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AutoCAD 2013 - Indledning

Forord
AutoCAD 2013 - 3D Grundbog er en opdateret udgave af tidligere udgaver.
Med bogen håber jeg at opfylde et stort behov hos såvel nye som gamle AutoCAD brugere. Der er mange, der har været lidt skeptiske over at skulle i gang med 3D, men det
er faktisk ret let, når man bruger lidt tid på at lære de mest basale kommandoer at kende.
Bogen er bygget op således, at der er en kort gennemgang af kommandosekvensen.
Derefter er der en eller flere øvelser, der viser hvordan kommandoen anvendes i praksis.
I denne bog gennemgås stort set "kun" de konstruktionsmæssige 3D faciliteter i AutoCAD 2013. Med hensyn til de nye og omfattende visualiseringsfaciliteter, henvises til
særskilt bog, der planlægges til at udkomme senere på året.
Jeg vil anbefale, at man prøver færdighederne af med at konstruere egentlige emner.
Til dette er der god hjælp at hente i hæfterne
AutoCAD 2013 - 3D øvelser til maskintegning og
AutoCAD 2013 - 3D øvelser til bygningstegning.

Frede Uhrskov
Holsted - 2012
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Opstart
Når du starter AutoCAD 2013 fra skrivebordet, vil du efter kort tid komme ind i programmet, hvor vi først skal have hentet den rigtige opsætning til 3D modelering.
Vælg Workspace på denne måde:

Vælg 3D Modeling. Nu skifter skærmen udseende og de relevante værktøjer kommer
frem på skærmen.
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Du skal nu åbne en ny tegning, der baseres på en 3D opsætning.
Vælg en ny tegning og vælg templaten ACADISO3D.DWT

Nu skifter skærmen igen og opsætningen er vendt i et 3D billede.
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Her ser vi, at UCS iconet står med alle tre akser og at markøren har fået et
tredimensionelt udseende:

Samtidig er skærmen drejet i et 3 dimensionelt niveau.
Drejning af skærmen er bestemt af dette område i Ribbon

Personligt vil jeg helst arbejde med koordinatsystemet drejet, så vi har X-aksen mod
højre og Y-aksen opad på skærmen, så jeg vil vælge at dreje koordinatsystmet til
Southwest:
Du kan hurtigt dreje synsvinklen ved hjælp af View Cube.
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Hvis du ønsker at ændre nogle af standardindstillingerne for 3D skærmbilledet, skal du
gå ind i Options -> 3D Modeling

I det følgende gennemgås felterne i options kort:

Hvis du fjernet mærket, vil markøren komme til at se således ud:
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Hvis du sætter mærke i dette felt, vil markørens akser bliver forsynet med betegnelser:
Dette gælder for standardvisningen af markøren.

Hvis du sætter mærke i dette felt, vi der komme betegnelser på akserne ved brug af den
dynamiske UCS. DUCS skal være slået til på statuslinjen.
Her er vist et eksempel, hvor markøren peger på en lodret
flade:

I de viste felter, kan du selv bestemme hvilke betegnelser, der skal anvendes til markørens akser.
Dette vil ikke blive nærmere gennemgået.

I feltet Display UCS Icon kan du bestemme
i hvilke situationer, du ønsker UCS Iconet
vist. Det er sjælden, at man ønsker ikonet
slukket på skærmen, så det vil jeg ikke komkomme nærmere ind på. Standard er at alle
felter er markeret.
Du kan desuden bestemme om du vil se
ViewCube, der er den figur som vil så på
æidt tidligere.
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I feltet Dynamic Input, kan man vælge om man vil have et indtastningsfelt for Z-aksen.

I Visual Style while crating 3D objects styrer i hvilket miljø man ønsker at tegne sine
3D objekter.
Der er de viste muligheder til højre:
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Deletion control while creating 3D objects - dette felt styrer bevarelse eller sletning af
de oprindelige objekter ved dannelse af 3D objekter.

Man kan vælge at bevare den oprindelige geometri - det vil sige, at hvis man ekstruderer
et rektangel, så kan rektanglet bevares - den vil så ligge som et 2D objekt under 3D objektet.
Man kan også vælge at slette både profiler og kurver, der bruges som stier ved en ekstrudering. Disse begreber gennemgås i de respektive afsnit.
Dette felt styrer visning af linjer i surface og meshes. Værdien kan være fra 0-200.

