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AutoCAD Grundbog, er blevet "biblen" for de fle-
ste AutoCAD brugere i Danmark. Siden 1993 er 
bogen udviklet og udvidet - den er nu solgt i mere 
end 40.000 eksemplarer.  
Bogen er kommandoopbygget og til hver kom-
mando er der en eller flere øvelser, der på en en-
kel måde viser hvordan kommandoen anvendes i 
praksis. Bogen er velegnet både som lærebog på 
kurser, og som opslagsværk ved det daglige ar-
bejde. Næsten alle 2D kommandoer er gennemgå-
et i bogen, ligesom der gives anvisninger på plot-
ning af tegningerne.  
Det anbefales at anvende bogen sammen med et 
eller flere af øvehæfterne, der knytter sig til bo-
gens stof. 
 
 
 
 
 
 
 
Forlaget Uhrskov er et af de eneste danske forlag, 
der udgiver litteratur om AutoCAD på dansk. 
Gennem mange år er forlagets publikationer ble-
vet utrolig populære på kurser og på undervis-
ningsinstitutioner. 
Bøgerne og hæfterne skrives alle af Frede Uhr-
skov, der er en af markedets mest rutinerede un-
dervisere. Der er derfor lagt stor vægt på den pæ-
dagogiske fremstilling i alle bøger og hæfter. 
Frede Uhrskov er medlem af ADN (Autodesk De-
veloper Network). 
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Forord

AutoCAD 2008 Grundbog er en opdateret udgave af tidligere udgaver til AutoCAD 14,
AutoCAD 2000,  AutoCAD 2000i, AutoCAD 2002, AutoCAD 2004, AutoCAD 2005,
AutoCAD 2006 og AutoCAD 2007.

Bogen er opbygget i sammenhængende afsnit, der gør den velegnet både som undervis-
ningsbog og som opslagsværk.
De tidligere udgivelser har fået mange rosende udtalelser og jeg håber, at denne bog vil
leve op til disse udsagn.

Bogen er grundlæggende indføring i programmet AutoCAD. Man vil derfor altid kunne
argumentere for og imod hvilke kommandoer, der skal medtages. Jeg har forsøgt at
medtage de kommandoer, som jeg mener er nødvendige for at kunne konstruere på et
rimeligt niveau.

AutoCAD 2008 adskiller sig på nogle grundlæggende punkter fra de tidligere versioner.
Der er blandt andet mulighed for at anvende en helt anden brugerflade. Også i denne
udgave har Autodesk formået at efterleve en række ønsker fra brugerne til at lave et
endnu bedre produkt.

Jeg håber, at du vil få glæde af bogen.

Frede Uhrskov
Holsted - forår 2007

Besøg os på  Internettet:

På http://www.uhrskov.com kan du finde samtlige bøger og hæfter.  Endvidere kan du
tilmelde dig vores gratis e-mail nyhedsservice, samt aflægge bestilling direkte via
www.uhrskov.com
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Læs dette først
For at få det største udbytte af bogen er det vigtigt at være opmærksom på nogle forud-
sætninger og forhold.

1) AutoCAD skal være installeret korrekt. Det forudsættes, at programmet er installe-
ret i de biblioteker, der foreslås af installationsprogrammet.

2) Du er rimelig fortrolig med brugen af Windows. Der er ikke i bogen nogen vejled-
ning i brugen af Windows. Der er heller ikke gjort opmærksom på genvejstaster i
Windows. Det anses for at være kendt.

3) Da AutoCAD 2008 overholder Microsoft Windows standarden, vil alle menuer
svare til de menuer, der findes i Windows. Bogen er skrevet med udgangspunkt i en
32 bit version på Windows XP.

4) Hvis man arbejder med den danske version af  Windows2000, Windows XP eller
Windows Vista vil det betyde, at  der i visse dialogbokse kan forekomme en sam-
menblanding af amerikansk og dansk på nogle af knapperne.

5) Nogle steder, hvor der vises kommandoer, vil denne starte med en understregning
(_LINE). Det er helt afhængig af, hvordan kommandoen vælges, om denne under-
stregning kommer frem på skærmen eller ej. Det har ingen betydning for komman-
doen, og man kan se bort fra det. Stregen bruges ved oversættelser af AutoCAD til
andre sprog.

