové čáry

Vytvoření popisku odkazové čáry.
• v dalším kroku jsme vyzváni k zadání textu: F 2,5 x 0,3
• postup tvorby textového popisku je uveden v dalším textu

Kurzor pro vložení textového popisku.
• na pozici tohoto kurzoru zapisujete požadovaný text
• při zadávání textu se automaticky zobrazí Doplňkový
Formátování textu
Zapisovaný text.
• na pozici kurzoru

panel

zapište následující tex: F 2,5 x 0,3

Doplňkový panel Formátování textu.
• pomocí tohoto panelu můžete editovat další vlastnosti textu jako je
font, velikost písma, řez písma apod.
Potvrzovací tlačítko OK.
• pomocí tohoto tlačítka ukončíte editace a zadávání textu odkazu
• stiskněte jednou tlačítko OK

Vytvoření odkazu s textem CEM. KAL.

Vytvoření
Odkazu

Položka Hlavního menu KÓTY. V této nabídce jsou obsaženy všechny příkazy
pro vytváření kót a sestav kót
• otevření položky: stlačte jednou levé tlačítko myši
• dojde k otevření položky.
Volba Multiodkaz. Volba umožňuje vytvářet odkazové čáry a jejich popisy.
• zvolení položky: stlačte jednou levé tlačítko myši
Volba bodu, který je počátečním bodem odkazové čáry.
•
•

přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem
tlačítko myši,
dojde k označení počátečního bodu odkazové čáry.

a stiskněte levé

Nakreslení odkazové čáry.
• Pomocí kurzoru myši nakreslete odkazovou čáru označenou číslem
•

(tzn. zadejte kurzorem myši její koncový bod),
dojde k nakreslení odkazové čáry

Vytvoření popisku odkazové čáry.
• v dalším kroku jsme vyzváni k zadání textu: CEM. KAL.
• postup tvorby textového popisku je uveden v dalším textu

Kurzor pro vložení textového popisku.
• na pozici tohoto kurzoru zapisujete požadovaný text
• při zadávání textu se automaticky zobrazí Doplňkový
Formátování textu
Zapisovaný text.
• na pozici kurzoru

panel

zapište následující tex: CEM. KAL.

Doplňkový panel Formátování textu.
• pomocí tohoto panelu můžete editovat další vlastnosti textu jako je
font, velikost písma, řez písma apod.
Potvrzovací tlačítko OK.
• pomocí tohoto tlačítka ukončíte editace a zadávání textu odkazu
• stiskněte jednou tlačítko OK

1.2 Tvorba šrafování
V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku. V tomto výkrese
upravte vzhled os tak, aby nakresleny čerchovanou čáru. Následně tento výkres vyšrafujte.

Šrafování v
AutoCadu

1.2.1

První sled úkonů

Vytvoření uživatelského souřadného systému USS s počátkem v bodě 150,
150, 0
• napište do příkazového řádku příkaz USS a stiskněte ENTER
• zadejte volbu N a potvrďte ENTER

Vytvoření
základních
obrysů

•

zadejte s klávesnice nový počátek souřadného systému 150, 150
a potvrďte ENTER.

Vytvoření dvou úseček, které budou tvořit osy souměrnosti celého obrazce.
Vytvoření první osy.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu -50, 0 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 50, 0 a opět potvrďte
ENTER
Vytvoření druhé osy.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu 0, -50 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 0, 50 a opět potvrďte
ENTER
Vytvoření kružnice s poloměrem 40 mm a středem v bodě 0, 0.
• napište do příkazového řádku příkaz Kružnice (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice středu kružnice (tento bod je možné označit
i kurzorem myši) 0, 0 a potvrďte ENTER
• zadejte číselnou hodnotu poloměru kružnice 40 a stiskněte klávesu
ENTER.
Vytvoření čtverce o hraně 40 mm jehož levý dolní roh leží v bodě v bodě - 20,
- 20.
• napište do řádku příkaz Obdélník a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice prvního (levého dolního rohu) obdélníka
-20,
- 20 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice pravého horního rohu obdélníka, tyto souřadnice
20, 20 potvrďte klávesou ENTER.
Příkaz EKVID pro vytvoření rovnoběžek s osami
a
. Tyto rovnoběžky
budeme v další části upravovat tak, aby vznikl požadovaný výřez. Tento
příkaz má následující části:
• zadáme vzdálenost v jaké se má rovnoběžka nakreslit,
• označíme objekt ke kterému se má rovnoběžka vytvořit,
• kurzorem myši naznačíme na kterou stranou (nalevo nebo napravo)
od originálního výkresu má nakreslit jeho rovnoběžka.
Vytvoření úsečky

, která se má vytvořit jako rovnoběžka ve vzdálenosti 30

mm směrem nahoru od originální úsečky (vodorovná osa
).
• napište do příkazového řádku příkaz Ekvid a stiskněte ENTER
• nejprve musíme z klávesnice zadat v jaké vzdálenosti se má
rovnoběžka nakreslit. Proto zadejte z klávesnice číslo 30 a potvrďte
jej klávesou ENTER.
• nyní musíme označit úsečku ke které chceme kreslit rovnoběžku.
Proto klikněte kurzorem myši (kurzor má nyní tvar malého čtverečku)

•

. Po jejím označení se vykreslí
na úsečku označenou písmenem
čárkovanou čárou.
poslední částí příkazu je zadání umístění rovnoběžné úsečky. Není
nutné ukazovat kurzorem na přesné místo, stačí pouze naznačit
stranu na kterou se má rovnoběžka vykreslit. Proto klikněte myší
někam do oblasti kde je na obrázku umístěna úsečka
. Ta se
ihned po tomto kliknutí nakreslí. Stiskněte klávesu pro ukončení
příkazu ESC.

Vytvoření úsečky

, která se má vytvořit jako rovnoběžka ve vzdálenosti 10

mm napravo od originální úsečky (svislá osa
).
• napište do příkazového řádku příkaz Ekvid a stiskněte ENTER
• zadejte v jaké vzdálenosti se má rovnoběžka nakreslit. Proto zadejte

•
•

z klávesnice číslo 10 a potvrďte jej klávesou ENTER.
označte úsečku ke které chceme kreslit rovnoběžku. Proto klikněte
kurzorem myši na úsečku označenou písmenem
.
poslední částí příkazu je zadání umístění rovnoběžné úsečky. Proto
klikněte myší někam do oblasti kde je na obrázku umístěna úsečka
.

Vytvoření úsečky

, která se má vytvořit jako rovnoběžka ve vzdálenosti 10

mm nalevo od originální úsečky (svislá osa
).
• napište do příkazového řádku příkaz Ekvid a stiskněte ENTER
• zadejte v jaké vzdálenosti se má rovnoběžka nakreslit. Proto zadejte
z klávesnice číslo 10 a potvrďte jej klávesou ENTER.
• označte úsečku ke které chceme kreslit rovnoběžku. Proto klikněte
•

kurzorem myši na úsečku označenou písmenem
.
poslední částí příkazu je zadání umístění rovnoběžné úsečky. Proto
klikněte myší někam do oblasti kde je na obrázku umístěna úsečka
.

Zvětšení zobrazení aktuálního pohledu na výkres.
• napište do příkazového řádku příkaz Zoom a stiskněte ENTER
• zvolte volbu O jako okno a potvrďte klávesou ENTER
• zadejte pomocí klávesnice souřadnice levého dolního okna zvětšení –
50, -50, které potvrďte klávesou ENTER
• zadejte pomocí klávesnice souřadnice pravého horního okna zvětšení
50, 50, které potvrďte klávesou ENTER.

1.2.2

Druhý sled úkonů

Použití
příkazu
Orež

A

Ořezání segmentů úseček
a
.
• napište do příkazového řádku příkaz Ořež a stiskněte ENTER
• v první části příkazu musíme vymezit hraniční úsečku, která tvoří
hranici ořezání uvedených úseček. Proto klikněte kurzorem myši
(kurzor má nyní tvar malého čtverečku) na úsečku označenou číslem
, po jejím označení se vykreslí čárkovanou čárou. Tento výběr
musíte potvrdit klávesou ENTER
•

B

a
, které chceme
nyní tedy označíme segmenty úseček
odstranit a které se budou během označování automaticky
vymazávat. Ukončení příkazu provedeme stiskem klávesy ENTER.

Ořezání segmentů úseček
a .
• napište do příkazového řádku příkaz Ořež a stiskněte ENTER
• v první části příkazu musíme vymezit hraniční čáru, která tvoří hranici
ořezání uvedených úseček. Proto klikněte kurzorem myši na kružnici
označenou číslem , po jejím označení se vykreslí čárkovanou
čárou. Tento výběr musíte potvrdit klávesou ENTER
•

C

a
, které chceme
nyní tedy označíme segmenty úseček
odstranit a které se budou během označování automaticky
vymazávat. Ukončení příkazu provedeme stiskem klávesy ENTER.

Ořezání segmentu úsečky
.
• napište do příkazového řádku příkaz Ořež a stiskněte ENTER
• v první části příkazu musíme vymezit hraniční úsečku, která tvoří
hranici ořezání uvedené úsečky. Proto klikněte kurzorem myši na
nebo
, po jejím označení se vykreslí
úsečku označenou číslem
čárkovanou čárou. Tento výběr musíte potvrdit klávesou ENTER
•

D

, kterou chceme odstranit
nyní tedy označíme segment úsečky
a která se během označování automaticky vymaže. Ukončení příkazu
provedeme stiskem klávesy ENTER.

Ořezání segmentu úsečky
.
• napište do příkazového řádku příkaz Ořež a stiskněte ENTER
• v první části příkazu musíme vymezit hraniční úsečku, která tvoří
hranici ořezání uvedené úsečky. Proto klikněte kurzorem myši na
nebo
, po jejím označení se vykreslí
úsečku označenou číslem
čárkovanou čárou. Tento výběr musíte potvrdit klávesou ENTER
•

1.2.3

, kterou chceme odstranit
nyní tedy označíme segment úsečky
a která se během označování automaticky vymaže. Ukončení příkazu
provedeme stiskem klávesy ENTER.

