
CLAU DEL TEMA

Actualment, els sistemes de dibuix assistit per ordinador (DAO) han substituït quasi 
per complet els sistemes de dibuix amb els estris tradicionals: escaires, regles, etc. 
Els avantatges que comporta el DAO són innombrables: des de la qualitat dels di-
buixos a la capacitat d’edició i distribució que comporta el suport informàtic. És per 
tot això, que després d’aprendre a dibuixar de manera tradicional en cursos ante-
riors, ara es fa necessària una introducció al DAO per tal que, a partir d’ara, puguis 
realitzar els plànols de les memòries dels projectes amb aquest sistema i et serveixi 
de base per a cursos superiors.
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OBJECTIUS

•  Adquirir els conceptes relacio-

nats amb el dibuix assistit per 

ordinador i descriure’n les apli-

cacions bàsiques.

•  Utilitzar l’ordinador per crear 

dibuixos tècnics elementals.

•  Crear biblioteques de símbols per 

utilitzar-les en dibuixos tècnics.

•  Actuar responsablement i críti-

cament respecte a les TIC i la 

seva utilització, tant des del 

punt de vista personal com 

professional, valorant objecti-

vament la funció que tenen en 

el desenvolupament de la soci-

etat, l’economia i la cultura.



2 DIBUIX ASSISTIT PER ORDINADOR

1. El DAO: propietats i aplicacions 

En cursos anteriors ja hem parlat del dibuix assistit per ordinador o DAO (en 
anglès CAD, Computer Aided Design). El DAO és actualment l’eina de dibuix 
més emprada per tots els tècnics a l’hora de dissenyar o dibuixar tota mena 
de dibuixos i plànols per a projectes. Els escaires, els regles, els compassos, 
els retoladors, etc., ja estan pràcticament oblidats. I és que els avantatges 
que ofereix aquest sistema són innombrables respecte als sistemes de di-
buix tradicionals.

Recorda que el DAO consisteix en l’ús d’un programa informàtic instal·lat en un 
ordinador que permet fer plànols i dibuixos tècnics. Un cop fets a l’ordinador, els 
dibuixos poden ser reproduïts en impressores o traçadors gràfics amb una gran 
qualitat.

Cal no confondre un programa de DAO o editor de dibuix 
tècnic amb un programa de disseny gràfic. Com ja vas es-
tudiar, el dibuix tècnic persegueix la reproducció real i fi-
dedigna d’objectes i instal·lacions, d’acord amb unes nor-
mes, perquè puguin ser interpretats correctament al llarg 
del procés tecnològic. En canvi, la finalitat d’un editor o 
programa de disseny gràfic és obtenir dibuixos –sobretot 
en el terreny artístic– o imatges que transmetin unes de-
terminades sensacions a partir dels colors, les formes, 
etc.

Quan fem un dibuix a l’ordinador amb un programa de 
DAO, es genera un fitxer informàtic, de la mateixa manera 
que quan utilitzem un processador de textos. Aquest fet 
proporciona molts avantatges: la còpia, la modificació total 
o parcial del dibuix o la transmissió del dibuix es poden fer 
amb molta facilitat. A més, molts programes de DAO per-
meten generar o utilitzar biblioteques de símbols, amb la 
qual cosa la confecció d’esquemes i dibuixos amb simbolo-
gia és ràpida i eficaç.

En el mercat hi ha diferents firmes de programari que oferei-
xen programes de DAO. Una de les més conegudes és Auto-
desk®, que comercialitza els populars Autocad, 3Dproj o 
l’Autosketch. Els dos primers poden treballar en entorns grà-
fics en tres dimensions (3D) i modelitzar sòlids, és a dir, di-
buixar objectes i conjunts com a models en 3D. L’Autosketch 
és més senzill, però permet treballar còmodament en dues 
dimensions i també presentar algunes perspectives. Com 
que aquest és el programa de DAO més habitual dels insti-
tuts, és el que t’explicarem, perquè aprenguis d’utilitzar-lo 
per dibuixar. Farem servir la versió Autosketch V.6, que és en 
anglès.

De tota manera, aprendre a utilitzar bé el programa demana 
molt de temps, ja que conté moltes opcions. Aquí només t’ex-
plicarem les més elementals perquè puguis començar a di-
buixar, però si vas practicant i provant les diferents ordres i 
opcions que el programa té, pots anar millorant i aprendre’n 
força. Recorda que sempre pots recórrer a l’opció d’ajuda 
(Help) que el programa ofereix, on trobaràs la solució als pro-
blemes que et puguin sorgir.
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2DIBUIX ASSISTIT PER ORDINADOR 

2. L’Autosketch

L’entorn de treball

En executar el programa, apareix una pantalla amb una fi nestra oberta al mig on 
es mostren diferents opcions, que ara no farem servir. Prem el botó Acceptar per 
poder començar a utilitzar el programa.

Tot al voltant hi ha una sèrie d’elements amb els menús que integren l’entorn de 
treball. A dalt de la pantalla, horitzontalment, hi ha el menú principal amb les or-
dres que pots veure a la fi gura de sota.