Hvis vi lader standardværdierne være som det ses, vil
en surface vises således:

Hvis U-værdien sættes til 0, vil vises således:
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Hvis V-værdien sættes til 0, vil vises således:

I feltet 3D Navigation, kan man blandt andet bestemme om man vil have hjulet på musen til at gøre modsat det man er vandt til - det vil betyde, at når man for eksempel går
gennem et hus i det, der hedder Walk, så vil man gå fremad når man ruller hjulet fremad - det kan jo være meget praktisk !

Walk an Fly...
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View Cube...

Animation...
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Steering Wheels...

Statuslinjen
I statuslinjen er der kommet en ny og længe ventet funktion - 3DOSNAP. Det vil sige,
at man nu kan snappe til punkter i det tredie plan - uden at skulle flytte UCS først.
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UCS ikonet
UCS ikonet styres af en dialogboks, hvorfra man kan vælge mellem 2D og 3D ikoner,
ligesom man kan give pilespidserne forskellig udseende. Desuden er det muligt at styre
ikonets størrelse og linietykkelse.

Tast eller udpeg P

Hvis Dynamic Input er aktiveret, vil det således ud på skærmen:

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 tidligere versioner.
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Man kan nu også både bestemme størrelse og farve på ikonet

Som noget nyt, kan man vælge UCSICONet, således at det forsynes med GRIPS - det er
særlig anvendelig i 3D tegning.
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UCS - Brugerkoordinatsystem
UCS

UCS kan som alle andre kommandoer vælges flere steder fra, men i dette tilfælde, vil vi
nøjes med at vise valg fra toolbaren.
Alle kommandoer vil være vist med et eksempel.
UCS og flytning af samme er ikke længere altafgørende for tegning i 3D, men det er
stadig meget vigtigt at have helt styr over koordinatsystemet.
UCS flytter automatisk med markøren, hvis du ønsker at tegne en cylinder på en sideflade af en kasse. Det kræver at DUCS er slået til
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UCS
UCS kommandoen fremkalder en række underkommandoer på kommandolinjen eller på
skærmen, hvis Dynamic Input er aktiveret.

Underkommandoeren udpeges
UCS Previous
Med denne kommando sættes UCS tilbage til forrige indstilling.
UCS World
UCS World sætter koordinatsystemet tilbage til dets oprindelige position i
0,0,0.
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Object UCS
Definerer et nyt koordinatsystem på basis af et valgt objekt.

Efter valg af kommandoen spørges:

Udpeg det emne, som UCS skal tilpasses
I ovenstående eksempel, er peget på den kant, der ligger langs X-aksen

Face UCS
Definerer et nyt koordinatsystem på basis af en valgt flade.

:
Udpeg flade

Vælg en af underkommandoerne eller tast ENTER for at acceptere ikonets
drejning.
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View UCS
Definerer et nyt koordinatsystem, hvis XY-plan er parallelt med skærmen.

Læg mærke til at Z-aksen peger ud mod brugeren.

Origin UCS
Definerer et nyt UCS ved at flytte nulpunktet.
I nedenstående eksempel er origo flyttet til centrum af cylinderen.

Origo er default valget og er derfor IKKE vist som en underkommando.
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ZAxis Vector UCS
Definerer et UCS ved at spørge om et
nyt origo og retningen af den positive Zakse. UCS kan derfor komme til at ligge
i alle retninger. I nedenstående eksempel, er origo valgt som centrum i cylinderen og den positive Z-akse i den retning, hvor Y-aksen er i eksemplet ovenfor.

Udpeg nyt origo eller vælg Object

3Point UCS
Definerer det nye UCS ved at bede om nyt origo og retningen af den positive X- og Y-akse.

Denne underkommando vises ikke i menuen, men den eksisterer stadig og den er ganske nyttig.
Indtast 3

Udpeg origo

Udpeg et punktpå X-aksen

Udpeg et punkt på Y-aksen
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Rotate Axis
Med de 3 knappen kan man dreje UCS omkring den ønskede akse. Standardværdien er 90, men man kan indtaste en vilkårlig værdi.

X 90 grader

Y 90 grader

Z 90 grader

Apply UCS
Anvender det aktuelle UCS på et valgt vindue
Denne underkommando vises ikke blandt undermenuerne, men den virker

Tast a

udpeg et viewport, der skal anvende det aktuelle UCS
Denen kommando er kun relevant i layout.
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Named UCS
Denne kommando fremkalder en dialogboks, hvorfra man kan hente tidligere gemte indstillinger for UCS.

