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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 použití pokročilých metod v oblasti vytváření výkresové
dokumentace ve 3D prostoru pomocí aplikace AutoCAD 2013.
Po prostudování tohoto modulu budete schopni:
• pracovat s nabídkou hlavního menu Kresli
• pracovat s její položkou Plochy,
• používat položku Rotační plocha,
• pracovat s její položkou Tělesa,
• používat položku Vysunutí,
• používat metodu rotace,
• používat metodu vytažení,
• používat tyto metody při tvorbě konkrétních výkresů,
• používat položku Odříznout,
• používat metodu odřezání,
• používat tuto metodu 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 Použití metod rotace a vytažení
v AutoCADu 2013
Cíle

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni:
• pracovat s nabídkou hlavního menu Kresli
• pracovat s její položkou Plochy,
• používat položku Rotační plocha,
• pracovat s její položkou Tělesa,
• používat položku Vysunutí,
• používat metodu rotace,
• používat metodu vytažení,
• používat tyto metody při tvorbě konkrétních výkresů.

Průvodce studiem

Vítejte u další disciplíny, která je zároveň poslední v tomto modulu, věnovanému použití aplikace
AutoCAD. 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 pokročilé 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 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.

Potřebný čas pro studium kapitoly:
120 minut

1.1 Použití metody rotace

Metoda
rotace

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

Axonometrický pohled prvku

1.1.1

2D výkres prvku

První sled úkonů - tvorba objektů k rotaci

Tvorba
základních
objektů

Vytvoření souřadného systému USS s počátkem v bodě 100, 50, 0
• napište do příkazového řádku příkaz USS a stiskněte ↵ (↵ = Enter),
• zadejte volbu N a potvrďte ↵,
• zadejte nový počátek souřadného systému 100, 50, 0 a ↵.
Zadání počtu ISO čar pro vykreslení struktury sítě válce.
• zadejte příkaz ISOLINES ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počet ISO čar na 20 a ↵.
Vytvoření svislé osy .
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu 40, -10 a ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu 40, 150 a ↵,
Vytvoření úsečky tvořící bokorys prvku.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu 0, 0 a ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu 0, 30 a ↵,
Vytvoření úsečky tvořící bokorys prvku.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu 0, 30 a ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu 20, 40 a ↵,
Vytvoření úsečky tvořící bokorys prvku.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu 20, 40 a ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu 20, 60 a ↵,
Vytvoření úsečky tvořící bokorys prvku.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu 20, 60 a ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu 0, 70 a ↵,
Vytvoření úsečky tvořící bokorys prvku.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu 0, 70 a ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu 0, 130 a ↵,
Vytvoření úsečky tvořící bokorys prvku.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu 0, 130 a ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu 30, 140 a ↵,
Vytvoření a úprava kružnice tvořící bokorys prvku.
• zadejte příkaz kružnice ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu kružnice 0, 100 a ↵,
• zadejte poloměr kružnice 20 a ↵,
• vyvolejte příkaz Ořež,

1.1.2

•

označte pomocí kurzoru myši úsečku

•

označte pomocí kurzoru myši tu část kružnice
odstranit.

Druhý sled úkonů - tvorba rotační plochy

a ↵,
, kterou chcete

Rotování

Položka Hlavního menu KRESLI. V této nabídce jsou obsaženy všechny
příkazy pro vytváření 3D těles.
• otevření položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Volba MODELOVÁNÍ. Pomocí této volby můžete vytvářet 3D plochy.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Podvolba ROTACE. Tato volba umožňuje vytvářet rotační plochy podle
definované osy rotace.
• zvolení položky: přesuňte kurzor myši nad tuto položku a stlačte
jednou levé tlačítko myši
Označení úsečky bokorysu s číslem
kolem osy rotace.

, kterou chceme použít pro rotování

•

přesuňte kurzor myši na úsečku označenou číslem
levé tlačítko myši,

, a stiskněte

•
•

dojde k označení úsečky s číslem
(vykreslí se čárkovanou čárou),
Výběr potvrďte stiskem klávesy ENTER.

Označení osy rotace číslem
.
• přesuňte kurzor na myši první koncový bod osy rotace označenou

•
•
•
•

číslem
, a stiskněte levé tlačítko myši (pokud nemáte zapnutý
uchopovací režim, tak jej zapněte),
přesuňte kurzor na myši druhý koncový bod osy rotace označenou
číslem
, a stiskněte levé tlačítko myši,
dále zadejte úhel rotace prvku kolem osy (explicitně je zadán úhel
360°) proto stačí stisknout klávesu ENTER,
dojde k vytvoření požadované 3D plochy,
Pokračujte stejným způsobem i u ostatních čar bokorysu.

1.1.3

Třetí sled úkonů - dokončení rotační plochy

Další
rotování

Položka Hlavního menu KRESLI. V této nabídce jsou obsaženy všechny
příkazy pro vytváření 3D těles.
Volba MODELOVÁNÍ. Pomocí této volby můžete vytvářet 3D plochy.
Podvolba ROTACE. Tato volba umožňuje vytvářet rotační plochy podle
definované osy rotace.
Označení úsečky bokorysu s číslem
kolem osy rotace.

, kterou chceme použít pro rotování

•

přesuňte kurzor myši na úsečku označenou číslem
levé tlačítko myši,

•

dojde k označení úsečky s číslem

, a stiskněte

(vykreslí se čárkovanou čárou).

Označení osy rotace číslem
.
• přesuňte kurzor na myši první koncový bod osy rotace označenou

•
•
•

číslem
, a stiskněte levé tlačítko myši (pokud nemáte zapnutý
uchopovací režim, tak jej zapněte),
přesuňte kurzor na myši druhý koncový bod osy rotace označenou
číslem
, a stiskněte levé tlačítko myši,
dále zadejte úhel rotace prvku kolem osy (explicitně je zadán úhel
360°) proto stačí stisknout klávesu ENTER,
dojde k vytvoření požadované 3D plochy.

