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OPTYMALIZACJA PROCESU KRELENIA
W PROGRAMIE AUTOCAD
WSTÊP
Komputerowy zapis konstrukcji zdominowa³ obecnie sposoby przygotowywania
dokumentacji technicznych w biurach projektowych i firmach ró¿nych bran¿. Stosowanie takiego rozwi¹zania wp³ywa nie tylko na dok³adnoæ rysunków i nieograniczone
mo¿liwoci szybkiej ich korekty, ale przede wszystkim u³atwia pracê i oszczêdza czas.
Obecnie umiejêtnoæ obs³ugi programu wspomagaj¹cego projektowanie to ju¿ nie tylko dodatkowy atut, ale powszechnie wymagana umiejêtnoæ zawodowa. Jednym z
profesjonalnych narzêdzi komputerowych, powszechnie stosowanych przez firmy
wykonuj¹ce dokumentacje projektowe jest program AutoCAD. Aby korzystanie z tego
programu by³o efektywne niezbêdny jest du¿y zasób wiedzy z zakresu jego obs³ugi,
znajomoæ zaawansowanych narzêdzi i mo¿liwoci ich stosowania. Program AutoCAD cechuje ogromna swoboda w jego adaptacji do potrzeb u¿ytkownika oraz ró¿norodne mo¿liwoci elastycznego wykorzystywania poleceñ. Daje to du¿e pole manewru u¿ytkownikowi programu pod warunkiem, ¿e w pe³ni opanowa³ zasady komputerowego zapisu konstrukcji [2, 9] oraz narzêdzia i ich opcje. W pracy przedstawiono
skrócon¹ charakterystykê grup narzêdzi dostêpnych w programie AutoCAD oraz pokazano, na przyk³adach rysowania czêci maszyn klasy wa³ek i p³yta, alternatywne koncepcje krelenia takich obiektów przy zastosowaniu ró¿nych narzêdzi.