Les ordres contenen submenús desplegables que inclouen altres ordres relaciona-
des amb el principal. A sota del menú principal hi ha la barra d’eines Estàndard
(Standard), que conté les ordres habituals de qualsevol programa informàtic, com 
ara Desar, Obrir, Imprimir i d’altres que es troben incloses en els submenús des-
plegables del menú principal.

Per treballar còmodament, convé que 
apareguin una sèrie de menús o bar-
res d’eines, que potser inicialment no 
són visibles. Per això, fes clic sobre l’or-
dre Visualitzar (View) del menú prin-
cipal i selecciona Eines (Toolbars): 
apareix una fi nestra com la del  costat.

A continuació, si és que encara no 
estan activades, activa les opcions 
següents: Estat (Status), Tot en un
(All-In-One), Propietats (Property), 
Arreglar (Trim), Transformar (Trans-
form) Editar (Edit), Reixeta (Grid) i 
Referències al dibuix (Snap). Aques-

De seguida apareix una pantalla amb la làmina de dibuix al mig.
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2 DIBUIX ASSISTIT PER ORDINADOR

tes barres d’eines les pots col·locar a dalt, a baix o als costats de l’entorn de dibuix ar-
rossegant-les amb el ratolí. De moment, la barra Edit és invisible, però quan dibuixem 
o seleccionem els objectes hi apareixeran les seves propietats. 

Ordres de dibuix (Draw)

A la barra d’eines Tot en un (All-In-One), com indica el nom, hi és tot en un, o tot 
de cop. Observa, a la fi gura, les opcions que ofereix.

Moltes d’aquestes ordres també són dins el menú Dibuix (Draw), del menú prin-
cipal situat a dalt de la pantalla.

Dibuixar línies (Line)

Començarem per dibuixar línies. Activa la tercera opció, Línia (Line), que hem 
traduït per Línies al dibuix. 

T’apareixerà un submenú com el de la fi gura. Si tries la primera opció, fent clic 
sobre la icona corresponent , Línia senzilla, podràs dibuixar una línia. Però 
primer et demana el primer punt, que, usant el ratolí, has d’introduir situant-te 
amb el cursor en el punt de l’àrea de dibuix allà on vols que comenci la línia, i fer 

Visualitzar

Arcs

Polilínies

Corbes

Text

Paral·leles

Imatges

Mesurar

Tallar

Forçar

Seleccionar

Línies

Circumferències

Polígons

Punts i Marques

Acotament

Ratllar

Símbols

Transformar

Reixeta

Línia senzilla

Línies paral·leles

Línia perpendicular

Línia múltiple

Línia tangent

Angle
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clic al botó esquerre del ratolí. Tot seguit ja pots introduir el segon punt, tornant a 
fer clic en el punt on voldràs que acabi la línia. Si tries la segona opció, Línia múl-
tiple, veuràs que, després de dibuixar una línia, se’n dibuixa una altra a continua-
ció de la primera, i així successivament.

Si vols dibuixar una línia que tingui una longitud i una orientació determinades, 
pots fer-ho de dues maneres: emprant la Reixeta (Grid) o bé usant l’opció de coor-
denades relatives.

Amb la reixeta (Grid)

Ja deus haver observat que a l’àrea de dibuix hi ha una quadrícula que anomenem 
Reixeta (Grid en anglès). Activa-la prement la lletra G o la icona de la barra d’ei-
nes Referències al dibuix (Snap). La seva funció és servir de referència i posicionar 
les diferents entitats de dibuix (rectes, circumferències, etc.), de manera que el cur-
sor sempre es mogui dins els punts d’intersecció de la quadrícula. Per dibuixar línies 
horitzontals o verticals, només cal situar els punts d’inici i fi nal de la línia en punts 
alineats de la quadrícula. També pots dibuixar línies inclinades, però els punts de 
traçat sempre han de ser dins les interseccions de la quadrícula. Per desactivar la 
funció de forçar el cursor dins la reixeta, prem la tecla S (Snap) o la icona correspo-
nent. Cal que tinguis present que l’opció Reixeta i Forçar el cursor dins de la reixeta 
es pot fer servir per a qualsevol altra opció de dibuix o d’edició.

Per modifi car les diferents opcions de la reixeta, activa la icona del menú 
Standard. Veuràs que a la barra d’edició apareix el menú següent:

Servint-te de les diferents eines pots modifi car la mida de la quadrícula, el nom-
bre de subdivisions, el tipus de reixeta, etc. Assaja les diferents opcions. Una de les 
més importants és indicar la distància a què es força el cursor (a la fi gura, 1 mm), 
de manera que el cursor es mou amunt i avall i a dreta i a esquerra forçat a inter-
vals d’1 mm. Per modifi car aquest paràmetre o qualsevol altre, cal situar el cursor 
damunt la xifra corresponent, introduir-hi amb el teclat el nou valor i confi rmar-lo 
prement la tecla de retorn.

Ús de les coordenades relatives

Qualsevol punt de l’àrea de dibuix té una referència en un origen de coordenades 
rectangulars o polars. Les coordenades rectangulars fan referència a la posició res-
pecte a l’origen d’un punt situat en el pla, en relació amb els valors X i Y dels eixos 
d’abscisses i ordenades, respectivament. En canvi, les coordenades polars orienten la 
posició d’un punt en el pla, a partir de la seva distància a l’origen R i a l’angle Ø que 
formen l’horitzontal que passa per l’origen i la recta que uneix l’origen amb el punt.

