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ĮVADAS
Jau ketvirtį amžiaus kompanija Autodesk užsiima automatizuoto projektavi
mo sistemų AutoCAD kūrimu. Pasaulyje yra apie šeši milijonai AutoCAD vartoto
jų. Paskutiniaisiais metais sukurti tūkstančiai šios sistemos papildymų ir specialių
sprendimų, dėl ko AutoCAD šiandien pripažįstamas kaip faktinis standartas SAPR
srityje.
Kompiuterinio projektavimo mokomoji knyga skirta inžinerinių specialy
bių studentams, norintiems tobulinti ir gilinti kompiuterinės inžinerinės grafikos
žinias, aktyviai taikyti jas pristatant savo kursinius darbus, projektus bei individua
lias užduotis, galiausiai suformuoti modernių technologijų panaudojimo įgūdžius,
atitinkančius gamybos ir projektavimo sričių specialistų poreikius.
Mokomojoje knygoje pateikiama dalyko teorinio kurso svarbiausia medžia
ga ir kiekvienos temos praktinės užduotys. Pirmiausiai išvardintos AutoCAD sis
temos pagrindinės sąvokos: trimatės grafikos objektų tipai, koordinatės, žiūrėjimo
krypties nuostatos, projekcinių vaizdų įjungimas bei vartotojo koordinačių sistemų
sudarymo ir pakeitimo būdai. Priemonėje aptarti 3D paviršių (plokštumų, tinklų,
standartinių bei sudėtingų paviršių) sudarymo ir redagavimo metodai. Glaustai pa
minėta trimačių objektų vizualizacijos ypatybės ir kintamųjų nustatymas. Nemažai
dėmesio skirta tūriniam modeliavimui: standartinių ir sudėtingų kūnų braižymo
būdams. Pateikta objektų redagavimo komandų panaudojimo galimybės 2D ir 3D
grafikoje, kūnų kirtinių ir pjūvių formavimo metodai bei lapo maketo sudarymo
nuostatos. Šios žinios gali padėti perprasti ir kitas automatizuoto projektavimo
sistemas.
Mokomosios knygos gale patalpintos aprašytų komandų nuorodos anglų kal
ba ir LŽŪU studentams prieinamas literatūros bei interneto šaltinių sąrašas.
Mokomojoje knygoje panaudotos šios santrumpos anglų kalba:
2D
– dvimatis;
2.5D
– pseudotrimatis (netikras)
3D
– trimatis;
(Com)
– darbas komandų eilutėje;
(VM)
– komandos iškvietimas iš viršutinio meniu;
UCS
– vartotojo koordinačių sistema;
Endpoint
– trauka prie linijinio segmento galo taško;
MIDpoint
– trauka prie linijinio segmento vidurio taško;
CENter
– trauka prie objekto (apskritimo, lanko, lankinio
segmento) centro taško;
QUAdrant
– trauka prie objekto (apskritimo, lanko, lankinio
segmento) kvadranto taško.



1. 3D PAGRINDINĖS SĄVOKOS
1.1.AutoCad sistemos objektų klasifikacija
AutoCAD sistemos objektai skirstomi į tris pagrindines grupes (1 pav.): dvi
mačius (2D), trimačius (3D) ir pseudotrimačius (netikrus) objektus (2.5D). Trima
tėje grafikoje galima sukurti trijų tipų objektus:
• karkasinius, sudarytus iš atkarpų ar lankų bei kitų objektų kontūrų linijų.
Šie peršviečiami objektai ne
2D objektai
turi informacijos apie pavir
šius ar tūrius, tačiau naudoja
2,5D objektai
mi 3D modeliams sudaryti;
• paviršinius, sudarytus iš ne
3D objektai
peršviečiamų nulinio storio
plokštumų. Jie neturi infor
Karkasiniai
(WIREFRAME)
macijos apie objekto tūrį,
bet naudojami formuojant
Tūriniai (kietieji kūnai)
realius vaizdus;
(3D SOLID)
• tūrinius arba kietuosius
Paviršiniai
kūnus, kurie turi išsamią in
(SURFACE)
formaciją apie užimamą erd
vės dalį. Tūrinius objektus
Kreivieji
Paviršiniai iš plokštumų
tarpusavyje galima sujungti, (CURVED
SURFACE)
(FACES)
atimti vieną iš kito ir taip for
1 pav.
muoti naujus kūnus.

1.2. Trimatė koordinačių sistema
Visų objektų taškų koordinatės AutoCAD sistemoje yra stačiakampėje De
karto sistemoje (2 pav.), kurios pradžia visuomet yra vartotojo koordinačių siste
mos (UCS) pradžios taške.

2 pav.

3 pav.



AutoCAD gali pateikti objekto vaizdą  ne tik iš  viršaus (kaip matome 2D
grafikoje), bet iš bet kurio taško. Z ašies kryptis nustatoma pagal dešinės rankos
taisyklę (3 pav.).

Absoliučiosios ir santykinės koordinatės
3D, kaip ir 2D grafikoje, absoliučiosios koordinatės nurodomos įvedant X,Y
ir Z reikšmes (4 pav.), o santykinės – @∆X,∆Y,∆Z.
Cilindrinės taško koordinatės nu
rodomos taip: R<α, Z, čia R – vekto
riaus ilgis XY plokštumoje, α – vekto
riaus posūkio nuo X ašies kampas XY
plokštumoje, Z – taško aukštis nuo XY
plokštumos (5 pav.); santykinės cilindri
nės koordinatės: @R<α, ∆Z.

4 pav.

Sferinės taško koordinatės yra
R<α<β, čia R – vektoriaus ilgis iki taš

5 pav.

ko, α – vektoriaus projekcijos posūkio
nuo X ašies kampas XY plokštumoje,
β – vektoriaus posūkio kampas nuo
XY plokštumos (6 pav.). Nurodant san
tykines sferines koordinates, rašoma
@R<α<β.

6 pav.

1.3. Karkasiniai objektai
Karkasiniai objektai braižomi ir redaguojami naudojant 2D grafikos koman
das. Prieš tai išjungiama View priemonių juosta ir pasirenkamas SW Isometric View
mygtukas. Tokiu atveju vaizdas pateikiamas iš viršaus ir šono. Pagrindinis įrankis
yra objektų nuolatinė ir vienkartinė trauka. Patogu pritaikyti griebtuvus bei koordi
načių filtrus erdvėje: .X, .Y, .Z. Pavyzdžiui, įrašant .X ir nurodant objekto tašką,
pranešama, kad reikiamo taško X koordinatė sutampa su nurodyto objekto taško X
koordinate. Po to komanda informuoja, kad reikia nurodyti YZ koordinates.