TWORZENIE RYSUNKÓW W PROGRAMIE AUTOCAD
Proces tworzenia rysunków w grafice wektorowej odbywa siê poprzez wykorzystanie tzw. prymitywów, czyli obiektów, które s¹ zdefiniowane przez procedury matematyczne. Podstawowe obiekty tworzone na p³aszczynie to: linia, polilinia, okr¹g i
³uk. S¹ jednak obiekty bardziej skomplikowane, takie jak: multilinia, prosta, pó³prosta,
splajn, prostok¹t, figury foremne. Aby móc swobodnie u¿ywaæ poleceñ do ich rysowania, konieczna jest znajomoæ specyficznych cech oraz opcji tworzenia ka¿dego
obiektu. Ró¿ne mo¿liwoci definiowania oraz ustawieñ rysunkowych mog¹ w znacznym stopniu przyspieszyæ pracê ju¿ na poziomie krelenia obiektów, bez konieczno* Jerzy MONTUSIEWICZ, Agnieszka CZERKAWSKA, Dariusz REKUTA  Katedra Podstaw Techniki, Wydzia³ Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska.
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ci ich póniejszej modyfikacji i poprawek. Tak wiêc sprawny przebieg procesu rysowania uzale¿niony jest w znacznym stopniu od znajomoci dostêpnych narzêdzi, ich
w³aciwoci, opcji i sposobów ich stosowania [1, 4, 5, 6, 7].
Druga grupa narzêdzi umo¿liwiaj¹ca tworzenie nowych obiektów rysunkowych to
polecenia s³u¿¹ce do zmian, dziêki którym mo¿liwe jest powielanie oraz przekszta³canie
obiektów ju¿ istniej¹cych. Te polecenia to: kopiuj, przesuñ, lustro, skaluj, odsuñ, rozci¹gnij, szyk, utnij, wyd³u¿, przerwij, fazuj, wykonaj zaokr¹glenie itd. Stosowanie ich umo¿liwia skrócenie czasu tworzenia kompletnych rysunków, poniewa¿ niejednokrotnie wystarcza niewielka korekta obiektu istniej¹cego, aby otrzymaæ zupe³nie nowy element
konstrukcyjny. Umiejêtnoæ tworzenia tablic (szyk prostok¹tny lub ko³owy), stosowania
wielokrotnego kopiowania lub lustrzanego odbicia bardzo u³atwia i przyspiesza pracê,
pozwala bowiem na krelenie tylko czêci rysunku lub wybranych krawêdzi. Polecenia
do ucinania czy zaokr¹glania umo¿liwiaj¹ zamiany jednych obiektów na inne (np. pó³proste na odcinki, ³amane na odcinki i ³uki). Sprawne korzystanie z narzêdzi i w³aciwy
ich dobór wymaga pewnego wyczucia i automatyzmu dzia³ania, który jest wynikiem
wielu godzin æwiczeñ i pracy z programem. Dobra znajomoæ narzêdzi edycyjnych
pozwala na znaczne przyspieszenie procesu powstawania dokumentacji technicznej.
Podczas tworzenia dokumentacji technicznej bardzo istotna jest dok³adnoæ wykonywanych rysunków. Program AutoCAD udostêpnia narzêdzia do lokalizacji precyzyjnej, które pozwalaj¹ w szybki sposób ustaliæ pozycjê kursora na istniej¹cym
obiekcie bez znajomoci wspó³rzêdnych oraz krelenia linii konstrukcyjnych. Pozwala
to na dok³adne umieszczanie jednych obiektów wzglêdem innych lub przeprowadzenie
precyzyjnej ich modyfikacji. U¿ytkownik mo¿e w³¹czyæ automatyczne wyszukiwanie
takich charakterystycznych punktów, jak: rodek okrêgu, koniec czy symetria odcinka,
punkt, w którym obiekty siê przecinaj¹ lub s¹ prostopad³e wzglêdem siebie itp. Zarówno
w³¹czanie sta³ych trybów lokalizacji, mo¿liwoæ lokalizowania tylko wybranych punktów, jak i opcja rêcznego ich znajdowania daje u¿ytkownikowi mo¿liwoæ dostosowania
programu do w³asnych potrzeb. Narzêdzia do lokalizacji precyzyjnej funkcjonuj¹ w po³¹czeniu z poleceniami, np.: do rysowania, modyfikacji, wymiarowania, wstawiania
bloków; pe³ni¹ rolê pomocnicz¹ i nie dzia³aj¹ samodzielnie.
Kolejne polecenia u³atwiaj¹ce proces tworzenia dokumentacji dotycz¹ definiowania bloków i ich umieszczania na rysunku. Blok mo¿e sk³adaæ siê z pojedynczego
elementu lub wiêkszej liczby obiektów zgrupowanych w jeden obiekt specjalny o konkretnej nazwie. Bloki wykorzystywane s¹ wówczas, gdy konieczne jest wielokrotne
u¿ycie tego samego obiektu. Ogromn¹ zalet¹ bloków jest mo¿liwoæ sterowania ich
wygl¹dem i parametrami podczas wstawiania do rysunku poprzez skalowanie oraz
okrelanie k¹ta obrotu. Stosowanie bloków nie tylko usprawnia krelenie rysunku, ale
ponadto znacznie zmniejsza jego rozmiar, gdy¿ do rysunku wstawiane s¹ wy³¹cznie
odnoniki do zdefiniowanych bloków. Mo¿liwoæ tworzenia bloków zewnêtrznych
zapisywanych jako odrêbne pliki dyskowe pozwala wykorzystywaæ ten sam blok
w wielu rysunkach. Mo¿liwe jest równie¿ tworzenie w³asnych tematycznych bibliotek i grupowanie w nich podobnych obiektów.
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Proces krelenia komputerowego zostaje znacz¹co przyspieszony poprzez zastosowanie warstw, w których mo¿na predefiniowaæ cechy obiektów rysunkowych i grupowaæ obiekty wg ich funkcji i okrelonych cech. Stosowanie warstw pozwala na ³atwe
zarz¹dzanie obiektami rysunku poprzez zastosowanie ró¿nych kolorów w warstwach,
zwiêksza widocznoæ poszczególnych obiektów i u³atwia pracê z du¿ymi rysunkami.
Prawid³owe zdefiniowanie i organizacja warstw przyspiesza proces tworzenia dokumentacji technicznej, daje du¿e mo¿liwoci modyfikacji i ró¿nych wariantów wydruku.
rodowisko programu oferuje równie¿ wiele narzêdzi do programowania, najwa¿niejsze z nich to: ActiveX Automation, AutoLISP, DCL (Dialog Control Language),
ObjectARX, skrypty, slajdy, Visual Basic oraz kalkulator geometryczny [8]. Stosowanie tych zaawansowanych narzêdzi wymaga jednak od u¿ytkownika pog³êbienia swojej wiedzy w zakresie jêzyków programowania i praktycznego ich u¿ycia.