Opcions 
Visualització

Tipus
reixeta

Tamany 
quadrícula Subdivisions

Origen
Coordenades

Orientació
reixeta

Forçar
cursor a

Opcions
reixeta

Barra d’eines de referències 
al dibuix (Snap).
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L’origen està situat normalment al marge inferior esquerre de la làmina, i es pot 
modifi car introduint nous valors al menú principal Eines (Tools) Dibuixar
(Drawing) Opcions (Options). Accedint a la pestanya Escala (Scale) modifi car 
Origen dibuix (Drawing Origin) : XY. Al marge inferior dret de la pantalla aparei-
xen dues fi nestretes amb valors que van canviant a mesura que movem el cursor 
per l’àrea de dibuix.

Aquests valors indiquen les coordenades rectangulars de posició en referència a 
l’origen, en què es troba el cursor en cada moment. A la fi nestreta esquerra hi ha les 
coordenades absolutes, és a dir, en referència a l’origen, i a la fi nestreta dreta, les 
coordenades relatives, en referència a l’últim punt que hem introduït. Es pot modi-
fi car el tipus de coordenades, rectangulars o polars, situant el cursor sobre les fi nes-
tretes, clicant el botó dret del ratolí i escollint l’opció Propietats (Properties).

Quan hagis introduït un punt per iniciar el dibuix d’una línia o qualsevol altra fi gu-
ra, amb l’opció Reixeta (Grid) activada, resulta molt útil fer servir les coordenades 
relatives per situar els altres punts de la fi gura que volem dibuixar.

Coordenades absolutes i relatives.Origen de coordenades.

Coordenades rectangulars Coordenades polars

Punt Punt

Origen Origen
x

Ø

Exemple 1
Imagina’t que volem dibuixar un rectangle amb uns costats de 45 i 60 mm de 
longitud. Procedirem de la manera següent:

Activació
Coordenades
Rectangulars

Activació
Coordenades
Polars

Distància

Angle
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Les polilínies (Polyline)

Una variant molt útil és el dibuix de polilínies , que permet dibuixar línies de 
gruixos diferents. El procediment és el mateix que es fa servir per dibuixar línies 
múltiples. A la barra d’edició, a l’esquerra de la pantalla, apareixen les característi-
ques de la polilínia, que es poden canviar, com ara el gruix.

1.  Quina diferència hi ha entre un editor o programa 
de disseny gràfi c i un de tècnic?

2.  Utilitzant l’ordre Llínia (Line) i a partir de la reixeta, o 
bé utilitzant coordenades relatives fes els següents 
dibuixos, sense dibuixar les cotes –només les hi po-
sem per indicar-te les dimensions.

3.  Dibuixa la fi gura de sota, sense dibuixar-ne les 
cotes, que només hi són per indicar-te les dimen-
sions. Utilitza el sistema de coordenades relatives 
o bé la reixeta per dimensionar bé la fi gura.

activitats proposades

90
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a) Després de seleccionar l’opció Línia Múltiple, introduirem el primer punt.

b)  Activarem les coordenades relatives prement la tecla R o bé fent clic sobre la icona 
 de la barra d’eines Snap. Apareix la fi nestra del dibuix. 

c)  Seleccionarem la icona de coordenades polars. 

d)  A la fi nestreta on hi ha R: introduirem la distància o longitud de la recta, 
60 mm. A la fi nestreta on s’indica Ø: introduirem el valor de l’angle 0°. 
Veurem com es dibuixa la línia corresponent al primer cantó.

e)  A continuació entrarem de nou els dos valors, 45 mm i 90°.

f)  Finalment, introduïm 60 mm, 180° i 45 mm, 270°, respectivament. Ja 
hem dibuixat el rectangle!

El resultat el pots veure a la fi gura, de la dreta. 

També podríem fer el dibuix a partir de coordenades rectangulars. Llavors 
caldria activar la icona  de coordenades rectangulars i introduir els valors 
de coordenades X ,Y dels punts del rectangle. Després d’introduir el primer 
punt amb el ratolí, la seqüència seria la següent:

X = 60 Y = 0  X = 0 Y = 45  X = - 60 Y = 0  X = 0 Y = - 45
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Dibuixar circumferències (Circle)

Per dibuixar circumferències activa la icona del menú Tot en un (All-In-One) o 
l’ordre Circle (Circle) del menú Dibuix (Draw). Hi trobaràs diverses opcions que perme-
ten dibuixar circumferències i el·lipses, a partir del centre i el radi, de tres punts, etc.

Tria la primera opció, és a dir, dibuixar circumferència a partir del centre i el radi. 
Posem que volem dibuixar una circumferència de 30 mm de diàmetre. Primer 
introduirem el punt on vulguem que se situï el centre, col·locant-hi el cursor 
amb el ratolí i fent-hi un clic. Tot seguit introduirem el segon punt, que s’ha de 
situar a 15 mm del primer. Per això haurem de prémer la tecla R o clicar sobre la 
icona de la barra d’eines Snap i, amb coordenades polars, introduir la dis-
tància 15 a R i a l’angle Ø podem deixar-hi, en aquest cas, els 0° que té per de-
fecte. Confi rmem les ordres amb la tecla de retorn i ja tenim dibuixada la cir-
cumferència.