Třetí sled úkonů

Použití
příkazu
Přeruš

A

Rozložení kružnice
na dva samostatné segmenty.
• napište do příkazového řádku příkaz Přeruš a stiskněte ENTER
• v první části příkazu musíme označit kružnici kterou chceme přerušit.

•

Proto označíme kurzorem myši kružnici
(je nutné ji označit
v místě kde je na obrázku umístěny ikona čísla). Tento výběr musíte
potvrdit klávesou ENTER
nyní tedy označíme bod ve kterém chceme kružnici přerušit. Proto
označte bod
kurzorem myši. Automaticky dojde k přerušení
kružnice v daném bodě a příkaz se ukončí.

B

Rozložení kružnice
na tři samostatné segmenty.
• napište do příkazového řádku příkaz Přeruš a stiskněte ENTER
•
•

označte kurzorem myši kružnici
(je nutné ji označit v místě, kde
je na obrázku umístěny ikona čísla). Tento výběr musíte potvrdit
klávesou ENTER
nyní tedy označíme bod, ve kterém chceme kružnici přerušit. Proto
označte bod
kurzorem myši. Automaticky dojde k přerušení
kružnice v daném bodě a příkaz se ukončí.

1.2.4

Čtvrtý sled úkonů

Nyní musíme vyšrafovat oblast tvořící průnik mezi čtvercem a kružnicí. Postup šrafování se skládá ze
dvou částí: v první části nastavíme typ šrafů. V druhé části označíme oblast šrafování.

Tvorba
šrafování

Na tomto místě je nutné upozornit na to, že oblast šrafování musí být uzavřená a přesně ohraničená, Typy
šrafování
proto musí být jednoznačné průsečíky a styky čar, jinak nedojde k vyšrafování požadované oblasti.

Volba ŠRAFY příkazové lišty. Pomocí této volby můžeme šrafovat libovolné
uzavřené oblasti výkresu.
• klikněte levým tlačítkem na tuto volbu, nebo do příkazového řádku
zadejte příkaz Šrafy,
• dojde k otevření panelu HRANIČNÍ ŠRAFOVÁNÍ.
Panel HRANIČNÍ ŠRAFOVÁNÍ. V tomto panelu můžeme vybrat typ šrafů
a potom definovat oblast šrafování.
Výběr TYPU ŠRAFOVÁNÍ. AutoCAD obsahuje mnoho různých typů šrafů,
proto je nutné vybrat určitý typ (především s ohledem na typ šrafovaného
materiálu).
• pomocí rolovací šipky otevřete položku TYP ŠRAFOVÁNÍ,
• z uvedeného seznamu vyberte typ šrafování ANSI 31 tak, že na něj
jednou kliknete levým tlačítkem myši.
Výběr oblasti šrafování. Nyní musíme označit oblast, která se má vyšrafovat.
Tato oblast musí být uzavřená, jinak nedojde k jejímu vyšrafování.
•
•

klikněte levým tlačítkem myši na tlačítko označené číslem
,
panel HRANIČNÍ ŠRAFOVÁNÍ se uzavře a můžete ve výkresu
pomocí kurzoru myši označit objekty které tvoří oblast šrafování.
a
. Kurzor myši
Proto označte všechny objekty označené čísly
má tvar malého čtverečku. V průběhu označování se označené
objekty budou vykreslovat čárkovanou čárou.

ukončení výběru prvků (pokud jsou všechny označeny) provedete stiskem
klávesy ENTER,
znovu se spustí panel HRANIČNÍ ŠRAFOVÁNÍ, v tomto panelu stiskněte
tlačítko OK,
dojde k uzavření panelu HRANIČNÍ ŠRAFOVÁNÍ a vyšrafování označené
oblasti požadovaným typem šrafování.

Samostatné cvičení 1

V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je zobrazen na obrázku. Pomocí příkazu ŠRAFY jej
vyšrafujte tak, aby byl shodný s uvedeným obrázkem. Dále tento výkres okótujte.

Metodické pokyny pro vypracování:

Vytvoření Uživatelského Souřadnicového systému USS s počátkem v bodě 100,100.
• zadejte příkaz USS ↵ (↵ = Enter),
• zvolte volbu Nový tím, že napíšete N ↵,
• zadejte souřadnice nového počátku 100,100 ↵.

Pokyny pro
řešení

Vytvoření vodorovné osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy –10, 75 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 170, 75 ↵.
Vytvoření svislé osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy 35, -10 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 35, 160 ↵.
Vytvoření vodorovné osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy -10, 30 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 80, 30 ↵.
Vytvoření vodorovné osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy -10, 120 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 80, 120 ↵.
Vytvoření vodorovné osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy 110, 30 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 150, 30 ↵.
Vytvoření vodorovné osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy 110, 120 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 150, 120 ↵.
Vytvoření obdélníka se šířkou 70 a výškou 150 mm, jehož levý dolní roh leží v bodě 0, 0.
• zadejte příkaz Obdélník ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu obdélníka 0, 0 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu obdélníka 70, 150 ↵.
Vytvoření obdélníka se šířkou 20 a výškou 150 mm, jehož levý dolní roh leží v bodě 120, 0.
• zadejte příkaz Obdélník ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu obdélníka 120, 0 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu obdélníka 140, 150 ↵.
Vytvoření kružnice
se středem v bodě 35, 75 a poloměrem 20 mm.
• zadejte příkaz kružnice ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu 35, 75 ↵,
• zadejte hodnotu poloměru 20 ↵.
Vytvoření kružnice
se středem v bodě 35, 30 a poloměrem 10 mm.
• zadejte příkaz kružnice ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu 35, 30 ↵,
• zadejte hodnotu poloměru 10 ↵.
Vytvoření kružnice
se středem v bodě 35, 120 a poloměrem 10 mm.
• zadejte příkaz kružnice ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu 35, 120 ↵,
• zadejte hodnotu poloměru 10 ↵.
Vytvoření vodorovné úsečky bokorysu
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy 120, 20 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 140, 20 ↵.
Vytvoření vodorovné úsečky bokorysu
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy 120, 40 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 140, 40 ↵.

Vytvoření vodorovné úsečky bokorysu
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy 120, 110 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 140, 110 ↵.
Vytvoření vodorovné úsečky bokorysu
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy 120, 130 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 140, 130 ↵.
Vytvoření vodorovné úsečky bokorysu
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy 120, 55 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 130, 55 ↵.
Vytvoření vodorovné úsečky bokorysu
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy 120, 95 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 130, 95 ↵.
Vytvoření vodorovné úsečky bokorysu
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy 130, 55 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 130, 95 ↵.
Vyšrafování oblastí
,
a
.
• zadejte příkaz Šrafy ↵ (↵ = Enter),
• v otevřeném panelu Hraniční šrafování klikněte na pole Vzor,
• v otevřeném okně Vzor klikněte na šrafování označené jako ANSI 31,
• stiskněte tlačítko Vybrat body,
•
•

označte pomocí kurzoru myši oblasti
,
a
, potvrďte výběr ↵,
v panelu Hraniční šrafování klikněte na tlačítko OK,

Vložení odkazu jako naznačení myšlené roviny řezu.
• otevřete položku hlavního menu programu AutoCAD Kóty,
• vyberte položku Odkaz,
•
•
•
•
•

klikněte na koncový bod osy
,
pomocí kurzoru myši nakreslete vodorovnou odkazovou čáru, a stiskněte ↵,
zadejte šířku textu 10 a ↵,
zadejte text popisu odkazu A a ↵,
další řádek popisu odkazu vynecháme tím, že stiskneme ↵,

Vložení odkazu na opačnou stranu osy
jako naznačení myšlené roviny řezu.
• otevřete položku hlavního menu programu AutoCAD Kóty,
• vyberte položku Odkaz,
•
•
•
•
•

klikněte na opačný koncový bod osy
,
pomocí kurzoru myši nakreslete vodorovnou odkazovou čáru, a stiskněte ↵,
zadejte šířku textu 10 a ↵,
zadejte text popisu odkazu Á a ↵,
další řádek popisu odkazu vynecháme tím, že stiskneme ↵,

Vytvoření přímých kót.
• otevřete položku hlavního menu Kóty,
• vyberte položku Přímá,
• jednotlivé vzdálenosti určujte jako koncové body nebo průsečíky těch úseček nebo
hran, které chcete zakótovat,
• tento postup opakujte tak dlouho, dokud nebudete mít všechny přímé kóty
zobrazené na obr.

Vytvoření kót průměrů.
• otevřete položku hlavního menu Kóty,
• vyberte položku Průměr,
• jednotlivé kóty určujte tím, že označíte kružnici, kterou chcete zakótovat,
• tento postup opakujte tak dlouho, dokud nebudete mít všechny kóty průměrů
zobrazené na obr.

úkol číslo 1
V programu AutoCAD vytvořte výkres dle zadání samostatného cvičení 1.

Samostatné cvičení 2

V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je zobrazen na obrázku. Pomocí příkazu ŠRAFY jej
vyšrafujte tak, aby byl shodný s uvedeným obrázkem. Dále tento výkres okótujte.

Metodické pokyny pro vypracování:

Pokyny pro
řešení

Vytvoření Uživatelského Souřadnicového systému USS s počátkem v bodě 100,100.
• zadejte příkaz USS ↵ (↵ = Enter),
• zvolte volbu Nový tím že napíšete N ↵,
• zadejte souřadnice nového počátku 100,100 ↵.
Vytvoření vodorovné osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy –10, 20 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 170, 20 ↵.
Vytvoření svislé osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy 25, 5 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 25, 25 ↵.
Vytvoření svislé osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy 130, -10 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 130, 50 ↵.
Vytvoření obdélníka
se šířkou 50 a výškou 20 mm, jehož levý dolní roh leží v bodě 0, 10.
• zadejte příkaz Obdélník ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu obdélníka 0, 10 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu obdélníka 50, 30 ↵.
Vytvoření obdélníka
se šířkou 30 a výškou 40 mm, jehož levý dolní roh leží v bodě 50, 0.
• zadejte příkaz Obdélník ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu obdélníka 50, 0 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu obdélníka 80, 40 ↵.