OPTYMALIZACJA PROCESU KRELENIA
W programie AutoCAD jeden obiekt mo¿na narysowaæ na wiele sposobów i przy
u¿yciu ró¿nych metod. To ta zaleta miêdzy innymi sprawia, ¿e popularnoæ programu
ci¹gle ronie. Zamierzony cel mo¿na osi¹gn¹æ stosuj¹c ró¿ne rozwi¹zania a nak³ad
pracy zale¿y wy³¹cznie od stopnia znajomoci programu. Warto podkreliæ, ¿e aby
swobodnie stosowaæ zaawansowane narzêdzia, trzeba w³o¿yæ nieco wysi³ku w opanowanie zasad dzia³ania programu. Niew¹tpliwe znaczenie ma równie¿ praktyka i dowiadczenie osoby rysuj¹cej, pozwala bowiem na umiejêtne stosowanie nabytej wiedzy oraz efektywne wykorzystanie programu w praktyce. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e stosuj¹c komputerowe techniki krelenia nie chodzi o zast¹pienie o³ówka programem komputerowym, a o takie zastosowanie nowego narzêdzia, aby szybko i mo¿liwie najmniejszym nak³adem pracy osi¹gn¹æ zamierzony cel. Aby by³o to wykonalne, nale¿y
przyj¹æ w³aciw¹ strategiê wykonywania dokumentacji technicznej.
Alternatywne procedury rysowania obiektów klasy wa³ek

Na rys. 1. przedstawiono wykrelon¹ w programie AutoCAD czêæ maszynow¹
klasy wa³ek wraz z wymiarowaniem. Taki obiekt mo¿emy narysowaæ na ró¿ne sposoby, co zostanie szczegó³owo zaprezentowane poni¿ej.

Rys. 1. Wa³ek wielostopniowy
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Metoda klasyczna
Klasyczne podejcie polega na wykonaniu rysunku na domylnej warstwie 0 z
zastosowaniem wy³¹cznie polecenia POLILINIA przy definiowaniu szerokoci linii
zgodnie z ich przeznaczeniem tak, jak to okrelono w polskiej normie [2]. Wówczas
ca³y obiekt sk³ada³by siê z oddzielnych segmentów, co w znacznym stopniu utrudni³oby jak¹kolwiek jego modyfikacjê. Oprócz tego metoda taka jest czasoch³onna i ma³o
wydajna, za koñcowy efekt mo¿e okazaæ siê niezadowalaj¹cy.
Metoda klasyczna z u¿yciem warstw
W przypadku wprowadzenia warstw i poprawnego ich zdefiniowaniu mo¿na zrezygnowaæ z okrelania szerokoci polilinii w czasie procesu krelenia. Definiowanie
warstw umo¿liwia wprowadzenie zmiennych systemowych, które okrelaj¹ w warstwie szerokoæ linii, ich rodzaj, a tak¿e kolor obiektów. Dziêki temu poprzez prze³¹czanie warstw wybieramy warstwê aktywn¹ i obiekty na niej tworzone przejmuj¹
wartoci podstawione pod zmienne systemowe. W ten sposób uzyskujemy odpowiednie szerokoci linii, które zosta³y u¿yte do wyznaczenia konturu obiektu, czy
wymiarowania. Na rys.2. pokazano sytuacjê, gdy rysunek wa³ka zosta³ niew³aciwie
wykonany na jednej warstwie (podpunkty a i b) oraz przy poprawnym zdefiniowaniu
warstw (podpunkt c).