1.4. 2.5D objektai
Netikrieji erdviniai objektai (2.5D) – tai objektai, kurių taškai gali būti tik
plokštumoje, statmenoje XY plokštumai. Dėl šios priežasties jie vadinami objek
tais, turinčiais aukštį. Pagal sistemos nuostatą visi 2D objektai braižomi nulinio
aukščio (kintamasis THICKNESS=0). Tokiu atveju, naudojant skirtingą objektų
braižymo plokštumos lygį (kintamasis
ELEVATION), objektų aukštį ir nema
tomų linijų paslėpimo galimybę (HIDE),
galima sukurti realius trimačius vaizdus.
Izometrinio vaizdo nenulinio aukščio atkar
pos atrodo kaip vertikalūs stačiakampiai
(7 pav.). Objektų aukštis THICKNESS
7 pav.

(TH) gali būti tei-giamas arba
neigiamas. (Com) TH ↵ arba
(VM) Format, Thickness.
Kreivinių paviršių krei
vumo iliuzijai sukurti naudo
jamos izolinijos. Izolinijų kie
kis pakeičiamas priskiriant
skaitinę reikšmę kintamajam
VIEWRES nuo 1 iki 2000
(8 pav., a ir b). Jos yra tik
pagalbinės ir neturi traukos
savybių. Pagal sistemos nusta
tymą VIEWRES=100.  
Objektų, turinčių aukš
tį, briaunos turi ENDpoint ir
MIDpoint traukas, o lankai
ir apskritimai – CENter ir
QUAdrant (9 pav.).

a – VIEWRES =10

b – VIEWRES =100
8 pav.

9 pav.

2.5D objektus sudarančių plokštumų
savybė – neperšviečiamumas.
Komanda HIDE (HI) atnaujina vaiz
dą ir pateikia objektus su paslėptomis nema


tomomis linijomis. Vieni objektai vir
šuje ir apačioje turi galinius paviršius
(apskritimas, nenulinio pločio polili
nija ir objektas, nubrėžtas SOLID ko
manda), o kiti lieka kiauri ir turi tik
šoninius paviršius (10 pav.).

10 pav.

1.5. Vartotojo koordinačių sistema
Vartotojo koordinačių sistemos
ženklas (UCS icon) trimatėje erdvėje
yra labai svarbus suvokiant koordina
čių sistemos ašių kryptį. UCS priemo
nių juosta (11 pav.) įjungiama iš (VM)
11 pav.
View, Toolbars pažymint lauką UCS.
Word UCS – pasaulinės ko
ordinačių sistemos aktyvumo įjun
gimas.
Object UCS – naujos UCS
nurodymas objektu. XY plokštuma
sutampa su 2D objekto plokštuma. 12 paveiksle UCS
pradžia sutapatinama su artimesniu žymimam taškui at
karpos galu, o teigiama X pusašė nukreipta link kito
atkarpos galo.
UCS previous – prieš tai panaudotos UCS pritai
kymas.
12 pav.

13 pav.

10

a

b
14 pav.

View UCS – UCS XY plokštumos orientacija  stat
mena esamai žiūrėjimo krypčiai – lygiagrečiai kompiute
rio ekranui (13 pav.). UCS pradžios taškas nepakeistas.
X Axis Rotate UCS – UCS pasukimas aplink X ašį
nurodytu kampu (14 pav., a). Analogiškai vyksta pasuki
mas apie Y (14 pav., b) ir Z ašis.
Origin UCS – aktyviosios UCS pradžios taško per
kėlimas į nurodytą vietą (15 pav.).
15 pav.

a 		

b

c		

d		

e

16 pav.

Z Axis Vector UCS – aktyviosios UCS pradžios taško perkėlimas į nurodytą 
vietą ir orientavimas nurodant teigiamos Z pusašės kryptį (16 pav., c). 16 pav., b
koordinačių pradžia – 1 taškas, o taškas 2 – teigiamoje Z pusašėje.
3 points UCS –  naujos UCS nurodymas trimis taškais (16 pav.,e).  16 pav.,
d pradžia yra 1-ame taške, teigiamos X pusašės taškas – 2, o teigiamos Y – 3.

PRAKTINĖS UŽDUOTYS
1 užduotis
Pagal įvairius koordinačių nuro
dymo būdus nubrėžti erdvinę laužtinę
liniją ABCDEFD (17 pav.). Taškai A,
B, C ir F priklauso nulinei plokštumai,
o D ir E – lygiagrečiai plokštumai, ku
rios z= 100.
17 pav.
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2 užduotis

b
a
18 pav.

1. Nubrėžti karkasą kėdės su atrama, kurios
viršus užapvalintas (18 pav., a). Panaudoti koman
das RECTANGAL, COPY, LINE; atramai – sfe
rines koordinates. Kėdės pagrindas 45x45, kojų  il
gis 40, atramos ilgis 50, posvyris nuo vertikalės 5°,
užapvalinimo spindulys r 10.
2. Kėdės karkasą įtraukti į bloką, bazinį tašką 
(A) nurodyti naudojant koordinačių  filtrus.
3. Įterpti bloką sumažinus kėdę 2 kartus ir pa
sukus kampu -90° (18 pav., b).

3 užduotis
Naudojant koordinačių filtrą  .XY ir objektinę trauką 
Endpoint nubrėžti erdvinę spiralinę poliliniją  (3DPOLY).
Kaip pagrindą panaudoti penkiakampį, kurio kraštinės ilgis
50; vijos žingsnis 25 (19 pav.).
19 pav.

4 užduotis
Naudojant braižymo plokštumos lygio nustatymo
komandą ELEVATION ir 2.5D objektų aukščio koman
dą THICKNESS pagal matmenis nubraižyti:
1. cilindrą (Ø 60) ir žiedą (20 pav.);
2. 21 pav. objektus.
Paslėpti nematomas linijas komanda HIDE.

20 pav.

5 užduotis
Naudojant UCS pakeitimo gali
mybes, nubraižyti stačiakampį (2.5D),
pažymėti matmenis ir užrašyti: „UCS
pakeitimas” (22 pav.).
12

21 pav.

22 pav.