Vytvoření skryté hrany kruhového otvoru
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy 0, 15 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 35, 15 ↵.
Vytvoření skryté hrany kruhového otvoru
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy 0, 25 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 35, 25 ↵.
Vytvoření skryté hrany kruhového otvoru
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy 35, 15 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 40, 20 ↵.
Vytvoření skryté hrany kruhového otvoru
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy 35, 25 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 40, 20 ↵.
Vytvoření skryté hrany kruhového otvoru
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy 35, 15 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 35, 25 ↵.
Vytvoření kružnice
se středem v bodě 130, 20 a poloměrem 5 mm.
• zadejte příkaz kružnice ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu 130, 20 ↵,
• zadejte hodnotu poloměru 5 ↵.
Vytvoření kružnice
se středem v bodě 130, 20 a poloměrem 10 mm.
• zadejte příkaz kružnice ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu 130, 20 ↵,
• zadejte hodnotu poloměru 10 ↵.
Vytvoření kružnice
se středem v bodě 130, 20 a poloměrem 20 mm.
• zadejte příkaz kružnice ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu 130, 20 ↵,
• zadejte hodnotu poloměru 20 ↵.
Vložení odkazu
jako naznačení myšlené roviny řezu.
• otevřete položku hlavního menu programu AutoCAD Kóty,
• vyberte položku Odkaz,
•
•
•
•
•

klikněte na koncový bod osy
,
pomocí kurzoru myši nakreslete vodorovnou odkazovou čáru, a stiskněte ↵,
zadejte šířku textu 10 a ↵,
zadejte text popisu odkazu A a ↵,
další řádek popisu odkazu vynecháme tím, že stiskneme ↵,

•

stejným způsobem vytvořte i odkazovou čáru na opačné straně osy
Á.

Vyšrafování oblasti mezi kružnicemi
a
.
• zadejte příkaz Šrafy ↵ (↵ = Enter),
• v otevřeném panelu Hraniční šrafování klikněte na pole Vzor,
• v otevřeném okně Vzor klikněte na šrafování označené jako ANSI 31,
• stiskněte tlačítko Vybrat objekty,
•
•

označte pomocí kurzoru myši kružnice
a
potvrďte výběr ↵,
v panelu Hraniční šrafování klikněte na tlačítko OK,

a s popisem

Vytvoření přímých kót.
• otevřete položku hlavního menu Kóty,
• vyberte položku Přímá,
• jednotlivé vzdálenosti určujte jako koncové body nebo průsečíky těch úseček nebo
hran, které chcete zakótovat,
• tento postup opakujte tak dlouho, dokud nebudete mít všechny přímé kóty
zobrazené na obr.
Vytvoření kót průměrů.
• otevřete položku hlavního menu Kóty,
• vyberte položku Průměr,
• jednotlivé kóty určujte tím, že označíte kružnici, kterou chcete zakótovat,
• tento postup opakujte tak dlouho, dokud nebudete mít všechny kóty průměrů
zobrazené na obr.

úkol číslo 2
V programu AutoCAD vytvořte výkres dle zadání samostatného cvičení 2.

Shrnutí

•

•
•
•
•

•

•

Nyní když máme nakresleny všechny objekty výkresu, můžeme přistoupit k nastavení vzhledu
os a čar naznačení povrchové úpravy. Ještě dříve než začneme osy a čáry upravovat musíme
do aktuálně otevřeného výkresu načíst příslušné typy čar (čerchovanou a Čerchovanou se
dvěma tečkami).
Teď když máme načtené typy čar čárkovaná a čerchovaná ve výkrese, můžeme přistoupit
k přiřazení těchto typů čar objektům na výkrese.
Toto přiřazení se děje ve dvou krocích: v prvním kroku označím pomocí kurzoru myši všechny
objekty, kterým chci přiřadit jeden určitý typ čáry. V druhém kroku potom tento určitý typ čáry
vyberu ze seznamu obsaženého ve volbě Typ čáry.
Všechny příkazy související s kótováním jsou obsaženy v nabídce Hlavního menu – KÓTY. Zde
najdeme všechny způsoby vytváření kót, nebo soustav kót, které umisťujeme na výkres.
Vytváření kót má několik částí: výběr typu kóty v nabídce KÓTY, označení bodů nebo objektů,
ke kterým se má kóta umístit, pokud jde o délkovou kótu (přímá, šikmá, řetězová apod.)
zadáváme dva body (většinou koncové) které vymezují délku, kterou chceme zakótovat, pokud
jde o nedélkové kóty (poloměr, průměr, úhel apod.) označujeme pouze příslušný objekt
(kružnici, oblouk, křivku apod.), označení místa, na které se má umístit vlastní kóta.
Nyní musíme vytvořit odkazy, které popisují tvarové podrobnosti prvku a také popisují
povrchovou úpravu prvku. Postup vytváření odkazových čar a jejich popisků se skládá
z několika částí. V první části nakreslíme vlastní odkazovou čáru. V druhé části potom
zadáváme velikost písma popisku a konečně ve třetí části zadáváme vlastní text popisku. Až
úplně na závěr upravíme velikost a polohu textu popisku pomocí kurzoru myši.
Nyní musíme vyšrafovat oblast tvořící průnik mezi čtvercem a kružnicí. Postup šrafování se
skládá ze dvou částí: v první části nastavíme typ šrafů. V druhé části označíme oblast
šrafování. Na tomto místě je nutné upozornit na to, že oblast šrafování musí být uzavřená
a přesně ohraničená, proto musí být jednoznačné průsečíky a styky čar, jinak nedojde
k vyšrafování požadované oblasti.

Kontrolní otázky a úkoly

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Popište postup pro nastavení typu čáry.
Jakým způsobem je možné načíst typ čáry do výkresu?
Popište postup pro vytvoření přímé kóty.
Popište postup pro vytvoření kót průměru a poloměru.
Popište postup pro vytvoření odkazu.
Jakým způsobem je možné změnit hodnotu kóty?
Popište postup použití šrafování.

Pojmy k zapamatování

Typ čáry, Panel Typ čáry, položka hlavní nabídky Kóty, přímá kóta, kóta průměru, kóty poloměru,
odkaz, odkazová čára, textový popisek, šrafování, panel šrafování, typ šrafů, oblast šrafování.
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2 ÚRAVA HODNOT KÓT A POUŽITÍ
TOLERANCÍ V AutoCADu 2013
Cíle

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni:
• upravovat hodnoty kót,
• doplňovat hodnoty kót o grafické symboly a textové popisy,
• používat rozměrové tolerance k úpravě hodnot kót,
• definovat jednotlivé typy tolerancí,
• používat tyto postupy při tvorbě konkrétních výkresů.

Průvodce studiem

Nyní již pro Vás není problém vytvořit téměř každý typ kóty. Umíte vytvářet kóty přímé i nepřímé,
vnější i vnitřní. Problémem ale bude úprava vlastních hodnot kót o potřebné grafické či textové
symboly. Dalším problémem pro Vás bude vytváření tolerančních značek či hodnot tolerancí
u některých kót.
Oba tyto problémy se pokusíme odstranit při studiu této kapitoly. Naučíte se tedy nové postupy
a příkazy, které Vám umožní upravit libovolnou kótu a doplnit do ní vše potřebné.
Vlastní teorie bude opět naprosté minimum. Více pozornosti budeme věnovat vlastní práci a aplikací
AutoCAD při řešení konkrétních příkladů a cvičení. Proto si vždy problematiku ukážeme na jednom
společném příkladu a vy si ji poté procvičíte na samostatných cvičeních. Některé výsledky Vaší
samostatné práce na cvičeních potom odešlete ke kontrole.
Vstupní znalosti a podmínky:
• Nutnou podmínkou pro studium této kapitoly je znalost problematiky prezentované
v předcházející kapitole. Proto si raději projděte ještě jednou kontrolní otázky na jejím konci,
pokud Vám ještě nebude něco jasné, prostudujte příslušnou pasáž textu.

Potřebný čas pro studium kapitoly:
80 minut

2.1 Úprava hodnot kót

V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku. V tomto výkrese
upravte vzhled os tak, aby nakresleny čerchovanou čáru. Následně tento doplňte o uvedené kóty a
odkazy, déle také výkres vyšrafujte.

2.1.1

První sled úkonů

Vytvoření
hlavních
obrysů

Vytvoření uživatelského souřadného systému USS s počátkem v bodě 150,
150, 0
• napište do příkazového řádku příkaz USS a stiskněte ENTER
• zadejte volbu N a potvrďte ENTER
•
zadejte s klávesnice nový počátek souřadného systému 150, 150
a potvrďte ENTER.
Vytvoření dvou úseček, které budou tvořit osy souměrnosti celého obrazce.
Vytvoření první osy.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu -60, 0 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 60, 0 a opět potvrďte
ENTER
Vytvoření druhé osy.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu 0, -60 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 0, 60 a opět potvrďte
ENTER
Vytvoření kružnice s poloměrem 50 mm a středem v bodě 0, 0.
• napište do příkazového řádku příkaz Kružnice (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice středu kružnice (tento bod je možné označit
i kurzorem myši) 0, 0 a potvrďte ENTER
• zadejte číselnou hodnotu poloměru kružnice 50 a stiskněte klávesu
ENTER.
Příkaz EKVID pro vytvoření rovnoběžek s osami
a
. Tyto rovnoběžky
budeme v další části upravovat tak, aby vznikl požadovaný výřez.
Vytvoření úsečky

, která se má vytvořit jako rovnoběžka ve vzdálenosti 30

mm směrem nahoru od originální úsečky (vodorovná osa
).
• napište do příkazového řádku příkaz Ekvid a stiskněte ENTER
• nejprve musíme z klávesnice zadat v jaké vzdálenosti se má
rovnoběžka nakreslit. Proto zadejte z klávesnice číslo 30 a potvrďte
jej klávesou ENTER.
• nyní musíme označit úsečku, ke které chceme kreslit rovnoběžku.
Proto klikněte kurzorem myši (kurzor má nyní tvar malého čtverečku)

•

. Po jejím označení se vykreslí
na úsečku označenou písmenem
čárkovanou čárou.
poslední částí příkazu je zadání umístění rovnoběžné úsečky. Není
nutné ukazovat kurzorem na přesné místo, stačí pouze naznačit
stranu, na kterou se má rovnoběžka vykreslit. Proto klikněte myší
. Ta se
někam do oblasti kde je na obrázku umístěna úsečka
ihned po tomto kliknutí nakreslí. Stiskněte klávesu pro ukončení
příkazu ESC.