Rys. 2. Fragment wa³ka wykrelony niepoprawnie na jednej warstwie:
a) i b) odpowiednio: wy³¹czona/w³¹czona opcja szerokoci;
c) wa³ek wykonany poprawnie na wielu warstwach

Przy prawid³owym stosowaniu programu AutoCAD proces rysowania nale¿y
zawsze rozpoczynaæ od utworzenia odpowiednich dla krelonego rysunku warstw
i poprawnie je zdefiniowaæ. Pozwoli to na w³aciw¹ jego organizacjê, co w znacznym
stopniu u³atwi pracê, w szczególnoci wykonanie ewentualnej modyfikacji obiektów.
Krelenie z wykorzystaniem poleceñ: LUSTRO, LINIA, KOPIUJ, UTNIJ
Wstêpna analiza rysunku pokazuje, ¿e obiekt jest symetryczny wzglêdem poziomej osi, a zatem mo¿liwe jest wykrelenie tylko po³owy rysunku i wykonanie lustrzanego odbicia.
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Proces rysowania nale¿y rozpocz¹æ od wykrelenie osi symetrii na warstwie o tej
samej nazwie, gdy¿ stanowi ona bazê dla pozosta³ych obiektów. Nastêpnie za pomoc¹ polecenia POLILINIA (b¹d LINIA), zgodnie z wymiarami nale¿y odwzorowaæ
zarys obiektu na warstwie  kontur obiektu, tak jak to pokazano na rys. 3.

Rys. 3. Rysowanie konturu wa³ka

Linie obrazuj¹ce skoki wa³ka mo¿na wykonaæ rysuj¹c jeden pionowy odcinek
(polecenie POLILINIA b¹d LINIA), a nastêpnie wykorzystuj¹c punkty charakterystyczne zarysu powieliæ je poleceniem KOPIUJ. Mo¿na równie¿ zastosowaæ polecenie ODSUN, podajac za kazdym razem odpowiednia odleglosc odsuniecia (rys. 4).

Rys. 4. Kopiowanie linii pomocniczych

Zastosowanie polecenia UTNIJ dostosuje d³ugoci odcinków do obrysu konturu
 za krawêdzie tn¹ce przyjêto: o i zarys wa³ka, co pokazano na rys.5.

Rys. 5. Rysunek po zastosowaniu polecenia UTNIJ i w³¹czeniu opcji szerokoæ

Druga czêæ obiektu powstanie przez zastosowanie polecenia LUSTRO i odbicie
istniej¹cego rysunku wzglêdem osi symetrii. W ten sposób powstanie kompletny
rysunek wa³ka, tak jak to przedstawiono na rys. 1. Koñcowym etapem tworzenia
rysunku bêdzie zwymiarowanie obiektu na warstwie wymiarowanie.
Alternatywnym podejciem do utworzenia linii obrazuj¹cych skoki wa³ka jest wykorzystanie polecenia PÓ£PROSTA. Rysowane pó³proste nale¿y od razu umieszczaæ w punktach charakterystycznych wa³ka. Zastosowanie polecenia UTNIJ w odniesieniu do pó³prostych zamienia je na stosowne odcinki.
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Krelenie z wykorzystaniem poleceñ: PROSTOK¥T, FAZUJ i ZAOKR¥GLIJ
Rysunek wa³ka mo¿na z powodzeniem wykonaæ stosuj¹c polecenie PROSTOK¥T. Po dok³adnej analizie widaæ, ¿e wa³ek ten sk³ada siê z kilku prostok¹tów, ró¿ni¹cych siê wymiarami oraz wygl¹dem naro¿y. Na etapie opracowywania strategii rysowania, nalezy koncepcyjnie podzielic rysunek na prostokaty skladowe, tak jak pokazano to na rys. 6.

Rys. 6. Podzia³ wa³ka na poszczególne segmenty

W³aciwe rysowanie rozpocz¹æ nale¿y od wykrelenia osi symetrii (na warstwie o
tej samej nazwie). Nastêpnie za pomoc¹ polecenia PROSTOK¥T (warstwa  kontur
obiektu) nale¿y narysowaæ kolejne prostok¹ty, przyjmuj¹c skrajne wymiary poszczególnych segmentów wa³ka (po wybraniu polecenia PROSTOK¥T nale¿y podaæ
wspó³rzêdne przeciwleg³ych naro¿ników stosuj¹c wspó³rzêdne wzglêdne kartezjañskie). Kolejne prostok¹ty mo¿na rysowaæ w dowolnym miejscu, poniewa¿ póniej za
pomoc¹ polecenia PRZESUÑ zmontujemy ca³y uk³ad korzystaj¹c z lokalizacji precyzyjnej (znajd punkt symetrii boków obu ³¹czonych prostok¹tów). Sposób sk³adania
elementów wa³ka przedstawiono na rys. 7.

