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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 základních pojmů v oblasti vytváření výkresové
dokumentace ve 3D prostoru pomocí aplikace AutoCAD 2013.
Po prostudování tohoto modulu budete schopni:
• používat příkazy pro tvorbu základních prostorových objektů,
• vytvářet koule, válce, kužely a vrchlíky
• vytvářet kvádry, krychle, jehlany, sítě, a klíny,
• používat tyto objekty při tvorbě konkrétních výkresů,
• používat atribut ISOLINES,
• zobrazovat vytvořené objekty pomocí příkazu OKO a 3D ORBIT,
• používat nabídku hlavního menu Modifikace,
• používat příkaz Sloučit,
• používat příkaz Odečíst,
• používat příkaz Průnik,
• vytvářet stínování objektů,
• používat tyto příkazy a nabídky při tvorbě konkrétních prostorových objektů.
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 Kreslení prostorových objektů
v AutoCADu 2013
Cíle

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni:
• používat příkazy pro tvorbu základních prostorových objektů,
• vytvářet koule, válce, kužely a vrchlíky
• vytvářet kvádry, krychle, jehlany, sítě, a klíny,
• používat tyto objekty při tvorbě konkrétních výkresů,
• používat atribut ISOLINES,
• zobrazovat vytvořené objekty pomocí příkazu OKO a 3D ORBIT.

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 vytvářet své první konkrétní 3D výkresy v AutoCADu!!!. Pomyslně jde o další dílek stavebnice,
kterou zcela poskládáme až po prostudování všech kapitol a disciplín. Věříme, že studium se pro Vás
stane 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 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.

1.1 Kreslení prostorových primitiv
Metody tvorby objemových objektů platí obecně, nejsou tedy součástí pouze programu AutoCAD, ale
většiny programů určených pro tvorbu prostorové scény. Jednotlivé postupy lze libovolně kombinovat.

Řadu složitých těles je možné vytvořit různými postupy. Velmi často zvolíme určitý postup pro tvorbu
prostorové scény a při jejím zpracování objevíme podstatně jednodušší a rychlejší postup. Cílem této
kapitoly je objasnit tyto základní postupy.

1.1.1

Tvorba
tělesa
koule

Koule

V programu AutoCAD nakreslete kouli o poloměru 30 mm, jejíž střed leží v bodě 100, 100, 0. Zobrazte ji
pomocí příkazu OKO v axonometrickém pohledu.

Zadání počtu ISO čar pro vykreslení struktury sítě koule.
• zadejte příkaz ISOLINES ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počet ISO čar na 20 a ↵.
Vytvoření koule
• zadejte
• zadejte
• zadejte
• zadejte

s průměrem 30 mm a středem v bodě 100, 100, 0.
příkaz Koule ↵ (↵ = Enter),
souřadnice středu 100, 100 a Enter
volbu P, protože chceme určit rozměry koule pomocí průměru a ↵,
číselnou hodnotu průměru koule 30 a ↵.

Nastavení axonometrického pohledu pomocí příkazu OKO.
• zadejte příkaz Oko ↵ (↵ = Enter),
• zadejte atributy nastavení zobrazení na –1, -1, 1 a ↵,
• dojde k zobrazení axonometrického pohledu, jak je patrné na obr.

1.1.2

Kvádr

Tvorba
tělesa
kvádr

V programu AutoCAD nakreslete kvádr o rozměrech: délka 15 mm, šířka 20 mm a výška 22 mm.
Výchozí bod kvádru zvolte na souřadnici 5, 5, 0. Zobrazte jej pomocí příkazu OKO v axonometrickém
pohledu.

Vytvoření kvádru s počátkem v bodě 5, 5, 0 a délkou 15 mm, šířkou 20 mm, výškou 22 mm.
• zadejte příkaz Kvádr ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počáteční bod kvádru 5, 5, 0 a ↵,
• zadejte volbu D, protože chceme určit rozměry všechny kvádru pomocí délek stran
a ↵,
• zadejte délku strany kvádru 15 a ↵,
• zadejte šířku kvádru 20 a ↵,
• zadejte výšku kvádru 22 a ↵.
Nastavení axonometrického pohledu pomocí příkazu OKO.
• zadejte příkaz Oko ↵ (↵ = Enter),
• zadejte atributy nastavení zobrazení na –1, -1, 1 a ↵,
• dojde k zobrazení axonometrického pohledu, jak je patrné na obr.

1.1.3

Krychle

Tvorba
tělesa
krychle

V programu AutoCAD nakreslete krychli o délce hrany 30 mm. Výchozí bod krychle zvolte na souřadnici
1 0 , 1 0 , 0 . Z o b r a z t e j i p o m o c í p ř í k a z u O K O v axonometrickém pohledu.

Vytvoření krychle s počátkem v bodě 10, 10, 0 a délkou hrany 30 mm.
• zadejte příkaz Kvádr ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počáteční bod krychle 10, 10, 0 a ↵,
• zadejte volbu K, protože chceme nakreslit krychli a ↵,
• zadejte délku strany krychle 30 a ↵.
Nastavení axonometrického pohledu pomocí příkazu OKO.
• zadejte příkaz Oko ↵ (↵ = Enter),
• zadejte atributy nastavení zobrazení na –1, -1, 1 a ↵,
• dojde k zobrazení axonometrického pohledu, jak je patrné na obr.

1.1.4

Válec

V programu AutoCAD nakreslete válec s podstavou o průměru 25 mm a výšce 22 mm. Střed
základny válce má souřadnice 15, 15, 0. Zobrazte jej pomocí příkazu OKO v axonometrickém pohledu.

Tvorba
tělesa válec

Zadání počtu ISO čar pro vykreslení struktury sítě válce.
• zadejte příkaz ISOLINES ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počet ISO čar na 20 a ↵.
Vytvoření válce se středem základny v bodě 15, 15, 0 a podstavou o průměru 25 mm
a výškou 22 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed základny (podstavy) válce 15, 15, 0 a ↵,
• zadejte volbu P, protože chceme určit průměr podstavy válce ↵,
• zadejte průměr podstavy válce 25 a ↵,
• zadejte výšku válce 22 a ↵.
Nastavení axonometrického pohledu pomocí příkazu OKO.
• zadejte příkaz Oko ↵ (↵ = Enter),
• zadejte atributy nastavení zobrazení na –1, -1, 1 a ↵,
• dojde k zobrazení axonometrického pohledu, jak je patrné na obr.

1.1.5

Kužel

V programu AutoCAD nakreslete kužel s podstavou o průměru 22 mm a výšce 25 mm. Střed základny
válce má souřadnice 30, 30, 0. Zobrazte jej pomocí příkazu OKO v axonometrickém pohledu.

Tvorba
tělesa kužel

Zadání počtu ISO čar pro vykreslení struktury sítě kužele.
• zadejte příkaz ISOLINES ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počet ISO čar na 20 a ↵.
Vytvoření kužele se středem základny v bodě 30, 30, 0 a podstavou o průměru 22 mm
a výškou 25 mm.
• zadejte příkaz Kužel ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed základny (podstavy) válce 30, 30, 0 a ↵,
• zadejte volbu P, protože chceme určit průměr podstavy kužele ↵,
• zadejte průměr podstavy kužele 22 a ↵,
• zadejte výšku kužele 25 a ↵.
Nastavení axonometrického pohledu pomocí příkazu OKO.
• zadejte příkaz Oko ↵ (↵ = Enter),
• zadejte atributy nastavení zobrazení na –1, -1, 1 a ↵,
• dojde k zobrazení axonometrického pohledu, jak je patrné na obr.

1.1.6

Klín

V programu AutoCAD nakreslete klín s délkou podstavy 30 mm, šířkou 20 mm a výškou 22 mm.
Výchozí bod klínu zvolte jako 50, 50, 0. Zobrazte jej pomocí příkazu OKO v axonometrickém pohledu.