Vytvoření úsečky

, která se má vytvořit jako rovnoběžka ve vzdálenosti 10

mm napravo od originální úsečky (svislá osa
).
• napište do příkazového řádku příkaz Ekvid a stiskněte ENTER
• zadejte v jaké vzdálenosti se má rovnoběžka nakreslit. Proto zadejte
z klávesnice číslo 10 a potvrďte jej klávesou ENTER.
• označte úsečku, ke které chceme kreslit rovnoběžku. Proto klikněte
•

kurzorem myši na úsečku označenou písmenem
,
poslední částí příkazu je zadání umístění rovnoběžné úsečky. Proto

klikněte myší někam do oblasti kde je na obrázku umístěna úsečka
.
Vytvoření úsečky

, která se má vytvořit jako rovnoběžka ve vzdálenosti 10

mm nalevo od originální úsečky (svislá osa
).
• napište do příkazového řádku příkaz Ekvid a stiskněte ENTER
• zadejte v jaké vzdálenosti se má rovnoběžka nakreslit. Proto zadejte
z klávesnice číslo 10 a potvrďte jej klávesou ENTER.
• označte úsečku, ke které chceme kreslit rovnoběžku. Proto klikněte
•

kurzorem myši na úsečku označenou písmenem
,
poslední částí příkazu je zadání umístění rovnoběžné úsečky. Proto
klikněte myší někam do oblasti kde je na obrázku umístěna úsečka
.

Zvětšení zobrazení aktuálního pohledu na výkres.
• napište do příkazového řádku příkaz Zoom a stiskněte ENTER
• zvolte volbu O jako okno a potvrďte klávesou ENTER
• zadejte pomocí klávesnice souřadnice levého dolního okna zvětšení –
60, -60, které potvrďte klávesou ENTER
• zadejte pomocí klávesnice souřadnice pravého horního okna zvětšení
60, 60, které potvrďte klávesou ENTER.

2.1.2

Druhý sled úkonů - použití příkazu Ořež

A

Ořezání segmentů úseček

a

.

Úpravy
hlavních
obrysů

•
•

napište
v první
hranici
(kurzor

do příkazového řádku příkaz Ořež a stiskněte ENTER
části příkazu musíme vymezit hraniční úsečku, která tvoří
ořezání uvedených úseček. Proto klikněte kurzorem myši
má nyní tvar malého čtverečku) na úsečku označenou číslem

, po jejím označení se vykreslí čárkovanou čárou. Tento výběr
musíte potvrdit klávesou ENTER
•

B

a
, které chceme
nyní tedy označíme segmenty úseček
odstranit a které se budou během označování automaticky
vymazávat. Ukončení příkazu provedeme stiskem klávesy ENTER.

Ořezání segmentů úseček
a .
• napište do příkazového řádku příkaz Ořež a stiskněte ENTER
• v první části příkazu musíme vymezit hraniční čáru, která tvoří hranici
ořezání uvedených úseček. Proto klikněte kurzorem myši na kružnici
označenou číslem , po jejím označení se vykreslí čárkovanou
čárou. Tento výběr musíte potvrdit klávesou ENTER
•

C

a
, které chceme
nyní tedy označíme segmenty úseček
odstranit a které se budou během označování automaticky
vymazávat. Ukončení příkazu provedeme stiskem klávesy ENTER.

Ořezání segmentu úsečky
.
• napište do příkazového řádku příkaz Ořež a stiskněte ENTER
• v první části příkazu musíme vymezit hraniční úsečku, která tvoří
hranici ořezání uvedené úsečky. Proto klikněte kurzorem myši na
nebo
, po jejím označení se vykreslí
úsečku označenou číslem
čárkovanou čárou. Tento výběr musíte potvrdit klávesou ENTER
•

D

, kterou chceme odstranit
nyní tedy označíme segment úsečky
a která se během označování automaticky vymaže. Ukončení příkazu
provedeme stiskem klávesy ENTER.

Ořezání segmentu úsečky
.
• napište do příkazového řádku příkaz Ořež a stiskněte ENTER
• v první části příkazu musíme vymezit hraniční úsečku, která tvoří
hranici ořezání uvedené úsečky. Proto klikněte kurzorem myši na
nebo
, po jejím označení se vykreslí
úsečku označenou číslem
čárkovanou čárou. Tento výběr musíte potvrdit klávesou ENTER
•

2.1.3

nyní tedy označíme segment úsečky
, kterou chceme odstranit a
která se během označování automaticky vymaže. Ukončení příkazu
provedeme stiskem klávesy ENTER.

Třetí sled úkonů - použití příkazu Přeruš

Použití
příkazu
Přeruš

A

Rozložení kružnice
na dva samostatné segmenty.
• napište do příkazového řádku příkaz Přeruš a stiskněte ENTER
• v první části příkazu musíme označit kružnici kterou chceme přerušit.

•

Proto označíme kurzorem myši kružnici
(je nutné ji označit
v místě kde je na obrázku umístěny ikona čísla). Tento výběr musíte
potvrdit klávesou ENTER
nyní tedy označíme bod ve kterém chceme kružnici přerušit. Proto
označte bod
kurzorem myši. Automaticky dojde k přerušení
kružnice v daném bodě a příkaz se ukončí.

B

Rozložení kružnice
na tři samostatné segmenty.
• napište do příkazového řádku příkaz Přeruš a stiskněte ENTER
•
•

označte kurzorem myši kružnici
(je nutné ji označit v místě kde je
na obrázku umístěny ikona čísla). Tento výběr musíte potvrdit
klávesou ENTER
nyní tedy označíme bod ve kterém chceme kružnici přerušit. Proto
označte bod
kurzorem myši. Automaticky dojde k přerušení
kružnice v daném bodě a příkaz se ukončí.

2.1.4

Čtvrtý sled úkonů - šrafování

Tvorba
šrafování

Volba ŠRAFY příkazové lišty. Pomocí této volby můžeme šrafovat libovolné
uzavřené oblasti výkresu.
• klikněte levým tlačítkem na tuto volbu, nebo do příkazového řádku
zadejte příkaz Šrafy,
• dojde k otevření panelu HRANIČNÍ ŠRAFOVÁNÍ.
Panel HRANIČNÍ ŠRAFOVÁNÍ. V tomto panelu můžeme vybrat typ šrafů
a potom definovat oblast šrafování.
Výběr TYPU ŠRAFOVÁNÍ. AutoCAD obsahuje mnoho různých typů šrafů,
proto je nutné vybrat určitý typ (především s ohledem na typ šrafovaného
materiálu).
• pomocí rolovací šipky otevřete položku TYP ŠRAFOVÁNÍ,
• z uvedeného seznamu vyberte typ šrafování ANSI 31 tak, že na něj
jednou kliknete levým tlačítkem myši.
Výběr oblasti šrafování. Nyní musíme označit oblast, která se má vyšrafovat.
Tato oblast musí být uzavřená, jinak nedojde k jejímu vyšrafování.
•
•

klikněte levým tlačítkem myši na tlačítko označené číslem
,
panel HRANIČNÍ ŠRAFOVÁNÍ se uzavře a můžete ve výkresu
pomocí kurzoru myši označit objekty které tvoří oblast šrafování.
. Kurzor myši má
Proto označte všechny objekty označené číslem
tvar malého čtverečku. V průběhu označování se označené objekty
budou vykreslovat čárkovanou čárou.

ukončení výběru prvků (pokud jsou všechny označeny) provedete stiskem
klávesy ENTER,
znovu se spustí panel HRANIČNÍ ŠRAFOVÁNÍ, v tomto panelu stiskněte
tlačítko OK,
dojde k uzavření panelu HRANIČNÍ ŠRAFOVÁNÍ a vyšrafování označené
oblasti požadovaným typem šrafování.

2.1.5

Pátý sled úkonů - vytváření a úprava hodnoty kóty 100

Tvorba
přímé kóty

Položka Hlavního menu KÓTY. V této nabídce jsou obsaženy všechny příkazy
pro vytváření kót a sestav kót
• otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Volba Přímá kóta. Přímá kóta může být jak vodorovná tak svislá.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Volba bodů, které vymezují délku kóty. Označení bodu s číslem
•
•

.

přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem
. V okamžiku kdy
se objeví žlutý uchopovací čtvereček stiskněte levé tlačítko myši,
dojde k označení jednoho koncového bodu úsečky, kterou chceme
zakótovat.

Označení bodu s číslem
. Tento bod není koncový, ale tvoři jej průsečík
mezi vodorovnou osou a jednou stranou.
•
•

přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem
. V okamžiku kdy
se objeví žlutý uchopovací čtvereček stiskněte levé tlačítko myši,
dojde k označení druhého koncového bodu úsečky, kterou chceme
zakótovat.

Určení polohy kóty. V této části příkazu můžeme pomocí kurzoru myši určit
místo do kterého chceme umístit kótu.
•
•

umístěte kurzor myši přibližně do místa kde je umístěno číslo
na
předchozím obrázku, do tohoto místa chceme umístit aktuálně
vytvářenou kótu,
stiskem levého tlačítka umístíte kótu do označeného místa.

Úprava hodnoty kóty 100:

Úprava
hodnot
kóty

Označení kóty, kterou chceme upravovat.
•
•

klikněte levým tlačítkem myši na kótu označenou číslem
,
kóta se vykreslí čárkovanou čárou a zobrazí se uchopovací čtverečky.