6) Selv om kommandolinien ikke længere er en nødvendig del af AutoCAD, er kom-
mandoerne alligevel vist med kommandolinieindtastning, da dette også vises på
skærmen.
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Ergonomi - Musearbejdet
CAD-arbejde kræver anvendelse af mus eller digitizer, hvilket gennem de senere år har
betydet en voldsom stigning i antallet af belastningsskader.

Det er derfor af meget stor betydning, at man reducerer brugen af disse inddatamedier
mest muligt.

I såvel Windows som AutoCAD er der lavet genvejstaster til alle kommandoer, og det kan
kraftigt anbefales at bruge disse, så arbejdsbelastningen fordeles over begge hænder og
med så stor afveksling som muligt.

Brug  musen så lidt som muligt

Links vedrørende musearbejde:

www.computer-smerter.dk
www.museskade.dk
www.erhvervszoneterapi.dk/

Genvejstaster:

I AutoCAD er der defineret en lang række genvejstaster, der kan reducere anvendelsen af
musen meget. Genvejstasterne er defineret i filen ACAD.PGP.
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Anvendelse af mus
Der er i de senere år kommet en række forskellige mus på markedet. De fleste af disse
mus påberåber sig en vis form for ergonomi og valg af mus er meget individuelt.

I Windows 2000 og Windows XP  understøttes musene på forskellig vis.

Mus med 2 knapper

På en mus med to knapper er den venstre knap valgknappen, som bruges til at gøre
følgende:

Angive placeringer
Vælge et objekt, der skal redigeres
Vælge menuvalg og knapper og felter i dialogbokse

Højre knaps funktion afhænger af sammenhængen og kan bruges til at gøre følgende:

Afslutte en aktiv kommando
Få vist genvejsmenuer
Have vist genvejsmenuen Object Snap
Få vist dialogboksen Toolbars

Højrekliksfunktionen kan ændres i dialogboksen Options ( OPTIONS).
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Aktivering af knappen Right-click Customization    frem-
kalder denne dialogboks:

Hvis du afmærker det øverste felt, kan højre musetast anvendes på 2 forskellige måder:

1) Hurtig klik virker som ENTER

2) Langsomt klik fremkalder genvejsmenuen - standardtiden for et langsomt klik er sat
til 250 millisekunder.
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Default mode

Hvis der ingen objekter er valgt , kan man kan vælge mellem at højre museklik skal
gentage sidste kommando (ENTER) eller vise genvejsmenuen.

Edit Mode

Hvis der ingen objekter er valgt , kan man vælge mellem at højre museklik skal gentage
sidste kommando (ENTER) eller vise genvejsmenuen.

Command Mode

Hvis der er valgt en kommando kan man vælge at få højre museklik til at:

Virke som ENTER
Genvejsmenuen altid vises
Genvejsmenuen vises, hvis der er underkommandoer til rådighed
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Drejehjulsmusen

Denne mus har et lille hjul mellem knapperne.

Venstre og højre knap har samme funktioner som på en standardmus.

Du kan dreje hjulet i faste intervaller.

Du kan bruge drejehjulet til at zoome og panorere i tegninger uden at bruge AutoCAD-
kommandoer.

Som standard er zoomfaktoren angivet til 10 procent, hvilket vil sige, at for hvert interval,
drejehjulet drejes, ændres zoomværdien med 10 procent. Med systemvariablen ZOOM-
FACTOR styres den trinvise ændring, både fremad og bagud. Jo større tallet er, jo større
er ændringen.

I følgende tabel vises en liste over de handlinger, som kan udføres med drejehjulsmusen,
og som understøttes i AutoCAD.

Zoome ind eller ud Dreje hjulet fremad for at zoome ind og tilbage for at zoome ud

Zoome til til tegningens Dobbeltklikke på drejehjulet
fulde udstrækning

Pan Holde drejehjulet ned og trække med musen

Vise genvejsmenuen Ændre MBUTTONPAN til 0
Object Snap

MBUTTONPAN

MBUTTONPAN er en systemvariabel, der stilles fra kommandolinien. Hvis den sættes til
1, vil en mus med drejehjul som standard panorere hvis hjulet trykkes ned og man samtidig
flytter musen.