Rys. 7. Przy³¹czanie kolejnych segmentów wa³ka (A i B  symetria boków)

W kolejnym etapie krelenia wa³ka nale¿y dorysowaæ brakuj¹ce linie przedstawiaj¹ce fazy, podciêcia oraz ko³nierze. ciêcia naro¿ników prostok¹tów mo¿na wykonaæ
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przy u¿yciu polecenia FAZUJ, za polecenie ZAOKR¥GLIJ zastosowano do wykonania zaokr¹gleñ w³aciwych naro¿ników. Na rys. 8 przerywan¹ lini¹ zaznaczono krawêdzie, które bêd¹ modyfikowane w omówiony wy¿ej sposób.

Rys. 8. Wykonanie fazowañ, zaokr¹gleñ oraz podciêcia

W koñcowej fazie pracy nad obiektem, za pomoc¹ polecenia UTNIJ, nale¿y usun¹æ
niepotrzebne krawêdzie. Wa³ek przygotowany do wymiarowania przedstawia rys. 9.

Rys. 9. Ostateczny rysunek wa³ka

Metodyka rysowania obiektów klasy p³yta

Na rys. 10. przedstawiono rzut oraz przekrój stopniowy A-A czêci maszynowej klasy
p³yta wraz z wymiarowaniem sporz¹dzono w programie AutoCAD. Pokazana p³yta jest
czêci¹ posiadaj¹c¹ o symetrii, co umo¿liwia zastosowanie polecenia LUSTRO.
Krelenie otworów w p³ycie, metoda 1
Rozpoczynaj¹c krelenie nale¿y utworzyæ w³aciwe dla rysunku warstwy, a nastêpnie za pomoc¹ polecenia POLILINIA lub LINIA narysowaæ g³ówn¹ o symetrii
oraz siatkê linii pomocniczych, a tak¿e kontur przedmiotu. Bardzo pomocna okazuje
siê tutaj znajomoæ polecenia ODSUÑ, gdy¿ pozosta³e krawêdzie górnej czêci rzutu
mo¿na wykreliæ podaj¹c kierunek i w³aciw¹ odleg³oæ odsuniêcia. Otrzymany rezultat przedstawiono na rys. 11a.
Kolejnym etapem tworzenia rysunku jest wykrelenie otworów w miejscach wyznaczonych przez przeciêcia osi symetrii. Do tego celu mo¿emy zastosowaæ polecenie OKR¥G lub PIERCIEÑ. Proces rysowania otworów wspó³rodkowych mo¿na
znacznie skróciæ wykorzystuj¹c polecenie ODSUÑ. Polecenie UTNIJ umo¿liwi zmo-
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Rys. 10. P³yta

dyfikowanie krawêdzi przecinaj¹cych okrêgi. Przygotowany w ten sposób pó³widok p³yty nale¿y odbiæ za pomoc¹ polecenia LUSTRO wzd³u¿ g³ównej osi symetrii.
Na rys. 11b przedstawiono czêæ p³yty po przeprowadzeniu modyfikacji.
Krelenie otworów w p³ycie, metoda 2
Siatka linii pomocniczych widoczna na rys.11a wprowadza pewien chaos, poniewa¿ nie mamy pewnoci, które punkty przeciêcia s¹ istotne do krelenia otworów 
stosunkowo ³atwo mo¿na siê pomyliæ. Okrêgi mo¿na narysowaæ zupe³nie inaczej.
Rysujemy pojedynczy okr¹g tak, aby jego rodek znajdowa³ siê w naro¿u p³yty 
polecenie OKR¥G, co pokazano na rys. 11c. Nastêpnie poleceniem ODSUÑ tworzymy okrêgi o podanych wymiarach. Poleceniem KOPIUJ ustawiamy dany okr¹g w
odpowiednim miejscu wykorzystuj¹c jako punkt bazowy jego rodek (lokalizacja precyzyjna  znajd centrum) oraz okrelaj¹c jego nowe po³o¿enie przez podanie wzglêdnych wspó³rzêdnych kartezjañskich na podstawie wymiarów p³yty (dla okrêgu o rednicy 8 mm bêdzie to: @28,-10). W tym przypadku osie okrêgów mo¿na wykreliæ
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Rys. 11. a) wyznaczanie zarysu p³yty oraz rodków okrêgów, b) wykrelenie otworów;
c) umieszczanie okrêgów poprzez podawanie wspó³rzêdnych wzglêdnych kartezjañskich

