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Lời n ó i  đ ầ u

Quyển sách "Thực hành Thiết kếbản vẽ kiên trúc AutoCAD 2011"
được biên soạn nhằm mục đích cung cấp một tài liệu học tập hữu ích cho 
các bạn học sinh - sinh viên muốn học sử dụng chương trình phần mềm 
AutoCAD 2011. Sách cũng phù hợp cho những ai đang làm việc Irong 
ngành thiết kế mong muốn tạo được các bản vẽ kỹ thuật với sự trợ giúp 
của AutoCAD 201) và những người đã sử dụng các phiên bản trước của 
AutoCAD muôn cập nhật thêm các kỹ năng của AutoCAD 2011.

Sách gồm 21 chương, hướng dẫn và giải thích cho bạn đọc về những 
phương pháp xây dựng bản vẽ một cách chính xác và hiệu quả với các 
tính năng và công cụ của AutoCAD 2011. Cụ thể, 11 chương đầu sẽ 
hướng dẫn cách sử dụng các công cụ của AutoCAD 2011 để tạo các bẳn 
vẽ kỹ thuật trong không gian 2D, 7 chương kế tiếp trình bày chi tiết cách 
tạo các bản vẽ cô' thể 3D và cách kết xuât bản vẽ sao cho đẹp và ấn 
túựng, 2 chương cuối mô tả các công cụ Internet của AutoCAD 2011 và 
vị trí của AutoCAD trong quy trình thiết kế.

Sách có bố cục rõ ràng theo lừng chủ điểm cụ thể, nội dung giải thích 
ngắn gọn kèm theo các ví dụ và các bước thực hiện đơn giản, các hình 
ảnh minh hoạ nhiều chiều. Hưn nữa, các bài tập ở cuối chương sẽ giúp 
bạn đọc có cơ hội thực hành những phương pháp tạo bản vẽ mà bạn đã 
học được trong mỗi chưưng.

Có thể nói AutoCAD 2011 là phần mém CAD rất phức tạp. Song, hy 
vọng với những nội dung chỉ dẫn trong quyển sách này bạn đọc sẽ dễ 
dàng nắm vững các kỹ năng của AutoCAD 2011 để tạo ra những bản vẽ 
kỹ thuật chuẩn xác và thu hút khách hàng tiềm  năng, đồng thời tiến xa 
hơn nữa với những kỹ năng nâng cao hơn khi sử dụng AutoCAD.

Tác giả.





Chương 1

Cricri thiệu 
AutoCAD 2011
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Mục đích của chương này được th iết kế để giới thiệu những tính 
năng của cửa sổ AutoCAD 2011 và những phương pháp vận hành 
AutoCAD 2011.

MỞ AUTOCAD 2011

AutoCAD 2011 được thiết kế để làm việc trên một hệ điều hành Windows. 
Nói chung để mỏ AutoCAD 2011, nhấp đôi vào shortcut AutoCAD 2011 trong 
nền desktop Windows (hình 1.1). Phụ thuộc vào các chi tiết trong Profiles/ 
In itia l S e tu p ... trong hộp thoại Options (hình 1.16), hộp thoại Welcome (hình 
1.2) có thể xuất hiện. Hộp thoại này cho phép chọn các video trinh bày những 
phương pháp vận hành AutoCAD 2011 từ một danh sách các biểu tượng.

J L

Hình 1.1 Shortcut 
AutoCAD 2011 trẽn nên 

desktop Windows.

j j ä a i

Launch acad.exe
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Hình 1.2 Trang 1 của hộp thoại Initial Settings.

Khi làm việc trong ngành giáo dục hoặc trong ngành công nghiệp, các máy 
tính có thể được cấu hình để cho phép các phương pháp khác mở AutoCAD, 
chẳng hạn như một danh sách xuất hiện trên máy tính đang sử dụng khi máy 
tính được bật mà người vận hành có thể chọn chương trình mình muốn sử dụng.

Khi AutoCAD 2011 được mở, một cửa sổ xuất hiện cửa sổ này sẽ phụ thuộc 
vào việc một workspace 3D Basics, một workspace 3D M odeling, một 
workspace C lassic AutoCAD hay một workspace 2D D rafting & Annota
tion  đã được xác lập dưới dạng QNEW trong hộp thoại Options. Trong ví dụ 
này, workspace 2D D rafting & Annotation được hiển thị và bao gồm Ribbon 
với các panel Tool (hình 1.3). Workspace 2D D rafting & Annotation hiển thị 
các chi tiết sau đây:

R ibbon: Bao gồm các tab, từng tab khi được nhấp sẽ mở ra một tập hợp 
panel chứa các biểu tượng công cụ. Có thể thấy thêm các panel công cụ bằng 
việc nhấp tab thích hợp. Các panel trong ribbon có thể được thay đổi sang bất 
kỳ panel mong muốn khi được yêu cầu sử dụng hộp thoại Customer User 
Interface nếu muốn.
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AutoCAD drawing area
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Hình 1.3 Workspace 2D Drafting and Annotation.

Biểu tượng Menu Browser: Nhấp 
trái trên m ũi tên nằm bên phải biểu tượng 
A ở góc trái trên cùng của cửa sổ 
AutoCAD 2011 sẽ làm cho menu Menu 
Browser xuất hiện (hình 1.4).

Hình 1.4 Menu Browser.

Menu Workspace Switching: Xuất hiện bằng cách nhấp vào nút Workspace 
Switching trong thanh trạng thái (hình 1.5).

AutoCAD 2011



[ 7 ]  2D Drafting & Annotation 

3D Basics 

3C Modeling 

AutoCAD Classic 

Initial Setup Workspace

Save Current As...

{o } Workspace Settings...

Customize; Workspace Switching I
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Hình 1.5 Menu pop-up Workspace Switching.

Palette lệnh: Có thể được rẽ từ vị trí cửa nó ở đáy cửa sổ AutoCAD vào 
vùng bản vẽ AutoCAD, khi nó có thể được thấy là một palette (hình 1.6). Với 
tất cả palette, một biểu tượng Auto-hide và một menu right-click (nhấp phải) 
được đưa vào.

X  C crm and: 
k> Conmand: 
¿¿[.♦OPTIONS 

fojto-hxjeTab in d e x  <0> : 
Ị u  ĩCoBMímd t 

iQ k o t m m id :

Hình 1.6 Palette lệnh khi được rê từ vị trí của nó ở đáy cửa sổ AutoCAD.

Các panel công cụ: Mỗi panel công cụ hiển thị các công cụ thích hợp cho 
panel. Lấy panel Home/Draw làm ví dụ, hình 1.7 cho thấy việc đặt cursor chuột 
lên trên các biểu tượng còng cụ trong một panel sẽ đưa một tooltip lên màn hình 
thể hiện các chi tiết về công cụ được sử dụng như thế nào. Sẽ có hai loại tooltip. 
Trong phần lớn các hình minh họa tooltip vể sau, phiên bản nhỏ hơn sẽ được 
minh họa. Những công cụ khác có các menu pop-up xuất hiện bằng một cú 
nhấp. Trong ví dụ được cho trong hình 1.8, việc nhấp vào biểu tượng công cụ 
Circle sẽ hiển thị một tooltip. Việc nhấp vào mũi tên nằm bên phải biểu tượng 
công cụ sẽ mở ra một menu pop-up thể hiện các tùy chọn phương pháp xây 
dựng có sẵn cho công cụ.