Tvorba
tělesa klín

Vytvoření klínu s délkou podstavy 30 mm, šířkou 20 mm a výškou 22 mm a výchozím bodem
50, 50, 0.
• zadejte příkaz Klín↵ (↵ = Enter),
• zadejte počáteční bod klínu 50, 50, 0 a ↵,
• zadejte volbu D, protože chceme určit rozměry všechny klínu pomocí délek stran
a ↵,
• zadejte délku strany podstavy klínu 30 a ↵,
• zadejte šířku podstavy klínu 20 a ↵,
• zadejte výšku klínu 22 a ↵.
Nastavení axonometrického pohledu pomocí příkazu OKO.
• zadejte příkaz Oko ↵ (↵ = Enter),
• zadejte atributy nastavení zobrazení na –1, -1, 1 a ↵,
• dojde k zobrazení axonometrického pohledu, jak je patrné na obr.

1.1.7

Anuloid

V programu AutoCAD nakreslete anuloid o hlavním průměru prstence 40 mm a průměru trubky 20 mm.
Střed prstence anuloidu je v b o d ě 3 5 , 3 5 , 0 . Z o b r a z t e j e j p o m o c í p ř í k a z u O K O
v axonometrickém pohledu.

Tvorba
tělesa
anuloid

Zadání počtu ISO čar pro vykreslení struktury sítě anuloidu.
• zadejte příkaz ISOLINES ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počet ISO čar na 20 a ↵.
Vytvoření anuloidu o hlavním průměru prstence 40 mm a průměru trubky 20 mm, střed
prstence anuloidu je v bodě 35, 35, 0.
• zadejte příkaz Anuloid↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed prstence anuloidu 35, 35, 0 a ↵,
• zadejte poloměr prstence anuloidu 40 a ↵,
• zadejte poloměr trubky anuloidu 20 a ↵,
Nastavení axonometrického pohledu pomocí příkazu OKO.
• zadejte příkaz Oko ↵ (↵ = Enter),
• zadejte atributy nastavení zobrazení na –1, -1, 1 a ↵,
• dojde k zobrazení axonometrického pohledu, jak je patrné na obr.

1.1.8

Jehlan

V programu AutoCAD nakreslete jehlan o délce strany podstavy 100 mm a výšce 100 mm. Počátek
podstavy jehlanu je v b o d ě 0 , 0 , 0 . Z o b r a z t e j e j p o m o c í p ř í k a z u O K O v
axonometrickém pohledu.

Tvorba
tělesa
jehlan

Vytvoření jehlanu o délce strany podstavy 100 mm a výšce 100 mm. Počátek podstavy
jehlanu je v bodě 0, 0, 0.
• zadejte příkaz Jehlan↵ (↵ = Enter),
• zadejte volbu H (jako hrana) a Enter,
• zadejte souřadnice prvního rohu základny jehlanu 0, 0, 0 a ↵,
• zadejte souřadnice druhého rohu základny jehlanu 100, 0, 0 a ↵,
• zadejte výšku jehlanu 50 a ↵,
Nastavení axonometrického pohledu pomocí příkazu OKO.
• zadejte příkaz Oko ↵ (↵ = Enter),
• zadejte atributy nastavení zobrazení na –1, -1, 1 a ↵,
• dojde k zobrazení axonometrického pohledu, jak je patrné na obr.

1.1.9

Síť

V programu AutoCAD nakreslete 3D síť o hraně 100 mm. Zobrazte ji pomocí příkazu OKO v
axonometrickém pohledu.

Tvorba
prostorové
sítě

Vytvoření 3D sítě o hraně 100 mm.
• zadejte příkaz ROVINPOVRCH ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního rohu sítě 0, 0, 0 a ↵,
• zadejte souřadnice druhého rohu sítě 100, 100, 0 a ↵,
Nastavení axonometrického pohledu pomocí příkazu OKO.
• zadejte příkaz Oko ↵ (↵ = Enter),
• zadejte atributy nastavení zobrazení na –1, -1, 1 a ↵,
• dojde k zobrazení axonometrického pohledu, jak je patrné na obr.

1.2 Skládání prostorových primitiv
V programu AutoCAD pomocí objemových primitiv, nakreslete 3D výkres, který je patrný z níže
uvedeného obrázku.

1.2.1

Sled úkonů

V prvním sledu kroků bude nutné vytvořit nový uživatelský souřadnicový systém, který bude mít
počátek v bodě 100, 100. Potom příslušná objemová primitiva. Posledním krokem bude zvětšení
výkresu pomocí okna.

Vytvoření uživatelského souřadného systému USS s počátkem v bodě 100,

Tvorba
těles

100, 0
• napište do příkazového řádku příkaz USS a stiskněte ↵ (↵ = Enter),
• zadejte volbu N a potvrďte ↵,
• zadejte s klávesnice nový počátek souřadného systému 100, 100, 0
a potvrďte ↵.
Nastavení axonometrického pohledu pomocí příkazu OKO.
• zadejte příkaz Oko ↵ (↵ = Enter),
• zadejte atributy nastavení zobrazení na –1, -1, 1 a ↵.
Zadání počtu ISO čar pro vykreslení struktury sítě anuloidu.
• zadejte příkaz ISOLINES ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počet ISO čar na 20 a ↵.
Vytvoření objemového primitiva Válec se středem v bodě 0, 0, 0, poloměrem
15 mm a výškou 10 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed základny (podstavy) válce 0, 0, 0 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 15 a ↵,
• zadejte výšku válce 10 a ↵.
Vytvoření objemového primitiva Válec se středem v bodě 0, 0, 10,
poloměrem 5 mm a výškou 40 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed základny (podstavy) válce 0, 0, 10 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 5 a ↵,
• zadejte výšku válce 40 a ↵.
Vytvoření objemového primitiva Koule se středem v bodě 0, 0, 80,
a poloměrem talíře 50.
• zadejte příkaz KOULE ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu vrchlíku 0, 0, 80 a ↵,
• zadejte poloměr koule 30 a ↵,
Zvětšení zobrazení aktuálního pohledu na výkres.
• napište do příkazového řádku příkaz zoom a stiskněte ↵ (↵ = Enter),
• zvolte volbu M jako Maximálně a potvrďte klávesou ↵.

Samostatné cvičení 1

V programu AutoCAD nakreslete 3D výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku.

Izometrický pohled

2D výkres

Zadání

Metodické pokyny pro vypracování:

Zadání počtu ISO čar pro vykreslení struktury sítě koule.
• zadejte příkaz ISOLINES ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počet ISO čar na 20 a ↵.
Nastavení axonometrického pohledu pomocí příkazu OKO.
• zadejte příkaz Oko ↵ (↵ = Enter),
• zadejte atributy nastavení zobrazení na –1, -1, 1 a ↵,
• dojde k zobrazení izometrického pohledu.
Vytvoření koule
s poloměrem 50 mm a středem v bodě 0, 0, 0.
• zadejte příkaz Koule ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu koule 0, 0, 0 a ↵.
• zadejte číselnou hodnotu poloměru koule 50 a ↵.