Hvis MBUTTONPAN sættes til 0, vil genvejsmenuen OSNAP fremkomme.

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 
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Når hjulet sættes til "midterste knap" vil den  virke som RealTime Zoom og ved dobbelt-
klik som ZOOM Extents i AutoCAD 2008.

Logitech mus

En stor del af brugerne af AutoCAD anvender en mus af fabrikatet Logitech. Derfor vil
denne type mus blive særlig omtalt.

Da driverne til Logitechmus har en lang række forskellige opsætninger, vil vi her se på
hvorledes opsætningen skal være for at musen virker hensigtsmæssig i AutoCAD.

Jeg vil her vise opsætningen så musen virker som en anden drejehjulsmus.

I egenskaberne for musen vælges opsætningen som vist herunder:

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 
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Start af AutoCAD 2008
AutoCAD 2008 kan aktiveres på flere forskellige måder, men her tages der udgangspunkt
i, at programmet er standardinstalleret, og at der er dannet et ikon på Windows skrivebor-
det.

Her kan du vælge at se de nye faciliteter eller slå dialogboksen fra, så den ikke vises ved
hver start af programmet.

Derefter  vil der komme en dialogboks som nedenstående:

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 
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Hvis du senere får lyst til at se en demonstration af de nye faciliteter, kan du altid gen-
kalde dette ved at aktivere det viste menupunkt i Help

Du kommer nu direkte ind i AutoCAD med skabelonfilen ACADISO.DWT indlæst.

Man er derfor klar til at starte tegningsarbejdet med det samme.

Skærmen vil som standard se således ud:

Tidlegere brugere vil se en ganske stor ændring i måden skærmen er sat op på. En ny
skærmopsætning vil altid kræve en vis tilvænning, men jeg synes nu det er ganske godt.

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 
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Brugerfladen
Som omtalt på forrige side, er det en helt ny brugerflade man skal vænne sig til. Nye
brugere er selvfølgelig ikke tynget af gamle fordomme. For god ordens skyld vil jeg her
lige vise hvordan man kan komme tilbage til den klassiske visning. I denne bog vil jeg dog
udelukkende anvende det nye layout.

I øverste venstre hjørne af skærmen vises Workspaces, hvorfra man kan vælge de
forskellige opsætninger.

Som det ses, findes der 3 opsætninger:

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 
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Derefter skifter skærmen, således at tegneværktøjerne til 2D tegning aktiveres. Underti-
den er man nødt til også at vælge en ny template for at få selve tegnefladen i 2D.

Vælg standardtemplaten acadiso.dwt - derefter skulle din skærm gerne se således ud.

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 
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Skærmbilledet består af flere områder, der kort præsenteres her:

Pull-Down menuen, hvorfra alle kommandoer og opsætninger kan hentes:

Værktøjslinier (Toolbars) er kommandovælgere, der kan brugertilpasses. Her er vist
Standard Annotation.

Flydende værktøjslinier. Man kan frit placere værktøjslinierne på skærmen.

Hvis de ikke er vist med navn, skal man trække i feltet med de 2 streger
eller i værkstøjsliniernes kant.
Når værktøjslinien på denne måde fjernes fra en fast position, kommer navnet på værk-
tøjslinien frem.

Man kan nu trække værktøjslinien rundt på skærmen som en dialogboks.

Herunder er vist DRAW værktøjslinien. Den vises vandret i modsætning til billedet på
foregående side. Værktøjslinierne kan placeres og tilrettes efter ønske. Denne tilretning
ligger udenfor bogens område.

Toolbarene kan flyttes udenfor skærmen, så man kun ser en del af den.

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 
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Toolbarerne kan fæstnes til bestemte steder på skærmen, så man ikke risikerer at få dem
flyttet udenfor skærmen.

Dette styres via denne menu, som du får frem ved at højreklikke i det grå felt ved siden af
toolbarene:

Ved at sætte mærke ved et eller flere af emnerne, låses disse på skærmen og kan ikke
flyttes:
Floating Toolbars er de værktøjslinier,der ligger inde i tegnearealet og på hvilke man kan
se navnet på værktøjslinien.
Docked Toolbars er de værktøjslinier, der er fæstnet til kanten af skærmen og hvor man
ikke kan se navnet på værktøjslinien.