1.1.4

Čtvrtý sled úkonů - tvorba stínování

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.
Označení vystínovaného 3D tělesa
a úprava barvy stínu.

se skrytými neviditelnými hranami

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:

.
Vytvoření svislé osy rotace
• zadejte příkaz úsečka, potvrďte ↵ (↵ = Enter),
• zvolte první bod 100, -10 a ↵,
• zvolte druhý bod 100, 160 a ↵,
Vytvoření obdélníka
s počátkem v bodě 0, 0, a velikosti 80 x 50 mm:
• zadejte příkaz obdélník, potvrďte ↵ (↵ = Enter),
• zvolte první bod obdélníka 0, 0 a ↵,
• zvolte druhý bod obdélníka 80, 50 a ↵,

Pokyny pro
řešení

Vytvoření obdélníka
s počátkem v bodě 30, 50, a velikosti 50 x 40 mm:
• zadejte příkaz obdélník, potvrďte ↵ (↵ = Enter),
• zvolte první bod obdélníka 30, 50 a ↵,
• zvolte druhý bod obdélníka 80, 90 a ↵,
Vytvoření obdélníka
s počátkem v bodě 60, 90, a velikosti 20 x 60 mm:
• zadejte příkaz obdélník, potvrďte ↵ (↵ = Enter),
• zvolte první bod obdélníka 60, 90 a ↵,
• zvolte druhý bod obdélníka 80, 150 a ↵,
Použití příkazu Rozlož pro úpravu obdélníků
•
•
•
Použití
•
•
•
•
Použití
•
•
•
•
•
•

,

,a

.

Pomocí kurzoru myši označte obdélníky
, ,a
zadejte příkaz Rozlož,
dojde k rozložení obdélníků na jednotlivé úsečky.

,

příkazu Zaobli pro vytvoření oblouku o poloměru 5 mm na obdélníku
zadejte příkaz Zaobli ↵ (↵ = Enter),
zadejte poloměr zaoblení 5 ↵,
opět zadejte příkaz Zaobli a ↵,
kurzorem myši označte úsečku příslušné hrany obdélníka

.

.

příkazu Zkos pro vytvoření zkosení hran o velikosti 4 x 45° na obdélnících
zadejte příkaz Zkos ↵ (↵ = Enter),
zadejte volbu hrana pomocí písmene H a ↵,
zadejte velikost zkosení ve směru osy x 4 a ↵,
zadejte velikost zkosení ve směru osy y 4 a ↵,
opět zadejte příkaz Zkos a ↵,
kurzorem myši označte úsečku příslušné hrany obdélníků

a

a

.

.

Použijte příkazu Ořež pro úpravu obdélníků
,
a
do uvedeného tvaru.
• zadejte příkaz Ořež, potvrďte ↵ (↵ = Enter),
• označte ořezávající hrany (ty hrany podle které chcete některou z úseček zkrátit)
a stiskněte ↵,
• označte kurzorem myši ty části úseček které chcete odstranit (odřezat), dojde
k jejímu odstranění,
• příkaz ukončíte stiskem klávesy ESC,
• pokračujte tak dlouho až získáte výsledný tvar.
Vytvoření oblasti pro rotaci.
• zadejte příkaz Oblast, potvrďte ↵ (↵ = Enter),
•
•
Použití
•
•
•

pomocí kurzoru myši označte všechny části upravených obdélníků
budou označeny všechny stiskněte ↵,
dojde k vytvoření uzavřené oblasti.
příkazu Rotace pro vytvoření prostorového tělesa podle osy rotace
otevřete položku Hlavního menu KRESLI,
zvolte položku MODELOVÁNÍ,
zvolte podvolbu ROTACE,

,

a

, až

.

•

označte pomocí myši oblast, která je tvořena obdélníky
,
a
, výběr těchto
objektů potvrďte ↵ (↵ = Enter),
zvolte volbu O pro určení objektu podle kterého budeme danou oblast rotovat a ↵,

•
•
•

pomocí kurzoru myši označte svislou osu rotace
,
zadejte hodnotu úhlu pro 270 a ↵,
dojde k odrotování oblasti podle osy rotace o 270°.

•

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 ORBIT,
• vyberte podpoložku 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 1
V programu AutoCAD vytvořte výkres dle zadání samostatného cvičení 1.

Samostatné cvičení 2

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 10 a ↵.
Vytvoření svislé osy rotace
.
• zadejte příkaz úsečka, potvrďte ↵ (↵ = Enter),
• zvolte první bod 120, -10 a ↵,
• zvolte druhý bod 120, 260 a ↵,
Vytvoření svislé osy rotace
.
• zadejte příkaz úsečka, potvrďte ↵ (↵ = Enter),
• zvolte první bod 60, 200 a ↵,
• zvolte druhý bod 330, 200 a ↵,

Pokyny pro
řešení

Vytvoření obdélníka
s počátkem v bodě 0, 0, a velikosti 100 x 20 mm:
• zadejte příkaz obdélník, potvrďte ↵ (↵ = Enter),
• zvolte první bod obdélníka 0, 0 a ↵,
• zvolte druhý bod obdélníka 100, 20 a ↵,
Vytvoření obdélníka
s počátkem v bodě 80, 20, a velikosti 20 x 80 mm:
• zadejte příkaz obdélník, potvrďte ↵ (↵ = Enter),
• zvolte první bod obdélníka 80, 20 a ↵,
• zvolte druhý bod obdélníka 100, 100 a ↵,
Vytvoření obdélníka
s počátkem v bodě 70, 100, a velikosti 30 x 120 mm:
• zadejte příkaz obdélník, potvrďte ↵ (↵ = Enter),
• zvolte první bod obdélníka 70, 100 a ↵,
• zvolte druhý bod obdélníka 100, 220 a ↵,
Vytvoření lomené čáry
.
• zadejte příkaz úsečka, potvrďte ↵ (↵ = Enter),
• zvolte první bod úsečky 100, 220,
• zvolte druhý bod úsečky 100, 250,
• zvolte třetí bod úsečky 70, 220 a ↵,
Použití příkazu Rozlož pro úpravu obdélníků
•
•
•
Použití
•
•
•
•

,

a

.

Pomocí kurzoru myši označte obdélníky
,
a
zadejte příkaz Rozlož,
dojde k rozložení obdélníků na jednotlivé úsečky.

,

příkazu Zaobli pro vytvoření oblouku o poloměru 10 mm na obdélnících
zadejte příkaz Zaobli ↵ (↵ = Enter),
zadejte poloměr zaoblení 10 ↵,
opět zadejte příkaz Zaobli a ↵,
kurzorem myši označte příslušné hrany obdélníků

a

a

.

.