Du kan slukke og tænde UCS ikonet med dette felt:
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Polysolid - Sammenhængende solider
POLYSOLID

Med Polysolid kan man dels tegne sammenhængende solider med bestemte dimensioner, men man kan også ændre bestemte 2D objekter til solider.
De 2D objekter der kan ændres er:
Line
Arc
2D polyline
Circle
Når du aktiverer kommandoen er der følgende underkommandoer:

Udpeg startpunkt eller vælg en af underkommandoerne
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Object
Hvis du vælger Object, vil du blive spurgt om at udvælge objektet:

Udpeg det ønskede objekt

Derefter ændres linjen til en 3D solid
med de egenskaber, der er bestemt af
Height, Witdh og Justify

Height
Med Height bestemmes solidens højde.
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Width
Med Width bestemmes solidens bredde:

Justify
Med Justify bestemmes hvilken linie, der skal danne soliden. Som det kan ses af billederne, kan man vælge mellem en centerlinie og linjer på venstre eller højre side af soliden. Det har stor betydning når man for eksempel tegner en mur.
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Øvelse 1
Start med at tegne en cirkel med radius 100

Vælg Polysolid->Object og udpeg cirklen - denne omdannes nu til en solid som vist på
billedet.
Hvis du har anvendt standardindstillingerne, vil cirklens periferi ligge midt i soliden og
den vil have en højre på 80.
Øvelse 2
Tegn et fundament til et hus med Polysolid - anvend følgende indstillinger til ydermuren:
Justify - Right
Height - 900
Width - 330
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Øvelse 3
Tegn videre på fundamentet fra øvelse 2. Tegn med Polysolid skillevæggenes fundament - anvend følgende indstillinger til skillevæggene.
Justify - forskelligt
Height - 300
Width - 190 / 100
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BOX - Kasse
BOX

Med BOX kommandoen oprettes kasser.

Udpeg boksens ene hjørne eller vælg underkommandoen Center
Enten udpeger man først det ene hjørne af kasse bund/top eller man vælger underkommandoen Center for at udpege et centrum for kassen.
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Hvis Dynamic Input er aktiveret, vil det se således ud på skærmen:

Når du trækker bundfladen eller indtaster de ønskede værdier, vil det således ud:

Når bundfladens andet hjørne er angivet eller udpeget, kan du straks trække den ønskede højde eller du kan indtaste den - her kan det være en fordel, hvis du i Options sætter
AutoCAD til at vise alle 3 koordinatsæt.

Copyright © Frede Uhrskov 2012

Side 31

AutoCAD 2013 - 3D Solider
Center
Hvis man vælger underkommandoen Center ved første prompt, bliver man spurgt om
centret for kassen:

Udpeg eller indtast koordinater for boksens centrum

Derefter defineres
centerfladen

Tilslut trækkes eller indtastes kassen sidste dimension - på billedet ses, at kassen kommer til at ligge på begge sider af XY planet.
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Cube
Hvis du vælger underkommandoen Cube når du er ved at definere grundplanen, vil AutoCAD danne en terning, som du kan trække i størrelse eller indtaste sidelængden.

Du kan også selv bestemme terningens drejning.
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Length
Hvis du vælger underkommandoen Length når du er ved at definere grundplanen, vil
AutoCAD danne en terning, som du kan trække i størrelse eller indtaste sidelængden.

Angiv længden af grundfladen

Angiv bredden af grundfladen
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Angiv til sidst højden på boksen

2 Points
I stedet for at angive højden, kan du også vælge underkommandoen 2 Points, der gør
det muligt at udpege 2 punkter på skærmen, der så bliver boksens højde.
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Øvelse 1:

•

Vælg SouthWest view

•

Vælg BOX kommandoen

•

Udpeg et sted på skærmen som startpunkt for bunden af kassen

•

Træk en firkant på skærmen

•

Angiv højden til 100

Nu skulle kassen gerne se således ud:

Wireframe

Med skjulte linjer

Conceptual view
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Øvelse 2:

•

Vælg VIEW til SouthWest

•

Vælg BOX kommandoen

•

Udpeg et punkt til boksens startpunkt

•

Vælg underkommandoen Cube

•

Indtast terningens sidelængde

Nu dannes en terning med den indtastede sidelængde - her vist med skjulte linjer.

Øvelse 3:

•

Vælg VIEW til SouthWest

•

Vælg BOX kommandoen

•

Udpeg et punkt til boksens startpunkt

•

Vælg underkommandoen Length

•

Indtast kassens længde

•

Indtast kassens bredde

•

Indtast kassens højde

Nu dannes en kasse med de indtastede
mål - her vist med skjulte linjer.
Længde = 100
Bredde = 65
Højde = 40
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Wedge

Med WEDGE kommandoen oprettes massive kiler.