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 
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Dashboards kom i AutoCAD 2007, men nu er de standardopsætningen og således også
disse, der vil blive refereret til i denne bog. Dashboard er placeret i højre side af skærmen
og som standard ser de således ud:

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 
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Dashboardet er en selvstændige enhed på samme måde som toolbars.  Dashboardet kan
flyttes ud i tegneområdet:

Desuden kan man hente andre
elementer i dashboardet frem ved
at højreklikke i området:

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 
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Hjælpelinien er en ny og hurtig måde at søge om hjælp til en eller anden funktion.

Skriv blot hvad du ønsker hjælp til i linien og du vil få hjælpeteksten frem:

Communication Center giver adgang til opdateringer og diskussionsgrupper.

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 
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Favorites giver adgang til at have en række web sider liggende. På denne måde kan man
hurtigt hente hjælp og support eller gå til en hjemmeside, der indeholder intessante kompo-
nenter.

Scale list indeholder som noget nyt en skaleringsliste, der kan anvendes såvel i modellen
som i udskrivningen. Dette vil blive grundet genenmgået senere:

Som du kan se, indeholder listen en lang række
målforhold, der er uvæsentlige, hvis man arbejder
efter dansk standard. Listen kan derfor redigeres i
Options - se næste side:

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 
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Edit scalelist hentes i Tools->Options->User Preferences->Edit Scalelist

Som du kan se i dialogboksen, kan man frit ændre i listen.

Det er vigtigt, at du retter listen i din template, da den rettede liste knytter sig til tempalten
og du så senere ikke skal tilrette den hver gang.

Den rettede liste:

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 
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Anotation Visibility er on/off knapper der styrer visningen af skaleringen af tekster og
lignende.

Toolbar/Window låsen kan enten være låst eller åben.

Status bar settings styrer opsætningen af knapperne på statusbaren:

Clean screen slukker alle menuer og giver fuld skærm til tegningen.

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 
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Kommandolinien

Feltet, der indeholder kommandoerne, er en boks, der kan flyttes ind i tegneområdet eller
sættes fast i kanten af skærmen som en toolbar.

Desuden kan man rulle de øverste linier ved at klikke på pilene i højre side af feltet.
Tilsvarende kan de vandrette pile anvendes til at rulle vandret, hvis teksten i feltet bliver
for lang.

Man kan skifte til en hel tekstskærm med F2.

Hvis du flytter kommandolinien ind i tegneområdet, vil den se således ud:

Kommandolinien kan slukkes og man kan derved frigøre mere skærmplads.
Der vil sikkert være mange tidligere brugere af AutoCAD, der vil blive helt forvirret af at
mangle kommandolinien, og der vil helt sikkert gå lang tid inden de fleste brugere forlader
den, men muligheden er til stede og vil blive brugt i denne bog. Det vil sige, at komman-
doliniesekvenserne ikke vises.

For at slukke og tænde kommandolinien tastes Ctrl+9

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 
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Du får nu en advarsel om at det er hensigtsmæssig at tilslutter den dynamiske intastning
ved at klikke på DYN i statuslinien. Du kan undgå at få denne advarsel frem ved at sætte
mærke i feltet "Do not show me this again"

Dynamisk indtastning: Ved at klikke på feltet DYN aktiveres dynamisk indtastning, der
er erstatningen for kommandolinien.

Op- og nedpilene

Hvis man ønsker at anvende tidligere anvendte kommandoer, kan man bruge op/nedpilene
på tastaturet til at hente kommandoerne med.

Her er for eksempel  CIRCLE den sidst anvendte kommando - den er så hentes ved
hjælp af oppilen.

Ellers bruges op- og nedpilene til at vælge underkommandoer med.

Her en vist Circle kommandoen, der har nogle underkommandoer - et tryk på nedpilen
henter underkommandoerne.

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
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Statuslinien indeholder oplysninger om koordinater og forskellige indstillinger i forbindelse
med tegneprocessen.