Una altra opció és dibuixar la circumferència a partir de la reixeta. Si està activada 
i la distància entre les divisions grans és de 10 mm amb dues subdivisons (5 mm) 
i tenim el cursor forçat a 1 mm, fem clic sobre un punt de la reixeta per situar-nos 
en el centre; per al segon punt fem clic a 15 mm horitzontalment, o verticalment, 
a tres subdivisions (15 mm) del primer.

Si selecciones la circumferència que acabes de dibuixar, pots modifi car-ne la posi-
ció, els valors del radi, convertir-la en una polilínia, etc., canviant els valors que 
apareixen a la barra d’edició.

Convertir la circumferència en una polilínia et permetrà modifi car el gruix de la 
línia, entre altres possibilitats.

Dibuixar polígons

Dibuixar polígons és molt fàcil. Activa la icona del menú Tot en un (All-In-One) 
o l’ordre Polígon (Polygon) del menú Dibuix (Draw). Hi trobaràs diverses opcions 
que permeten dibuixar rectangles, polígons inscrits i circumscrits, etc. Posem que 
vols dibuixar un hexàgon regular inscrit en una circumferència de 20 mm de radi 

Coordenades absolutes Radi Convertir polilínia

Circunderència de 30 mm de diàmetre.
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o, el que és el mateix, que els seus costats siguin de 20 mm. Doncs bé, de les dife-
rents opcions de l’ordre Polígon (Polygon), activa la corresponent a la icona
(Regular: Center, Edge) A continuació, amb el ratolí introdueix el punt on vulguis 
situar el centre del polígon a l’àrea de dibuix i després, guiant-te amb la reixeta, 
introdueix el segon punt fent clic a 20 mm del primer. Com ja saps, també pots 
introduir el segon punt utilitzant les coordenades relatives polars o rectangulars.

Si vols dibuixar un polígon regular de 5, 7, 8 costats (pentàgon, hetàpgon, octò-
gon) o del nombre de costats que vulguis, només cal modifi car l’opció correspo-
nent que apareix a la barra d’edició.

També es poden modifi car la posició, el gruix de la línia, etc., tal com pots obser-
var al dibuix de la barra d’eines.

activitats proposades

4. Dibuixa la vista de la femella i del suport a les mides en mil·límetres indi-
cades a les cotes.

SuportFemella

Gruix línia

Coordenades
absolutes

Radi circumferència
circunscrita

Nombre
de costats

24
R 15

ø 24

R 8

10 8

50

20
10

Hexàgon de 20 mm de costat.
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Seleccionar

Per poder copiar, desplaçar, esborrar i, en general, modifi car qualsevol entitat o 
grup d’entitats de dibuix, primer cal seleccionar-les. A la barra d’eines Tot en un 
(All-In-One), a la primera opció hi ha l’ordre Selecció Directa (Select direct), o 
selecció directa, amb la icona. Amb aquesta ordre activada, quan col·loques el 
cursor sobre una entitat de dibuix i prems el botó esquerre del ratolí, l’objecte 
queda seleccionat (ho veuràs de seguida perquè es torna de color rosa i és en-
voltat de quadradets). També veuràs que a la barra d’edició se’n mostren les ca-
racterístiques. Fixa’t en la fi gura següent.

Les característiques fan referència a les coordenades dels punts d’inici i fi nal, a la 
longitud i a l’orientació respecte a l’horitzontal de la recta. Pots canviar qualsevol 
d’aquestes característiques posant el cursor damunt la fi nestreta corresponent, 
entrant les dades noves amb el teclat i confi rmant les ordres amb la tecla de re-
torn.

Si vols seleccionar més d’un objecte, pots fer-ho de dues maneres. La primera 
consisteix a mantenir la tecla de majúscules premuda mentre vas seleccionant 
objectes amb el ratolí, com abans, tenint en compte que si selecciones dues vega-
des un mateix objecte deixa d’estar seleccionat i cal tornar-lo a seleccionar, la qual 
cosa va bé quan n’has seleccionat algun que no volies.

La segona consisteix a fer un clic amb el ratolí en un cantó a sota i a l’esquerra, 
prop dels objectes a seleccionar. Si mantens el botó esquerre del ratolí premut i 
el desplaces d’esquerra a dreta i cap amunt, veuràs que s’obre una fi nestra; tots 
els objectes que hi quedin totalment dins queden seleccionats. Contràriament, 
si col·loques el cursor en un cantó de dalt i a la dreta i, tot mantenint el botó 
esquerre del ratolí premut, el desplaces de dreta a esquerra i cap avall, s’obre 
una fi nestra i tots els objectes que hi quedin totalment o parcial dins la fi nestra 
queden seleccionats.

Aquestes opcions són molt importants a l’hora d’esborrar, copiar, desplaçar, etc., 
objectes o grups d’objectes. Ara mateix ho comprovaràs.