Vyvolání místní nabídky kóty a zobrazení jejích VLASTNOSTÍ.
• umístěte kurzor myši na označenou kótu a stiskněte pravé tlačítko
myši,
• ze zobrazené místní nabídky zvolte položku Vlastnosti označenou
číslem
myši.

a to tak že na tuto volbu jednou klikněte levým tlačítkem

Panel vlastností označené kóty.
• v této nabídce použijte svislý posuvník až naleznete vlastnosti TEXT.
Vlastnost TEXT. Nyní musíme tuto vlastnost otevřít.
• klikněte do znaménka + , které je umístěno před nápisem TEXT
• dojde k rozbalení všech vlastností souvisejících s textem.
Vlastnost PŘEPSÁNÍ TEXTU. Pomocí této volby můžeme zapsat novou
hodnotu označené kóty.
• klikněte levým tlačítkem myši na tuto vlastnost,
• vlastnost se označí a v části pro zadávání přepisujícího textu se
objeví kurzor na jehož pozici můžeme zapisovat nové údaje.
Zadání přepisujícího textu.
• zapište do políčka hodnotu %%c 100 k6 (znak ∅ zapíšeme tak, že
zadáme tyto znaky: %%c) pomocí klávesnice,
• stiskem klávesy ENTER tuto novou hodnotu kóty potvrdíte,
• můžete uzavřít panel VLASTNOSTI označené kóty.

2.1.6

Šestý sled úkonů - vytvoření a úprava hodnoty kóty 85

Položka Hlavního menu KÓTY. V této nabídce jsou obsaženy všechny příkazy
pro vytváření kót a sestav kót
Volba Přímá kóta. Přímá kóta může být jak vodorovná tak svislá.
Volba bodů, které vymezují délku kóty. Označení bodu s číslem
. Tento
bod není koncový, ale tvoři jej průsečík mezi svislou osou a jednou stranou.
•
•

přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem
, stiskněte levé
tlačítko myši,
dojde k označení jednoho koncového bodu úsečky, kterou chceme
zakótovat.

Označení bodu s číslem
. Tento bod není koncový, ale tvoři jej průsečík
mezi svislou osou a jednou stranou.
•
•

přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem
, stiskněte levé
tlačítko myši,
dojde k označení druhého koncového bodu úsečky, kterou chceme
zakótovat.

Určení polohy kóty. V této části příkazu můžeme pomocí kurzoru myši určit
místo do kterého chceme umístit kótu.
•
•

umístěte kurzor myši přibližně do místa kde je umístěno číslo
na
předchozím obrázku, do tohoto místa chceme umístit aktuálně
vytvářenou kótu,
stiskem levého tlačítka umístíte kótu do označeného místa.

Tvorba
přímé kóty

Úprava hodnoty kóty 85:

Úprava
hodnot
kóty

Označení kóty kterou chceme upravovat.
•
•

klikněte levým tlačítkem myši na kótu označenou číslem
,
kóta se vykreslí čárkovanou čárou a zobrazí se uchopovací čtverečky.

Vyvolání místní nabídky kóty a zobrazení jejích VLASTNOSTÍ.
• umístěte kurzor myši na označenou kótu a stiskněte pravé tlačítko
myši,
• ze zobrazené místní nabídky zvolte položku Vlastnosti označenou
číslem
myši.

a to tak že na tuto volbu jednou klikněte levým tlačítkem

Panel vlastností označené kóty.
• v této nabídce použijte svislý posuvník až naleznete vlastnosti
TOLERANCE.
Vlastnost TOLERANCE. Nyní musíme tuto vlastnost otevřít.
• klikněte do znaménka + , které je umístěno před nápisem
TOLERANCE
• dojde k rozbalení všech vlastností souvisejících s tolerancemi.
Vlastnost ZOBRAZENÍ TOLERANCE. Pomocí této volby můžeme vybrat
způsob zobrazování tolerancí.
• klikněte levým tlačítkem myši na tuto vlastnost,
• vlastnost se označí a v části pro zadávání přepisujícího textu se
objeví rolovací šipka na kterou klikněte levým tlačítkem myši,
• dojde k jejímu otevření, ze seznamu vyberte položku ODCHYLKY
tak, že na tuto položku jednou kliknete levým tlačítkem myši

Zadání Hodnot odchylek.
• zapište do políčka DOLNÍ MEZ TOLERANCE , hodnotu 0.2 (musíme ji
zadat s desetinnou tečkou, viz. obrázek)

stiskem klávesy ENTER tuto novou hodnotu odchylky potvrdíte,
můžete uzavřít panel VLASTNOSTI označené kóty.

Dokončete ostatní prvky kótování a popisování prvků tak, jak je to uvedeno v zadání tohoto výkresu.
Budete muset vytvořit tyto prvky:
• přímou kótu o velikosti 30 mm jejíž popisek změníte na 30 P9
• odkaz s popiskem R 0,6

2.2 Tvorba tolerancí
V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku. V tomto výkrese
upravte vzhled os tak, aby nakresleny čerchovanou čáru. Následně tento doplňte o uvedené kóty,
odkazy, a tolerance déle také výkres vyšrafujte.

2.2.1

První sled úkonů

Vytvoření uživatelského souřadného systému USS s počátkem v bodě 100,
100, 0
• napište do příkazového řádku příkaz USS a stiskněte ENTER
• zadejte volbu N a potvrďte ENTER
•
zadejte s klávesnice nový počátek souřadného systému 100, 100
a potvrďte ENTER.
Vytvoření obdélníka o výšce 80 a šířce 25 mm, jehož levý spodní roh leží
v bodě 0, 0.
• napište do příkazového řádku příkaz obdélník (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice levého dolního rohu obdélníka 0, 0 a potvrďte
ENTER
• zadejte souřadnice pravého horního rohu obdélníka 25, 80
a stiskněte klávesu ENTER.
Vytvoření tří úseček, které budou tvořit osy souměrnosti celého obrazce.
Vytvoření první osy.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka (tento příkaz můžeme
vybrat i na příkazové liště) a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu -10, 65 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 35, 65 a opět potvrďte
ENTER

Vytvoření
hlavních
obrysů

Vytvoření druhé osy.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu -10, 40 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 35, 40 a opět potvrďte
ENTER
Vytvoření třetí osy.
• napište do příkazového řádku příkaz úsečka a stiskněte ENTER
• zadejte souřadnice počátečního bodu -10, 15 a potvrďte ENTER
• zadejte souřadnice koncového bodu úsečky 35, 15 a opět potvrďte
ENTER
Zvětšení zobrazení aktuálního pohledu na výkres.
• napište do příkazového řádku příkaz Zoom a stiskněte ENTER
• zvolte volbu O jako okno a potvrďte klávesou ENTER
• zadejte pomocí klávesnice souřadnice levého dolního okna zvětšení –
10, -10, které potvrďte klávesou ENTER
• zadejte pomocí klávesnice souřadnice pravého horního okna zvětšení
35, 90, které potvrďte klávesou ENTER.

2.2.2

Druhý sled úkonů

Příkaz EKVID pro vytvoření rovnoběžek s osami. Tyto rovnoběžky budeme
v další části upravovat tak, aby vznikl požadovaný výřez.

Úpravy
hlavních
obrysů

A

Vytvoření úseček
a
, které se mají vytvořit jako rovnoběžky ve
vzdálenosti 7 mm směrem nahoru a dolu od originální úsečky (vodorovná osa
).
•
•
•

•

napište do příkazového řádku příkaz Ekvid a stiskněte ENTER
nejprve musíme z klávesnice zadat, v jaké vzdálenosti se mají
rovnoběžky nakreslit. Proto zadejte z klávesnice číslo 7 a potvrďte jej
klávesou ENTER.
nyní musíme označit úsečku, ke které chceme kreslit rovnoběžky.
Proto klikněte kurzorem myši (kurzor má nyní tvar malého čtverečku)
. Po jejím označení se vykreslí
na úsečku označenou písmenem
čárkovanou čárou.
poslední částí příkazu je zadání umístění rovnoběžných úseček. Není
nutné ukazovat kurzorem na přesné místo, stačí pouze naznačit
stranu, na kterou se má rovnoběžka vykreslit. Proto klikněte myší
a
. Ty se
někam do oblasti kde je na obrázku umístěna úsečka
ihned po tomto kliknutí nakreslí. Stiskněte klávesu pro ukončení
příkazu ESC.

B

Vytvoření úseček
a
, které se má vytvořit jako rovnoběžky ve
vzdálenosti 7 mm směrem nahoru a dolů od originální úsečky (svislá osa
).
•
•
•
•

napište do příkazového řádku příkaz Ekvid a stiskněte ENTER
zadejte, v jaké vzdálenosti se má rovnoběžky nakreslit. Proto zadejte
z klávesnice číslo 7 a potvrďte jej klávesou ENTER.
označte úsečku, ke které chceme kreslit rovnoběžky. Proto klikněte
kurzorem myši na úsečku označenou písmenem
,
poslední částí příkazu je zadání umístění rovnoběžných úseček. Proto
klikněte myší někam do oblasti kde je na obrázku umístěna úsečka
a

.

Vytvoření úseček
a
, které se má vytvořit jako rovnoběžky ve
vzdálenosti 15 mm směrem nahoru a dolů od originální úsečky (svislá osa
).
•
•
•
•

napište do příkazového řádku příkaz Ekvid a stiskněte ENTER
zadejte, v jaké vzdálenosti se má rovnoběžky nakreslit. Proto zadejte
z klávesnice číslo 15 a potvrďte jej klávesou ENTER.
označte úsečku, ke které chceme kreslit rovnoběžky. Proto klikněte
kurzorem myši na úsečku označenou písmenem
,
poslední částí příkazu je zadání umístění rovnoběžných úseček. Proto
klikněte myší někam do oblasti kde je na obrázku umístěna úsečka
a

.

Použití Nyní použijeme příkaz Ořež, abychom odstranili nevyhovující části vytvořených rovnoběžek.
příkazu
Ořež

A

Ořezání segmentů úseček
,
,
a
.
• Napište, do příkazového řádku příkaz Ořež a stiskněte ENTER
• v první části příkazu musíme vymezit hraniční úsečku, která tvoří
hranici ořezání uvedených úseček. Proto klikněte kurzorem myši
(kurzor má nyní tvar malého čtverečku) na obdélník označený číslem
, po jeho označení se vykreslí čárkovanou čárou. Tento výběr
musíte potvrdit klávesou ENTER
•

B

C

nyní tedy označíme segmenty úseček
,
,
a
, které
chceme odstranit a které se budou během označování automaticky
vymazávat. Ukončení příkazu provedeme stiskem klávesy ENTER.

