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wiczenie 8.8 
Wymiarowanie w widoku izometrycznym 

W wielu przypadkach mo e istnie  potrzeba stworzenia rysunku w uk adzie izometrycznym, w którym trzeba pokaza  wymiary. 
W tym wiczeniu utworzymy wymiarowanie na rzucie izometrycznym modelu cz ci, przedstawione na rys. 8.78.  

 
rys. 8.78 

Wymiarowanie rzutu izometrycznego jest podobne do wymiarowania rzutu p askiego. Mo emy zastosowa  narz dzie Pobierz 
wymiary oraz ogólne narz dzie wymiarowania Wymiar. G ówn  ró nic  w wymiarowaniu rzutu izometrycznego jest konieczno  
umieszczania wymiarów na w a ciwych p aszczyznach izometrycznych, co wi e si  z umiej tnym wskazywaniem obiektów, 
pomi dzy którymi powinien powsta  wymiar.  

1. Otwórz plik Podpora_25-125-78_IZO.idw, znajduj cy si  w folderze ...\R8 Rysunki. Na ekranie pojawi si  arkusz A4 zawiera-
j cy rzut izometryczny podpory.  

2. Pobierz wymiary modelu. Kliknij prawym przyciskiem w rodku rzutu izometrycznego i w menu wybierz pozycj  Pobierz wy-
miary, jak na rys. 8.79a.  

a)    b)  
rys. 8.79 

Program wy wietla okno Pobierz wymiary i oczekuje na wskazane elementów kszta tuj cych, z których pobierze wymiary. Po-
ka  elementy wskazane na rys. 8.79b: podstaw  podpory zaokr glenie naro ników podstawy i ebro. Nast pnie kliknij przycisk 
Wybierz wymiary i zaznacz wymiary wskazane na rys. 8.80a.  
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a)    b)  
rys. 8.80 

Kliknij OK. Powstanie zestaw wymiarów przedstawiony na rys. 8.80b. Kolejne wymiary wstawimy r cznie. 

3. Wstaw r cznie wymiary. Kliknij ikon  Wymiar, w panelu Wymiar, na karcie Opisz. Utwórz wymiar wskazuj c kraw d  oznaczon  
cyfr  1 na rys. 8.81a i wyci gnij wymiar w lewo, równolegle do kraw dzi. Podobnie, utwórz wymiar dla kraw dzi 2. Potem utwórz 
wymiar pomi dzy kraw dziami 3 i 4 oraz 1 i 5. Na koniec utwórz wymiary promieni wskazuj c kraw d  6, a potem kraw d  7. 
Gotowy zestaw wymiarów przedstawia rys. 8.81b. Naci nij ESC, aby zako czy .  

a)      b)  
rys. 8.81 

Je eli chcemy wstawi  wymiar pomi dzy kraw dziami, których nie wida  w widoku z ukrytymi kraw dziami, to nale y tymcza-
sowo wy wietli  kraw dzie niewidoczne, wstawi  wymiary, a potem wy czy  wy wietlanie kraw dzi niewidocznych. W ten spo-
sób utworzymy kolejne wymiary.  

4. W cz widoczno  kraw dzi ukrytych. Kliknij prawym przyciskiem w obszarze widoku izometrycznego i w menu wybierz Edytuj 
widok, jak na rys. 8.82a. W oknie Rzut rysunku w cz opcj  Linie ukryte, wskazan  na rys. 8.82b. Kliknij OK.  

a)         b)  
rys. 8.82 
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5. Wstaw r cznie wymiary. Kliknij ikon  Wymiar, w panelu Wymiar, na karcie Opisz. Utwórz wymiary szeroko ci elementów eber, 
wybieraj c kraw dzie oznaczone cyframi 1 i 2 oraz 3 i 4 na rys. 8.83a. Kraw dzie: 2 i 4 to tymczasowo wy wietlone kraw dzie 
niewidoczne. Naci nij ESC, aby zako czy . Gotowe wymiary, po uporz dkowaniu, przedstawia rys. 8.83b.  

a)    b)  
rys. 8.83 

6. Wy cz widoczno  kraw dzi ukrytych. Kliknij prawym przyciskiem w obszarze widoku izometrycznego i w menu wybierz Edytuj 
widok. W oknie Rzut rysunku w cz opcj  Usuni te linie ukryte i kliknij OK.  

Wymiary mog  by  wstawiane tak e na dowolnej p aszczy nie konstrukcyjnej modelu. W tym przyk adzie, do utworzenia kolej-
nych wymiarów, wykorzystamy p aszczyzn  konstrukcyjn  XZ.  

7. Wstaw wymiary na wybranej p aszczy nie konstrukcyjnej modelu. Kliknij ikon  Wymiar, w panelu Wymiar, na karcie Opisz. 
Poka  do utworzenia wymiaru kraw dzie oznaczone cyframi 1 i 2 na rys. 8.84a. Nie wskazuj jeszcze po o enia wymiaru.  

              a)  b)  
rys. 8.84 

Kliknij prawym przyciskiem i w wy wietlonym menu wybierz pozycj  P aszczyzna opisu> Wy wietl wszystkie p aszczyzny 
konstrukcyjne cz ci, wskazan  na rys. 8.84b. Program wy wietla zdefiniowane w modelu p aszczyzny konstrukcyjne. Poka  
p aszczyzn  XZ modelu, wskazan  na rys. 8.85a.  

a) b)  
rys. 8.85 

Ustal po o enie wymiaru jak na rys. 8.85b. Polecenie wymiarowania jest ci gle aktywne.  
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Teraz poka  rodki otworów gwintowanych, oznaczonych cyframi 1 i 2 na rys. 8.85b. Podobnie jak poprzednio ustal po o enie 
wymiaru na p aszczy nie konstrukcyjnej XZ. Gotowy wymiar przedstawia rys. 8.86a. Naci nij ESC, aby zako czy .  

a) b)  
rys. 8.86 

8. Wstaw opisy otworów. Kliknij ikon  Otwór i gwint w panelu Uwagi elementu. Poka  jeden z otworów gwintowanych i jeden z 
otworów g adkich. Gotowe opisy otworów mog  prezentowa  si  jak na rys. 8.86b.  

Na zako czenie mo emy uzupe ni  widok izometryczny o linie osiowe i znaczniki rodka. Narz dzia do r cznego tworzenia linii 
osiowych rozpoznaj  widok izometrycznych i odpowiednio dopasowuj  po o enie linii osiowych.  

9. Utwórz linie osiowe. Korzystaj c z narz dzia Dwusieczna linii rodowej oraz Znacznik rodka, znajduj cych si  w panelu 
Symbole, uzupe nij widok o linie osiowe i znaczniki rodka, jak na rys. 8.87.  

 
rys. 8.87 

 
Koniec wiczenia.  

 

 

 

 

 