Pokyny pro
řešení

Vytvoření koule
s poloměrem 50 mm a středem v bodě 0, 200, 0.
• zadejte příkaz Koule ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu koule 0, 200, 0 a ↵.
zadejte číselnou hodnotu poloměru koule 50 a ↵.
Vytvoření koule
s poloměrem 50 mm a středem v bodě 200, 200, 0.
• zadejte příkaz Koule ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu koule 200, 200, 0 a ↵.
• zadejte číselnou hodnotu poloměru koule 50 a ↵.
Vytvoření koule
s poloměrem 50 mm a středem v bodě 200, 0, 0.
• zadejte příkaz Koule ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu koule 200, 0, 0 a ↵.
• zadejte číselnou hodnotu poloměru koule 50 a ↵.
Vytvoření válce
s poloměrem 20 mm, středem první podstavy v bodě 0, 0, 0 a středem
druhé podstavy v bodě 0, 200, 0.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu první podstavy válce 0, 0, 0 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 20 a ↵,
• zvolte volbu S pro zadání středu podstavy druhé podstavy a ↵,
• zadejte souřadnice středu druhé podstavy válce 0, 200, 0 a ↵.
Vytvoření válce
s poloměrem 20 mm, středem první podstavy v bodě 0, 200, 0 a
středem druhé podstavy v bodě 200, 200, 0.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu první podstavy válce 0, 200, 0 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 20 a ↵,
• zvolte volbu S pro zadání středu podstavy druhé podstavy a ↵,
• zadejte souřadnice středu druhé podstavy válce 200, 200, 0 a ↵.
Vytvoření válce
s poloměrem 20 mm, středem první podstavy v bodě 200, 200, 0 a
středem druhé podstavy v bodě 200, 0, 0.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu první podstavy válce 200, 200, 0 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 20 a ↵,
• zvolte volbu S pro zadání středu podstavy druhé podstavy a ↵,
• zadejte souřadnice středu druhé podstavy válce 200, 0, 0 a ↵.
Vytvoření válce
s poloměrem 20 mm, středem první podstavy v bodě 200, 0, 0 a
středem druhé podstavy v bodě 0, 0, 0.
zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
zadejte souřadnice středu první podstavy válce 200, 0, 0 a ↵,
zadejte poloměr podstavy válce 20 a ↵,
zvolte volbu S pro zadání středu podstavy druhé podstavy a ↵,
zadejte souřadnice středu druhé podstavy válce 0, 0, 0 a ↵.
Vytvoření pohledu SKRÝT pro zobrazení viditelných hran tělesa.
• zvolte položku hlavního menu ZOBRAZIT,
• vyberte podpoložku SKRÝT,
• dojde k překreslení tělesa se skrytými hranami tak, jak je to zobrazeno na
následujícím obrázku:

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

Samostatné cvičení

V programu AutoCAD nakreslete 3D výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku.

Izometrický pohled

Metodické pokyny pro vypracování:

Zadání

2D výkres

Pokyny pro
řešení

Zadání počtu ISO čar pro vykreslení struktury sítě koule.
• zadejte příkaz ISOLINES ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počet ISO čar na 20 a ↵.
Nastavení axonometrického pohledu pomocí příkazu OKO.
• zadejte příkaz Oko ↵ (↵ = Enter),
• zadejte atributy nastavení zobrazení na –1, -1, 1 a ↵,
• dojde k zobrazení izometrického pohledu.
Vytvoření 3D sítě
o hraně 200 mm.
• zadejte příkaz ROVINPOVRCH ↵ (tento příkaz není přeložen) (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního rohu sítě 0, 0 a ↵,
• zadejte souřadnice druhého rohu sítě 200, 200 a ↵,
Vytvoření kvádru
s počátkem v bodě 50, 50, 0 a délkou 100 mm, šířkou 100 mm, výškou
20 mm.
• zadejte příkaz Kvádr ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počáteční bod kvádru 50, 50, 0 a ↵,
• zadejte volbu D, protože chceme určit rozměry všechny kvádru pomocí délek stran
a ↵,
• zadejte délku strany kvádru 100 a ↵,
• zadejte šířku kvádru 100 a ↵,
• zadejte výšku kvádru 20 a ↵.

Vytvoření kvádru
s počátkem v bodě 50, 50, 120 a délkou 100 mm, šířkou 100 mm,
výškou 10 mm.
• zadejte příkaz Kvádr ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počáteční bod kvádru 50, 50, 120 a ↵,
• zadejte volbu D, protože chceme určit rozměry všechny kvádru pomocí délek stran
a ↵,
• zadejte délku strany kvádru 100 a ↵,
• zadejte šířku kvádru 100 a ↵,
• zadejte výšku kvádru 10 a ↵.
Vytvoření válce
se středem základny v bodě 60, 60, 20, podstavou o poloměru 10 mm
a výškou 100 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed základny (podstavy) válce 60, 60, 20 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 10 a ↵,
• zadejte výšku válce 100 a ↵.
Vytvoření válce
se středem základny v bodě 60, 140, 20, podstavou o poloměru 10 mm
a výškou 100 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed základny (podstavy) válce 60, 140, 20 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 10 a ↵,
• zadejte výšku válce 100 a ↵.
Vytvoření válce
se středem základny v bodě 140, 140, 20, podstavou o poloměru 10 mm
a výškou 100 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed základny (podstavy) válce 140, 140, 20 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 10 a ↵,
• zadejte výšku válce 100 a ↵.
Vytvoření válce
se středem základny v bodě 140, 60, 20, podstavou o poloměru 10 mm
a výškou 100 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed základny (podstavy) válce 140, 60, 20 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 10 a ↵,
zadejte výšku válce 100 a ↵.
Vytvoření jehlanu
o délce strany podstavy 120 mm a výšce 70 mm. Počátek podstavy
jehlanu je v bodě 40, 40, 120.
• zadejte příkaz Jehlan ↵ (tento příkaz není přeložen) (↵ = Enter),
• zadejte volbu H jako Hrany a ↵,
• zadejte souřadnice prvního rohu základny jehlanu 40, 40, 130 a ↵,
• zadejte souřadnice druhého rohu základny jehlanu 160, 40, 130 a ↵,
• zadejte výšku jehlanu 70 a ↵,
Vytvoření pohledu SKRÝT pro zobrazení viditelných hran tělesa.
• zvolte položku hlavního menu ZOBRAZIT,
• vyberte podpoložku SKRÝT,
• dojde k překreslení tělesa se skrytými hranami.

Vytvoření pohledu 3D ORBIT pro manipulaci s tělesem v prostoru.
• zvolte položku hlavního menu ZOBRAZIT,
• vyberte podpoložku ORBITA,
• v otevřené nabídce vyberte možnost Volná orbita
• přesuňte kurzor myši na jeden ze čtyř uchopovacích bodů,
• stiskněte levé tlačítko myši a držte ho,
• pomocí posunutí myši doprava nebo doleva (případně nahoru a dolů) zobrazte
uvedené těleso tak jak ukazuje následující obrázek:

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

Shrnutí

•
•
•
•
•
•

Metody tvorby objemových objektů platí obecně, nejsou tedy součástí pouze programu
AutoCAD, ale většiny programů určených pro tvorbu prostorové scény. Jednotlivé postupy lze
libovolně kombinovat.
Zadání počtu ISO čar pro vykreslení struktury sítě tělesa: zadejte příkaz ISOLINES ↵ (↵ =
Enter), zadejte počet ISO čar na 20 a ↵.
Nastavení axonometrického pohledu pomocí příkazu OKO: zadejte příkaz Oko ↵ (↵ = Enter),
zadejte atributy nastavení zobrazení na –1, -1, 1 a ↵,
dojde k zobrazení axonometrického pohledu
Vytvoření koule s průměrem 30 mm a středem v bodě 100, 100, 0: zadejte příkaz Koule ↵ (↵
= Enter), zadejte volbu P, protože chceme určit rozměry koule pomocí průměru a ↵,
zadejte číselnou hodnotu průměru koule 30 a ↵.