1.6. Žiūrėjimo krypties nuostatos
Sistema AutoCAD turi dideles galimybes pateikti ekrane trimatį vaizdą ob
jektui nagrinėti iš įvairių pusių. Komanda VPOINT arba –VP leidžia pasirinkti
žiūrėjimo tašką, kuris, kartu su koordinačių pradžia nustato žiūrėjimo vektoriaus
padėtį. Tam yra trys būdai: 					
(Com) –VP ↵
• keičiant žiūrėjimo vektoriaus pradžios taško koordinates
Specify a view point or [Rotate]<display compass and tripod>:
x, y, z ↵
naujo žiūrėjimo taško koordinatės.
23 paveiksle pateikti skirtingi žiūrėjimo krypties variantai.

-1, -1, 0.4

-1, -0.6, 0.4

-1, -0.2, 0.4

23 pav.

• naudojant sferines koordinates pasirinkus galimybę Rotate (24 pav.) R ↵
Enter angle in XY plane from X axis < >: α ↵ vektoriaus projekcijos kam
pas nuo X ašies XY plokštumoje
13

Enter angle from XY plane<>: β ↵
vektoriaus kampas nuo XY plokštumos
• įkeliant į ekraną kompasą ir tris tei
giamas pusašes (25 pav.).
…<display compass and tripod>: ↵

24 pav.

Kompasas yra plokščias gaub
lio modelis. Taškas centre – šiaurės
polius (vektorius 0,0,z), vidinis žie
25 pav.
das – ekvatorius (x,y,0), o išorinis
žiedas – pietų polius (0,0,-z). Gaublyje matomą kryželį galima perkelti į bet kurį
vidinį gaublio tašką. Kryželiu keičiama koordinačių triašio orientacija (26 pav.).

26 pav.

14

AutoCAD VIEW priemonių juosta (27 pav.) siūlo pasinaudoti standartinė
mis projekcijomis (28 pav.):
Front View –vaizdas iš priekio (270° nuo X ašies);
Left View – vaizdas iš kairės (180° nuo X ašies);
Right View – vaizdas iš dešinės (0° nuo X ašies);
Top View – vaizdas iš viršaus;
Bottom View – vaizdas iš apačios;
Back View – vaizdas iš galo.

27 pav.

Be to:
SW Isometric View – žiūrėjimo kryptis
iš pietvakarių;
SE Isometric View – iš pietryčių;
NE Isometric View – iš šiaurės rytų;
NW Isometric View– iš šiaurės vakarų;
Suteikus tinkamam vaizdui pavadinimą,
galima jį įrašyti į brėžinio duomenų bazę:
(Com) –VIEW ↵
Enter an option [?/Categorize/lAyer
state/Orthographic/Delete/Restore/Save/
Ucs/Window]:
s↵
Enter view name to save: is priekio ↵
28 pav.
Kitos galimybės:
? – pateikia vardinių vaizdų, esančių brėžinio duomenų bazėje, sąrašą;
Delete – pašalina vieną ar kelis vardinius vaizdus;
Restore – įjungia nurodyto pavadinimo vaizdą;
Window – langu išrinktą vaizdo dalį nurodytu vardu įrašo į brėžinio duome
nų bazę.

PRAKTINĖS UŽDUOTYS
1 užduotis
1. Nubraižyti kūną, pavaizduotą 29 pav.,a (Com)_box (kubo kraštinė 50) ir
_cylinder (cilindrų spinduliai R1 20, R2 15). Naudoti koordinačių filtrus (.yz ir .xy)
ir Bulio operaciją Subtract (atimtis) (VM) Modify, Solids Editing.
2. Nustatyti 3 vaizdinius ekranus (VM) Viewports, 3Viewports, vertika
liai.
15

3. 2-ame ir 3-iame ekrane pa
keisti žiūrėjimo kryptį, lyginant su
SW Isometric vaizdu (29 pav.,a)
kompaso panaudojimo būdu.

a

b

c

29 pav.

2 užduotis

1. Nubraižyti 2.5D objektų grupę (30 pav., d):
• apskritimą;
• du taisyklingus keturkampius;
• žiedą.
2. Keturiuose vaizdiniuose ekranuose (30 pav.) nustatyti atitinkamus vaiz
dus: frontalųjį (a), profilinį (b), horizontalųjį (c) ir izometrinį (d).		
a

b

c

d
30 pav.

16

2. PAVIRŠIAI
Trimačius paviršius galima sukurti arba pasirinkti įjungiant priemonių juos
tą  Surface: (VM) View, Toolbars, Surface (31 pav.). Visus trimačius paviršius
AutoCAD sudaro kaip daugiakampių tinklą. Šie daugiakampiai yra neperšviečia
mos plokštumos. Pašalinus nematomas linijas sukuriami realūs erdvinių objektų
vaizdai.

31 pav.

2.1. Plokštuma (3DFACE)
Komanda 3DFACE
(ĮP) sukuria trijų ar keturių briaunų plokštumą,
kurios viršūnės gali  būti bet kurioje trimatės erdvės vietoje (32 pav.).

32 pav.

Sistemai prašant nurodyti taško padėtį, AutoCAD siūlo galimybę pasirinkti
būsimos briaunos matomumą. Briauna tampa nematoma, jei prieš nurodant pirmą
jį briaunos tašką komandinėje eilutėje  bus įrašyta raidė i (Invisible).
17

a

b

c

33 pav.

Komanda EDGE valdo briaunų matomumą ir gali pakeisti matomas briau
nas į nematomas (33 pav.,a ir b) ir atvirkščiai.
iš įrankių paletės Specify edge of 3dface to toggle
(Com) edge ↵ arba
visibility or [Display]: d↵ parodyti nematomas briaunas
Enter selection method for display of hidden edges [Select/All] <All>: ↵
visas Specify edge of 3dface to toggle visibility or [Display]: išrenkamos briaunos
matomumui pakeisti (33 pav., c)

2.2. Plokštumų tinklas (3D MESH)
Komanda 3D MESH sukuria erdvinį paviršių, sudarytą iš plokštumų tinklo.
Tinklui panaudojamas MxN viršūnių masyvas. Tinklai idealiai tinka reljefo
trimačiam vaizdui sukurti. 34 paveiksle parodytas tinklas ir jo horizontalioji pro
jekcija, kurioje viršūnės pažymėtos kaip masyvo nariai. Tinklas sudarytas iš 3 vir
šūnių M ir 3 viršūnių N kryptimi. Numeracija pradedama nuo 0.
arba iš įrankių paletės
(Com) 3dmesh ↵ 		
Enter size of mesh in M direction: m ↵ viršūnių kiekis M kryptimi
Enter size of mesh in N direction: n ↵ viršūnių kiekis N kryptimi
Specify location for vertex (0,0): x,y ↵
nurodomos M=0, N=0 viršūnės koordinatės
(0,1): x,y ↵ nurodomos M=0, N=1
viršūnės koordinatės
…

(0,n): x,y ↵
(1,0): x,y ↵

-

M=0, N=n
M=1, N=0

(1,n): x,y ↵

-

M=1, N=n

…
…

34 pav.