Použijte příkazu Ořež pro úpravu obdélníků
,
a
do uvedeného tvaru.
• zadejte příkaz Ořež, potvrďte ↵ (↵ = Enter),
• označte ořezávající hrany (ty hrany podle které chcete některou z úseček zkrátit)
a stiskněte ↵,
• označte kurzorem myši ty části úseček které chcete odstranit (odřezat), dojde
k jejímu odstranění,
• příkaz ukončíte stiskem klávesy ESC,
• pokračujte tak dlouho až získáte výsledný tvar:

Vytvoření oblasti 1 pro rotaci a zrcadlení.
• zadejte příkaz Oblast, potvrďte ↵ (↵ = Enter),
•

pomocí kurzoru myši označte všechny části upravených obdélníků a čar

•

a
až budou označeny všechny stiskněte ↵,
dojde k vytvoření uzavřené oblasti.

,

,

,

,

Použití zrcadlení pro vytvoření objektu pro vodorovnou rotaci.
• zadejte příkaz Zrcadli, potvrďte ↵ (↵ = Enter),
•

pomocí kurzoru myši označte všechny části upravených obdélníků a čar

•
•
•

a
, které jsou sloučeny do uzavřené oblasti 1 a stiskněte ↵,
zadejte souřadnice prvního bodu osy zrcadlení 100, 220 a ↵,
zadejte souřadnice druhého bodu osy zrcadlení 120, 200 a ↵,
dojde k vytvoření zrcadlené oblasti 2.

Použití
•
•
•

příkazu Rotace pro vytvoření prostorového tělesa podle osy rotace
otevřete položku Hlavního menu KRESLI,
zvolte položku MODELOVÁNÍ,
zvolte podvolbu ROTACE,

.

•

označte pomocí myši oblast 1, která je tvořena upravenými obdélníky a čarami

•

,
a
, výběr těchto objektů potvrďte ↵ (↵ = Enter),
zvolte volbu O pro určení objektu podle kterého budeme danou oblast rotovat a ↵,

•
•
•

pomocí kurzoru myši označte svislou osu rotace
,
zadejte hodnotu úhlu pro 360 a ↵,
dojde k odrotování oblasti podle svislé osy rotace o 360°.

Použití
•
•
•
•

příkazu Rotace pro vytvoření prostorového tělesa podle osy rotace
.
otevřete položku Hlavního menu KRESLI,
zvolte položku MODELOVÁNÍ,
zvolte podvolbu ROTACE,
označte pomocí myši oblast 2, která je tvořena zrcadlenými upravenými obdélníky

•

a čarami
,
,
a
, výběr těchto objektů potvrďte ↵ (↵ = Enter),
zvolte volbu O pro určení objektu podle kterého budeme danou oblast rotovat a ↵,

•
•
•

pomocí kurzoru myši označte svislou osu rotace
,
zadejte hodnotu úhlu pro 360 a ↵,
dojde k odrotování oblasti podle vodorovné osy rotace o 360°.

Vytvoření SJEDNOCENÍ těles
a
.
• otevřete položku Hlavního menu MODIFIKACE,
• zvolte položku EDITACE TĚLES,
• zvolte podvolbu SJEDNOCENÍ,
• pomocí kurzoru myši označte rotované těleso z uzavřené oblasti 1,
• pomocí kurzoru myši označte rotované těleso z uzavřené oblasti 2,
• stiskem klávesy ENTER dojde ke sjednocení obou těles.
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 ORBIT,
• vyberte podpoložku 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.

1.2 Použití metody vysunutí

Operace
vysunutí

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

Axonometrický pohled prvku

2D výkres prvku

1.2.1

První sled úkonů - příprava objektů k vysunutí

Vytvoření souřadného systému USS s počátkem v bodě 100, 50, 0
• napište do příkazového řádku příkaz USS a stiskněte ↵,
• zadejte volbu N a potvrďte ↵,
• zadejte nový počátek souřadného systému 100, 50, 0 a ↵.
Zadání počtu ISO čar pro vykreslení struktury sítě válce.
• zadejte příkaz ISOLINES ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počet ISO čar na 20 a ↵.
Vytvoření svislé osy .
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),

Tvorba
základních
objektů

•
•

zadejte souřadnice prvního bodu -50, 0 a ↵,
zadejte souřadnice druhého bodu 50, 0 a ↵.

Vytvoření vodorovné osy.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu 0, -50 a ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu 0, 50 a ↵.
Vytvoření úsečky tvořící půdorys prvku.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu -40, -10 a ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu 40, -10 a ↵.
Vytvoření úsečky tvořící půdorys prvku.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu -40, 10 a ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu 40, 10 a ↵.
Vytvoření úsečky tvořící půdorys prvku.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu -10, -40 a ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu -10, 40 a ↵.
Vytvoření úsečky tvořící půdorys prvku.
• zadejte příkaz úsečka ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice prvního bodu 10, -40 a ↵,
• zadejte souřadnice druhého bodu 10, 40 a ↵,
•

použijte příkaz Ořež pro úpravu úseček

,

,

a

.

Vytvoření zaoblení hran tvořící půdorys prvku.
• zadejte příkaz Zaobli ↵ (↵ = Enter),
• zadejte velikost poloměru zaoblení 10 a ↵,
• zadejte příkaz Zaobli a postupně vytvořte všechny čtyři zaoblení
úseček

,

,

a

.

Vytvoření úseček tvořících půdorys prvku.
• zadejte příkaz usečka ↵ (↵ = Enter),
• pomocí kurzoru myši a uchopovacího režimu spojte příslušné koncové
body úseček

,

,

a

.

Použití příkazu oblast pro spojení vytvořených úseček a oblouků do jediné
spojité křivky.
• zadejte příkaz Oblast a ↵ (↵ = Enter),
•

1.2.2

pomocí kurzoru myši označte objekty
,
,
,
,
stisknutím klávesy ENTER dojde k vytvoření spojité křivky.

Druhý sled úkonů - použití metody vysunutí

a

Vysunutí

Položka Hlavního menu KRESLI. V této nabídce jsou obsaženy všechny
příkazy pro vytváření 3D těles.
Volba MODELOVÁNÍ. Pomocí této volby můžete vytvářet 3D tělesa.
Podvolba VYSUNUTÍ. Tato volba umožňuje vytvářet 3D tělesa z rovinných
obrazců tím, že zadáme trajektorii posunutí v ose z a případně úhel zkosení
hran.
Vysunutí spojité křivky s číslem

, kterou chceme použít pro vytažení.

•

přesuňte kurzor myši na spojitou křivku označenou číslem
a stiskněte levé tlačítko myši,

•

dojde k označení úsečky s číslem
(vykreslí se čárkovanou čárou)
a stiskněte klávesu ENTER pro potvrzení výběru,
zadejte volbu z jako úhel Zešikmení a stiskněte klávesu ENTER,
zadejte úhel zešikmení hran 5 a ↵ (↵ = Enter),
zadejte výšku vysunutí pvku 50 a ↵,
dojde k vysunutí spojité křivky o příslušnou vzdálenost a také
k zešikmení příslušných hran.