•

•
•

•

•

•

•

Vytvoření kvádru s počátkem v bodě 5, 5, 0 a délkou 15 mm, šířkou 20 mm, výškou 22 mm:
zadejte příkaz Kvádr ↵ (↵ = Enter), zadejte počáteční bod kvádru 5, 5, 0 a ↵, zadejte volbu
D, protože chceme určit rozměry všechny kvádru pomocí délek stran a ↵, zadejte délku strany
kvádru 15 a ↵, zadejte šířku kvádru 20 a ↵, zadejte výšku kvádru 22 a ↵.
Vytvoření krychle s počátkem v bodě 10, 10, 0 a délkou hrany 30 mm: zadejte příkaz Kvádr ↵
(↵ = Enter), zadejte počáteční bod krychle 10, 10, 0 a ↵, zadejte volbu K, protože chceme
nakreslit krychli a ↵, zadejte délku strany krychle 30 a ↵.
Vytvoření kužele se středem základny v bodě 30, 30, 0 a podstavou o průměru 22 mm
a výškou 25 mm: zadejte příkaz Kužel ↵ (↵ = Enter), zadejte střed základny (podstavy) válce
30, 30, 0 a ↵, zadejte volbu P, protože chceme určit průměr podstavy kužele ↵, zadejte
průměr podstavy kužele 22 a ↵, zadejte výšku kužele 25 a ↵.
Vytvoření klínu s délkou podstavy 30 mm, šířkou 20 mm a výškou 22 mm a výchozím bodem
50, 50, 0: zadejte příkaz Klín↵ (↵ = Enter), zadejte počáteční bod klínu 50, 50, 0 a ↵, zadejte
volbu D, protože chceme určit rozměry všechny klínu pomocí délek stran a ↵, zadejte délku
strany podstavy klínu 30 a ↵, zadejte šířku podstavy klínu 20 a ↵, zadejte výšku klínu 22 a ↵.
Vytvoření anuloidu o hlavním průměru prstence 40 mm a průměru trubky 20 mm, střed
prstence anuloidu je v bodě 35, 35, 0: zadejte příkaz Anuloid↵ (↵ = Enter), zadejte střed
prstence anuloidu 35, 35, 0 a ↵, zadejte poloměr prstence anuloidu 40 a ↵, zadejte poloměr
trubky anuloidu 20 a ↵.
Vytvoření jehlanu o délce strany podstavy 100 mm a výšce 100 mm. Počátek podstavy jehlanu
je v bodě 0, 0, 0: zadejte příkaz Jehlan ↵ (↵ = Enter), zadejte souřadnice prvního rohu
základny jehlanu 0, 0, 0 a ↵, zadejte souřadnice druhého rohu základny jehlanu 100, 0, 0 a
↵, zadejte výšku jehlanu 100 a ↵.
Vytvoření 3D sítě o hraně 100 mm: zadejte příkaz ROVINPOVRCH ↵ (↵ = Enter), zadejte
souřadnice prvního rohu sítě 0, 0, 0 a ↵, zadejte souřadnice druhého rohu sítě 100, 100, 0 a
↵.

Kontrolní otázky a úkoly

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

Popište postup pro vytvoření koule.
Jakým způsobem používáme atribut Isolines?
Popište postup pro vytvoření Kvádru a krychle.
Jakým způsobem používáme příkaz Oko?
Popište postup pro vytvoření klínu a jehlanu.
Popište postup pro vytvoření vrchlíku a anuloidu.
Jak je možné vytvořit prostorovou síť?

Pojmy k zapamatování

3D, 3D prostor, prostorový objekt, prostorové těleso, objemové primitivum, koule, kvádr, krychle,
válec, jehlan, vrchlík, anuloid, prostorová síť, příkaz oko, atribut Isolines.
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2 Úpravy prostorových těles
v AutoCADu 2013
Cíle

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni:
• používat nabídku hlavního menu Modifikace,
• používat příkaz Sloučit,
• používat příkaz Odečíst,
• používat příkaz Průnik,
• vytvářet stínování objektů,
• používat tyto příkazy a nabídky při tvorbě konkrétních prostorových objektů.

Průvodce studiem

V předchozích disciplínách jste se naučili jednu důležitou věc: v AutoCADu je daleko rychlejší tvořit
základní obrazce nebo tělesa a poté je upravovat pomocí editačních nástrojů, než vytvářet více
základních obrazců. Proto příkazy v nabídce Modifikace patří mezi ty nejdůležitější příkazy celého
AutoCADu, a od nyní nás budou pronásledovat stále.
Nicméně příkazy v nabídce Modifikace (sjednocení, rozdíl a průnik) nejsou jedinými editačními nástroji
či pomůckami, které je možné v AutoCADu použít.
Vlastní teorie už opět bude naprosté minimum. Více pozornosti budeme věnovat vlastní práci a aplikací
AutoCAD při řešení konkrétních příkladů a cvičení. Proto si vždy problematiku ukážeme na 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:
120 minut

2.1 Úprava těles pomocí sjednocení

Sjednocení
těles

V programu AutoCAD pomocí použití objemových primitiv, nakreslete 3D výkres, který je patrný z níže
uvedeného obrázku.

2.1.1

První sled úkonů - vytvoření základních těles

V prvním sledu kroků bude nutné vytvořit nový uživatelský souřadnicový systém, který bude mít
počátek v bodě 100, 100. Potom příslušná objemová primitiva, kterými jsou dva válce.

Tvorba
základních
těles

Vytvoření souřadného systému USS s počátkem v bodě 100, 100, 0
• napište do příkazového řádku příkaz USS a stiskněte ↵ (↵ = Enter),
• zadejte volbu N a potvrďte ↵,
• zadejte nový počátek souřadného systému 100, 100, 0 a ↵.
Nastavení axonometrického pohledu pomocí příkazu OKO.
• zadejte příkaz Oko ↵ (↵ = Enter),
• zadejte atributy nastavení zobrazení na –1, -1, 1 a ↵.
Zadání počtu ISO čar pro vykreslení struktury sítě válců.
• zadejte příkaz ISOLINES ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počet ISO čar na 20 a ↵.
Vytvoření objemového primitiva Válec se středem v bodě 0, 0, 0, poloměrem
20 mm a výškou 100 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed základny (podstavy) válce 0, 0, 0 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 20 a ↵,
• zadejte výšku válce 100 a ↵.
Vytvoření objemového primitiva Válec se středem v bodě -50, 0, 50,
poloměrem 5 mm a výškou 40 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed základny (podstavy) válce -50, 0, 50 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 20 a ↵,
• zvolte volbu O pro zadání souřadnic středu druhé podstavy a ↵,
• zadejte souřadnice středu druhé podstavy 50, 0, 50 a ↵.

2.1.2

Druhý sled úkonů - vytvoření sjednocení

Operace
sjednocení

Položka Hlavního menu MODIFIKACE. V této nabídce jsou obsaženy
všechny příkazy pro úpravu 3D těles.
• 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 EDITACE TĚLES. Pomocí této volby můžete upravovat jakákoliv 3D
tělesa.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Podvolba SJEDNOCENÍ. Tato volby sjednotí označené 3D tělesa do
jednoho. Automaticky nakreslí čáry průniku těles.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Označení válce s číslem

.

•

přesuňte kurzor myši na válec označený číslem
tlačítko myši,

•

dojde k označení válce s číslem

Označení válce s číslem

, a stiskněte levé

(vykreslí se čárkovanou čárou).

.

•

přesuňte kurzor myši na válec označený číslem
tlačítko myši,

•

dojde k označení válce s číslem

•

Stiskněte klávesu ENTER pro sjednocení válců

, a stiskněte levé

,
a

.

2.1.3

Třetí sled úkonů - zobrazení stínování

Položka Hlavního menu ZOBRAZIT. V této nabídce jsou obsaženy všechny
příkazy pro zobrazování 3D těles.
• 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 STYLY ZOBRAZENÍ. Pomocí této volby můžete upravovat stínování
3D tělesa.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Podvolba SKRYTÝ. Tato volba skryje všechny neviditelné 3D tělesa.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Zobrazené 3D těleso

se skrytými neviditelnými hranami.