(m,n): x,y ↵
M=m, N=n
Norint pakeisti reikiamos viršūnės z koordinatę, galima pasinaudoti griebtu
vu (35 pav.) ir nurodyti poslinkį @0,0,∆z.
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a

b

35 pav.

c

36 pav.

Komanda PEDIT tinka ne tik polilinijai, bet ir tinklui tvarkyti, nors redagavi
mo galimybės kitokios: Edit vertex/Smooth surface/Desmooth/Mclose/Nclose
Smooth surface – plokštumų paviršiaus suglodinimas, kuris pagal nuostatą 
vykdomas kubiniu splainu; viršūnių kiekis M ir N kryptimi turi būti >3. Desmooth
– suglodinimo komandos atšaukimas.
Mclose – priešingų kraštų briaunų sujungimas M kryptimi (36 pav., a). Po
pasirinkimo sąraše atsiranda galimybė Mopen (sujungiančių plokštumų pašalini
mo). Analogiškos Nclose/ Nopen galimybės N kryptimi (36 pav., b). 36 paveiksle,
c pateiktos ir Mclose ir Nclose galimybės.
Edit vertex – viršūnių redagavimas: Next/Previous/Left/Right/Up/Down/
Move…
Lyginant su 2D polilinijos redagavimu, dėl didelio viršūnių kiekio naudotos
papildomos galimybės judėti tinklu: į kairę, į dešinę, į viršų, žemyn.

PRAKTINĖS UŽDUOTYS
1 užduotis
Pasinaudojant ruošiniu (37 pav.,
a) nubraižyti trikampę piramidę (37
pav., b).

a

b
37 pav.

2 užduotis
Pagal matmenis nubraižyi keturis kvadratus (38 pav.,a) ir, naudojant 3D
plokštumos su nematoma briauna brėžimo galimybę, sukurti 38 pav.,c.
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a

b

c

38 pav.

3 užduotis
Atskirame sluoksnyje paruošti du skirtingos spalvos vielinius karkasus
(30x30) 15 vienetų atstumu vienas nuo kito. Pasinaudojant objektine trauka (39
pav., a), sukurti 4x4 plokštumų tinklą (39 pav., b) ir jį suglodinti (39 pav., c).

a

b

c

39 pav.

2.3. Standartiniai paviršiai
2.3.1. Lygiagretainis (BOX)
Komanda BOX
(ĮP)
braižo 3D stačiakampį gretasienį ar
ba kubą (40 pav.), kurio pagrindas
lygiagretus aktyviosios UCS XY
plokštumai.
Specify corner point of box:
nurodomas pagrindinio kampo taš
kas
Specify length of box: lygia
gretasienio ilgis                   
Specify width of box or [Cu
be]: lygiagretainio plotis (arba ku
bas)
20

40 pav.

Specify height of box: lygiagretainio aukštis
Specify rotation angle of box about the Z axis…: posūkis aplink Z ašį

2.3.2. Pleištas (WEDGE)
Komanda WEDGE
(ĮP) braižo trikampį pleištą (41
pav.).
Specify corner point of
box: nurodomas pagrindo kam
po taškas
Specify length of wedge:
pleišto ilgis
Specify width  of wedge:  
pleišto plotis
41 pav.
Specify height of wedge:
pleišto aukštis
Specify rotation angle of box about the Z axis…: posūkis aplink Z ašį

2.3.3. Piramidė (PYRAMID)
Komanda PYRAMID (ĮP) braižo pirami
Apex point
Top
dę su trikampiu (tetrahedron, 42 pav.) arba ke
turkampiu (43 pav.) pagrindu. Piramidės viršūnė
gali būti smaila, su briauna arba nupjauta. Jei pi
ramidės viršūnė smaila,  tai  nurodomas  viršūnės   
taškas   (apex point).
Reikia nurodyti nupjautos viršūnės (top)
42 pav.
tris arba keturis viršūnės aikštelės taškus (top
points). Briauna (ridge) viršūnėje gali būti tik keturkampėje piramidėje. Šiuo atve
ju nurodomi briaunos galų taškai (ridge point).
Apex point

Ridge

Top

43 pav.

21

2.3.4. Kūgis (CONE)
Komanda CONE
(ĮP) galima  nubraižy
ti kūgį su smaila arba nupjauta viršūne  (44 pav.).
Kūgio  šonai sudaryti iš  trikampių plokštumų ir
nuo jų kiekio priklauso kūgio šoninio paviršiaus
glodumas (pagal nuostatą 16).  
Specify center point for base of cone: nuro
44 pav.
domas pagrindo apskritimo centro taškas
Specify radius for base of cone or [Diameter]: pagrindo apskritimo spindu
lio ilgis
Specify radius for top of cone <0>: viršutinio apskritimo spindulio ilgis
Specify height of cone: kūgio aukštis
Enter number of segments for surface of cone <16>:kūgį sudarančių plokš
tumų kiekis

2.3.5. Sfera (SPHERE)
Komanda SPHERE (ĮP)
braižo sferą (45 pav.). Nurodomi du
jos glodumo koeficientai (plokštu
mų kiekis): horizontalaus pjūvio
(longitudial) ir Z ašies kryptimi (la
titudial).
Pagal nuostatą, plokštumų kie
kis 16x16.

16x16

4x16

16x4

45 pav.

2.3.6. Skėtis (DOME) ir lėkštė (DISH)
Komanda DOME
(ĮP) brai
žo viršutinę sferos pusę – skėtį (46 pav.,
a), o komanda DISH
(ĮP) – apati
nę (lekštę, 46 pav., b). Objektų glodumo
parametrai analogiški kaip ir sferos,  bet
pagal  nuostatą jų reikšmės – 16x8.

a

46 pav.

b

2.3.7. Toras (TORUS)
Torą (riestainį) galima nubraižyti komanda TORUS (ĮP) (47 pav.).
Specify center point of torus: nurodomas toro centro taškas  
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Specify radius of torus or
[Diameter]: toro išorinio spindulio
ilgis
Specify radius of tube or [Dia
meter]: torą  sudarančio vamzdžio
spindulio ilgis
Enter number of segments
a
b
around tube circumference <16>:
47 pav.
horizontalaus pjūvio plokštumų
kiekis
Enter number of segments around torus circumference <16>: plokštumų
kiekis vertikalia kryptimi
Vamzdžio skerspjūvis negali būti didesnis už toro išorinį spindulį.