•
•
•
•

,

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

1.2.3

Třetí sled úkonů - tvorba stínování

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 STÍNOVANÝ. Tato volba skryje všechny neviditelné 3D tělesa a
vystínuje plochy tělesa určitou barvou.
Označení vystínovaného 3D tělesa
a úprava barvy stínu.

se skrytými neviditelnými hranami

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.
• zadejte příkaz ISOLINES ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počet ISO čar na 50 a ↵.
Nastavení izmetrického pohledu pomocí příkazu OKO.
• zadejte příkaz Oko ↵ (↵ = Enter),
• zadejte atributy nastavení zobrazení na –1, -1, 1 a ↵,
• dojde k zobrazení izometrického pohledu.

Pokyny pro
řešení

Vytvoření kvádru
s počátkem v bodě 0, 0, 0 a délkou 200 mm, šířkou 200 mm, výškou
50 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 200 a ↵,
• zadejte výšku kvádru 50 a ↵.
Vytvoření kružnice
o poloměru 100 mm se středem v bodě 100, 100, 50.
• zadejte příkaz Kružnice, potvrďte ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu kružnice 100, 100, 50 a ↵,
• zadejte poloměr kružnice tím že napíšete číslo 100 a ↵,
Vytvoření kružnice
o poloměru 10 mm se středem v bodě 50, 100, 50.
• zadejte příkaz Kružnice, potvrďte ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu kružnice 50, 100, 50 a ↵,
• zadejte poloměr kružnice tím že napíšete číslo 10 a ↵,
Vytvoření kružnice
o poloměru 10 mm se středem v bodě 150, 100, 50.
• zadejte příkaz Kružnice, potvrďte ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu kružnice 150, 100, 50 a ↵,
• zadejte poloměr kružnice tím že napíšete číslo 10 a ↵,
Vytvoření polygonu
který je opsán kružnici o poloměru 70 mm.
• zadejte příkaz Polygon, potvrďte ↵ (↵ = Enter),
• zvolte počet stran tím že napíšete 6 a ↵,
• zadejte souřadnice středu polygonu 100, 100, 50 a ↵,
• zadejte aby byl polygon opsán kružnici tím že napíšete O a ↵,
• zadejte poloměr opsané kružnice 70 a ↵,
Vytvoření Vytažení kružnice
a
polygonu o 50 mm ve směru osy z.
• otevřete položku Hlavního menu KRESLI,
• zvolte položku MODELOVÁNÍ,
• zvolte podvolbu VYSUNUTÍ,
•
•

označte pomocí myši kružnici
a polygon
= Enter),
zadejte velikost vysunutí 50 a ↵.

, výběr těchto objektů potvrďte ↵ (↵

Vytvoření Vytažení kružnic
a
o 50 mm ve směru osy z, se zešikmením 5°.
• otevřete položku Hlavního menu KRESLI,
• zvolte položku MODELOVÁNÍ,
• zvolte podvolbu VYSUNUTÍ,
•
•
•
•

označte pomocí myši kružnice
a
, výběr těchto objektů potvrďte ↵ (↵ =
Enter),
zadejte volbu z jako úhel Zešikmení a ↵,
zadejte velikost zešikmení hran na 5 a ↵,
zadejte velikost vysunutí 50 a ↵,

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

pomocí kurzoru myši označte vytaženou kružnici s číslem

•

pomocí kurzoru myši označte vytažený polygon s číslem

Vytvoření Gouraudova stínování objektu.
• otevřete položku Hlavního menu ZOBRAZIT,
• zvolte položku STYLY ZOBRAZENÍ,
• zvolte podvolbu STÍNOVANÝ,

a ↵ (↵ = Enter),
a ↵.

Vytvoření pohledu 3D ORBIT pro manipulaci s tělesem v prostoru.
• zvolte položku hlavního menu ZOBRAZIT,
• vyberte podpoložku ORBITA,
• vyberte podpoložku 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 3
V programu AutoCAD vytvořte výkres dle zadání samostatného cvičení 3.

Samostatné cvičení 4

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 10 a ↵.
Vytvoření kružnice
o poloměru 60 mm se středem v bodě 0, 0, -50.
• zadejte příkaz Kružnice, potvrďte ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu kružnice 0, 0, -50 a ↵,
• zadejte poloměr kružnice tím že napíšete číslo 60 a ↵,

Pokyny pro
řešení

Vytvoření kružnice
o poloměru 20 mm se středem v bodě -60, 0, -50.
• zadejte příkaz Kružnice, potvrďte ↵ (↵ = Enter),
• zadejte souřadnice středu kružnice -60, 0, -50 a ↵,
• zadejte poloměr kružnice tím že napíšete číslo 20 a ↵,
Vytvoření kružnice
o poloměru 20 mm se středem na kružnici
• zadejte příkaz Pole, potvrďte ↵ (↵ = Enter),
•
•
•
•
•
•

.

pomocí kurzoru myši označte kružnici
a ↵,
vyberte volbu pro vytvoření kruhového pole K a ↵,
zadejte souřadnice středu pole 0, 0, -50 a ↵,
zadejte počet prvků pole 6 a ↵,
zadejte úhel vyplnění 360 a ↵,
potvrďte volbu pro otáčení prvků v poli A a ↵.

Úprava získaných kružnic
vytvořeného pole.
• zadejte příkaz Ořež, potvrďte ↵ (↵ = Enter),
•

pomocí kurzoru myši označujte jednotlivé části kružnic
chcete ořezávat a výběr potvrďte ↵,

•

pomocí kurzoru myši označujte jednotlivé části kružnic
ořezávat,
pokračujte tak dlouho, dokud nezískáte tento tvar:

•

,

a
,

podle kterých
a

které chcete

Vytvoření oblasti pro vytažení.
- zadejte příkaz Oblast, potvrďte ↵ (↵ = Enter),
- pomocí kurzoru myši označte všechny části upravených kružnic
- označeny všechny (viz obr. výše) stiskněte ↵,
- dojde k vytvoření uzavřené oblasti.