Línia seleccionada

Barra d’edició
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Esborrar, desplaçar, copiar, girar... (Transform)

Per esborrar un objecte, només cal seleccionar-lo i prémer la tecla Supr. Si vols 
esborrar diversos objectes alhora, primer els has de seleccionar amb qualsevol 
dels mètodes que hem explicat anteriorment i, com abans, has de prémer la tecla 
Supr.

Al menú principal, amb les opcions d’Edició (Edit) Transformar (Transform) o 
amb la barra d’eines Tot en un (All-In-one) desplegant la icona , hi ha una sèrie 
d’opcions molt útils: copiar, còpia múltiple, desplaçar, rotació, girar, simetria...

Per seleccionar qualsevol de les opcions, primer cal seleccionar l’objecte o objec-
tes que volem copiar, desplaçar, etc. Una cop seleccionats, fem clic sobre la icona 
de l’ordre que volem executar: copiar, desplaçar, etc. Tot seguit el programa ens 
demanarà que introduïm un punt, a partir del qual podrem realitzar l’acció. Per 
exemple, si volem desplaçar un objecte, el seleccionem, hi introduïm un punt i el 
desplacem arrossegant-lo des del punt. A continuació, situem el cursor en el nou 
emplaçament de l’objecte i, fent-hi un altre clic, ens quedarà en la nova posició. 
Totes les ordres poden ser efectuades amb còpia, activant la casella que hi ha a 
l’esquerra de la barra d’edició. El resultat és com copiar l’objecte en una altra posi-
ció. A l’exemple anterior, de desplaçament d’un objecte, l’objecte ens quedaria en 
la posició inicial i copiat en la nova posició.

Visualització (View)

La barra d’eines o l’opció Visualitzar (View) del menú principal ofereixen una sè-
rie de possibilitats molt interessants a l’hora de visualitzar bé un dibuix o una part 
del dibuix. Amb l’ordre Ampliar (Zoom +, ), podem obrir una fi nestra sobre 
una àrea determinada del dibuix que se’ns ampliarà a tota l’àrea de dibuix. Des-
prés es pot tornar a la vista anterior amb l’ordre corresponent.

Copiar Desplaçar Rotació Simetria
Matriu
rectangular

Matriu
circular

Cópia
múltiple

Escala Girar Estirar

Barra d’edició

Ordre amb cópia

Zoom +Redibuixa
Desplaçament
dinàmic

Zoom –

Vista
anterior

Veure
selecció Veure tot

Veure
pàgina

Zoom
dinàmic

Vista
següent

Desplaçament
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Referències al dibuix (Snap)

Per dibuixar amb precisió, es poden usar les opcions que hi ha a Modes de refe-
rències al dibuix (Snap), la barra d’eines del qual es pot activar o desactivar dins 
de les opcions d’Edició (Edit) Eines (Toolbars) del menú principal.

Així doncs, quan dibuixem i necessitem traçar una línia perpendicular a una altra, 
una vegada introduït el primer punt, seleccionant l’opció Perpendicular de la 
barra d’eines Snap abans de fer el segon punt, només caldrà seleccionar la recta a 
la qual ha de ser perpendicular i fer-hi un clic. Això mateix es pot fer si es vol enlla-
çar una recta amb el punt fi nal d’una altra, centrar una circumferència en una in-
tersecció, traçar línies tangents, etc.

Propietats (Property)

Una circumferència, una línia, un polígon, etc., es poden dibuixar de maneres i co-
lors diferents. Només cal seleccionar-los i, sobre la barra de Propietats (Property), 
activar l’opció corresponent i triar el color, el tipus de línia o el gruix.

Els polígons i els cercles també els podem Omplir (Pattern) amb diferents textu-
res (Hatch) o colors (Solid).

L’opció de les Capes (Layers), tot i que és de gran utilitat, requereix una exposició 
massa extensa. Els teus professors, si ho consideren oportú, ja te l’explicaran.

Arreglar (Trim)

Dins d’aquesta barra d’eines hi ha una sèrie d’ordres que ens permeten tasques 
de dibuix que, fetes d’una altra manera, serien llargues i segurament poc precises. 
Permeten fer acabats i polir bé els dibuixos.

Fixa’t en els dibuixos de la pàgina següent. Fent clic sobre la icona d’escairar, i des-
prés de seleccionar primer una de les rectes i després l’altra, veuràs com queden 

Refer. desactivades (per defecte)

Reixeta

Punt fi nal

Distància del punt fi nal

Punt mig

Punt proper

Punt base símbol

Intersecció

Perpendicular

Centre d’un arc o circumferència

Tangent

Quadrat

Coordenades absolutes

Coordenades relatives

Punt origen

Capes (Layers) Tipus de línia Omplir

Gruix líniaColor línia

Escairar Trencar Ajuntar

Interseccions polígonsAixamfranar Dividir

Arrodonir DesviarObertura

Limitar Subdividir
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unides per un vèrtex exacte. També pots aconseguir que la unió es faci a través 
d’un arc o que es faci en xamfrà, com pots veure amb les dues icones següents.

Amb la icona següent, Limitar, després de seleccionar la recta o entitat de refe-
rència, pots fer que n’hi arribin d’altres sense ultrapassar-la, és a dir, que serveixi 
de límit.