2.4. Sukimosi paviršiai (REVSURF)
Komanda REVSURF
išrinktą objektą (object to revolve) suka aplink
nurodytą ašį (axis of revoliution). Tuomet sukimosi paviršius formuojasi kaip
trimatis tinklas. Sukamuoju objektu gali būti atkarpa, lankas, apskritimas, polili
nija, elipsė arba elipsinis lankas. Komanda išrenka tik vieną objektą, todėl prieš 
sukant reikia sujungti visus sukamus objektus į vieną. Apie ašį objektas gali būti
sukamas nurodytu kampu (48 pav., a, b) arba visu apskritimu (48 pav., c). Sukant
objektą ne visu apskritimu galima nurodyti pradinį kampą (48 pav., a, b). Sukimo
si kryptis gali  būti  pagal  laikrodžio  rodyklę  (cw)  ir  prieš  (cww). Čia svarbi
sukimosi ašies išrinkimo vieta. Komanda ašies galą, esantį arčiau išrinkimo taš
ko, laiko teigiamos pusašės pradžia. Sukimosi kryptis nustatoma pagal dešinės
rankos taisyklę.

a

b

c

48 pav.
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Sukinio paviršiaus glodumas pri
klauso nuo SURFTAB1 ir SURFTAB2
sisteminių kintamųjų reikšmių. Jos
nurodo paviršių sudarančių izolinijų
kiekį (pradinė reikšmė 6, 49 pav., a).
SURFTAB1 reikšmė nurodo tinklo tan
kį  išrinkto objekto sukimo ar stūmimo
a
b
kryptimi. SURFTAB2 kintamąjį naudo
49 pav.
ja REVSURF ir EDGESURF komandos.
Šis parametras turi įtakos tik kreivajam sukinio paviršiui ir kiekvienam segmentui
pritaikomas atskirai. Pvz., 49 pav.,b:  SURFTAB1 bei  SURFTAB reikšmė 10.

2.5. Išstumiami paviršiai (TABSURF)
komanda TABSURF
(ĮP) išrinktą objektą stumia nurodyto vektoriaus
(dažniausiai tai būna atkarpa) kryptimi. Stumiamais objektais gali būti atkarpa, lan
kas, apskritimas, 2D ir 3D polilinija, elipsė ar elipsinis lankas.
Išstūmimo kryptis priklauso nuo vektoriaus išrinkimo vietos, 50 pav.: a – že
myn, b – aukštyn). Išstumiamo objekto kreivinių segmentų izolinijų kiekis priklau
so nuo parametro SURFTAB1 reikšmės, 50 pav.: c – SURFTAB1 reikšmė 10, d
– SURFTAB1 – 20.
vektoriaus išrinkimo vieta

a

b

c

d

50 pav.

2.6. Sujungimo paviršiai (RULESURF)
Komanda RULESURF
(ĮP) sukuria paviršių ir sujungia du išrinktus
objektus. Objektais gali būti taškai, atkarpos, splainai, lankai ar polilinijos. Jei
vieno išrinkto objekto kontūras yra uždarasis, tai kito taip pat turi būti uždarasis.
24

objekto išrinkimo vieta

b
a

51 pav.

c

Atviro kontūro objektų išrinkimo vieta nurodo pa
viršių  tinklo  pradžią.   Izolinijų kiekis priklauso
nuo parametro SURFTAB1 reikšmės, 51 pav.: a, c
– SURFTAB1 6, b – SURFTAB1 10.
Uždarųjų kontūrų
išrinkimo vieta neturi įta
kos sudarant paviršiaus.
Reikšmę turi išrinktų ob
jektų braižymo tvarka
52 pav.
(52 pav.).
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3. kŪnai (SOLIDS)
3.1. Kūnų vizualizacijos sisteminiai kintamieji.
Kūnų kreivųjų paviršių vizualiza
cija erdvėje valdoma keliais sisteminiais
kintamaisiais. isolines – parametras,
reguliuojantis kūnų kreivumą  (izolinijų
kiekį), 53 pav. Pagal nustatymą  ISOLINES 4 (53 pav., a). Šis parametras ne
turi įtakos Hide komandai.
facetres – kintamasis, valdan
b – ISOLINES 16
tis vizualizacijos tikslumą (54 pav.). Jo a –ISOLINES 4
skaitinė reikšmė gali būti nuo 0.01 iki
53 pav.
10. Pagal nustatymą  FACETRES=0.5
(54 pav., b).

a – FACETRES 0.05

b – FACETRES 0.5

c – FACETRES 5

54 pav.

DISPSILH – kintamasis, valdantis 3D
objektų siluetų pateikimo būdą (55 pav.). Pa
gal sistemos nustatymą  DISPSILH lygus 0
(55 pav., a). Siluetai formuojami esant DISPSILH 1 (55 pav., b). Silueto vaizdavimas žy
miai sulėtina kompiuterio darbą, todėl patarti
na įjungti jį tik peržvalgai.
a

b
55 pav.
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3.2. Standartiniai kūnai
CONE

WEDGE

BOX

TORUS

SPHERE

CILINDER

56 pav.

Kūnų   braižymo   (56 pav.) ir konstravimo   
įrankių    juosta įjungiama taip: (VM) View,Tool
bars,Solids
Standartinių  kūnų pavadinimas ir braižymo
būdai beveik sutampa su standartinių paviršių. Bet
kai kurie kūnai  gali būti  nubraižyti keliais būdais.       