Ořezání segmentů úseček
,
,
a
.
• napište do příkazového řádku příkaz Ořež a stiskněte ENTER
•

klikněte kurzorem myši na obdélník označený číslem
musíte potvrdit klávesou ENTER

. Tento výběr

•

nyní tedy označíme segmenty úseček
,
,
a
, které
chceme odstranit. Ukončení příkazu provedeme stiskem klávesy
ENTER.

Ořezání segmentů úseček
,
,
a
.
• napište do příkazového řádku příkaz Ořež a stiskněte ENTER
•

klikněte kurzorem myši na obdélník označený číslem
musíte potvrdit klávesou ENTER

. Tento výběr

•

nyní tedy označíme segmenty úseček
chceme odstranit.

a

,

,

, které

2.2.3

Třetí sled úkonů - šrafování

Volba ŠRAFY příkazové lišty. Pomocí této volby můžeme šrafovat libovolné
uzavřené oblasti výkresu.
• klikněte levým tlačítkem na tuto volbu, nebo do příkazového řádku
zadejte příkaz Šrafy,
• dojde k otevření panelu HRANIČNÍ ŠRAFOVÁNÍ.
Panel HRANIČNÍ ŠRAFOVÁNÍ. V tomto panelu můžeme vybrat typ šrafů
a potom definovat oblast šrafování.
Výběr TYPU ŠRAFOVÁNÍ. AutoCAD obsahuje mnoho různých typů šrafů,
proto je nutné vybrat určitý typ (především s ohledem na typ šrafovaného
materiálu).
• pomocí rolovací šipky otevřete položku TYP ŠRAFOVÁNÍ,
• z uvedeného seznamu vyberte typ šrafování ANSI 31 tak, že na něj
jednou kliknete levým tlačítkem myši.
Výběr oblasti šrafování. Nyní musíme označit oblast, která se má vyšrafovat.
V tomto případě budeme oblast šrafování definovat pomocí vnitřních bodů
oblastí určených pro šrafování, proto není nutné aby byly dané oblasti
separované.
•
•

klikněte levým tlačítkem myši na tlačítko označené číslem
,
panel HRANIČNÍ ŠRAFOVÁNÍ se uzavře a můžete ve výkresu
pomocí kurzoru myši označit body, které leží uvnitř oblasti šrafování.
Proto označte všechny body ležící v daných oblastech a které jsou
označené číslem
. V průběhu označování se označené oblasti
budou vykreslovat čárkovanou čárou.

Tvorba
šrafování

•
•
•

2.2.4

ukončení výběru oblastí (pokud jsou všechny označeny) provedete
stiskem klávesy ENTER,
znovu se spustí panel HRANIČNÍ ŠRAFOVÁNÍ, v tomto panelu
stiskněte tlačítko OK,
dojde k uzavření panelu HRANIČNÍ ŠRAFOVÁNÍ a vyšrafování
označených oblastí požadovaným typem šrafování.

Čtvrtý sled úkonů - tvorba přímé kóty 25

Tvorba
přímé kóty

Položka Hlavního menu KÓTY. V této nabídce jsou obsaženy všechny příkazy
pro vytváření kót a sestav kót
• otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Volba Přímá kóta. Přímá kóta může být jak vodorovná tak svislá.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Volba bodů, které vymezují délku kóty. Označení bodu s číslem
•
•

přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem
. V okamžiku,
kdy se objeví žlutý uchopovací čtvereček, stiskněte levé tlačítko myši,
dojde k označení jednoho koncového bodu úsečky, kterou chceme
zakótovat.

Označení bodu s číslem
•
•

.

.

přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem
. V okamžiku
kdy, se objeví žlutý uchopovací čtvereček, stiskněte levé tlačítko
myši,
dojde k označení druhého koncového bodu úsečky, kterou chceme
zakótovat.

Určení polohy kóty. V této části příkazu můžeme pomocí kurzoru myši určit
místo do kterého chceme umístit kótu.
•
•

umístěte kurzor myši přibližně do místa kde je umístěno číslo
na
předchozím obrázku, do tohoto místa chceme umístit aktuálně
vytvářenou kótu,
stiskem levého tlačítka umístíte kótu do označeného místa.

2.2.5

Pátý sled úkonů - tvorba a úprava přímé kóty 14

Tvorba
přímé kóty

Položka Hlavního menu KÓTY. V této nabídce jsou obsaženy všechny příkazy
pro vytváření kót a sestav kót
• otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Volba Přímá kóta. Přímá kóta může být jak vodorovná tak svislá.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Volba bodů, které vymezují délku kóty. Označení bodu s číslem
•
•

přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem
. V okamžiku,
kdy se objeví žlutý uchopovací čtvereček, stiskněte levé tlačítko myši,
dojde k označení jednoho koncového bodu úsečky, kterou chceme
zakótovat.

Označení bodu s číslem
•
•

.

.

přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem
. V okamžiku
kdy, se objeví žlutý uchopovací čtvereček, stiskněte levé tlačítko
myši,
dojde k označení druhého koncového bodu úsečky, kterou chceme
zakótovat.

Určení polohy kóty. V této části příkazu můžeme pomocí kurzoru myši určit
místo do kterého chceme umístit kótu.
•
•

umístěte kurzor myši přibližně do místa kde je umístěno číslo
na
předchozím obrázku, do tohoto místa chceme umístit aktuálně
vytvářenou kótu,
stiskem levého tlačítka umístíte kótu do označeného místa.

Úprava Úprava přímé kóty 14
hodnot
kóty

Označení kóty, kterou chceme upravovat.
•
•

klikněte levým tlačítkem myši na kótu označenou číslem
,
kóta se vykreslí čárkovanou čárou a zobrazí se uchopovací čtverečky.

Vyvolání místní nabídky kóty a zobrazení jejích VLASTNOSTÍ.
• umístěte kurzor myši na označenou kótu a stiskněte pravé tlačítko
myši,
• ze zobrazené místní nabídky zvolte položku Vlastnosti označenou
číslem
myši.

a to tak že na tuto volbu jednou klikněte levým tlačítkem

Panel vlastností označené kóty.
• v této nabídce použijte svislý posuvník až naleznete vlastnosti TEXT.
Vlastnost TEXT. Nyní musíme tuto vlastnost otevřít.
• klikněte do znaménka + , které je umístěno před nápisem TEXT
• dojde k rozbalení všech vlastností souvisejících s textem.
Vlastnost PŘEPSÁNÍ TEXTU. Pomocí této volby můžeme zapsat novou
hodnotu označené kóty.
• klikněte levým tlačítkem myši na tuto vlastnost,
• vlastnost se označí a v části pro zadávání přepisujícího textu se
objeví kurzor, na jehož pozici můžeme zapisovat nové údaje.

Zadání přepisujícího textu.
• zapište do políčka hodnotu 4 x %%c 14 (znak ∅ zapíšeme tak, že
zadáme tyto znaky: %%c) pomocí klávesnice,
• stiskem klávesy ENTER tuto novou hodnotu kóty potvrdíte,
• můžete uzavřít panel VLASTNOSTI označené kóty.

2.2.6

Tvorba
přímé kóty

Šestý sled úkonů - tvorba a úprava přímé kóty 30

Položka Hlavního menu KÓTY. V této nabídce jsou obsaženy všechny příkazy
pro vytváření kót a sestav kót
• otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Volba Přímá kóta. Přímá kóta může být jak vodorovná tak svislá.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Volba bodů, které vymezují délku kóty. Označení bodu s číslem
•
•

přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem
. V okamžiku,
kdy se objeví žlutý uchopovací čtvereček, stiskněte levé tlačítko myši,
dojde k označení jednoho koncového bodu úsečky, kterou chceme
zakótovat.

Označení bodu s číslem
•

.

.

přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem
. V okamžiku,
kdy se objeví žlutý uchopovací čtvereček, stiskněte levé tlačítko myši,

•

dojde k označení druhého koncového bodu úsečky, kterou chceme
zakótovat.

Určení polohy kóty. V této části příkazu můžeme pomocí kurzoru myši určit
místo do kterého chceme umístit kótu.
•
•

umístěte kurzor myši přibližně do místa kde je umístěno číslo
na
předchozím obrázku, do tohoto místa chceme umístit aktuálně
vytvářenou kótu,
stiskem levého tlačítka umístíte kótu do označeného místa.

Úprava Úprava přímé kóty 30
hodnot
kóty

Označení kóty, kterou chceme upravovat.
•
•

klikněte levým tlačítkem myši na kótu označenou číslem
,
kóta se vykreslí čárkovanou čárou a zobrazí se uchopovací čtverečky.

Vyvolání místní nabídky kóty a zobrazení jejích VLASTNOSTÍ.
• umístěte kurzor myši na označenou kótu a stiskněte pravé tlačítko
myši,
• ze zobrazené místní nabídky zvolte položku Vlastnosti označenou
číslem
myši.

a to tak že na tuto volbu jednou klikněte levým tlačítkem

Panel vlastností označené kóty.
• v této nabídce použijte svislý posuvník, až naleznete vlastnosti TEXT.
Vlastnost TEXT. Nyní musíme tuto vlastnost otevřít.
• klikněte do znaménka + , které je umístěno před nápisem TEXT
• dojde k rozbalení všech vlastností souvisejících s textem.

Vlastnost PŘEPSÁNÍ TEXTU. Pomocí této volby můžeme zapsat novou
hodnotu označené kóty.
• klikněte levým tlačítkem myši na tuto vlastnost,
• vlastnost se označí a v části pro zadávání přepisujícího textu se
objeví kurzor, na jehož pozici můžeme zapisovat nové údaje.
Zadání přepisujícího textu.
• zapište do políčka hodnotu %%c 30 (znak ∅ zapíšeme tak, že
zadáme tyto znaky: %%c) pomocí klávesnice,
• stiskem klávesy ENTER tuto novou hodnotu kóty potvrdíte,
• můžete uzavřít panel VLASTNOSTI označené kóty.

2.2.7

Tvorba
přímé kóty

Sedmý sled úkonů - tvorba přímé kóty 50

Položka Hlavního menu KÓTY. V této nabídce jsou obsaženy všechny příkazy
pro vytváření kót a sestav kót
• otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Volba Přímá kóta. Přímá kóta může být jak vodorovná tak svislá.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Volba bodů, které vymezují délku kóty. Označení bodu s číslem
•

.

přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem
. V okamžiku,
kdy se objeví žlutý uchopovací čtvereček, stiskněte levé tlačítko myši,

•

dojde k označení jednoho koncového bodu úsečky, kterou chceme
zakótovat.