korzystaj¹c z polecenia ZNACZNIK RODKA z paska narzêdziowego WYMIARY.
Takie podejcie znacz¹co skraca czas wykonania tej czêci rysunku.
Krelenie oznaczenia przekroju
Oznaczenie przekroju powinno byæ narysowane lini¹ cienk¹ punktow¹, zakoñczon¹ dwoma odcinkami linii grubej oraz pogrubionymi za³amaniami linii, a tak¿e opisane drukowanymi literami. Najlepiej zdefiniowaæ stosown¹ warstwê z rodzajem linii
(punktowa) i przyporz¹dkowaæ jej szerokoæ linii cienkiej, np. 0.18 mm. Do rysowania nale¿y u¿yæ polecenia LINIA, wykorzystuj¹c charakterystyczne punkty, w tym przypadku rodki okrêgów. Pogrubienia pocz¹tku, koñca linii oraz za³amania trasy nale¿y
rysowaæ POLILINI¥ ze zdefiniowan¹ rêcznie szerokoci¹, odpowiadaj¹c¹ linii konturowej. Konieczn¹ modyfikacjê linii nale¿y wykonaæ wykorzystuj¹c uchwyty i polecenie
UTNIJ. Wykrelone oznaczenie przekroju mo¿na zobaczyæ na rys. 10.
Krelenie przekroju p³yty
Przy rysowaniu przekroju p³yty nale¿y wykorzystaæ istniej¹cy ju¿ rzut p³yty
poprzez wykrelenie linii odniesienia przenosz¹cych wymiary szczegó³ów elementu.
W ten sposób w kreleniu przekroju wprowadzimy pewien automatyzm, co znacznie
u³atwi wykonanie rysunku. Do przed³u¿enia osi symetrii nale¿y wykorzystaæ dzia³ania
na UCHWYTACH. Natomiast do przeniesienia pozosta³ych wymiarów mo¿na z powodzeniem u¿yæ polecenia PROSTA, które umo¿liwia wykrelenie pêku linii pionowych i poziomych. W tych dzia³aniach warto wspomagaæ siê poleceniem ODSUÑ.
Niepotrzebne czêci prostych usuwamy stosuj¹c polecenie UTNIJ, dziêki czemu proste na pocz¹tku zamieniane s¹ na pó³proste, a póniej na odcinki. Etapy dzia³ania dla
lewej czêci p³yty pokazano na rys. 12 a, b oraz c.
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Rys. 12. Etapy wyznaczania krawêdzi przekroju a) wykrelanie zarysu przekroju, b) zastosowanie polecenia UTNIJ, c) po w³¹czeniu opcji szerokoæ

Praw¹ czêæ konturu przekroju p³yty mo¿na uzyskaæ wykorzystuj¹c polecenie
LUSTRO, nale¿y jednak dokonaæ przeniesienia wymiarów otworu, poniewa¿ zaznaczony przekrój nie jest symetryczny. Na koñcu nale¿y uzyskaæ w³aciwy kszta³t rowków p³yty stosuj¹c polecenie ZAOKR¥GLIJ z aktywn¹ opcj¹ promieñ, rys. 13.