3.2.1. Lygiagretainis (BOX)
Braižymo būdai
I pagal programos nuostatą:
Specify corner of box or [Cen
ter]: nurodomas pirmas pagrindo kam
po taškas 1 (57 pav., a)
Specify corner or [Cube/Length]:
pagrindo priešingo kampo taškas 2
Specify height: aukštis arba aukštį
apibrėžiantys taškai 3 ir 4 (57 pav., b)
Tokiu būdu tarp dviejų lygiagre
tainių galima įbraižyti trečią (57 pav., c).
II kubo braižymas:
Pagrindo priešingas kampas ne
nurodomas, o pasirenkama nuostata
Cube (C)
Specify length: nurodomas kubo
kraštinės ilgis
III nurodant kraštinių ilgius:
Vietoj pagrindo priešingo kampo nurodymo pasirenkama nuostata  
Length  (L) – ilgiai (58 pav., a).
Specify length: nurodomas kraš
tinės ilgis pagal x ašies kryptį
Specify width: kraštinės ilgis pa
57 pav.
gal aktyviosios UCS y ašies kryptį
Specify height: kraštinės ilgis pagal aktyviosios UCS z ašies kryptį (aukštis)
IV lygiagretainio centro nurodymo būdas
Specify corner of box or [Center]: pasirenkama nuostata Center (C)
Specify center of box <0,0,0>: nurodoma centro padėtis
Toliau pasirenkamas vienas iš I – III lygiagretainio braižymo būdų
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a

b
58 pav.

3.2.2. Cilindras (CYLINDER)
Komanda CYLINDER brai
žomas pilnaviduris apskritas (59
pav., b) arba elipsinis (60 pav.) ci
lindras. Reikia nurodyti cilindro pa
grindo centro tašką (center point
for base of cylinder) ir skerspjū
vio spindulį (radius for base of
cylinder). Jei pasirenkama height center point for center of other end
of cylinder, base of cylinder
a
b
cilindro si
59
pav.
metrijos ašis
yra lygiagreti aktyviosios UCS Z ašiai.
Pasvirusio cilindro (59 pav., b) atveju nurodomas kito
galo pagrindo centro taškas (59 pav., b). Cilindro pagrindo
elipsės (60 pav.) braižymo komandos dialogas toks pat, kaip
60 pav.
2D elipsės.

3.2.3. Kūgis (CONE)
Komanda CONE braižo kūgį su apskritu arba elip
siniu pagrindu. Jeigu nurodomas kūgio aukštis, simetrijos
ašis statmena aktyviosios UCS XY plokštumai. Jei aukštis
neigiamas, viršūnė  nukreipta  žemyn (61 pav., a).  Pasviru
sį  kūgį (61 pav., b) galima nubraižyti  nurodant  viršūnės  
taško (Apex) vietą. Kūgio pagrindo plokštuma visuomet
statmena kūgio simetrijos ašiai.

a
61 pav.
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b

3.2.4. Pleištas (WEDGE)
Pleištas braižomas komanda WEDGE (62 pav.). Ka
dangi šis kūnas sudarytas iš pusės lygiagretainio, tinka vi
si keturi BOX braižymo būdai. Pleišto pagrindo kraštinės
lygiagrečios aktyviosios UCS X ir Y ašiai. Yra neigiamų
ilgių nurodymo galimybė.

62 pav.

3.2.5. TORAS (TORUS)
Toro sukimosi ašis lygiagreti Z ašiai, o kūno forma priklauso nuo R ir r santy
kio. Jei R>r, tai komanda TORUS nubraižomas tikras toras su skyle viduje (63 pav.).
Esant ribinei sąlygai (63 pav., a), sukamas apskritimas vienu savo tašku sutampa su
sukimosi ašimi. Toro spindulys R negali būti lygus nuliui, tačiau gali būti neigiamas
(63 pav., b). Tokiu atveju aplink ašį būtų sukama mažesnioji apskritimo dalis.

R>r

0<Rr
63 pav.

a

64 pav.

R<0, R< r
b

3.3. Sudėtingi kūnai
3.3.1. Išstumti kūnai (EXTRUDE)
Komanda EXTRUDE (EXT)
(ĮP) išstumia aukštyn išrinkto objekto
plokščią kontūrą statmenai to objekto plokštumai arba nurodytos trajektorijos kryp
timi. Kad būtų sukurtas tūrinis objektas, išstumiant reikia:
• sukurti pradinį profilį (plokščią uždarą figūrą), kuriuo gali būti apskriti
mas, elipsė, 2D polilinija, turinti nuo 3 iki 500 viršūnių, splainas, kurio
visos viršūnės vienoje plokštumoje. Tuo atveju, jeigu pradiniai objektai
turi nenulinį plotį ar ilgį, šios savybės ignoruojamos;
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• pradiniai objektai (ir profilis, ir trajektorija) neturi turėti nei kilpų, nei
klosčių;
• trajektorija, nurodančia išstūmimo kryptį, gali būti atkarpa, lankas, apskri
timas, elipsė ir elipsinis lankas, 2D polilinija, 3D polilinija (suapvalinta) ir
splainas tuo atveju, jeigu visos viršūnės išdėstytos vienoje plokštumoje.
Paprastasis išstūmimas (65 pav., a) vyksta statmenai išrinktam objektui (ne
priklausomai nuo UCS) nurodant teigiamą ar neigiamą išstūmimo aukštį  (height
of extrusion).  Išstūmimo kampas lygus 0.

Kūnas, išstum
tas nurodytu kampu,
turės šoninį pavir
šių, nukreiptą į kū
ną (65 pav., b), jeigu
kampas (extrusion
taper angle) >0, ir
nukreiptą  nuo kūno,
a
jei išstūmimo kam
pas  neigiamas (65 pav., c).

b – taper angle=10

c – taper angle= -10

65 pav.

Objektas gali būti išstumtas nurodyta kreivine erdvine trajektorija (extrusion
path), kuri neturi sutapti su išstumiamo objekto plokštuma, ir jos kreivis neturi
būti labai sudėtingas (66 pav., a). Vienas iš trajektorijos galų turi sutapti su išstu
miamo objekto plokštuma. Jei taip nėra, AutoCAD perkelia trajektorijai nurodyti
išrinktą objektą taip, kad jo pradžios taškas sutaptų su kontūro centro tašku. Jei
trajektoriją  nurodančio objekto segmentai susijungia kampu, išstūmimas vyksta
išilgai kiekvieno segmento (66 pav., b).

a

b
66 pav.
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3.3.2. Sukimosi kūnai (REVOLVE)
Komanda REVOLVE (REV)
(ĮP), sukdama išrinktų objektų uždarus
kontūrus aplink nurodytą ašį, sukuria sukimosi kūnus (67 pav.). Reikalingas tokių
sąlygų vykdymas:
• sukurtas pradinis profilis (plokščia uždara figūra) gali būti apskritimas,
elipsė, uždara 2D arba 3D polilinija bei splainas (visos viršūnės vienoje
plokštumoje), sritis;
• pradinis profilis neturi turėti kilpų ar klosčių;
• ašine linija gali būti tik atkarpa ar polilinija, turinti vieną tiesų segmentą,
ašis neturi būti statmena profilio plokštumai ir neturi jo kirsti.
Atsakant į klausimą Specify angle of revoliution, reikia nurodyti sukimosi
kampą. Sukimosi ašies pasirinkimas galimas pagal X, Y arba pasirinkus du taškus.
Teigiamos sukimo ašies kryptį nurodo antras (endpoint of axis) žymimas taškas
(67 pav., b) , ir sukama pagal dešinės rankos taisyklę.
a

b

c

d
67 pav.