Označení bodu s číslem
•
•

.

přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem
. V okamžiku,
kdy se objeví žlutý uchopovací čtvereček, stiskněte levé tlačítko myši,
dojde k označení druhého koncového bodu úsečky, kterou chceme
zakótovat.

Určení polohy kóty. V této části příkazu můžeme pomocí kurzoru myši určit
místo do kterého chceme umístit kótu.
•
•

umístěte kurzor myši přibližně do místa kde je umístěno číslo
na
předchozím obrázku, do tohoto místa chceme umístit aktuálně
vytvářenou kótu,
stiskem levého tlačítka umístíte kótu do označeného místa.

Úprava Úprava přímé kóty 50
hodnot
kóty

Označení kóty, kterou chceme upravovat.
•
•

klikněte levým tlačítkem myši na kótu označenou číslem
,
kóta se vykreslí čárkovanou čárou a zobrazí se uchopovací čtverečky.

Vyvolání místní nabídky kóty a zobrazení jejích VLASTNOSTÍ.
• umístěte kurzor myši na označenou kótu a stiskněte pravé tlačítko
myši,
• ze zobrazené místní nabídky zvolte položku Vlastnosti označenou
číslem
myši.

a to tak že na tuto volbu jednou klikněte levým tlačítkem

Panel vlastností označené kóty.
• v této nabídce použijte svislý posuvník, až naleznete vlastnosti TEXT.
Vlastnost TEXT. Nyní musíme tuto vlastnost otevřít.
• klikněte do znaménka + , které je umístěno před nápisem TEXT
• dojde k rozbalení všech vlastností souvisejících s textem.
Vlastnost PŘEPSÁNÍ TEXTU. Pomocí této volby můžeme zapsat novou
hodnotu označené kóty.
• klikněte levým tlačítkem myši na tuto vlastnost,
• vlastnost se označí a v části pro zadávání přepisujícího textu se
objeví kurzor, na jehož pozici můžeme zapisovat nové údaje.
Zadání přepisujícího textu.
• zapište do políčka hodnotu %%c 50 + 0.1 (znak ∅ zapíšeme tak,
že zadáme tyto znaky: %%c) pomocí klávesnice,
• stiskem klávesy ENTER tuto novou hodnotu kóty potvrdíte,
• můžete uzavřít panel VLASTNOSTI označené kóty.

2.2.8

Osmý sled úkonů - tvorba úprava přímé kóty 80

Položka Hlavního menu KÓTY. V této nabídce jsou obsaženy všechny příkazy
pro vytváření kót a sestav kót
• otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Volba Přímá kóta. Přímá kóta může být jak vodorovná tak svislá.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte

Tvorba
přímé kóty

jednou levé tlačítko myši
Volba bodů, které vymezují délku kóty. Označení bodu s číslem
•
•

přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem
. V okamžiku,
kdy se objeví žlutý uchopovací čtvereček, stiskněte levé tlačítko myši,
dojde k označení jednoho koncového bodu úsečky, kterou chceme
zakótovat.

Označení bodu s číslem
•
•

.

.

přesuňte kurzor myši k bodu označenému číslem
. V okamžiku,
kdy se objeví žlutý uchopovací čtvereček, stiskněte levé tlačítko myši,
dojde k označení druhého koncového bodu úsečky, kterou chceme
zakótovat.

Určení polohy kóty. V této části příkazu můžeme pomocí kurzoru myši určit
místo do kterého chceme umístit kótu.
•
•

umístěte kurzor myši přibližně do místa kde je umístěno číslo
na
předchozím obrázku, do tohoto místa chceme umístit aktuálně
vytvářenou kótu,
stiskem levého tlačítka umístíte kótu do označeného místa.

Úprava Úprava přímé kóty 80
hodnot
kóty

Označení kóty, kterou chceme upravovat.
•
•

klikněte levým tlačítkem myši na kótu označenou číslem
,
kóta se vykreslí čárkovanou čárou a zobrazí se uchopovací čtverečky.

Vyvolání místní nabídky kóty a zobrazení jejích VLASTNOSTÍ.
• umístěte kurzor myši na označenou kótu a stiskněte pravé tlačítko

•

myši,
ze zobrazené místní nabídky zvolte položku Vlastnosti označenou
číslem
myši.

a to tak že na tuto volbu jednou klikněte levým tlačítkem

Panel vlastností označené kóty.
• v této nabídce použijte svislý posuvník, až naleznete vlastnosti TEXT.
Vlastnost TEXT. Nyní musíme tuto vlastnost otevřít.
• klikněte do znaménka + , které je umístěno před nápisem TEXT
• dojde k rozbalení všech vlastností souvisejících s textem.
Vlastnost PŘEPSÁNÍ TEXTU. Pomocí této volby můžeme zapsat novou
hodnotu označené kóty.
• klikněte levým tlačítkem myši na tuto vlastnost,
• vlastnost se označí a v části pro zadávání přepisujícího textu se
objeví kurzor, na jehož pozici můžeme zapisovat nové údaje.
Zadání přepisujícího textu.
• zapište do políčka hodnotu %%c 80 h11 (znak ∅ zapíšeme tak, že
zadáme tyto znaky: %%c) pomocí klávesnice,
• stiskem klávesy ENTER tuto novou hodnotu kóty potvrdíte,
• můžete uzavřít panel VLASTNOSTI označené kóty.

Samostatné cvičení 3

V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku.

Metodické pokyny pro vypracování:

Pokyny pro
řešení

Vytvoření Uživatelského Souřadnicového systému USS s počátkem v bodě 100,100.
• zadejte příkaz USS ↵ (↵ = Enter),
• zvolte volbu Nový tím že napíšete N ↵,
• zadejte souřadnice nového počátku 100,100 ↵.
Vytvoření vodorovné osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy –10, 40 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 110, 40 ↵.
Vytvoření obdélníka
se šířkou 40 a výškou 80 mm, jehož levý dolní roh leží v bodě 0, 0.
• zadejte příkaz Obdélník ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu obdélníka 0, 0 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu obdélníka 40, 80 ↵.
Vytvoření obdélníka
se šířkou 20 a výškou 60 mm, jehož levý dolní roh leží v bodě 40,
10.
• zadejte příkaz Obdélník ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu obdélníka 40, 10 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu obdélníka 60, 70 ↵.
Vytvoření obdélníka
se šířkou 40 a výškou 40 mm, jehož levý dolní roh leží v bodě 60,
20.
• zadejte příkaz Obdélník ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu obdélníka 60, 20 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu obdélníka 100, 60 ↵.
Vytvoření obdélníka
se šířkou 20 a výškou 20 mm, jehož levý dolní roh leží v bodě 80,
30.
• zadejte příkaz Obdélník ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu obdélníka 80, 30 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu obdélníka 100, 50 ↵.

Vytvoření skrytých hran kruhového otvoru
a
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu 80, 30 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu 70, 40 ↵.
• zadejte souřadnice třetího bodu 80, 50 ↵,
Vytvoření přímé kóty
a její úprava na hodnotu ø 20.
• otevřete položku hlavního menu Kóty,
• vyberte položku Přímá,
•
•

vzdálenost určete jako výšku obdélníka
,
pomocí kurzu myši umístěte kótu na výkres,

•
•
•
•
•
•

kliknutím levým tlačítkem myši na vytvořenou kótu
ji označte,
stiskněte pravé tlačítko myši pro zobrazení místní nabídky označené kóty,
vyberte položku Vlastnosti,
klikněte na znaménku + před skupinou vlastností Text,
klikněte na vlastnost Přepsání textu a do tohoto políčka zapište %%c 20,
uzavřete panel Vlastností a 2 x stiskněte klávesu ESC.

Vytvoření přímé kóty
a její úprava na hodnotu ø 40.
• otevřete položku hlavního menu Kóty,
• vyberte položku Přímá,
•
•

vzdálenost určete jako výšku obdélníka
,
pomocí kurzu myši umístěte kótu na výkres,

•
•
•
•
•
•

kliknutím levým tlačítkem myši na vytvořenou kótu
ji označte,
stiskněte pravé tlačítko myši pro zobrazení místní nabídky označené kóty,
vyberte položku Vlastnosti,
klikněte na znaménku + před skupinou vlastností Text,
klikněte na vlastnost Přepsání textu a do tohoto políčka zapište %%c 40,
uzavřete panel Vlastností a 2 x stiskněte klávesu ESC.

Vytvoření přímé kóty
a její úprava na hodnotu ø 40.
• otevřete položku hlavního menu Kóty,
• vyberte položku Přímá,
•
•

vzdálenost určete jako výšku obdélníka
,
pomocí kurzu myši umístěte kótu na výkres,

•
•
•
•
•
•

kliknutím levým tlačítkem myši na vytvořenou kótu
ji označte,
stiskněte pravé tlačítko myši pro zobrazení místní nabídky označené kóty,
vyberte položku Vlastnosti,
klikněte na znaménku + před skupinou vlastností Text,
klikněte na vlastnost Přepsání textu a do tohoto políčka zapište %%c 60,
uzavřete panel Vlastností a 2 x stiskněte klávesu ESC.

Vytvoření přímé kóty
a její úprava na hodnotu ø 40.
• otevřete položku hlavního menu Kóty,
• vyberte položku Přímá,
•
•

vzdálenost určete jako výšku obdélníka
,
pomocí kurzu myši umístěte kótu na výkres,

•
•
•
•
•
•

kliknutím levým tlačítkem myši na vytvořenou kótu
ji označte,
stiskněte pravé tlačítko myši pro zobrazení místní nabídky označené kóty,
vyberte položku Vlastnosti,
klikněte na znaménku + před skupinou vlastností Text,
klikněte na vlastnost Přepsání textu a do tohoto políčka zapište %%c 80 k6,
uzavřete panel Vlastností a 2 x stiskněte klávesu ESC.