Rys. 13. Przekrój p³yty

Tak wykrelony rysunek nale¿y zakreskowaæ oraz zwymiarowaæ. Nale¿y pamiêtaæ, aby wykonaæ to na w³aciwych warstwach.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Poprawne wykonanie dokumentacji technicznych zwi¹zane jest przede wszystkim
z w³aciwym zaplanowaniem pracy, poprawn¹ interpretacj¹ rysunku i organizacj¹ pro-
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cesu rysowania. Obejmuje to nie tylko przygotowanie odpowiedniej struktury szablonów rysunkowych, ale równie¿ znajomoæ zaawansowanych narzêdzi i poleceñ programu. Na podstawie opisanych sposobów krelenia obiektów klasy wa³ek oraz p³yta
stwierdziæ mo¿na, ¿e:
1. Proces przygotowywania dokumentacji technicznej projektowanych czêci maszyn
przy u¿yciu komputerowych technik nie mo¿e odzwierciedlaæ tradycyjnych metod
krelenia przy u¿yciu o³ówka, linijki oraz cyrkla. Projektant powinien przygotowaæ
w³asn¹ strategiê krelenia opracowan¹ na podstawie dok³adnej analizy projektowanej czêci, wykorzystuj¹c w³aciwoci rysowanego obiektu, np.: istniej¹ce osie
symetrii, powtarzaj¹ce siê elementy.
2. Proces rysowania projektowanej czêci nale¿y zawsze rozpoczynaæ od utworzenia
odpowiednich dla krelonego rysunku warstw i poprawnego ich zdefiniowania.
Pozwoli to na w³aciw¹ organizacjê rysunku, co w znacznym stopniu u³atwi pracê,
w szczególnoci wykonanie ewentualnych modyfikacji obiektów.
3. Praktyka krelenia obiektów technicznych przy zastosowaniu programu AutoCAD
pokazuje, ¿e zawsze istnieje wiele alternatywnych sposobów ich rysowania.
Wybór metody krelenia zale¿y od umiejêtnoci, posiadanej wiedzy oraz od indywidualnych przyzwyczajeñ u¿ytkownika programu AutoCAD.
4. Proces optymalizacji krelenia wymaga zastosowania takich narzêdzi, które umo¿liwiaj¹ maksymalne wykorzystanie ich wewnêtrznych w³aciwoci i wprowadzaj¹
do procesu krelenia automatyzm dzia³ania. Zastosowanie poleceñ z grupy narzêdzi do edycji rysunków, np.: ODSUÑ, ZAOKR¥GLIJ, FAZUJ, ROZCI¥GNIJ,
LUSTRO, UTNIJ, KOPIUJ pozwala zast¹piæ ¿mudne rysowanie obiektów podstawowych oraz przekszta³caæ jedne obiekty w inne.
5. Wykonanie dok³adnych rysunków technik¹ komputerow¹ jest stosunkowo ³atwe,
kiedy projektant stosuje specjalistyczne narzêdzia do lokalizowania punktów charakterystycznych rysowanych obiektów. Korzystanie z nich pozwala równie¿ unikn¹æ ¿mudnego powtarzania tych samych czynnoci.
6. Przy bardziej skomplikowanych rysunkach do przyspieszenia i optymalizacji procesu krelenia nale¿y u¿ywaæ obiektów typu BLOK. Obiekty takie mo¿emy definiowaæ sami w obrêbie jednego rysunku, albo jako pliki dyskowe grupowaæ w
dostêpne biblioteki gotowych czêci, które mog¹ byæ wielokrotnie wykorzystywane w ró¿nych rysunkach.
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Streszczenie
W pracy opisano podstawowe grupy narzêdzi koniecznych do przygotowania dokumentacji
technicznej przy u¿yciu programu AutoCAD. Zwrócono szczególn¹ uwagê na u¿ycie warstw,
ich poprawne definiowanie oraz znaczenie przy tworzeniu komputerowego zapisu konstrukcji. Opisano alternatywne sposoby krelenia obiektów klasy wa³ek oraz p³yty, stosuj¹c do
tego celu ró¿ne strategie do ich rysowania. W zaproponowanych metodach tworzenia koñcowej postaci obiektów zastosowano ró¿ne polecenia z grupy narzêdzi do rysowania oraz
edycji. Ponadto pokazano sposób wykorzystania w³aciwoci rysowanych obiektów do w³aciwego doboru poleceñ. W pracy zamieszczono liczne przyk³ady ilustruj¹ce kolejne etapy
procesu rysowania.

OPTIMALISATION OF THE DRAWING PROCESS
IN THE AUTOCAD PROGRAM
Summary
The study describes the basic tool groups necessary in preparing technical documentation
by means of the AutoCAD program. Special attention was paid to the use of layers, their proper
defining and significance during the making of a computer record of the construction. Alternative ways of drawing objects of the shaft and plate types are described by using different strategies to draw them. In the methods proposed for creating the final shape of the objects different commands were applied from the tool group for drawing and edition. Moreover, a way of
using the properties of the object drawn in the right choice of commands is shown. The study
shows numerous examples of the successive stages of the drawing process.
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