For at slå funktionerne til og fra skal man klikke på knapperne.

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 
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Kommandovalg

Tastatur: UCSICON Forkortelse: Ikke defineret

Pull-down:

Toolbar/ Findes ikke
Knap:

View

Display

UCS Icon

Properties

UCS ikonet
UCS ikonet styres af en dialogboks, hvorfra man kan vælge mellen 2D og 3D ikoner,
ligesom man kan give pilespidserne forskellig udseende. Desuden er det muligt at styre
ikonets størrelse og linietykkelse.

På skærmen kan du styre UCS ikonet
med de viste funktioner - se senere.

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 
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Ved valg af underkommandoen Properties i kommandoen UCSICON fremkaldes denne
dialogboks:

I billedet vises standardindstillingerne.

Hvis man vælger 2D                 vil UCS ikonet få det udseende, som er kendt fra ældre
versioner.

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 
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Hvis man vælger 3D, kan man få pilspidserne vist som kegler i stedet for pile

Hvis liniebredden i ikonet samtidig sættes til 2
vil UCS ikonet komme til at se således ud:

Man kan nu også både bestemme størrelse og farve på ikonet

Bemærk her, at der kan angives forskellig farve på ikonet i henholdsvis Model space og
Layout, hvorimod størrelsen af ikonet vil være den samme i de 2 miljøer.

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 
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Kommandoafgivelse

Kommandoerne kan afgives på følgende måder:

Tastatur:

Indtast navnet på den ønskede kommando, tryk derefter på MELLEMRUMSTASTEN
eller ENTER tasten. Alle de almindelige kommandoer i AutoCAD 2008 kan forkortes til et
enkelt eller få bogstaver. Ved gennemgang af de enkelte kommandoer er forkortelsen vist
efter det fulde kommandonavn. Forkortelserne styres af filen ACAD.PGP, og de kan frit
tilpasses.

Kommandoforkortelserne

Næsten alle kommandoer er tildelt en forkortelse på 1 - 3 bogstaver, der fra kommando-
linien kan bruges som genveje til kommandoerne. Det vil være fornuftigt at lære disse
genveje at kende, da det oftest er langt den hurtigste vej til en kommando.

Hvis du indtaster kommandoer vil indtastningen ske direkte på skærmen i en lille boks, der
er bestemt af markørens placering.

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 
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Menuer:

Menuerne fremkommer, hvis man fører trådkorset op i menulinien.
Det ønskede felt aktiveres, og selve kommandomenuen fremkommer. Opbygningen er et
hiraki af underkommandoer og dialogbokse.
Menufelter, der er efterfulgt af en trekant folder en ny menu ud - det kaldes en kaskade-
menu.
Menufelter efterfulgt af 3 prikker fremkalder en dialogboks:

Genvejstaster:

I menufeltet er der i hvert felt et bogstav, der er understreget (bogstavet er kun understre-
get, når ALT-tasten er aktiveret). Disse bogstaver er genvejstaster. Man vælger den
pågældende funktion med ALT+bogstavet. Når man har valgt bogstavet og menuen er
trukket ned, er der ud for hver kommando et understreget bogstav, man skal nu blot taste
bogstavet - altså uden brug af ALT-tasten.

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
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Dashboard:

Dashboard, som blev indført i AutoCAD 2007 samler menuerne i højre side af skærmen
og herfra kan du vælge alle tegne og redigeringskommandoer.

Her er vist DRAW delen af dashboardet:

Læg mærke til dropdown delen i højre side -
den henter de underliggende komamndoer:

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
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Det er også muligt at hente kommandoerne i Tool Palettes, hvor der er oprettet et
faneblad, der hedder  Draw.

I dette faneblad findes de gænse tegneværktøjer plus en del flere, som vi ikke finder i
toolbaren.

Det kan kraftigt anbefales at anvende denne facilitet, da det giver mulighed for at få linier
og andre objekter placeret på de rigtige lage og med de rigtige egenskaber for de enkelte
egenskaber. Det minimerer fejlmulighederne.

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 
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Dialogbokse:

En dialogboks er et "vindue", der fremkommer midt på skærmen. Et eksempel på en
dialogboks er vist herunder:

Dialogboksen består af forskellige indtastningsfelter og afkrydsningsfelter.