3.4. Kūnų sujungimas ir atimtis
Komanda UNION (UNI) išrinktus kūnus sujungia į vieną (68 pav.).
Komanda SUBTRACT (SU) sudaro dvi išrankas ir iš kūnų, esančių pirmoje
išrankoje (1 iš 69 pav., a), atima kūnus, esančius antroje išrankoje (2,3,4 iš 69 pav.,
a).
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68 pav.

b
a

69 pav.

3.5. Kūnų sankirta (INTERSECT)
Komanda INTERSECT (IN) sukuria kūną, ku
ris yra bendra išrinktų kūnų dalis (70 pav.). Koman
da INTERFERE arba (INF) atlieka tokį pat veiks
mą, kaip INTERSECT, bet išrinkti kūnai pasilieka
ir juos galima panaudoti kitiems tikslams. Atliekant
INTERFERE komandą galima patikrinti ar bendras
kūnas bus toks, kokio tikėtasi, o po to atlikti komandą 
INTERSECT.
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70 pav.

PRAKTINĖS UŽDUOTYS
1. Pagal matmenis nubraižyti vaizdą (71 pav.).

71 pav.

220°.

2. Nubraižyti objektą  (72 pav.). Kiaurymės spindulys r 5, sukimo kampas

72 pav.

3. Pagal matmenis (68 pav., 69 pav., a) nubraižyti sudėtingą kūną (69 pav., b).
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3.6. Kūnų kirtiniai ir pjūviai
Kirtinio sudarymas (SECTION)
Komanda SECTION (SEC) sukuria
2D objektą, kuriame
yra išrinkto kūno kirti
nio, nurodyto plokštu
ma, kontūrai. 73 pav.
kirtimo plokštuma bu
vo nurodyta pagal sis
temos nuostatą  trimis
taškais – 3 points. Šie
taškai negali būti vie
noje tiesėje.

74 pav.

73 pav.

Kiti kirtimo plokštumos nurodymo
būdai:
Objektas. Plokštumos vieta ir
orientacija nu-rodoma objektu. Galima
išrinkti apskritimą, elipsę, lanką, 2D poli
liniją arba splainą (74 pav.).
Z – axis. Kirtimo plokštuma XY
statmena Z ašiai, kuri nurodoma dviem
taškais (75 pav.).
XY, YZ, ZX. Kirtimo plokštuma
lygiagreti aktyviosios UCS pasirinktai
projekcijų plokštumai ir nurodoma vie
nu tašku.

Specify a point on the current XY plane

75 pav.
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View. Kirtimo  plokštuma lygiagreti vaizdo plokštumai
ir jos vieta nurodoma vienu tašku (76 pav.).

Kūno perpjovimas į dvi dalis (SLICE)
Komanda SLICE (SL) nurodyta plokštuma perpjauna
išrinktą kūną, ir taip gaunami du atskiri kūnai. Kertančiosios
p l o k š t u m o s
orientacija paro
76 pav.
doma analogiš
kai komandai
SECTION. Galima pasirinkti, kurią 
objekto dalį (Specify a point on desi
red side of the plane, 76 pav., b) arba
abi (keep Both sides, 76 pav., a) palik
a
b
ti brėžinyje.  
77 pav.

3.7. Objektų redagavimas erdvėje
Komanda

Komandos panaudojimo galimybė trimatėje erdvėje
Kopijuoja 3D objektus lygiai taip pat, kaip ir plokštumoje Kopijos įterpimo vieta
COPY
nurodoma trimis koordinatėmis
Dirba su 3D objektais, jei veidrodinio atspindžio linija nurodyta XY plokštumoje.
MIRROR
Kitais atvejais reikia naudoti MIRROR3D komandą
OFFSET
Erdvėje dirba tik su 2D objektais
Dirba su 3D objektais išdėliojant juos XY plokštumoje. Kitais atvejais naudojama
ARRAY
3DARRAY komanda
Perkelia 3D objektus lygiai taip pat, kaip ir plokštumoje. Perkėlimo vieta nurodoma
MOVE
trimis koordinatėmis
ROTATE
Pasuka 3D objektus XY plokštumoje. Pasukant erdvėje naudoja-ma ROTATE3D komanda
SCALE
Pakeičia 3D objektų mastelį visų koordinačių kryptimis
TRIM
Erdvėje dirba tik su 2D objektais ir tam turi specialias nuostatas
EXTEND
Erdvėje dirba tik su 2D objektais ir tam turi specialias nuostatas
BREAK
Erdvėje dirba tik su 2D objektais
CHAMFER 3D objektų nuožulnumams brėžti turi specialias nuostatas
FILLET
3D objektų užapvalinimams brėžti turi specialias nuostatas
EXPLODE Kūnus išskaido į plokštumas, plokštumas – į kontūrus
ALIGN
Dirba su 3D objektais.

Veidrodinio atspindžio kopija erdvėje
(MIRROR3D)
Komanda MIRROR3D sukuria išrinktų objektų veidrodinio atspindžio ko
pijas. Reikia nurodyti veidrodžio plokštumą (pagal nuostatą ji parodoma trimis taš
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kais – 3 points). Veidrodžio plokštumos nurody
mo būdai yra tokie pat, kaip kirtimo plokštumos
(78 pav.,a, b).

Objektų pasukimas erdvėje
(ROTATE3D)
Komanda ROTATE3D pasuka išrinktus ob
jektus nurodytu kampu aplink ašį. Pagal nuosta
b
a
tą  ji nurodoma
78 pav.
dviem taškais –
2 points (79 pav.,a). Komanda pateikta meniu, ku
riame galima pasirinkti ir kitus ašies apibrėžimo
būdus. Ašį gali nurodyti  atkarpa, apskritimas, lan
kas (79 pav., b) arba 2D polilinijos segmentas.
Apskritimo ar lanko sukimosi ašis yra stat
a
b
mena  šių  2D objektų plokštumai, o pradžia su
79 pav.
tampa su centru.  