La resta d’icones serveixen per trencar, fer obertures, dividir, etc., una entitat de 
dibuix. Practica i ja ho aniràs descobrint.

activitats proposades

5. Fes el dibuixos següents. Les cotes són per donar-te les dimensions que 
són en mil·límetres, no cal que les dibuixis. Per dibuixar les semicircum-
ferències, pots fer-ho amb l’ordre Arc en tres punts (3 Point Arc) o bé 
dibuixar una circumferència i partir-la amb l’ordre Tallar Canal (Trim 
Channel).

6. Et proposem ara fer el dibuix de la fi gura de sota. T’hem posat tres dibui-
xos en l’ordre de dibuix. En el primer has de dibuixar les cinc circumferèn-
cies , començant per la central. Amb l’ordre Tallar Canal (Trim Channel), 
pots anar partint el dibuix fi ns que et quedin les quatre fi gures. Després 
converteix en polilínies tots els arcs, ajunta’ls ordre Ajuntar (Trim Join) i 
omple’ls de colors (Solid).

50

R 20

R 10

Escairar

Arrodonir

Aixamfranar

Limitar
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Acotament (Dimension)

L’acotament és una de les opcions més agraïdes dels programes de DAO. Al menú 
principal, clicant sobre Dibuix (Draw), es desplega el submenú d’Acotament (Di-
mension), on hi ha una sèrie d’ordres amb les quals podràs acotar automàtica-
ment tots els teus dibuixos. També pots desplegar les ordres d’acotament a partir 
de la icona corresponent del menú Tot en un (All-In-One).

Per fer un acotament, selecciona l’ordre corresponent, per exemple Horit-
zontal, amb la seva icona. A continuació col·loca el cursor sobre el primer 
punt d’acotament i fes-hi un clic; després, desplaça’l horitzontalment cap al 
segon punt on ha d’acabar la línia de cota i fes-hi un clic. Cal tenir present 
l’ordre en què es trien els punts inicial i fi nal d’acotament. Si les cotes s’han 
de col·locar a sota del dibuix en l’acotament horitzontal, primer cal iniciar 
l’acció pel punt de la dreta i després introduir-hi el de l’esquerra. Si les co-
tes van a dalt, l’ordre és l’invers: primer el punt esquerre i després el dret. 
Passa el mateix amb l’acotament vertical. De tota manera, sempre es pot 
corregir la posició de les línies de cota prement la tecla Ctrl abans d’introdu-
ir el segon punt. Fixa’t en dibuix de sota. 

Per modifi car les diferents formes d’acotament, com la posició del valor de la cota, 
el nombre de decimals, les fl etxes, l’alçada i el tipus del text, etc., una vegada acti-
vada una ordre d’acotament, si prems la icona  que hi ha a l’esquerra de la barra 
d’edició, t’apareixerà una fi nestra amb les diferents opcions, com la que pots ob-
servar a l’esquerra.

Has de tenir present que l’acotament ofereix moltes opcions i que aquí resulta 
impossible explicar-les totes. Practica i consulta els teus professors quan tinguis 
dubtes. Recorda que també pots usar l’Ajuda (Help) del menú principal.

Horizontal

Inclinada

Vertical

Alineada

Diàmetre

Coordenadas

Eixos

Radi Directriu

Angle

40

6 14 14 6

ø 4
ø 4

ø 12

10

20

44



2DIBUIX ASSISTIT PER ORDINADOR 

Exemple 2
Perquè practiquis amb el DAO, t’expliquem pas a pas com representar una transmis-
sió per corretja i acotar els diàmetres de les politges i la distància entre els eixos. Fixa’t 
en el dibuix següent:

Els passos que cal seguir són els següents:

1.  Activa la reixeta i comprova que les dimensions de la quadrícula, les subdivisions i 
el forçament del cursor són com els de la fi gura de sota.

2.  Del menú principal, selecciona Dibuix (Draw) i, després, Cercle (Circle) o fes-ho di-
rectament amb la icona  corresponent de la barra d’eines (All-In-One).

3.  Selecciona l’opció de centre i radi. Situa el cursor en una intersecció de la quadrícu-
la i fes-hi un clic. Si és necessari fes una Ampliació (Zoom +) per visualitzar millor 
l’àrea on vols dibuixar.

4.  Col·loca novament el cursor damunt de la intersecció de la quadrícula situada horit-
zontalment a 10 mm del costat i fes-hi un clic. Ja tens la primera circumferència de 
Ø 20 mm . Recorda que també pots introduir el segon punt, és a dir, el del radi, pre-
ment la tecla R, o activant les coordenades relatives , seleccionant Rectangu-
lars i introduint X=10 i Y= 0.

5.  Repeteix l’operació orientant-te amb la quadrícula per dibuixar la segona circumfe-
rència de Ø 8 mm a 30 mm de la primera, o bé a través de les coordenades relatives.

6.  Per dibuixar les dues línies tangents, selecciona l’opció Línia (Line) de Dibuix
(Draw) del menú principal o la icona corresponent de la barra d’eines All-In-One.
Del submenú de Línia (Line), activa l’opció Tangent (Tangent); veuràs que el cur-
sor s’ha transformat en una rodoneta per assenyalar. Assenyala, doncs, la primera 
circumferència i comprova que en surt una línia recta. Assenyala la segona, i la lí-
nia s’acabarà fent tangència sobre aquesta.