Man kan springe mellem de enkelte felter med TABULATOR tasten. Hvis man ønsker at
springe "baglæns" anvender man SHIFT+TABULATOR.

Genvejstaster

I et dialogfelt vil der altid være nogle bogstaver, der er understreget. Disse bogstaver er
genvejstaster. Man vælger den pågældende funktion med ALT+bogstavet.

Gentagelse af kommandoer

Man kan gentage sidste kommando ved blot at trykke på MELLEMRUMSTASTEN eller
ENTER tasten.

Afbrydelse af kommandoer

Ved at trykke på ESC kan man på et hvilket som helst tidspunkt afbryde en kommando.

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
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Shortcut menu:

En Shortcut menu er en menu, der fremkommer på skærmen, når man aktiverer højre
musetast og trådkorset på skærmen IKKE berører nogen af objekterne.

Shortcut menuen giver mulighed for at gentage den sidste kommando ( på samme måde
som mellemrumstasten og ENTER tasten). Samtidig er der en række andre muligheder i
Shortcut menuen.

Herunder vises shortcutmenuen for INSERT kommandoen.

Shortcut menu til INSERT

Lidt ergonomi

Shortcutmenuen virker umiddelbart lidt smart, men hvis den skal bruges til at gentage en
kommando, vil det betyde et ekstra klik med musen, hvilket i længden bliver belastende.
Det må anbefales, at anvende mellemrumstasten med den frie hånd til at afbryde og
gentage kommandoer. I andre sammenhænge kan shortcut menuen være udmærket.

Menuerne er forsynet med ikoner til
venstre for kommandoen - hvis der til
kommandoen findes et ikon.
Til højre for kommandoen vises gen-
vejstasterne - hvis der er defineret
nogen.

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
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OPEN - Åbne eksisterende tegninger
Hvis man ønsker at redigere en eksisterende tegning, anvendes kommandoen OPEN, der
indlæser en tegning fra harddisken eller netværket.

Kommandoen fremkalder denne dialogboks:

Kommandovalg

Tastatur: OPEN Forkortelse: Ctrl+O

Pull-down:

Toolbar/
Knap:

File

Open...

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
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Når man peger på et af filnavnene vises et lille billede af tegningen i feltet Preview.

Previewbilledet kan slås fra i pulldown menuen Views:

Hvis man ofte bruger det samme bibliotek, kan man tilføje dette bibliotek til listen i venstre
side af dialogboksen.

Ved at højreklikke i feltet ved siden af ikonerne, fremkommer en menu, hvorfra man kan
tilføje og slette biblioteker:

I eksemplet til venstre tilføjes det aktuelle
bibliotek til listen. Det er meget praktisk, at
anvende denne metode, ved arbejdet med
forskellige projekter i virksomheden.

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
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Open vinduet er ellers magen til vinduet i de øvrige Windowsprogrammer såsom Word.
De enkelte menupunkter vil derfor ikke blive gjort til genstand for gennemgang her. Vi vil
til gengæld se på de forskelle, der er fra et standardvindue i Officeprogrammerne.

Buzzsaw:

FTP:

De viste biblioteker kan IKKE fjernes fra listen. Til gengæld kan man tilføje biblioteker til
listen. Ved at højreklikke på listen fremkommer en shortcutmenu:

Giver adgang til projekter fra Buzzsaw.com, som er en
business-to-business markedsplads indenfor bygnings
industrien.

Giver mulighed for at hente filer direkte fra en FTP server.

Hvis du tilføjer Current Folder kan
det kommer til at se således ud:
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Open as read-only

Hvis man ikke ønsker at ændre filens indhold, kan den åbnes som skrivebeskyttet ved at
aktivere dette felt i drop-down menuen:

Select Initial View

Hvis tegningen er gemt med forskellige VIEWs kan man åbne tegningen i et bestemt
VIEW ved at sætte mærke i dette felt  

Under indlæsningen fremkommer denne oversigt over de eksisterende views i tegningen:

Man kan nu markere det view, som man ønsker at se når indlæsningen af tegningen er
færdig.
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Finde filer

Hvis man ikke umiddelbart kan huske navnet på filen er der flere muligheder for at finde
den.

