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1. Загальна характеристика системи Auto CAD.
AutoCAD — дво- і тривимірна система автоматизованого проектування і
креслення розроблена компанією Autodesk. Перша версія була випущена в 1982
році. AutoCAD і спеціалізовані додатки на його основі знайшли широке
застосування в машинобудуванні, будівництві, архітектурі та інших галузях
промисловості. Вперше випущений в грудні 1982 року AutoCAD був однією з
перших програм САПР для роботи на персональних комп'ютерах, зокрема, IBM
PC. У той час, більшість інших CAD-програм працювали на великих ЕОМ.
AutoCAD і AutoCAD LT підтримують англійську, німецьку, французьку,
італійську, іспанську, японську, корейську, китайську спрощену, китайський
традиційну, російську, чеську, польську, угорську, бразильську португальську,
датську, голландську, шведську, фінську, норвезьку і в'єтнамську мови. Рівень
локалізації варіюється від повної адаптації, до перекладу тільки довідкової
документації.
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Ранні версії AutoCAD оперували невеликим числом елементарних об'єктів,
такими як кола, лінії дуги і текст, з яких складалися складніші. У цій якості
AutoCAD заслужив репутацію «електронного кульмана», яка залишається за
ним і понині. Однак, на сучасному етапі можливості AutoCAD дуже широкі і
набагато перевершують можливості «електронного кульмана».
В області двовимірного проектування AutoCAD як і раніше дозволяє
використовувати елементарні графічні примітиви для отримання складніших
об'єктів. Крім того, програма надає вельми обширні можливості роботи з
шарами і аннотативними об'єктами (розмірами, текстом, позначеннями).
Використання механізму зовнішніх посилань (XRef) дозволяє розбивати
креслення на складові файли, за які відповідальні різні розробники, а динамічні
блоки розширюють можливості автоматизації 2D-проектування звичайним
користувачем без використання програмування. Починаючи з версії 2010 в
AutoCAD реалізована підтримка двовимірного параметричного креслення.
Поточна версія програми (AutoCAD 2012) включає в себе повний набір
інструментів для комплексного тривимірного моделювання (підтримується
твердотільне, поверхневе і полігональне моделювання). AutoCAD дозволяє
отримати високоякісну візуалізацію моделей з допомогою рендеринга mental
ray. Також в програмі реалізовано управління тривимірним друком (результат
моделювання можна відправити на 3D-принтер) і підтримка хмар точок
(дозволяє працювати з результатами 3D-сканування). Тим не менш, слід
зазначити, що відсутність тривимірної параметризації не дозволяє AutoCAD
безпосередньо конкуруватиме з машинобудівними САПР середнього класу,
такими як Inventor, SolidWorks та іншими. До складу AutoCAD 2012 включена
програма Inventor Fusion, яка реалізує технологію прямого моделювання.
AutoCAD підтримує декілька інтерфейсів API для налаштування і
автоматизації. До них відносяться AutoLISP, Visual LISP, VBA, .NET і
ObjectARX. ObjectARX є C++ бібліотекою класів, яка також була базою для
розширення продуктів AutoCAD в конкретних областях, для створення
продуктів, таких як AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical, AutoCAD Civil
3D, або сторонніх AutoCAD-додатків.
Основним форматом файлу AutoCAD DWG є — закритий формат,
спочатку розробляється Autodesk. Для обміну даними з користувачами інших
САПР пропонується використовувати відкритий формат DXF. Слід зазначити,
що файли з розширеннями DWG і DXF може читати більшість сучасних САПР,
оскільки дані формати є стандартом де-факто в області двовимірного
проектування. Для публікації креслень і 3D-моделей (без можливості
редагування) використовується формат DWF, також створений компанією
Autodesk.
Крім цього, програма підтримує запис і читання (за допомогою процедур
імпорту / експорту) файлів 3DS формату, DGN, SAT і деяких інших.
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До складу AutoCAD 2012 включена програма Inventor Fusion, яка дозволяє
перетворювати файли, отримані з тривимірних САПР (таких як Inventor,
SolidWorks, CATIA, NX і т. ін.) у формат DWG.