úkol číslo 3
V programu AutoCAD vytvořte výkres dle zadání samostatného cvičení 3.

Samostatné cvičení 4

V programu AutoCAD nakreslete výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku.

Metodické pokyny pro vypracování:

Pokyny pro
řešení

Vytvoření Uživatelského Souřadnicového systému USS s počátkem v bodě 150,150.
• zadejte příkaz USS ↵ (↵ = Enter),
• zvolte volbu Nový tím že napíšete N ↵,
• zadejte souřadnice nového počátku 150,150 ↵.
Vytvoření vodorovné osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy –50, 0 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 50, 0 ↵.
Vytvoření svislé osy
.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu osy 0, -50 ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu osy 0, 50 ↵.
Vytvoření kružnice
se středem v bodě 0, 0 a poloměrem 40 mm.
• zadejte příkaz kružnice ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu 0, 0 ↵,
• zadejte hodnotu poloměru 40 ↵.
Nakreslení rovnoběžky
ve vzdálenosti 20 mm směrem nahoru od osy
• zadejte příkaz Ekvid ↵ (↵ = Enter),
• zadejte vzdálenost vytvářených rovnoběžek 20 ↵,
•
•

označte vodorovnou osu
a potom klikněte nad ni,
ukončete příkaz stiskem ESC.

.

Použijte příkazu Ořež pro úpravu kružnice
a úsečky
do uvedeného tvaru.
• zadejte příkaz Ořež,
• označte ořezávající hranu (ta hrana podle které chceme některou z úseček zkrátit)
a stiskněte ↵,
• označte kurzorem myši tu část úsečky kterou chcete odstranit (odřezat), dojde
k jejímu odstranění,
• příkaz ukončíte stiskem klávesy ESC,
•

pokračujte tak dlouho až získáte výsledný tvar kružnice

a úsečky

.

Vytvoření kružnice
se středem v bodě 0, 0 a poloměrem 10 mm.
• zadejte příkaz kružnice ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu 0, 0 ↵,
• zadejte hodnotu poloměru 10 ↵.
Vyšrafování oblasti
.
• zadejte příkaz Šrafy ↵ (↵ = Enter),
• v otevřeném panelu Hraniční šrafování klikněte na pole Vzor,
• v otevřeném okně Vzor klikněte na šrafování označené jako ANSI 31,
• stiskněte tlačítko Vybrat objekty,
•
•

označte pomocí kurzoru myši kružnice
,
a úsečku
↵,
v panelu Hraniční šrafování klikněte na tlačítko OK,

potvrďte výběr stiskem

Vytvoření přímé kóty
a její úprava na hodnotu ø 80 H7.
• otevřete položku hlavního menu Kóty,
• vyberte položku Přímá,
• pomocí kurzu myši umístěte kótu na výkres,
•
•
•
•
•
•

kliknutím levým tlačítkem myši na vytvořenou kótu
ji označte,
stiskněte pravé tlačítko myši pro zobrazení místní nabídky označené kóty,
vyberte položku Vlastnosti,
klikněte na znaménku + před skupinou vlastností Text,
klikněte na vlastnost Přepsání textu do tohoto políčka zapište %%c 80 H7,
uzavřete panel Vlastností a 2 x stiskněte klávesu ESC.
+ 0,7

Vytvoření přímé kóty
a její úprava na hodnotu 60 − 0,5 .
• otevřete položku hlavního menu Kóty, vyberte položku Přímá,
• pomocí kurzu myši umístěte kótu na výkres,
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kliknutím levým tlačítkem myši na vytvořenou kótu
ji označte,
stiskněte pravé tlačítko myši pro zobrazení místní nabídky označené kóty,
vyberte položku Vlastnosti,
klikněte na znaménko + před skupinou vlastností Tolerance,
klikněte na vlastnost Zobrazení tolerance a potom na rozbalovací šipku,
ze zobrazených vlastností vyberte možnost Odchylky,
klikněte na vlastnost Dolní mez tolerance do tohoto políčka zapište 0.5,
klikněte na vlastnost Horní mez tolerance do tohoto políčka zapište 0.7,
uzavřete panel Vlastností a 2 x stiskněte klávesu ESC.

Vytvoření přímé kóty
a její úprava na hodnotu 69, 28 ± 0,1.
• otevřete položku hlavního menu Kóty, vyberte položku Přímá,
• pomocí kurzu myši umístěte kótu na výkres,
•
•
•
•
•
•
•
•

kliknutím levým tlačítkem myši na vytvořenou kótu
ji označte,
stiskněte pravé tlačítko myši pro zobrazení místní nabídky označené kóty,
vyberte položku Vlastnosti,
klikněte na znaménko + před skupinou vlastností Tolerance,
klikněte na vlastnost Zobrazení tolerance a potom na rozbalovací šipku,
ze zobrazených vlastností vyberte možnost Symetrické,
klikněte na vlastnost Horní mez tolerance do tohoto políčka zapište 0.1,
uzavřete panel Vlastností a 2 x stiskněte klávesu ESC.

20,2
19,9
ø

Vytvoření přímé kóty
a její úprava na hodnotu
• otevřete položku hlavního menu Kóty, vyberte položku Průměr,
• pomocí kurzu myši umístěte kótu na výkres,
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kliknutím levým tlačítkem myši na vytvořenou kótu
ji označte,
stiskněte pravé tlačítko myši pro zobrazení místní nabídky označené kóty,
vyberte položku Vlastnosti,
klikněte na znaménko + před skupinou vlastností Tolerance,
klikněte na vlastnost Zobrazení tolerance a potom na rozbalovací šipku,
ze zobrazených vlastností vyberte možnost Meze,
klikněte na vlastnost Dolní mez tolerance do tohoto políčka zapište 0.1,
klikněte na vlastnost Horní mez tolerance do tohoto políčka zapište 0.2,
uzavřete panel Vlastností a 2 x stiskněte klávesu ESC.

úkol číslo 4
V programu AutoCAD vytvořte výkres dle zadání samostatného cvičení 4.

Shrnutí

•
•
•
•
•

Označení kóty, kterou chceme upravovat: klikněte levým tlačítkem myši na kótu, kóta se
vykreslí čárkovanou čárou a zobrazí se uchopovací čtverečky.
Vyvolání místní nabídky kóty a zobrazení jejích VLASTNOSTÍ: umístěte kurzor myši na
označenou kótu a stiskněte pravé tlačítko myši.
Panel vlastností označené kóty: v této nabídce použijte svislý posuvník, až naleznete vlastnosti
TOLERANCE.
Vlastnost TOLERANCE. Nyní musíme tuto vlastnost otevřít: klikněte do znaménka + , které je
umístěno před nápisem TOLERANCE, dojde k rozbalení všech vlastností souvisejících
s tolerancemi.
Vlastnost ZOBRAZENÍ TOLERANCE. Pomocí této volby můžeme vybrat způsob zobrazování
tolerancí: klikněte levým tlačítkem myši na tuto vlastnost, vlastnost se označí a v části pro
zadávání přepisujícího textu se objeví rolovací šipka, na kterou klikněte levým tlačítkem myši,
dojde k jejímu otevření, ze seznamu vyberte položku ODCHYLKY tak, že na tuto položku
jednou kliknete levým tlačítkem myši.

Kontrolní otázky a úkoly

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Popište postup pro vytvoření přímé kóty.
Popište postup pro označení kóty.
Jakým způsobem je možné vyvolat panel vlastností kóty?
Jak zobrazíte vlastnost Tolerance?
Které položky obsahuje vlastnost Zobrazení tolerance?
Popište postup pro vytvoření tolerance odchylky.

Pojmy k zapamatování

Kóta, vlastnosti kóty, panel vlastností kóty, tolerance, toleranční pole, typy tolerancí, odchylka,
symetrická tolerance, zobrazení tolerance.

Literatura

1. SPIELMAN, M., ŠPAČAK, J. AutoCAD: názorný průvodce pro verze 2010 a 2011. Vyd. 1. Brno:
Computer Press, 2010. 431 s. Názorný průvodce. ISBN 978-80-251-3120-6.
2. RIDDER, D. AutoCAD 2009. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 336 s. Průvodce. ISBN 978-80-2473059-2.AUTODESK Inc.
3. FINKENSTAIN, E. Mistrovství v AutoCADu: kompletní průvodce uživatele pro verze 2009 a
2010. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. 1230 s. Mistrovství v. ISBN 978-80-251-2764-3.
4. FOŘT, P., KLETEČKA, J. AutoCAD 2010: učebnice. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009. 383 s.
ISBN 978-80-251-2181-8.
5. HOROVÁ, I. 3D modelování a vizualizace v AutoCADu pro verze 2009, 2008 a 2007. Vyd. 1.
Brno: Computer Press, 2008. 256 s. ISBN 978-80-251-2194-8.
6. KLEMENT, M. Grafické programy a multimédia - AutoCAD 2000. 1. vyd. Olomouc: Univerzita
Palackého, Pedagogická fakulta, 2003. 315 s. Skripta. ISBN 80-244-0606-3.
7. KLETEČKA, J., FOŘT, P.
Technické kreslení – učebnice pro střední průmyslové školy. 1.
vydání. Praha, Vydavatelství Computer Press, 2001. 193 s. ISBN 80-7226-367-6.

Průvodce studiem

A jsme opět na konci další studijní disciplíny zaměřené na pokročilé použití programu AutoCAD pro
vytváření 2D grafiky. Touto disciplínou jsme také uzavřeli oblast vytváření 2D grafiky. Znáte již celou
řadu postupů a triků, které Vám umožní vytvářet základní i pokročilou 2D výkresovou dokumentaci.
Pokud jsme užavřeli oblast 2D co bude asi následovat? Odpověď je jednoduchá. Budeme se zabývat
problematikou modelování ve 3D - tedy v prostoru.
V další disciplíně se tedy zaměříme na základní postupy při vytváření objemových (čili prostorových)
ploch a těles. Ukážeme si také problematiku úprav těchto objektů. Takže po zaslouženém odpočinku se
na Vás budu těšit u další disciplíny.

Studijní opora vznikla v rámci ESF projektu „CAD - počítačem podporované technické
kreslení do škol“, s registračním číslem CZ.1.07/1.1.26/02.0091, který je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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