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Menu
 Draw/Line

Utilizado para o desenho de retas. A localização do ponto é definida como coordenada
absoluta, relativa ao último ponto definido ou polar.
RESUMO DAS FORMAS DE ENTRADA DE DADOS DE COORDENADAS
MÉTODO
Coordenadas absolutas

X,Y

Coordenadas Polares

Distância<ângulo

Último ponto

@

Coordenadas relativas

@x,y

Coordenadas polares
relativas

@distância<ânguloa

Entradas e distâncias diretas

Mova o mouse na direção
desejada e digite a distância

Line Spcefiy first point :
Spcefiy next point:
LAYER

FÓRMULA

DESCRIÇÃO
Especifica uma coordenada
exata
Especificia a distância e o
ângulo a partir de 0,0.
Indica último ponto
especificado
Especifica um ponto relativo
ao último ponto
Especifica a distância e o
ângulo a partir do último
ponto
Indica a direção e a distância
do próximo ponto.

Especifica o primeiro ponto.
Especifica o próximo ponto, ou ESC,

Menu Format/Layer...

Todoso os objetos cirados no AutoCAD possuem propriedades que os identificam,
facilitando o gerenciamento das informa;óes de seus desenhos.
As propriedades incluem, entre outras, layer, cor e tipo de linha.
Os layers sáo como camdas transparentes e superpostas umas {as outras nas quais se
organizam e se agrupam diferentes tipos de informações de desenhoa.
TRIM

Menu Modify/Trim

Elimina parte de linhas de um grupo.
Select Object:
Select Object to Trim.

Selecione tantos quantos forem os objetos que circundam a
área para ser eliminada. Ao término digite ENTER.
Marque as regiões a serem eliminadas.
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MenuDraw/Circle

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr] :

Especifica o centro ou constrói o
círculo com 3, 2 ou através de tangente
de outros objetos.

Specify radius of circle or [Diameter]:

Raio ou diämetro.

Faça os esboços sem cota das projeções das peças abaixo.no primeiro diedro.
5)

6)

7)

8)
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