
 

 
 

 
 

 

ST-Proiect IAȘI 
 

Șos. Moara de Foc 35 

Tel: 0744787230 

Fax: 0332803552 

www.st-proiect.ro 

 

  Page 1 of 2 

 

 

Tematica cursului de AutoCAD –  3D Drawing & Modelling 
 

 Acest curs descrie principiile fundamentale ale proiectării 3D pentru piese şi 

ansambluri, dar şi principiile crearii desenelor de execuţie. 

 
Cursul este structurat pe două module ce însumează 40 de ore şi anume:  

I. Modulul teoretic; 

II. Modulul practic. 

I. Modulul teoretic, în care pe parcursul a 4 (patru) capitole, cursanţii se familiarizează cu 

utilizarea comenzilor principale utilizate în AutoCAD – 3D: 

 

1. Crearea solidelor primitive în AutoCAD 

 Explicarea diferenţelor între tipurile de modele 3D; 

 Controlarea afişării modelului solid;  

 Crearea modelelor solide primitive; 

 Crearea unui solid compus prin unirea, scăderea şi intersectarea modelelor 

solide; 

 Verificarea interferenţelor unui model solid. 

 

2. Crearea modelelor pornind de la profile 2D 

 Folosirea comenzii Extrude pentru a crea solide 3D. 

 Folosirea comenzii Presspull pentru a crea solide 3D. 

 Folosirea comenzii Polysolid pentru a crea solide 3D. 

 Folosirea comenzii Revolve pentru a crea solide 3D. 

 Folosirea comenzii Helix pentru a crea solide 3D. 

 Folosirea comenzii Sweep pentru a crea solide 3D. 

 Folosirea comenzii Loft pentru a crea solide 3D. 

 Crearea unor suprafeţe variate şi modele solide pornind de la profile 2D. 

 

3. Sistemul de coordonate – UCS. 

 Descrierea relaţiei dintre sistemul de coordonate cartezian şi desenul 3D. 

 Schimbarea orientării şi locaţiei sistemului de coordonate. 

 Schimbarea afişării iconiţei UCS-ului. 
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 Descrierea schimbării dinamice a sistemului de coordinate în timp ce creaţi o 

geometrie sau o modificaţi. 

 

4. Editarea modelelor solide 

 adăugarea de detalii modelelor 3D – folosind comenzile Fillet, Chamfer, 

Slice; 

 editarea modelelor folosind grip-urile; 

 crearea unor noi geometrii de feţe şi muchii pornind de la modele 3D; 

 verificarea integrităţii unui model 3D, afişarea proprietăţii masei şi 

schimbarea culorii 

 unei muchii sau feţe ce aparţin modelului 3D. 

 

5. Vizualizare 

 Utilizarea stilurilor de vizualizare 

 Utilizarea luminilor 

 Atașarea materialelor 

 Randare 

 Obținerea de secțiuni 2D și 3D (Section, Sectionplane) 

 

La finalul fiecarui capitol cursanţii au de rezolvat un test din noţiunile învăţate.  

De asemeni la finalul fiecărui capitol cursanţii au de rezolvat şi un set de exerciţii 

individuale şi de desene. 

 

 

II. Modulul practic în care cursanţii se familiarizează cu metodologia necesară realizării unei 

documentaţii tehnice desenate 3D a presupus parcurgerea etapelor de realizare a acesteia. 

 

 

Director training, 

Dr.ing. Mariana Ciorap, Instructor Autodesk 
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