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Tutorial AutoCAD Dasar 

Tugas 1  
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LANGKAH 1 

 

Buatlah  lingkaran  dengan  diameter 200  yang berpusat pada  koordinat 0,0  dengan 

menggunakan perintah Circle-CenterDiameter. 

 

 

LANGKAH 2 

 

Buatlah  lingkaran  dengan  diameter 300 yang berpusat pada koordinat 0,0  dengan 

menggunakan perintah Circle-CenterDiameter. 
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LANGKAH 3 

Buatlah  lingkaran  dengan  diameter 75  yang berpusat pada  koordinat -300,75  dengan 

menggunakan perintah Circle-CenterDiameter. 

 

 

LANGKAH 4 

 

Buatlah  lingkaran dengan diameter 150  yang berpusat  pada  koordinat -300,75  dengan 

menggunakan perintah Circle-CenterDiameter. 
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LANGKAH 5 

 

Buatlah  lingkaran  dengan  diameter 75  yang  berpusat  pada koordinat 300,-75 dengan 

menggunakan perintah Circle-CenterDiameter. 

 

 

LANGKAH 6 

 

Buatlah lingkaran dengan diameter 150 yang berpusat pada koordinat 300,-75 dengan 

menggunakan perintah Circle-CenterDiameter. 
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LANGKAH 7 

 

Buatlah  lingkaran  dengan  radius 400  dan bersinggungan  dengan  lingkaran sebelah 

kanan-atas menggunakan perintah Circle-TanTanRadius. (penentuan titik singgung 

diperlihatkan pada angka 1 & 2) 

 

 

LANGKAH 8 

 

Potong lingkaran menggunakan perintah Trim dengan batasan yang diperlihatkan pada 

angka 3 & 4.  Pilihlah bagian lingkaran yang akan dipotong dengan mengklik garis yang 

diperlihatkan angka 5. 
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Hasil dari langkah-langkah diatas akan menjadi seperti gambar berikut ini: 

 

 

LANGKAH 9 

Buatlah lingkaran dengan radius 400  dan bersinggungan dengan lingkaran sebelah kiri-

bawah  menggunakan perintah Circle-TanTanRadius. Potong lingkaran dengan cara 

seperti langkah 8 menggunakan perintah Trim dengan menentukan batasannya sehingga 

hasilkan akan seperti gambar dibawah ini: 
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LANGKAH 10 

 

Buatlah lingkaran dengan radius 125  dan bersinggungan dengan lingkaran sebelahkanan-

bawah menggunakan perintah Circle-TanTanRadius. Potong lingkaran dengan cara 

seperti langkah 8 menggunakan perintah Trim dengan menentukan batasannya sehingga 

hasilkan akan seperti gambar dibawah ini: 

 

 

LANGKAH 11 

 

Buatlah lingkaran dengan radius 125  dan bersinggungan dengan lingkaran sebelah kiri-

atas  menggunakan perintah Circle-TanTanRadius. Potong lingkaran dengan cara 

seperti langkah 8 menggunakan perintah Trim dengan menentukan batasannya sehingga 

hasilkan akan seperti gambar dibawah ini: 
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HASIL AKHIR 

Anda dapat menambahkan garis as dan dimensi sehingga hasil akhirnya akan terlihat seperti 

gambar dibawah ini. 

 

 

 