Operace
stínování

2.2 Úprava těles pomocí rozdílu

Rozdíl těles

V programu AutoCAD pomocí booleovských operací, nakreslete 3D výkres, který je patrný z níže
uvedeného obrázku.
Axonometrický pohled prvku

2.2.1

2D výkres prvku

První sled úkonů - tvorba základních těles

Tvorba
těles

Vytvoření souřadného systému USS s počátkem v bodě 100, 100, 0
• napište do příkazového řádku příkaz USS a stiskněte ↵ (↵ = Enter),
• zadejte volbu N a potvrďte ↵,
• zadejte nový počátek souřadného systému 100, 100, 0 a ↵.
Nastavení axonometrického pohledu pomocí příkazu OKO.
• zadejte příkaz Oko ↵ (↵ = Enter),
• zadejte atributy nastavení zobrazení na –1, -1, 1 a ↵.
Zadání počtu ISO čar pro vykreslení struktury sítě válce.
• zadejte příkaz ISOLINES ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počet ISO čar na 20 a ↵.
Vytvoření objemového primitiva Válec se středem v bodě 0, 0, 0, poloměrem
60 mm a výškou 80 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed základny (podstavy) válce 0, 0, 0 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 60 a ↵,
• zadejte výšku válce 80 a ↵.
Vytvoření objemového primitiva Kvádr s počátkem v bodě -80, 0, 0, délkou
160 mm, šířkou 130 mm a výškou 80 mm.
• zadejte příkaz Kvádr ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počáteční bod kvádru -80, 0, 0 a ↵,
• zadejte volbu D, protože chceme určit rozměry všechny kvádru
pomocí délek stran a ↵,
• zadejte délku strany kvádru 160 a ↵,
• zadejte šířku kvádru 130 a ↵,
• zadejte výšku kvádru 80 a ↵.

Vytvoření objemového primitiva Kvádr s počátkem v bodě -60, 130, 0, délkou
120 mm, šířkou 30 mm a výškou 80 mm.
• zadejte příkaz Kvádr ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počáteční bod kvádru -60, 130, 0 a ↵,
• zadejte volbu D, protože chceme určit rozměry všechny kvádru
pomocí délek stran a ↵,
• zadejte délku strany kvádru 120 a ↵,
• zadejte šířku kvádru 30 a ↵,
• zadejte výšku kvádru 80 a ↵.

2.2.2

Druhý sled úkonů - použití booleovské operace rozdíl

Dále použijeme booleovských operací, které jsou základní technikou pro tvorbu složitějších
prostorových těles pomocí množinových operací, které jsou výkonným nástrojem pro tvorbu 3D scén
a objektů.

Položka Hlavního menu MODIFIKACE. V této nabídce jsou obsaženy
všechny příkazy pro úpravu 3D těles.
• 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

Operace
rozdíl

menu.
Volba EDITACE TĚLES. Pomocí této volby můžete upravovat jakákoliv 3D
tělesa.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Podvolba ROZDÍL. Tato volba zobrazí plochu, která je tvořena rozdílem dvou
různých těles. Automaticky nakreslí čáry průniku těles.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Označení válce s číslem
•

přesuňte kurzor myši na válec označený číslem
tlačítko myši,

•

dojde k označení válce s číslem

•

stiskněte klávesu ENTER pro načtení válce

Označení krychle s číslem

2.2.3

.
, a stiskněte levé

(vykreslí se čárkovanou čárou).
.

.

•

přesuňte kurzor myši na krychli označenou číslem
levé tlačítko myši,

•

dojde k označení válce s číslem

•

stiskněte klávesu ENTER pro rozdíl objektů

, a stiskněte

,
a

.

Třetí sled úkonů - použití booleovské operace sjednocení

Operace
sjednocení

Položka Hlavního menu MODIFIKACE. V této nabídce jsou obsaženy
všechny příkazy pro úpravu 3D těles.
• 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 EDITACE TĚLES. Pomocí této volby můžete upravovat jakákoliv 3D
tělesa.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Podvolba SJEDNOCENÍ. Tato volby sjednotí označené 3D tělesa do
jednoho. Automaticky nakreslí čáry průniku těles.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Označení krychle s číslem
•

přesuňte kurzor myši na krychli označenou číslem
levé tlačítko myši,

•

dojde k označení válce s číslem

Označení krychle s číslem

2.2.4

.
, a stiskněte

(vykreslí se čárkovanou čárou).

.

•

přesuňte kurzor myši na krychli označenou číslem
levé tlačítko myši,

•

dojde k označení válce s číslem

•

Stiskněte klávesu ENTER pro sjednocení válců

, a stiskněte

,

Čtvrtý sled úkonů - zobrazení stínování

a

.

Operace
stínování

Položka Hlavního menu ZOBRAZIT. V této nabídce jsou obsaženy všechny
příkazy pro zobrazování 3D těles.
• 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 STYLY ZOBRAZENÍ. Pomocí této volby můžete upravovat stínování
3D tělesa.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Podvolba KONCEPČNÍ. Tato volba skryje všechny neviditelné 3D tělesa.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Zobrazené 3D těleso

se skrytými neviditelnými hranami.

Samostatné cvičení 3

V programu AutoCAD nakreslete 3D výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku.

Izometrický pohled

Metodické pokyny pro vypracování:

Zadání

2D výkres

Pokyny pro
řešení

Zadání počtu ISO čar pro vykreslení struktury sítě koule.
• zadejte příkaz ISOLINES ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počet ISO čar na 20 a ↵.
Nastavení axonometrického pohledu pomocí příkazu OKO.
• zadejte příkaz Oko ↵ (↵ = Enter),
• zadejte atributy nastavení zobrazení na –1, -1, 1 a ↵,
• dojde k zobrazení izometrického pohledu.
Vytvoření kvádru
s počátkem v bodě 0, 0, 0 a délkou 200 mm, šířkou 150 mm, výškou
30 mm.
• zadejte příkaz Kvádr ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počáteční bod kvádru 0, 0, 0 a ↵,
• zadejte volbu D, protože chceme určit rozměry všechny kvádru pomocí délek stran
a ↵,
• zadejte délku strany kvádru 200 a ↵,
• zadejte šířku kvádru 150 a ↵,
• zadejte výšku kvádru 30 a ↵.
Vytvoření kvádru
s počátkem v bodě 0, 120, 30 a délkou 200 mm, šířkou 30 mm, výškou
30 mm.
• zadejte příkaz Kvádr ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počáteční bod kvádru 0, 120, 30 a ↵,
• zadejte volbu D, protože chceme určit rozměry všechny kvádru pomocí délek stran
a ↵,
• zadejte délku strany kvádru 200 a ↵,
• zadejte šířku kvádru 30 a ↵,
• zadejte výšku kvádru 30 a ↵.

Vytvoření kvádru
s počátkem v bodě 0, 0, 20 a délkou 100 mm, šířkou 90 mm, výškou
10 mm.
• zadejte příkaz Kvádr ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počáteční bod kvádru 0, 0, 20 a ↵,
• zadejte volbu D, protože chceme určit rozměry všechny kvádru pomocí délek stran
a ↵,
• zadejte délku strany kvádru 100 a ↵,
• zadejte šířku kvádru 90 a ↵,
• zadejte výšku kvádru 10 a ↵.
Vytvoření válce
se středem základny v bodě 50, 45, 0, podstavou o poloměru 20 mm
a výškou 20 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed základny (podstavy) válce 50, 45, 0 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 20 a ↵,
• zadejte výšku válce 20 a ↵.
Vytvoření válce
se středem základny v bodě 150, 45, 20, podstavou o poloměru 30 mm
a výškou 10 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed základny (podstavy) válce 150, 45, 20 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 30 a ↵,
• zadejte výšku válce 10 a ↵.
Vytvoření válce
se středem základny v bodě 150, 45, 0, podstavou o poloměru 20 mm
a výškou 20 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed základny (podstavy) válce 150, 45, 0 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 20 a ↵,
• zadejte výšku válce 20 a ↵.
Vytvoření SJEDNOCENÍ těles
a
.
• otevřete položku Hlavního menu MODIFIKACE,
• zvolte položku EDITACE TĚLES,
• zvolte podvolbu SJEDNOCENÍ,
•

pomocí kurzoru myši označte kvádr s číslem

,

•
•

pomocí kurzoru myši označte kvádr s číslem
,
stiskem klávesy ENTER dojde ke sjednocení obou těles.