,

a

, až budou

Vytvoření tělesa
pomocí Vytažení o 100 mm ve směru osy z.
• otevřete položku Hlavního menu KRESLI,
• zvolte položku MODELOVÁNÍ,
• zvolte podvolbu VYSUNUTÍ,
•
•

označte pomocí myši oblast, která je tvořena kružnicemi
těchto objektů potvrďte ↵ (↵ = Enter),
zadejte velikost vysunutí 100 a ↵,

,

a

, výběr

Vytvoření válce
o poloměru 40 mm, středem podstavy v bodě 0, 0, -100 a výškou 200
mm.
- zadejte příkaz Válec, potvrďte ↵ (↵ = Enter),
- zadejte souřadnice středu podstavy válce 0, 0, -100 a ↵,
- zadejte poloměr podstavy válce 40 a ↵,
- zadejte výšku válce 200 a ↵.
Vytvoření válce
o poloměru 20 mm, středem podstavy v bodě 0, 0, -100 a výškou 200
mm.
- zadejte příkaz Válec, potvrďte ↵ (↵ = Enter),
- zadejte souřadnice středu podstavy válce 0, 0, -100 a ↵,
- zadejte poloměr podstavy válce 20 a ↵,
- zadejte výšku válce 200 a ↵.
Vytvoření kvádru
s počátkem v bodě 10, -10, -100 a délkou 20 mm, šířkou 20 mm,
výškou 200 mm.
- zadejte příkaz Kvádr ↵ (↵ = Enter),
- zadejte počáteční bod kvádru 10, -10, -100 a ↵,
- zadejte koncový bod kvádru 30, 10, 100 a ↵.
Vytvoření SJEDNOCENÍ těles
a
.
- otevřete položku Hlavního menu MODIFIKACE,
- zvolte položku EDITACE TĚLES,
- zvolte podvolbu SJEDNOCENÍ,
- pomocí kurzoru myši vytažené těleso s číslem

,

,
- pomocí kurzoru myši označte válec 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 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

a ↵ (↵ = Enter),

- pomocí kurzoru myši označte upravený válec s číslem

a ↵.

Vytvoření Gouraudova stínování objektu.
• otevřete položku Hlavního menu ZOBRAZIT,
• zvolte položku STYLY ZOBRAZENÍ,
• zvolte podvolbu STÍNOVANÝ.

Vytvoření pohledu 3D ORBIT pro manipulaci s tělesem v prostoru.
• zvolte položku hlavního menu ZOBRAZIT,
• vyberte podpoložku ORBITA,
• vyberte podpoložku VOLNÁ ORBITA,
• 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

•
•

•

Vytvoření oblasti pro rotaci: zadejte příkaz Oblast, potvrďte ↵ (↵ = Enter), pomocí kurzoru
myši označte všechny části objektů, až budou označeny všechny stiskněte ↵, dojde k vytvoření
uzavřené oblasti.
Použití příkazu Rotace pro vytvoření prostorového tělesa podle osy rotace: otevřete položku
Hlavního menu KRESLI, zvolte položku MODELOVÁNÍ, zvolte podvolbu ROTACE, označte
pomocí myši oblast, výběr těchto objektů potvrďte ↵ (↵ = Enter), zvolte volbu O pro určení
objektu podle kterého budeme danou oblast rotovat a ↵, pomocí kurzoru myši označte osu
rotace, zadejte hodnotu úhlu a ↵, dojde k odrotování oblasti podle osy rotace o zadaný úhel.
Vytvoření Gouraudova stínování objektu: otevřete položku Hlavního menu ZOBRAZIT, zvolte
položku STYLY ZOBRAZENÍ, zvolte podvolbu STÍNOVANÝ.

•

•

Vytvoření pohledu ORBITA pro manipulaci s tělesem v prostoru: zvolte položku hlavního menu
ZOBRAZIT, vyberte podpoložku 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.
Vytvoření Vytažení tělesa ve směru osy z: otevřete položku Hlavního menu KRESLI, zvolte
položku MODELOVÁNÍ, zvolte podvolbu VYSUNUTÍ, označte pomocí myši požadované
objekty, výběr těchto objektů potvrďte ↵ (↵ = Enter), zadejte velikost vysunutí a ↵, zadejte
velikost zešikmení hran a ↵.

Kontrolní otázky a úkoly

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

Popište postup pro vytvoření uzavřené oblasti.
Která nabídka hlavního menu obsahuje položku Rotace?
Popište postup pro použití metody rotace.
Jakým způsobem je možné vytvořit rotační objekt?
Která nabídka hlavního menu obsahuje položku Vysunutí?
Popište postup pro použití metody vysunutí.
Jakým způsobem je možné vytvořit „vysunutý“ objekt?

Pojmy k zapamatování

Nabídka Kresli, volba Tělesa, rotační plocha, rotace, metoda rotace, vysunutí, metoda vysunutí, 3D
orbit, stín, stínování, Goraudovo stínování.
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2 Tvorba řezů a průřezů v AutoCADu
2013
Cíle

Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni:
• pracovat s nabídkou hlavního menu Kresli
• pracovat s její položkou Tělesa,
• používat položku Odříznout,
• používat metodu odřezání,
• používat tuto metodu při tvorbě konkrétních výkresů.

Průvodce studiem

Tak a je tu předposlední kapitola, poslední disciplíny celého modulu o AutoCADu. Dostali jsme se tedy
až téměř na samý konec, nicméně nám zbývá poslední téma a to je tvorba řezů a průřezů těles
a ploch. Tímto tématem se tedy budeme zabývat v této kapitole. Takže s chutí do toho!
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.
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:
60 minut

2.1 Použití metody Odříznutí na tvorbu řezů
V programu AutoCAD pomocí odříznutí, nakreslete 3D výkres, který je patrný z níže uvedeného obrázku.

Axonometrický pohled prvku

2D výkres prvku

Metoda
Odříznout

2.1.1

První sled úkonů - tvorba základních těles

Vytvoření souřadného systému USS s počátkem v bodě 100, 50, 0
• napište do příkazového řádku příkaz USS a stiskněte ↵,
• zadejte volbu N a potvrďte ↵,
• zadejte nový počátek souřadného systému 100, 50, 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 ↵.