Kopijų masyvai erdvėje (3DARRAY (3A))
Komanda 3DArray sukuria išrinktų objek
tų trimatį kopijų masyvą. Kopijos išdėliojamos
tri-mačiame stačiakampiame masyve Rectangu
lar (3D ArrayR) arba apskritime Polar (3DArrayP), nurodant apskritimo plokštumos Z ašį.
Erdviniam stačiakampiui kopijų masyvui (3D
ArrayR) sudaryti nurodomas eilučių (rows ≥
2), stulpelių (columns ≥ 2) ir aukštų (levels ≥ 2)
kiekis (80 pav.). Eilutės išdėliojamos aktyviosios
UCS teigiamos Y pusašės kryptimi nuo išrinkto
80 pav.
objekto nurodytu atstumu. Stulpeliai analogiškai –
teigiamos X pusašės, o aukštai – teigiamos Z pusašės kryptimi nuo išrinkto objek
to. Jei nurodyti neigiami atstumai – neigiamų pusašių kryptimis. Išrinktų objektų
kopijų masyvas gali būti išdėstytas apskritime (3DArrayP), kurio padėtis erdvėje
nurodoma masyvo centro taš
ku (Specify center point of ar
ray) ir sukimosi ašies kryptimi
(81 pav., a). Galima skirtinga
objektų orientacija erdvėje:
81 pav., b – kopijos pasuktos
apie nurodytą ašį (rotate ar
a
b
c
rayed objects), 81 pav., c – ne
81 pav.
pasuktos.
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Objektų išlyginimas
erdvėje (ALIGN (AL))
Komanda ALIGN perke
lia ir pasuka išrinktus objektus
erdvėje taip, kad nurodyti ob
jekto taškai source point kartu
su objektu persikeltų į kitus
nurodytus taškus – destination
point. Ši komanda vienu metu
atlieka Rotate3D ir Move ko
mandų veiksmus (82 pav.).
Dažnai objektas būna
orientuotas erdvėje bet kaip ir
objekto plokštumą reikia sutap
82 pav.

dinti su nurodyta plokš
tuma. Tuomet tenka
nurodyti tris objekto taš
kus ir jų vietas (83 pav.).
Jeigu posūkis nėra toks
sudėtingas, tai komanda
ALIGN gali atlikti ir ko
mandos SCALE funkci
ją  (Scale objects based
on alignment points –
84 pav., c).
83 pav.

a

b

c

84 pav.
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Kūnų briaunų užapvalinimas
(FILLET)
Komanda FILLET (F) suapvalina dvi
kūno plokštumas, nurodžius jų bendrą briauną 
(85 pav.).
Suapvalinant kūnų briaunas kiekvienai
briaunai galima nurodyti individualų suapva
linančio spindulio ilgį.

Nuožulnios plokštumos erdvėje
(CHAMFER)

85 pav.

Komanda CHAMFER (CHA) nuožul
nia plokštuma sujungia dvi kūno plokštumas,
pakeista-ma išrinktą briauną (86 pav., b). Kai
išrenkama pagrindinė plokštuma, komanda
praneša Base surface selection ir pateikia me
niu: Next – kita plokštuma, OK – esama  plokš
a
b
tuma bus pagrindinė. Pirmas nurodomas atstu
86 pav.
mas nuo briaunos pagrindinėje plokštumoje, o
antras – nuo tos pačios briaunos kitoje plokštumoje. Toliau reikia nurodyti visas
pagrindinės plokštumos briaunas, kuriose bus
sudarytos nuožulnios plokštumos. Kai   bus pa
sirinkta   ne pagrindinės plokštumos briauna,
ko- manda atsisakys vykdyti tokį pasirinkimą  
ir   praneš: Edge must belong to base face.
Jei bus pasirinktas parametras Loop, tai nuožul
a
b
nios plokštumos  bus  nubraižytos per visą iš
rinktos plokštumos perimetrą (87 pav., b).
87 pav.

PRAKTINĖS UŽDUOTYS
1. Pagal matmenis (88 pav.) nu
braižykite kūnus (84 pav., a).
2. Išlyginkite apkabą su vertika
lia plokštele kaip parodyta 84
pav., b ir c.   
3. Suapvalinkite briaunas kaip
parodyta 85 pav.
4. Nubraižykite prizmę (86 pav.,
a) ir sudarykite nuožulnias
plokštumas kaip parodyta 86
pav., b ir 87 pav., b.
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88 pav.

NUORODOS
.yz........................................
.x, .y, .z. ...............................
.xy........................................
_box.....................................
_cylinder..............................
3 points UCS  .....................
3D MESH............................
3DARRAY (3A)..................
3DFACE..............................
3DPOLY..............................
ALIGN (AL).......................
Back View...........................
Bottom View........................
BOX (Surface)....................
BOX (Solid)........................
CHAMFER (CHA).............
CYLINDER.........................
CONE(Surface)...................
CONE(Solid).......................
DISH....................................
DISPSILH...........................
DOME.................................
EDGE..................................
ELEVATION (ELEV).........
EXTRUDE (EXT)...............
facetres.........................
FILLET (F)..........................
Front View ..........................
HIDE(HI)............................
INTERFERE (INF).............
INTERSECT (IN)...............
Invisible...............................
isolines...........................
Left View.............................
MIRROR3D........................
NE Isometric View..............
NW Isometric View.............
Object UCS..........................
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15
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20
27
38
28
22
28
22
26
22
18
9, 12
29
26
35
15
9, 12, 26
32
32
17
26
15
35
15
15
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Origin UCS..........................
PEDIT..................................
PYRAMID...........................
Polygon Mesh......................
REVOLVE (REV)...............
REVSURF...........................
Right View...........................
ROTATE3D.........................
RULESURF.........................
SE Isometric View...............
SECTION  (SEC)................
SLICE (SL)..........................
SPHERE..............................
SUBTRACT (SU)................
Surface.................................
SURFTAB1.........................
SURFTAB2.........................
SW Isometric View..............
TABSURF............................
THICKNESS (TH)..............
Top View..............................
TORUS(Surface).................
TORUS(Solid).....................
UCS.....................................
UCS previous.......................
UNION (UNI)......................
VIEW...................................
–VIEW.................................
View UCS............................
Viewports.............................
VIEWRES............................
VPOINT(-VP)......................
WEDGE(Surface)................
WEDGE(Solid)....................
Word UCS............................
X, Y, Z Axis RotateUCS......
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31
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15
35
24
15
34
35
22
15, 31
17
23, 24
23, 24
8, 15
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Z Axis Vector UCS..............
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