30

ø 20
ø 8

Opcions de
visualització

Tipus reixeta
Tamany
quadrícula Subdivisions

Origen
coordenades

Opcions
reixeta

Forçar
cursor a

Orientació
reixeta
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activitats proposades

7.  Practica les ordres d’acotament realitzant els següents dibuixos:

70

50

10 20

10

40

20

10

10

20

R 6

R 5

R 5

ø 14
ø 28

ø 72 ø 64

7. Repeteix l’operació per a la segona línia tangent.

8.  Ara ja només et cal fer l’acotament. Activa la icona d’Acotament (Dimension) de la 
barra d’eines Tot en un (All-In-One), o la mateixa opció de Draw del menú princi-
pal. Del submenú que apareix, selecciona Centre de línia (Centerline Dimension). 
Amb aquesta opció podràs col·locar els eixos de simetria a cada una de les circum-
ferències. Posteriorment, del mateix d’Acotament (Dimension), seleccionant Dià-
metre (Diameter) i Horitzontal (Horizontal), acota la distància entre els eixos i els 
diàmetres, respectivament.
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Exemple 3
Per practicar sobre la inserció de símbols et proposem fer el dibuix d’una part d’un 
habitatge, com el de la fi gura de sota. 

5

2
3

7

3 4

Biblioteques (Symbol library)

Les biblioteques de símbols són un eina de dibuix molt potent 
que incorporen tots els programes de DAO. Bàsicament, són una 
sèrie de dibuixos que es poden inserir dins del dibuix que s’està 
fent. Per exemple, si fem un esquema elèctric, ens anirà molt bé 
tenir biblioteques amb els dibuixos dels símbols dels diversos 
components que intervenen en un esquema elèctric: interrup-
tors, commutadors, encreuaments, etc.; o si hem de fer un plànol 
d’un habitatge ens serà també molt útil disposar d’una bibliote-
ca de dibuixos per incorporar als plànols: mobiliari, portes, fines-
tres, sanitaris, etc.

L’Autosketch ja porta incorporades moltes biblioteques. Per carregar una bibliote-
ca podem seleccionar la seqüència d’ordres Dibuix (Draw) Símbol (Symbol) 

Canviar Llibreria (Change Library) Obrir Open).

El resultat és una fi nestra com la del marge. Una vegada seleccionada la biblio-
teca, els símbols corresponents apareixen en una barra al costat dret de la pan-
talla. Si no aparegués, activa Llibreria de Símbols (Symbol Library) des de la 
barra d’eines Toolbars. Si fem un clic amb el ratolí damunt del símbol que vo-
lem inserir, el símbol es col·loca sobre l’àrea de dibuix a través d’un punt d’inser-
ció que hem de situar al lloc on vulguem que s’incorpori el símbol; hi fem un clic 
una altra vegada i ja tenim el símbol dibuixat. Cal tenir present l’escala del sím-
bol que apareix en la barra d’edició. Si l’escala és massa gran o massa petita, el 
símbol pot aparèixer també massa gran o massa petit en relació amb el dibuix 
que fem, per la qual cosa cal ajustar-ne el valor.

Amb el mateix programa es poden crear biblioteques de símbols i desar-les en un 
fi txer per utilitzar-les quan vulguem.
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1.  Per dibuixar les línies paral·leles de les parets exteriors, obre del menú principal 
Dibuix (Draw) Línia (Line) Línia Doble (Line double), o bé activa la icona 
corresponent de la barra d’eines All-In-One. A la barra d’edició apareixen les propi-
etats de les línies paral·leles: modifi ca el valor de la separació entre línies a 1,5 mm i 
que dibuixi les línies paral·leles a partir de la de l’esquerra (Off set Mhetod Left).

2.  Si tens la reixeta activada com en el cas anterior, pots dibuixar guiant-te per la qua-
drícula de manera que el rectangle exterior mesuri 7 per 5 quadrícules de 10 mm. 
També pots fer-ho introduint el primer punt, activant les coordenades relatives i 
després introduir la resta de punts segons la següent seqüència, en coordenades 
rectangulars:

X = 70 Y = 0  X = 0 Y = -50 X = –70 Y = 0  X = 0 Y = 50

3.  Pots dibuixar les línies dels envans interiors seguint l’ordre de Línia doble (Line 
double), però modifi cant-ne la separació a 0,5 mm.

4.  Amb les ordres de la barra d’eines Trim (que també pots trobar a partir del menú 
principal en Edit Trim), pots eliminar les línies sobrants que es produeixin en les 
interseccions.

5.  Per dibuixar les portes, utilitzarem la biblioteca de símbols corresponent. Per això, vés al 
menú principal, amb el ratolí activa Dibuix (Draw) Símbol (Symbol) Cambiar lli-

breria (Change Library) Obrir (Open) i obre la llibreria de símbols Door Offi  ce. Si no 
apareixen els símbols de les portes a l’esquerra de la pantalla, hauràs d’activar View del 
menú principal i a continuació fer clic sobre Toolbars/Symbol Library. Per els símbols 
de mobiliari pots obrir la biblioteca Habitacions (FamilyRoom); pels sanitaris la Bath, etc. 
Hi ha una bilioteca general de símbols de construcció anomenada Exemples d’Arqui-

tectura (Architectural Samples).