Tvorba
základních
těles

Vytvoření objemového primitiva Válec se středem první podstavy v bodě 0, 0,
40, středem druhé podstavy v bodě 0, 40, 40 a poloměrem 20 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed první základny (podstavy) válce 0, 0, 40 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 20 a ↵,
• zvolte možnost Střed druhého konce, tím že napíšete S a ↵,
• zadejte souřadnice středu druhé základny 0, 40, 40 a ↵.
Vytvoření objemového primitiva Válec se středem první podstavy v bodě 0,
40, 40, středem druhé podstavy v bodě 0, 140, 40 a poloměrem 40 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed první základny (podstavy) válce 0, 40, 40 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 40 a ↵,
• zvolte možnost Střed druhého konce, tím že napíšete S a ↵,
• zadejte souřadnice středu druhé základny 0, 140, 40 a ↵.
Vytvoření objemového primitiva Válec se středem první podstavy v bodě 0,
70, 60, výškou 20 mm a poloměrem 10 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed první základny (podstavy) válce 0, 70, 60 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 10 a ↵,
• zadejte výšku válce 20 a ↵.
Vytvoření objemového primitiva Válec se středem první podstavy v bodě 0,
110, 60, výškou 20 mm a poloměrem 10 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed první základny (podstavy) válce 0, 110, 60 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 10 a ↵,
• zadejte výšku válce 20 a ↵.
Vytvoření objemového primitiva Kvádr s počátkem v bodě -10, 70, 60, délkou
20 mm, šířkou 40 mm a výškou 20 mm.
• zadejte příkaz Kvádr ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počáteční bod kvádru -10, 70, 60 a ↵,
• zadejte volbu D a ↵,
• zadejte délku strany kvádru 20 a ↵,
• zadejte šířku kvádru 40 a ↵,
• zadejte výšku kvádru 20 a ↵.

2.1.2

Druhý sled úkonů - úprava základních těles

Úprava
základních
těles

Položka Hlavního menu MODIFIKACE. V této nabídce jsou obsaženy
všechny příkazy pro úpravu 3D těles.
Volba EDITACE TĚLES. Pomocí této volby můžete upravovat jakákoliv 3D
tělesa.
Podvolba SJEDNOCENÍ. Tato volby sjednotí označené 3D tělesa do
jednoho. Automaticky nakreslí čáry průniku těles.
Označení válce s číslem

.

•

přesuňte kurzor myši na válec označený číslem
tlačítko myši,

•

dojde k označení válce s číslem

Označení válce s číslem

(vykreslí se čárkovanou čárou).

.

•

přesuňte kurzor myši na válec označený číslem
tlačítko myši,

•

dojde k označení válce s číslem

Označení kvádru s číslem

, a stiskněte levé

, a stiskněte levé

.

.

•

přesuňte kurzor myši na kvádr označený číslem
tlačítko myši,

•

dojde k označení kvádru s číslem

•

stiskněte klávesu ENTER pro sjednocení objektů

, a stiskněte levé

,
,

a

.

2.1.3

Třetí sled úkonů - další úprava základních těles

Úprava
základních
těles

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 upraveného kvádru s číslem

, a stiskněte levé

.

•

přesuňte kurzor myši na kvádr označený číslem
tlačítko myši,

•

dojde k označení upraveného kvádru s číslem

•

stiskněte ENTER pro provedení rozdílu objektů

, a stiskněte levé
,
a

.

2.1.4

Čtvrtý sled úkonů - použití metody Odříznout

Odříznutí

Položka Hlavního menu MODIFIKACE. V této nabídce jsou obsaženy
všechny příkazy pro úpravu 3D těles.
Volba 3D OPERACE. Pomocí této volby můžete upravovat 3D tělesa.
Podvolba PLÁT. Tato volba umožňuje rozdělení spojitého 3D tělesa na
několik samostatných částí. S každou částí lze potom manipulovat
samostatně.
Rozdělení tělesa s číslem
, na dvě samostatné části pomocí roviny řezu
definované pomocí tří bodů.
•

přesuňte kurzor myši na těleso označené číslem
tlačítko myši,

•

dojde k označení tělesa s číslem
(vykreslí se čárkovanou čárou)
a stiskněte klávesu ENTER pro potvrzení výběru,
zadejte souřadnice prvního bodu roviny řezu – 40, 90, 0 a ↵,
zadejte souřadnice druhého bodu roviny řezu 40, 90, 0 a ↵,
zadejte souřadnice třetího bodu roviny řezu 0, 90, 90 a ↵,
zvolte možnost zachovat obě části, pomocí písmene O a ↵,
dojde k rozdělení tělesa na dvě samostatné části, také dojde
k vykreslení plochy řezu obou těles.

•
•
•
•
•

, a stiskněte levé

2.1.5

Pátý sled úkonů - práce s odříznutými objekty

První odříznutá část tělesa.
Druhá odříznutá část tělesa, kterou přesuneme pomocí uchopovacích bodů na
nové místo.
Vytvoření posunutí druhé odříznuté části tělesa.
• pomocí kurzoru myši označte druhou část tělesa,
• kurzorem myši najeďte na uchopovací bod označeného tělesa, který
•

je označen číslem
,
stiskněte levé tlačítko myši a držte ho, potom stačí posunout myší ve
směru osy y a dojde k posunutí uvedené části do nové polohy.

Pomocí položky Hlavního menu ZOBRAZIT, volba STYLY ZOBRAZENÍ,
podvolba STÍNOVANÝ a vystínujte uvedené těleso podle uvedeného
obrázku:

Práce
s
odříznutými
tělesy

2.2 Použití metody Odříznutí na tvorbu průřezů

Metoda
odříznout

V programu AutoCAD pomocí odříznutí a 3D orbitu, 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
základních
těles

Vytvoření souřadného systému USS s počátkem v bodě 100, 50, 0
• napište do příkazového řádku příkaz USS a stiskněte ↵,
• zadejte volbu N a potvrďte ↵,
• zadejte nový počátek souřadného systému 100, 50, 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 10 a ↵.
Vytvoření objemového primitiva Válec se středem podstavy v bodě 0, 0, 0,
výškou 50 mm a poloměrem 50 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed první základny (podstavy) válce 0, 0, 0 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 50 a ↵,
• zadejte výšku válce 50 a ↵.
Vytvoření objemového primitiva Válec se středem podstavy v bodě 0, 0, 0,
výškou 50 mm a poloměrem 20 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed první základny (podstavy) válce 0, 0, 0 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 20 a ↵,
• zadejte výšku válce 50 a ↵.
Vytvoření objemového primitiva Válec se středem podstavy v bodě 0, 200, 0,
výškou 50 mm a poloměrem 50 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed první základny (podstavy) válce 0, 200, 0 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 50 a ↵,
• zadejte výšku válce 50 a ↵.
Vytvoření objemového primitiva Válec se středem podstavy v bodě 0, 200, 0,
výškou 50 mm a poloměrem 20 mm.
• zadejte příkaz Válec ↵ (↵ = Enter),
• zadejte střed první základny (podstavy) válce 0, 200, 0 a ↵,
• zadejte poloměr podstavy válce 20 a ↵,
• zadejte výšku válce 50 a ↵.
Vytvoření objemového primitiva Kvádr s počátkem v bodě -50, 0, 0, délkou
100 mm, šířkou 200 mm a výškou 50 mm.
• zadejte příkaz Kvádr ↵ (↵ = Enter),
• zadejte počáteční bod kvádru -50, 0, 0 a ↵,
• zadejte koncový bod kvádru 50, 200, 50 a ↵.