Udpeg første hjørnepunkt af grundfladen eller indtast koordinater

Udpeg andet hjørnepunkt af grundfladen eller indtast koordinater

Indtast højden eller vælg underkommandoen
Nu tegnes kilen:
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Hvis Dynamic Input er aktiveret, vil det se således ud på skærmen:

Center
Hvis man vælger underkommandoen Center ved første prompt, bliver man spurgt om
centret for kilen:

Centret er omkring det aktuelle nXY koordinat, således at kilen kommer til at ligge både
over og under Z=0.

Efter udpegelse af centret, vil du igen have 2 underkommandoer, der er de samme som
vi senere skal se.
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Cube
Hvis man vælger Cube ved anden prompt, vil kassens grundareal antage form som et
kvadrat og højden vil være givet som værende lig med kvadratets sider.

Length
Underkommandoen Length gør det muligt at indtaste længde og bredde på grundfladen.
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Øvelse 1:

•

Vælg kommandoen WEDGE

•

Udpeg et sted på skærmen som kilebundens ene hjørne

•

Udpeg et sted på skærmen som kilebundens andet hjørne

•

Angiv højden til 100

•

Vælg synsvinklen SouthWest

Nu ses kilen fra sydvest - her vist med skjulte linjer:
Øvelse 2:

•

Vælg VIEW til Top

•

Tegn en kugle med diameter 20 - se afsnittet om SPHERE

•

Vælg Wedge kommandoen

•

Vælg underkommandoen Center

•

Vælg kuglens centrum som Center

•

Indtast 20,15 som bundens andet hjørne - læg mærke til, at dette er et relativt
punkt på kommandolinjen (hvis denne er slået til) returneres værdien @20,15.
Læg også mærke til, at kilens bund bliver 40x30, da den indtastede værdi er værdien fra centrum til begge sider.

•

Indtast kilens højde til 15

•

Vælg VIEW til SouthWest

Nu skulle kilen gerne ligge
symmetrisk omkring kuglen.
Læg mærke til, at det er kilens
skrå kant, der ligger omkring
centret af kuglen. Dette ses
tydeligt på billedet til højre.
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Øvelse 3:

•

Vælg VIEW til SouthWest

•

Vælg WEDGE kommandoen

•

Udpeg et punkt til kilens startpunkt

•

Vælg underkommandoen Cube

•

Indtast kilens sidelængde

Nu dannes en kile med den indtastede sidelængde som højde - her vist med skjulte
linjer.

Øvelse 4:

•

Vælg VIEW til SouthWest

•

Vælg WEDGE kommandoen

•

Udpeg et punkt til kilebundens startpunkt

•

Vælg underkommandoen Length

•

Indtast kilebundens længde

•

Indtast kilebundens bredde

•

Indtast kilens højde

Nu dannes en kile med de indtastede mål - her vist med
skjulte linjer.
Længde = 100
Bredde = 65
Højde = 40
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CONE - Kegle
CONE

Med CONE kommandoen oprettes massive kegler.
Angiv først keglens bundstørrelse. Det kan gøres på samme måde, som når man tegner
en cirkel eller en ellipse.

Udpeg center for keglens bund eller vælg en af underkommandoerne

Indtast radius på grundfladen
Hvis Dynamic Input er aktiveret, vil det se således ud på skærmen:
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Næste punkt, er at definere keglens højde. Den kan du trække eller angive som vist på
de næste billeder.

Indtast keglens højde eller vælg en af underkommandoerne
Underkommandoerne:

Udpeg første punkt

Udpeg andet punkt

Definerer keglens højde som afstanden
mellem 2 punkter.

Definerer keglens højde ved afstanden fra grundfladen til toppen af keglen. Denne kan placeres i den retning, som du ønsker.

Top radius gør det muligt at fremstille
en keglestub.
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Øvelse 1:

•

Vælg kommandoen CONE

•

Udpeg et sted på skærmen som centrum for keglens bund

•

Angiv radius til 50

•

Angiv højden til 100

•

Vælg synsvinklen SouthWest

Nu ses keglen fra sydvest:

Øvelse 2:

•

Vælg kommandoen CONE

•

Udpeg et sted på skærmen som centrum for keglens bund

•

Angiv radius til 50

•

Vælg underkommandoen Top radius og sæt denne til 20

•

Angiv højden til 100

•

Vælg synsvinklen SouthWest

Keglestubben set fra sydvest:
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