AutoCad 2002
Acest curs prezinta AutoCad 2002.
In acest PDF poti vizualiza cuprinsul si bibliograﬁa (daca sunt disponibile) si aproximativ doua pagini din
documentul original.
Arhiva completa de pe site contine 6 ﬁsiere, intr-un numar total de 60 pagini.
Fisierele documentului original au urmatoarele extensii: doc.

Extras
Bara de meniuri. Bara de meniuri derulante se aﬂa sub bara de titlu, care va ofera accesul la meniurile
derulante. Pentru a aﬁsa un astfel din meniu alegeti una dintre optiuni.În ﬁgura din dreapta este aﬁsat
meniul derulant File unde putem sa gasim comenzile:
New - deschiderea unui nou ﬁsier;
Open - deschiderea unui ﬁsier ce se aﬂa pe disc;
Save - Salvarea ﬁsierului pe disc ( extensia ﬁsierului va ﬁ dwg sau dwt);
Save As - Salvarea ﬁsierului pe disc.(extensia dwg sau dwt);
Export - Exportarea desenului în alte formate. (wmf metaﬁle, bmp-bitmap, 3ds- 3DStudio, etc.);
Exit - Iesirea din sesiunea de lucru a AutoCAD-ului.
Bare de instrumente. Barele de instrumente sunt o alternativa mai buna decât barele derulante pentru
accesarea rapida a comenzilor. Barele de instrumente contin comenzile cele mai des utilizate si permit
accesarea lor rapida. Barele de instrumente pot ﬁ modiﬁcate prin adaugarea butoanelor cu comenzi pe
care le utilizati mai des. AutoCAD-ul permite de asemenea crearea butoanelor si barelor de instrumente
proprii.
Bara cu instrumente standarde. Bara cu instrumente standarde seamana majoritatea barelor din aplicatiile
Windows prin faptul ca contine comenzile folosite în mod uzual.
Bara cu instrumente standarde
Destinatia ﬁecarei pictograme este prezentate mai jos
Pictograma Nume Utilizare
New Creeaza noi desene
Open Deschide desene existente
Save Salveaza desene activate
Print Tipareste desenul curent
Print preview Previzualizarea desenului curent
Spelling Veriﬁca ortograﬁa cuvintelor selectate sau a întregului desen.
Cut Înlatura elemente selectate de pe un desen si le plaseaza în memoria temporala (Clipboard) Windows

Copy Copie elementele selectate de pe un desen si le plaseaza în memoria temporara (Clipboard) Windows
Paste Plaseaza continutul memoriei temporale în desenul curent
Match Properties Preia proprietatile primului obiect selectat si le impune obiectelor selectate anterior
Undo, Redo Reface secventa comenzilor din memoria tampon
Launch Browser Încarca internet-Explorer-ul cu web-site-ul AutoCAD-ului
Osnap Legarea de obiecte
UCS Conﬁgurarea sistemul de coordonate
Distance Determina distanta între doua puncte selectate
Redraw View Redeseneaza ecranul pentru al curati de obiecte temporale sau alte obiecte inutile
Aerial View Acceseaza fereastra Aerial View
Named View Ofera acces la comenzile viewport
Pan Muta desenul fara a schimba scara de aﬁsare
Zoom Mareste sau micsoreaza scara de vizualizare
Zoom Window Mareste o parte din desen printr-o fereastra dreptunghiulara
Zoom Previous Reintoarce desenul la vederea precedenta
Help Acceseaza sistemul de asistenta on line
Promptul de comanda. Promptul de comanda serveste pentru introducerea de la tastatura a comenzilor si
aﬁsarea mesajelor AutoCAD-ului. Promptul de comanda pastreaza implicit 400 de linii de comanda, ce pot
ﬁ vizualizate. Comenzile întroduse anterior pot ﬁ reintoarse pentru o noua utilizare.
Bara de stare. Aﬁseaza starea curenta a AutoCAD-ului.
Pregatirea mediului de desenare
Conﬁgurarea mediului de desenare.
Este necesar de planiﬁcat cu atentie actiunile inainte de a incepe un desen pentru a reduce semniﬁcativ
timpul necesar pentru a-l realiza.Printre deciziile pe care ar trebui sa le luati sunt:
- Numele si locul de memorare a ﬁsierului desen;
- Unitatile cu care este creat desenul;
- Dimensiunile hartiei pe care se incadreaza desenul.
Sistemul de unitati va permite sa utilizati unitati reale de masura, precum cele zecimale si din arhitectura.
O unitate pe ecran poate semniﬁca un toli, un milimetru, sau o mila. Pentru a conﬁgura unitatile de masura
in AutoCAD se poate de folosit comanda DDUNITS de la tastatura. Caseta de dialog este prezentata in
ﬁgura de mai jos
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