2.2.2

Druhý sled úkonů - úprava základních těles

Úprava
základních
těles

Položka Hlavního menu MODIFIKACE. V této nabídce jsou obsaženy
všechny příkazy pro úpravu 3D těles.
Volba EDITACE TĚLES. Pomocí této volby můžete upravovat jakákoliv 3D
tělesa.
Podvolba SJEDNOCENÍ. Tato volby sjednotí označené 3D tělesa do
jednoho. Automaticky nakreslí čáry průniku těles.
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

(vykreslí se čárkovanou čárou).

.

•

přesuňte kurzor myši na válec označený číslem
tlačítko myši,

•

dojde k označení válce s číslem

Označení válce s číslem

2.2.3

.

, a stiskněte levé

.

.

•

přesuňte kurzor myši na válec označený číslem
tlačítko myši,

•

dojde k označení válce s číslem

•

stiskněte klávesu ENTER pro sjednocení objektů

, a stiskněte levé

,

Třetí sled úkonů - použití metody Odříznout

,

a

.
Odříznutí

Položka Hlavního menu MODIFIKACE. V této nabídce jsou obsaženy
všechny příkazy pro vytváření 3D těles.
Volba 3D OPERACE. Pomocí této volby můžete vytvářet 3D tělesa.
Podvolba PLÁT. Tato volba umožňuje rozdělení spojitého 3D tělesa na
několik samostatných částí. S každou částí lze potom manipulovat
samostatně.
Rozdělení tělesa s číslem
,
a
roviny řezu definované pomocí tří bodů.

na dvě samostatné části pomocí

•

přesuňte kurzor myši na těleso označené číslem
tlačítko myši,

, a stiskněte levé

•

přesuňte kurzor myši na těleso označené číslem
tlačítko myši,

, a stiskněte levé

•

přesuňte kurzor myši na těleso označené číslem
tlačítko myši,

, a stiskněte levé

•

dojde k označení těles s číslem
,
,
a stiskněte klávesu
ENTER pro potvrzení výběru,
zadejte souřadnice prvního bodu roviny řezu 0, -50, 0 a ↵,
zadejte souřadnice druhého bodu roviny řezu 0, 250, 0 a ↵,
zadejte souřadnice třetího bodu roviny řezu 0, 250, 50 a ↵,
pomocí kurzoru myši ukažte, kterou část řezu chcete zachovat a to
tak, že kliknete myší na část objektu umístěnou napravo od roviny
řezu.

•
•
•
•

2.2.4

Čtvrtý sled úkonů - další úprava základních těles

Další
úprava
těles

Položka Hlavního menu MODIFIKACE.
Volba EDITACE TĚLES. Pomocí této volby můžete upravovat jakákoliv 3D
tělesa.
Podvolba ROZDÍL. Tato volba provede rozdíl označených 3D těles.
Automaticky nakreslí čáry průniku těles.
Označení upraveného kvádru s číslem

.

•

přesuňte kurzor myši na upravený kvádr označený číslem
a stiskněte levé tlačítko myši,

•
•

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

Označení upraveného válce s číslem

.

•

přesuňte kurzor myši na upravený válec označený číslem
a stiskněte levé tlačítko myši,

•
•

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

Označení upraveného válce s číslem

,

,

.

•

přesuňte kurzor myši na válec označený číslem
tlačítko myši,

•

dojde k označení upraveného válce s číslem

•

stiskněte ENTER pro provedení rozdílu objektů

, a stiskněte levé

,
,

a

.

2.2.5

Pátý sled úkonů - manipulace s tělesy v prostoru

Pomocí položky Hlavního menu ZOBRAZIT, volba STYLY ZOBRAZENÍ,
podvolba STÍNOVANÝ a vystínujte uvedené těleso podle uvedeného
obrázku.
Nabídka ZOBRAZIT volba ORBITA, podvolba VOLNÁ ORBITA slouží
k manipulaci s vytvořeným tělesem v prostoru. Pomocí této nabídky můžeme
libovolně manipulovat s tělesem v prostoru.
• otevřete nabídku ZOBRAZIT,
• zvolte volbu ORBITA,
• zvolte podvolbu VOLNÁ ORBITA,
Zobrazená Orbita.
Uchopovací pole pro manipulaci s tělesem v prostoru.
•
•
•

Shrnutí

přesuňte kurzor na některý z uchopovacích bodů
,
stiskněte levé tlačítko myši a držte jej,
pomocí pohybu myši doprava nebo doleva (případně nahoru nebo
dolů) manipulujte s uvedeným tělesem.

Práce
s
odříznutým
tělesem

•
•
•
•

•
•

•

Položka Hlavního menu KRESLI. V této nabídce jsou obsaženy všechny příkazy pro vytváření
3D těles.
Volba MODELOVÁNÍ. Pomocí této volby můžete vytvářet 3D tělesa.
Podvolba PLÁT. Tato volba umožňuje rozdělení spojitého 3D tělesa na několik samostatných
částí. S každou částí lze potom manipulovat samostatně.
Rozdělení tělesa na dvě samostatné části pomocí roviny řezu definované pomocí tří bodů:
přesuňte kurzor myši na těleso a stiskněte levé tlačítko myši, dojde k označení tělesa (vykreslí
se čárkovanou čárou) a stiskněte klávesu ENTER pro potvrzení výběru, zadejte souřadnice
prvního bodu roviny řezu a ↵, zadejte souřadnice druhého bodu roviny řezu a ↵, zadejte
souřadnice třetího bodu roviny řezu a ↵, zvolte možnost zachovat obě části, pomocí písmene
O (pokud chcete zachovat obě poloviny) nebo pomocí písmene N (pokud chcete zachovat
pouze jednu) a ↵,
dojde k rozdělení tělesa na dvě samostatné části, také dojde k vykreslení plochy řezu obou
těles.
Vytvoření Gouraudova stínování objektu: otevřete položku Hlavního menu ZOBRAZIT, zvolte
položku STYLY ZOBRAZENÍ, zvolte podvolbu STÍNOVANÝ, 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.
Vytvoření pohledu ORBITA pro manipulaci s tělesem v prostoru: zvolte položku hlavního menu
ZOBRAZIT, vyberte podpoložku ORBITA a její podpoložku 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.

