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Forord
Dette hæfte beskriver gennem en række øvelser de grundlæggende metoder til konstruktion i 3D
med solider.

Hæftet er således ikke en kronologisk gennemgang af 3D kommandoerne. Til gengæld vises
praktisk anvendelse af de udvalgte kommandoer.

Dette hæfte henvender sig hovesagelig til brugere, der beskæftiger sig med maskinkonstruktion,
men kan selvfølgelig også anvendes af andre.

I AutoCAD 2007/2008 er der mange nyheder på 3D området og AutoCAD er med denne
version virkelig blevet et stærkt værktøj til 3D konstruktion.

Det kan kraftigt anbefales, at anvende hæftet sammen med bogen AutoCAD 2008 - 3D
Grundbog.

Jeg håber, at brugeren vil få glæde af hæftet.

Frede Uhrskov

Holsted -  2007
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Læs dette først
Det er en forudsætning for at få det fulde udbytte af dette hæfte, at brugeren er rimelig rutineret
i anvendelsen af AutoCAD 2008.

Øvelserne er bygget op over anvendelse af toolbars og dashboards. Det er således vigtigt, at
man kender teknikken med at tænde og slukke  toolbars og dashboards.

Der er 3 metoder til at tegne 3D i AutoCAD.

Wireframe
Surface
Solid

Wireframes (trådmodeller) er modeller, der blot består af streger. En wireframemodel kan for
eksempel være en cirkel, der gives en højde (high). Denne vil fremstå som en cylinder, men den
er hul og består ikke af et materiale, der kan beregnes på.

Surfaces er overflademodeller, der består af en række polygoner, der tilsammen danner en 3D
model. Da der er tale om flader, vil modellen altid fremstå kantet, men der dannes en rimelig pæn
model af emnet.

Solider er den nemmeste måde at danne 3D modeller på. En solid er en model, der består af
materiale, som der kan beregnes på.

I dette hæfte arbejdes der kun med solider.

Hæftet er en serie af indtastningsøvelser og kan som indlæringsmedie ikke stå alene.

Det anbefales, at hæftet anvendes sammen med bogen AutoCAD 2008 - 3D Grundbog.
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I hæftet, er det forudsat, at du arbejder med AutoCAD 2008 i 3D Modeling Workspace.

Det betyder, at skærmen og dine toolbars tilpasses 3D konstruction.

De vigtigste dele af konstruktionsværktøjerne vises i højre side af skærmen.
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Selve skærmen vil vise et 3D gridnet og en 3D UCS

Hvis du ikke får dette skærmbillede frem, skal du åbne en ny tegning med den template, der
hedder ACADISO3D.dwt
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Opsætning
Når man starter AutoCAD til 3D konstruktion vil den være indstillet til at tegne i skyggelagt
tilstand - shaded mode - det kan være nærliggende og fascinerende at vælge denne tilstand at
konstruere i, men det er min erfaring, at det er lettere at arbejde med en model i wireframe.
Desuden har jeg det bedst med at se modellen fra South West (SW), da koordinatsystemet så
ligger retvendt - efter europæiske standarder.

Jeg vil derfor foreslå, at du laver din skærmopsætning således:
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Hakklods
Den første konstruktion er en simpel stålklods med et hul, en runding, en affasning og en
udfræsning.

Wireframe (trådmodel)

Model med shade
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Tegn en BOX et tilfældigt sted på skærmen  

Husk at DYN skal være slået til

Indtast længde og brede i felterne - brug tabulator til at skifte mellem felterne
Længde = 80
Bredde = 40

Resultater er at du derefter kan trække klodsen lodret i Z-aksen. Indtast højden.
Højde = 65
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