Vytvoření ROZDÍLU těles
a
.
• otevřete položku Hlavního menu MODIFIKACE,
• zvolte položku EDITACE TĚLES,
• zvolte podvolbu ROZDÍL,
•

pomocí kurzoru myši označte upravený kvádr s číslem
potvrďte tento výběr,

•

pomocí kurzoru myši označte kvádr s číslem
tento výběr.

a stiskem klávesy ENTER

a stiskem klávesy ENTER potvrďte

Vytvoření ROZDÍLU těles
a
.
• otevřete položku Hlavního menu MODIFIKACE,
• zvolte položku EDITACE TĚLES, a také zvolte podvolbu ROZDÍL,
•

pomocí kurzoru myši označte upravený kvádr s číslem

•

pomocí kurzoru myši označte válec s číslem

a ↵ (↵ = Enter),

a ↵.

Vytvoření ROZDÍLU těles
a
.
• otevřete položku Hlavního menu MODIFIKACE,
• zvolte položku EDITACE TĚLES, a také zvolte podvolbu ROZDÍL,
•

pomocí kurzoru myši označte upravený kvádr s číslem

•

pomocí kurzoru myši označte válec s číslem

a ↵.

a ↵ (↵ = Enter),

Vytvoření ROZDÍLU těles
a
.
• otevřete položku Hlavního menu MODIFIKACE,
• zvolte položku EDITACE TĚLES, a také zvolte podvolbu ROZDÍL,
•

pomocí kurzoru myši označte upravený kvádr s číslem

•

pomocí kurzoru myši označte válec s číslem

a ↵ (↵ = Enter),

a ↵.

Vytvoření Gouraudova stínování objektu.
• otevřete položku Hlavního menu ZOBRAZIT,
• zvolte položku STÍN,
• zvolte podvolbu GORAUDOVO STÍNOVÁNÍ,
•
•
•
•

označte vystínované těleso
pomocí kurzoru myši,
stiskněte pravé tlačítko myši pro vyvolání místní nabídky,
v místní nabídce klikněte na volbu VLASTNOSTI,
v panelu vlastností změňte barvu stínu objektu, pomocí vlastnosti BARVA.

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

2.3 Úprava těles pomocí vícenásobného rozdílu a sjednocení

Sjednocení
a rozdíl

V programu AutoCAD pomocí booleovských operací, nakreslete 3D výkres, který je patrný z níže
uvedeného obrázku.
Axonometrický pohled prvku

2.3.1

2D výkres prvku

První sled úkonů - tvorba základních těles

Tvorba
těles

Vytvoření souřadného systému USS s počátkem v bodě 100, 100, 0
• napište do příkazového řádku příkaz USS a stiskněte ↵,
• zadejte volbu N a potvrďte ↵,
• zadejte nový počátek souřadného systému 100, 100, 0 a ↵.
Nastavení axonometrického pohledu pomocí příkazu OKO.
• zadejte příkaz Oko ↵ (↵ = Enter),
• zadejte atributy nastavení zobrazení na –1, -1, 1 a ↵.
Zadání počtu ISO čar pro vykreslení struktury sítě válce.
• zadejte příkaz ISOLINES ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počet ISO čar na 20 a ↵.
Vytvoření objemového primitiva Válec se středem v bodě 0, 0, 0, poloměrem
50 mm a výškou 40 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed základny (podstavy) válce 0, 0, 0 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 50 a ↵,
• zadejte výšku válce 40 a ↵.
Vytvoření objemového primitiva Kvádr s počátkem v bodě -50, 0, 0, délkou
100 mm, šířkou 220 mm a výškou 40 mm.
• zadejte příkaz Kvádr ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počáteční bod kvádru -50, 0, 0 a ↵,
• zadejte volbu D a ↵, zadejte délku strany kvádru 100 a ↵, zadejte
šířku kvádru 220 a ↵, zadejte výšku kvádru 40 a ↵.
Vytvoření objemového primitiva Kvádr s počátkem v bodě -25, 170, 0, délkou
50 mm, šířkou 50 mm a výškou 40 mm.
• zadejte příkaz Kvádr ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počáteční bod kvádru -25, 170, 0 a ↵,
• zadejte volbu D a ↵, zadejte délku strany kvádru 50 a ↵, zadejte
šířku kvádru 50 a ↵, zadejte výšku kvádru 40 a ↵.

2.3.2

Operace
sjednocení
a rozdíl

Druhý sled úkonů - použití rozdílu a sjednocení

Vytvoření rozdílu těles
a
.
• zvolte položku hlavního menu Modifikace,
• zvolte podvolbu Editace těles,
• zvolte volbu Rozdíl,
•

pomocí kurzoru myši označte kvádr

a stiskněte ↵,

•
•

pomocí kurzoru myši označte kvádr
a stiskněte ↵,
dojde k vytvoření rozdílu uvedených těles a také k jejich sjednocení.

Vytvoření sjednocení těles
a
.
• zvolte položku hlavního menu Modifikace,
• zvolte podvolbu Editace těles,
• zvolte volbu Sjednocení,
•
•

pomocí kurzoru myši označte kvádr
dojde k jejich sjednocení.

a válec

a stiskněte ↵,

Těmito úpravami vznikne uvedené těleso.

2.3.3

Třetí sled úkonů - další tvorba základních těles

Tvorba
dalších
těles

Dále je nutné vytvořit dva další objekty typu válec, které budeme v další části příkladu upravovat tak,
aby vznikl výsledný tvar.

Vytvoření objemového primitiva Válec se středem v bodě 0, 0, 0, poloměrem
25 mm a výškou 40 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed základny (podstavy) válce 0, 0, 0 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 25 a ↵,
• zadejte výšku válce 40 a ↵.
Vytvoření objemového primitiva Válec se středem první podstavy v bodě -50,
195, 20, středem druhé podstavy v bodě 50, 195, 20 a poloměrem 10 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed první základny (podstavy) válce -50, 195, 20 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 10 a ↵,
• zvolte možnost Střed druhého konce, tím že napíšete S a ↵,
• zadejte souřadnice středu druhé základny 50, 195, 20 a ↵.

2.3.4

Čtvrtý sled úkonů - použití rozdílu

Operace
rozdíl

Položka Hlavního menu MODIFIKACE.
• 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 EDITACE TĚLES. Pomocí této volby můžete upravovat jakákoliv 3D
tělesa.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Podvolba ROZDÍL. Tato volba provede rozdíl označených 3D těles.
Automaticky nakreslí čáry průniku těles.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Označení kvádru s číslem

.

•

přesuňte kurzor myši na kvádr označený číslem
tlačítko myši,

•
•

dojde k označení krychle s číslem
.
potvrďte výběr stiskem klávesy ENTER.

Označení válce s číslem

a

, a stiskněte levé

.

•

přesuňte kurzor myši na válec označený číslem
tlačítko myši,

, a stiskněte levé

•

přesuňte kurzor myši na válec označený číslem
tlačítko myši,

, a stiskněte levé

•

dojde k označení válce s číslem

•

stiskněte ENTER pro provedení rozdílu objektů

a

,
,

a

.

2.3.5

Pátý sled úkonů - vytvoření stínování

Operace
stínování

Položka Hlavního menu ZOBRAZIT. V této nabídce jsou obsaženy všechny
příkazy pro zobrazování 3D těles.
• 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.
Podvolba SKRÝT. Tato volba skryje všechny neviditelné 3D tělesa.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Výsledné 3D těleso se skrytými neviditelnými hranami.