6.  Un cop tens els símbols de les portes, col·loca-hi el cursor a sobre i tria la porta 
(Door) de la mida adequada (0,76 m) fent clic damunt del símbol corresponent. Les 
característiques de la porta apareixen en uns requadres, quan se situa el cursor da-
munt del símbol corresponent.

7.  Un cop seleccionat el símbol de la porta, el podràs inserir al dibuix, però segura-
ment n’hauràs de modifi car l’escala, ja que és possible que aparegui tan gran que 
fi ns i tot no el visualitzis. Vés a la barra d’edició, on hi ha les característiques del sím-
bol, i en el requadre Factors d’escala (Scaling Factor) introdueix el valor 0,01: el 
símbol tindrà les dimensions adequades.

8.  A continuació, per inserir-lo, l’hauràs de col·locar sobre la línia doble corresponent 
fent un clic amb el botó esquerre del ratolí sobre el punt de línia que correspongui 
a la seva posició. Fixa’t que, movent el cursor, la porta adopta diferents posicions 
sobre el punt d’inserció. Busca l’adient i fes-hi un clic; la porta, més ben dit, el seu 
símbol, quedarà sobre la línia.

9.  Per introduir els llits, el mobiliari, etc., obre la biblioteca de símbols Architectural 
Sampler amb el mateix procediment amb què has obert la de les portes. Mante-
nint Scaling Factor a 0,01, podràs inserir en el dibuix els símbols que vulguis, ara 
més fàcilment que abans, ja que els pots col·locar a qualsevol part del dibuix.

10.  Finalment, només et caldrà acotar les dimensions de les longituds de les parets tal 
com ho has fet en el dibuix anterior. Si vols que a les línies de cota, en lloc de fl etxes, 
hi hagi ratlles, prem la icona que apareix a l’esquerra de la barra d’edició i, a l’eti-
queta Dimensionar Línia (Dimension Line) de la fi nestra emergent, selecciona 
Slash a Terminator Type.
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Creació de biblioteques 

Per crear una biblioteca de símbols, primer cal dibuixar-los. Una vegada dibuixats 
podrem donar-los nom i agrupar-los en una llibreria de biblioteca. Vegem com 
s’ha de fer. Imaginem que volem crear una llibreria de fi gures geomètriques i que 
tenim dibuixats els símbols següents:

Començarem per seleccionar-ne un: el cercle. 

Una vegada seleccionat, del menú despleglable Dibuix (Draw) clica sobre l’ordre 
Símbol (Symbol) i a continuació Crear (Create). Apareixerà la fi nestra següent:

Omple l’espai Nom (Name) amb el nom que vulguis donar al 
símbol, en el nostre cas: cercle. A continuació activa Guardar 
Llibreria (Save in Library) i clica OK. Apareixerà la fi nestra amb 
les llibreries, on hauràs de posar el nom que vulguis que tingui 
la biblioteca de símbols. A la imatge de sota, veuràs que hi 
hem posat «Figures geomètriques». Això només cal fer-ho 
amb el primer símbol de la biblioteca; per als altres, hauràs de 
seleccionar la biblioteca ja creada i afegir-hi el símbol. 

Desa-ho, i tornaràs al dibuix de l’Autosketch o se’t demanarà 
que indiquis el punt base d’inserció. Aquest punt és el que 
agafa el cursor quan tries un símbol de la biblioteca activa i el 
vols inserir en un dibuix. En el cas del cercle hem triat el seu 
centre, clicant-hi damunt. Per als altres símbols has d’anar pro-
cedint de manera idèntica.

activitats proposades

8. Crea una biblioteca de símbols seguint els passos que t’acabem d’expli-
car. Pots crear símbols de fi gures geomètriques o de qualsevol altra mena, 
com ara símbols d’aparells de comandament elèctric, de rodes i politges, 
de senyals de trànsit o de senyalitzacions. Demaneu al vostre/a professor 
o professora que us indiqui el més adient.

Cercle Quadrat Triangle Hexàgon

Selecció del cercle.
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Activitats a l’aula

 1.  Ajudant-te de la reixeta i amb les opcions de còpia o trasllat amb còpia Editar (Edit) Transformar (Transform)
Copiar (Rubber Stamp) o Traslladar (Translate) o amb la barra d’eines All-in-One desplegant la icona , fes 
el dibuix següent:

 2.  Fes els següents dibuixos. Les dimensions estan indicades en mil·límetres.
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Activitats fi nals

1. Fes els dibuixos següents, on les dimensions estan indicades en mil·límetres:

2. Dibuixa a escala 1/2 les tres vistes de la capsa portaobjectes següent:
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2

3. Dibuixa la planta de l’habitatge en format A4 a escala 1/100. Utilitza la biblioteca de símbols per inserir-hi 
el mobiliari, sanitaris, etc.

4. Crea una biblioteca de símbols, amb el nom «Maquinari», que contingui uns quants dibuixos d’aparells 
d’informàtica, com ara els que et proposem a continuació:

En tot cas segueix les instruccions de teu professor o professora.
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