Vælg Find i dropdown menuen:

Dette vil åbne denne dialogboks:

Find dialogboksen følger den almindelige Windows standard, og vil derfor ikke blive
gennemgået her.
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Øvelse 1: Open

Du skal åbne en tegning fra biblioteket SAMPLE. Tegningen følger med ved levering af
AutoCAD 2008 og installeres automatisk, såfremt  man laver en standard installation.

Vælg OPEN
Vælg biblioteket, hvor AutoCAD 2008 er placeret.
Vælg biblioteket SAMPLE
Vælg filen db_samp.dwg
Vælg Open

Nu bliver tegningsfilen indlæst, og den skulle gerne se således ud:
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Partial open and partial load
Det er muligt at åbne dele af tegninger, hvorved man dels kan spare tid, men også få et
bedre overblik.

Man kan åbne dele af tegninger og eksterne referencer.

Vi vil prøve at åbne tegningen db_samp fra Sample biblioteket.

Øvelse 2: Open

Vælg OPEN

Klik på feltet Partial open
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Der fremkommer nu en dialogboks, hvorfra man kan vælge de elementer, som man
ønsker at indlæse.

Afmærk felterne ud for alle de lag, der starter med E-B

Sæt mærke i det viste felt.

Klik på Open

Nu indlæses kun den del af tegningen, som blev afmærket. Det skulle gerne se således ud:
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Når man har hentet en del af en tegning ind, kan man hente flere elementer med komman-
doen Partial Load

Afmærk nu de viste felter - CHAIRS, CPU og FURNITURE

Klik OK. Derefter kommer tegningen til at se således ud:
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EXIT - Afslut
Afslutning af AutoCAD 2008 vil være afhængig af om tegningen er navngivet tidligere i
tegneprocessen.

Hvis tegningen ikke er navngivet - har navnet DRAWING1 - vil valg af EXIT fremkalde
en dialogboks, der spørger om man ønsker at gemme tegningen:

Kommandovalg

Tastatur: EXIT Forkortelse: Ctrl+Q

Pull-down:

Toolbar/ Findes ikke
Knap:

File

Exit
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Hvis man svarer Ja til spørgsmålet, kommer man ind i Save Drawing  As dialogboksen

Her kan tegningen nu navngives på normal vis.

Hvis tegningen er navngivet, men de sidste ændringer ikke gemt, vil tegningen blive gemt i
samme navn med kommandoen QSAVE.

Hvis man inden anvendelsen af EXIT har gemt tegningen forlades tegneeditoren direkte.
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Import - Importere
Med Import funktionen kan man importere filer fra andre programmer.

Kommandovalg

Tastatur: EXIT Forkortelse: Ctrl+Q

Pull-down:

Toolbar/
Knap:

File

Import

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere 
eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 
 



Side 54 Copyright©2007 Frede Uhrskov

AutoCAD 2008 Åbne og lukke

De filer, der kan importeres er:

WMF—Windows metafile  - kommando WMFIN

SAT—ACIS solid object file  - kommando ACISIN)

3DS—3D Studio file  - kommando 3DSIN)

V8 DGN—MicroStation DGN file  - kommando DGNIMPORT
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Kommandovalg

Tastatur: CLOSE Forkortelse: Ctrl+F4

Pull-down:

Toolbar/ Findes ikke
Knap:

File

Close

Close - Lukke en tegning
Hvis man ønsker at lukke en tegning uden at afslutte AutoCAD 2008, så gør man det med
kommandoen Close, der på mange måder minder om EXIT.

Hvis tegningen ikke er navngivet, vil man få samme mulighed for at gemme tegningen som
ved EXIT.
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Kommandovalg

Tastatur: SAVE Forkortelse: Ctrl+S

Pull-down:

Toolbar/
Knap:

File

Save

SAVE - Gem
SAVE - kommandoen gemmer tegningen på harddisk eller diskette. Hvis man anvender
kommandoen SAVE, og tegningen ikke tidligere er gemt, vil kommandoen være den
samme som SAVE AS, og man vil blive bedt om et navn og placering af tegningen.
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