2.4 Úprava těles pomocí operace průnik
V programu AutoCAD pomocí booleovských operací, nakreslete 3D výkres, který je patrný z níže
uvedeného obrázku.
Axonometrický pohled prvku

2D výkres prvku

Průnik

2.4.1

První sled úkonů - tvorba základních těles

Vytvoření souřadného systému USS s počátkem v bodě 100, 100, 0
• napište do příkazového řádku příkaz USS a stiskněte ↵,
• zadejte volbu N a potvrďte ↵,
• zadejte nový počátek souřadného systému 100, 100, 0 a ↵.
Nastavení axonometrického pohledu pomocí příkazu OKO.
• zadejte příkaz Oko ↵ (↵ = Enter),
• zadejte atributy nastavení zobrazení na –1, -1, 1 a ↵.

Tvorba
těles

Zadání počtu ISO čar pro vykreslení struktury sítě válce.
• zadejte příkaz ISOLINES ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počet ISO čar na 20 a ↵.
Vytvoření objemového primitiva Válec se středem první podstavy v bodě 0, 0,
50, středem druhé podstavy v bodě 0, 100, 50 a poloměrem 50 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed první základny (podstavy) válce 0, 0, 50 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 50 a ↵,
• zvolte možnost Střed druhého konce, tím že napíšete S a ↵,
• zadejte souřadnice středu druhé základny 0, 100, 50 a ↵.
Vytvoření objemového primitiva Válec se středem první podstavy v bodě 0,
100, 50, středem druhé podstavy v bodě 0, 200, 50 a poloměrem 50 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed první základny (podstavy) válce 0, 100, 50 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 50 a ↵,
• zvolte možnost Střed druhého konce, tím že napíšete S a ↵,
• zadejte souřadnice středu druhé základny 0, 200, 50 a ↵.
Vytvoření objemového primitiva Kvádr s počátkem v bodě -40, 0, 0, délkou
80 mm, šířkou 100 mm a výškou 100 mm.
• zadejte příkaz Kvádr ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počáteční bod kvádru -40, 0, 0 a ↵,
• zadejte volbu D a ↵, zadejte délku strany kvádru 80 a ↵, zadejte
šířku kvádru 100 a ↵, zadejte výšku kvádru 100 a ↵.
Vytvoření objemového primitiva Kvádr s počátkem v bodě -30, 150, 0, délkou
60 mm, šířkou 50 mm a výškou 100 mm.
• zadejte příkaz Kvádr ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počáteční bod kvádru -30, 150, 0 a ↵,
• zadejte volbu D a ↵, zadejte délku strany kvádru 60 a ↵, zadejte
šířku kvádru 50 a ↵, zadejte výšku kvádru 100 a ↵.

2.4.2

Druhý sled úkonů - použití operace průnik

Operace
průnik

Položka Hlavního menu MODIFIKACE.
• 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 EDITACE TĚLES. Pomocí této volby můžete upravovat jakákoliv 3D
tělesa.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Podvolba PRŮNIK. Tato volba provede průnik označených 3D těles.
Automaticky nakreslí čáry průniku těles.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Označení kvádru s číslem

.

•

přesuňte kurzor myši na kvádr označený číslem
tlačítko myši,

•

dojde k označení kvádru s číslem

Označení válce s číslem

, a stiskněte levé

.

.

•

přesuňte kurzor myši na válec označený číslem
tlačítko myši,

•

dojde k označení válce s číslem

•

stiskněte ENTER pro provedení průniku objektů

, a stiskněte levé

,
a

.

2.4.3

Třetí sled úkonů - použití operace rozdíl

Operace
rozdíl

Položka Hlavního menu MODIFIKACE.
• 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 EDITACE TĚLES. Pomocí této volby můžete upravovat jakákoliv 3D
tělesa.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Podvolba ROZDÍL. Tato volba provede rozdíl označených 3D těles.
Automaticky nakreslí čáry průniku těles.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Označení válce s číslem

.

•

přesuňte kurzor myši na válec označený číslem
tlačítko myši,

•
•

dojde k označení válce s číslem
.
potvrďte výběr stiskem klávesy ENTER.

Označení kvádru s číslem

, a stiskněte levé

.

•

přesuňte kurzor myši na kvádr označený číslem
tlačítko myši,

•

dojde k označení kvádru s číslem

•

stiskněte ENTER pro provedení rozdílu objektů

, a stiskněte levé

,
a

.

2.4.4

Operace
sjednocení

Čtvrtý sled úkonů - použití operace sjednocení

Položka Hlavního menu MODIFIKACE. V této nabídce jsou obsaženy
všechny příkazy pro úpravu 3D těles.
• 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 EDITACE TĚLES. Pomocí této volby můžete upravovat jakákoliv 3D
tělesa.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Podvolba SJEDNOCENÍ. Tato volby sjednotí označené 3D tělesa do
jednoho. Automaticky nakreslí čáry průniku těles.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Označení upraveného válce s číslem

.

•

přesuňte kurzor myši na válec označený číslem
tlačítko myši,

•

dojde k označení upraveného válce s číslem
čárkovanou čárou).

, a stiskněte levé
(vykreslí se

Označení upraveného válce s číslem

2.4.5

.

•

přesuňte kurzor myši na válec označený číslem
tlačítko myši,

•

dojde k označení upraveného válce s číslem

•

stiskněte klávesu ENTER pro sjednocení válců

, a stiskněte levé

,
a

.

Pátý sled úkonů - zobrazení stínování

Položka Hlavního menu ZOBRAZIT. V této nabídce jsou obsaženy všechny
příkazy pro zobrazování 3D těles.
Volba STYLY ZOBRAZENÍ. Pomocí této volby můžete upravovat stínování
3D tělesa.
Podvolba Koncepční Tato volba skryje všechny neviditelné 3D tělesa a
vystínuje plochy tělesa určitou barvou.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
• dojde k vystínování tělesa černou barvou.
Označení vystínovaného 3D tělesa
a úprava barvy stínu.

se skrytými neviditelnými hranami

Operace
stínování

Samostatné cvičení
4

V programu AutoCAD nakreslete 3D výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku.

Izometrický pohled

Metodické pokyny pro vypracování:

Zadání

2D výkres

Pokyny pro
řešení

Zadání počtu ISO čar pro vykreslení struktury sítě koule.
• zadejte příkaz ISOLINES ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počet ISO čar na 20 a ↵.
Nastavení axonometrického pohledu pomocí příkazu OKO.
• zadejte příkaz Oko ↵ (↵ = Enter),
• zadejte atributy nastavení zobrazení na –1, -1, 1 a ↵,
• dojde k zobrazení izometrického pohledu.
Vytvoření válce
se středem základny v bodě 0, 0, 0, podstavou o poloměru 25 mm
a výškou 40 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed základny (podstavy) válce 0, 0, 0 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 25 a ↵,
• zadejte výšku válce 40 a ↵.
Vytvoření válce
se středem základny v bodě 0, 0, 0, podstavou o poloměru 10 mm
a výškou 40 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed základny (podstavy) válce 0, 0, 0 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 10 a ↵,
• zadejte výšku válce 40 a ↵.
Vytvoření válce
se středem základny v bodě 0, 200, -10, podstavou o poloměru 50 mm
a výškou 60 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed základny (podstavy) válce 0, 200, -10 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 50 a ↵,
• zadejte výšku válce 60 a ↵.
Vytvoření válce
se středem základny v bodě 0, 200, -10, podstavou o poloměru 20 mm
a výškou 60 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed základny (podstavy) válce 0, 200, -10 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 20 a ↵,
• zadejte výšku válce 60 a ↵.