Kontrolní otázky a úkoly

1. Která nabídka hlavního menu obsahuje položku Plát?
2. Popište postup pro použití metody Plát.
3. Jakým způsobem je možné vytvořit odříznutí?

Pojmy k zapamatování

Nabídka Kresli, volba Tělesa, odříznutí, metoda Plát, 3D Orbit, stín, stínování, Goraudovo stínování.
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3 Souhrnná cvičení z problematiky
použití aplikace AutoCAD 2013 ve
2D a 3D prostoru
Průvodce studiem

Takže je tu opravdu už naprostý konec celého modulu. V této kapitole se již nenaučíte nic nového,
pouze máte možnost otestovat svoje schopnosti při použití aplikace AutoCAD 2013 při tvorbě reálné 2D
a 3D výkresové dokumentace.
Již po Vás nebudeme chtít žádné úkoly či odpovědi. Dále uvedená cvičení jsou pouze pro Vaši
potřebu a jsou dobrovolná!!! Pokud ale dokážete všechny tyto cvičení vytvořit, budete mít jistotu,
že můžete aplikaci AutoCAD 2013 používat na profesionální úrovni.
Pokud již tady Vaše studium tohoto modulu skončí, dovolte nám, Vám poděkovat za čas a námahu,
kterou jste studiu věnovali. Věříme, že Vám nově nabyté poznatky, zkušenosti a dovednosti budou
sloužit nejen k Vašemu prospěchu, ale také k prospěchu ostatním.
Vstupní znalosti a podmínky:
• Nutnou podmínkou pro studium této kapitoly je znalost problematiky prezentované ve
všech předcházejících kapitolách a disciplínách. Proto si raději projděte ještě jednou kontrolní
otázky na jejich koncích, a pokud Vám ještě nebude něco jasné, prostudujte příslušnou pasáž
textu kapitoly či disciplíny.
Potřebný čas pro studium kapitoly:
360 minut

3.1 Cvičení 1
V programu AutoCAD nakreslete níže uvedené obrázky.
•

Nejprve vytvořte 2D výkres uvedené součásti, který patřičně okótujte a doplňte o příslušné
popisy apod. Na vytvoření tohoto výkresu máte 30 minut.

•

Dále vytvořte pomocí modelování v prostoru 3D výkres uvedené součástky. Na vytvoření 3D
tělesa včetně vystínování a nastavení 3D orbitu máte 30 minut.

Zadání

3.2 Cvičení 2
V programu AutoCAD nakreslete níže uvedené obrázky.
•

Nejprve vytvořte 2D výkres uvedené součásti, který patřičně okótujte a doplňte o příslušné
popisy apod. Na vytvoření tohoto výkresu máte 30 minut.

•

Dále vytvořte pomocí modelování v prostoru 3D výkres uvedené součástky. Na vytvoření 3D
tělesa včetně vystínování a nastavení 3D orbitu máte 30 minut.

Zadání

3.3 Cvičení 3
V programu AutoCAD nakreslete níže uvedené obrázky.
•

Nejprve vytvořte 2D výkres uvedené součásti, který patřičně okótujte a doplňte o příslušné
popisy apod. Na vytvoření tohoto výkresu máte 30 minut.

Zadání

•

Dále vytvořte pomocí modelování v prostoru 3D výkres uvedené součástky. Na vytvoření 3D
tělesa včetně vystínování a nastavení 3D orbitu máte 30 minut.

3.4 Cvičení 4
V programu AutoCAD nakreslete níže uvedené obrázky.
•

Nejprve vytvořte 2D výkres uvedené součásti, který patřičně okótujte a doplňte o příslušné
popisy apod. Na vytvoření tohoto výkresu máte 30 minut.

Zadání

•

Dále vytvořte pomocí modelování v prostoru 3D výkres uvedené součástky. Na vytvoření 3D
tělesa včetně vystínování a nastavení 3D orbitu máte 30 minut.

3.5 Cvičení 5
V programu AutoCAD nakreslete níže uvedené obrázky.
•

Nejprve vytvořte 2D výkres uvedené součásti, který patřičně okótujte a doplňte o příslušné
popisy apod. Na vytvoření tohoto výkresu máte 30 minut.

Zadání

•

Dále vytvořte pomocí modelování v prostoru 3D výkres uvedené součástky. Na vytvoření 3D
tělesa včetně vystínování a nastavení 3D orbitu máte 30 minut.

3.6 Cvičení 6
V programu AutoCAD nakreslete níže uvedené obrázky.
•

Nejprve vytvořte 2D výkres uvedené součásti, který patřičně okótujte a doplňte o příslušné
popisy apod. Na vytvoření tohoto výkresu máte 30 minut.

Zadání

•

Dále vytvořte pomocí modelování v prostoru 3D výkres uvedené součástky. Na vytvoření 3D
tělesa včetně vystínování a nastavení 3D orbitu máte 30 minut.

3.7 Cvičení 7
V programu AutoCAD nakreslete níže uvedené obrázky.
•

Nejprve vytvořte 2D výkres uvedené součásti, který patřičně okótujte a doplňte o příslušné
popisy apod. Na vytvoření tohoto výkresu máte 30 minut.

Zadání

•

Dále vytvořte pomocí modelování v prostoru 3D výkres uvedené součástky. Na vytvoření 3D
tělesa včetně vystínování a nastavení 3D orbitu máte 30 minut.

3.8 Cvičení 8
V programu AutoCAD nakreslete níže uvedené obrázky.
•

Nejprve vytvořte 2D výkres uvedené součásti, který patřičně okótujte a doplňte o příslušné
popisy apod. Na vytvoření tohoto výkresu máte 30 minut.

Zadání

•

Dále vytvořte pomocí modelování v prostoru 3D výkres uvedené součástky. Na vytvoření 3D
tělesa včetně vystínování a nastavení 3D orbitu máte 30 minut.

Průvodce studiem

Pokud se Vám podařilo vytvořit všechna výše uvedená cvičení, nezbývá nám nic jiného, než Vás
srdečně poblahopřát, neboť se z Vás tímto styly opravdový odborníci na použití aplikace AutoCAD 2013
při vytváření 2D a 3D výkresové dokumentace.

A jsme tedy opravdu na samém konci kapitoly, disciplíny i celého modulu zaměřeného na použití
programu AutoCAD pro vytváření 2D a3D 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.

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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