Vytvoření válce
se středem základny v bodě 0, 80, 30, podstavou o poloměru 10 mm
a výškou 10 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed základny (podstavy) válce 0, 80, 30 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 10 a ↵,
• zadejte výšku válce 10 a ↵.
Vytvoření válce
se středem základny v bodě 0, 120, 30, podstavou o poloměru 10 mm
a výškou 10 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed základny (podstavy) válce 0, 120, 30 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 10 a ↵,
• zadejte výšku válce 10 a ↵.
Vytvoření kvádru
s počátkem v bodě -20, 0, 0 a délkou 40 mm, šířkou 200 mm, výškou
40 mm.
• zadejte příkaz Kvádr ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počáteční bod kvádru -20, 0, 0 a ↵,
• zadejte koncový bod kvádru 20, 200,40 a ↵.
Vytvoření kvádru
s počátkem v bodě -10, 80, 30 a délkou 20 mm, šířkou 40 mm, výškou
10 mm.
• zadejte příkaz Kvádr ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počáteční bod kvádru -10, 80, 30 a ↵,
• zadejte koncový bod kvádru 10, 120, 40 a ↵.
Vytvoření kvádru
s počátkem v bodě -50, 190, -10 a délkou 10 mm, šířkou 20 mm,
výškou 60 mm.
• zadejte příkaz Kvádr ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počáteční bod kvádru -50, 190, -10 a ↵,
• zadejte koncový bod kvádru -40, 210, 50 a ↵.
Vytvoření SJEDNOCENÍ těles
,
a
.
• otevřete položku Hlavního menu MODIFIKACE,
• zvolte položku EDITACE TĚLES,
• zvolte podvolbu SJEDNOCENÍ,
•

pomocí kurzoru myši označte válec s číslem

,

•

pomocí kurzoru myši označte válec s číslem

,

•
•

pomocí kurzoru myši označte kvádr s číslem
,
stiskem klávesy ENTER dojde ke sjednocení obou těles.

Vytvoření SJEDNOCENÍ těles
,
a
.
• otevřete položku Hlavního menu MODIFIKACE,
• zvolte položku EDITACE TĚLES,
• zvolte podvolbu SJEDNOCENÍ,
•

pomocí kurzoru myši označte válec s číslem

,

•

pomocí kurzoru myši označte válec s číslem

,

•
•

pomocí kurzoru myši označte kvádr s číslem
,
stiskem klávesy ENTER dojde ke sjednocení obou těles.

Vytvoření ROZDÍLU těles
a
.
• otevřete položku Hlavního menu MODIFIKACE,
• zvolte položku EDITACE TĚLES,
• zvolte podpoložku ROZDÍL,
•

pomocí kurzoru myši označte upravený válec s číslem

•

pomocí kurzoru myši označte kvádr s číslem

a ↵.

a ↵ (↵ = Enter),

Vytvoření ROZDÍLU těles
a
.
• otevřete položku Hlavního menu MODIFIKACE,
• zvolte položku EDITACE TĚLES,
• zvolte podpoložku ROZDÍL,
•

pomocí kurzoru myši označte upravený válec s číslem

•

pomocí kurzoru myši označte válec s číslem

a ↵ (↵ = Enter),

a ↵.

Vytvoření ROZDÍLU těles
a
.
• otevřete položku Hlavního menu MODIFIKACE,
• zvolte položku EDITACE TĚLES,
• zvolte podpoložku ROZDÍL,
•

pomocí kurzoru myši označte upravený válec s číslem

•

pomocí kurzoru myši označte válec s číslem

a ↵ (↵ = Enter),

a ↵.

Vytvoření ROZDÍLU těles
a
.
• otevřete položku Hlavního menu MODIFIKACE,
• zvolte položku EDITACE TĚLES,
• zvolte podpoložku ROZDÍL,
•

pomocí kurzoru myši označte upravený kvádr s číslem

pomocí kurzoru myši označte upravený kvádr s číslem

a ↵ (↵ = Enter),

a ↵.

Vytvoření Gouraudova stínování objektu.
• otevřete položku Hlavního menu ZOBRAZIT,
• zvolte položku STYLY ZOBRAZENÍ,
• zvolte podvolbu KONCEPČNÍ,
Vytvoření pohledu 3D ORBIT pro manipulaci s tělesem v prostoru.
• zvolte položku hlavního menu ZOBRAZIT,
• vyberte podpoložku 3D ORBIT,
• přesuňte kurzor myši na jeden ze čtyř uchopovacích bodů,
• stiskněte levé tlačítko myši a držte ho,
• pomocí posunutí myši doprava nebo doleva (případně nahoru a dolů) zobrazte
uvedené těleso tak jak ukazuje následující obrázek:

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

Shrnutí

•
•
•

•

•

•
•

Zadání počtu ISO čar pro vykreslení struktury sítě koule: zadejte příkaz ISOLINES ↵ (↵ =
Enter), zadejte počet ISO čar na 20 a ↵.
Nastavení axonometrického pohledu pomocí příkazu OKO: zadejte příkaz Oko ↵ (↵ = Enter),
zadejte atributy nastavení zobrazení na –1, -1, 1 a ↵, dojde k zobrazení izometrického
pohledu.
Vytvoření SJEDNOCENÍ těles: otevřete položku Hlavního menu MODIFIKACE, zvolte položku
EDITACE TĚLES, zvolte podvolbu SJEDNOCENÍ, pomocí kurzoru myši označte těleso,
pomocí kurzoru myši označte další těleso, stiskem klávesy ENTER dojde ke sjednocení obou
těles.
Vytvoření ROZDÍLU těles: otevřete položku Hlavního menu MODIFIKACE, zvolte položku
EDITACE TĚLES, zvolte podvolbu ROZDÍL, pomocí kurzoru myši těleso stiskem klávesy
ENTER potvrďte tento výběr, pomocí kurzoru myši označte další těleso a stiskem klávesy
ENTER potvrďte tento výběr.
Vytvoření PRŮNIKU těles: otevřete položku Hlavního menu MODIFIKACE, zvolte položku
EDITACE TĚLES, zvolte podvolbu PRŮNIK, pomocí kurzoru myši těleso stiskem klávesy
ENTER potvrďte tento výběr, pomocí kurzoru myši označte další těleso a stiskem klávesy
ENTER potvrďte tento výběr.
Vytvoření Gouraudova stínování objektu: otevřete položku Hlavního menu ZOBRAZIT, zvolte
položku STYLY ZOBRAZENÍ, zvolte podvolbu KONCEPČNÍ.
Vytvoření pohledu 3D ORBIT pro manipulaci s tělesem v prostoru: zvolte položku hlavního
menu ZOBRAZIT, vyberte podpoložku 3D ORBIT, přesuňte kurzor myši na jeden ze čtyř
uchopovacích bodů, stiskněte levé tlačítko myši a držte ho, pomocí posunutí myši doprava
nebo doleva (případně nahoru a dolů) zobrazte uvedené těleso.

Kontrolní otázky a úkoly

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Popište postup použití atributu Isolines.
Popište postup použití příkazu Oko.
Které tři booleovské operace s tělesy rozeznáváme?
Jakým způsobem provedeme sjednocení těles?
Jakým způsobem provedeme rozdíl těles?
Jakým způsobem provedeme průnik těles?
Pro volné otáčení tělesem v prostoru existuje funkce?
jakým způsobem můžeme vytvořit stínování tělesa?

Pojmy k zapamatování

3D, 3D prostor, prostorový objekt, příkaz oko, atribut Isolines, booleovské operace, operace
sjednocení, operace rozdíl, operace průnik, stín, stínování, goralovo stínování, 3D scéna, 3D Orbit.
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Průvodce studiem

A jsme opět na konci další studijní disciplíny zaměřené na základní použití programu AutoCAD 2013 pro
vytváření 3D grafiky. Jistě začínáte pozorovat, že se postupně mění Váš pohled na počítač. Již to není
jen uzavřená „skříňka“, o které jste nevěděli co je uvnitř, ale víte co v ní je a hlavně k čemu to všechno
slouží.
Jednoduše, stáváte se z běžného pasivního uživatele počítače poučeným odborníkem. Váš přístup
postupně začíná být aktivní a tvůrčí. Jen tak dále!
V další disciplíně se zaměříme na prohloubení Vaši znalostí a dovedností s programem AutoCAD 2013
při vytváření složitější 3D grafiky. 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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