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Tematica cursului de INVENTOR  Essentials 
 

Acest curs descrie principiile proiectării 3D parametrice pentru piese şi ansambluri, 

dar şi principiile realizării desenelor de execuţie. Cursantii vor invata tehnicile si metodele 

adecvate pentru a crea piese 3D parametrice, a plasa constrangeri intre piesele dintr-un 

ansamblu, a crea animatii si a verifica interferentele dintre piese. Vor invata de asemenea 

cum sa creeze desene tehnice cu vederi, sectiuni, detalii, cote, note si tabele.  

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

I. Modulul teoretic; 

II. Modulul practic. 

I. Modulul teoretic, în care pe parcursul a 8 (opt) capitole, cursanţii se familiarizează cu 

utilizarea comenzilor principale utilizate în INVENTOR: 

Familiarizarea cu Autodesk Inventor  

 Interfața Autodesk Inventor  

 Fișierele folosite în Autodesk Inventor 

 Introducere în procesul de modelare  

Crearea formelor de bază  

 Crearea schițelor 2D 

 Adăugarea constrângerilor geometrice  

 Adăugarea constrângerilor dimensionale  

 Crearea formelor bazate pe schițe  

 Editarea pieselor parametrice  

 Crearea elementelor de lucru (plane, axe, puncte de lucru)  

 Crearea formelor detaliate  

 Crearea teșiturilor și racordărilor  

 Crearea găurilor și a filetelor  

 Copierea și oglindirea formelor  

 Crearea pieselor cu pereți subțiri  
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Plasarea, crearea si constrangerea componentelor într-un ansamblu 

  Introducerea pieselor existente în ansamblu  

 Constrângerea componentelor într-un ansamblu 

 Introducerea pieselor standard utilizând Content Center  

 Crearea de piese noi în ansamblu  

Crearea vederilor într-un desen de execuție 

  Interfața de realizare a desenelor  

 Crearea vederilor de bază și a proiecțiilor  

 Crearea secțiunilor într-o piesă/ansamblu  

 Crearea detaliilor 

Cotarea, adnotarea și realizarea tabele lor 

 Tehnici de cotare a desenelor  

 Adnotarea găurilor și a filetelor  

 Crearea liniilor de axă, a simbolurilor și a liniilor de indicare  

  Crearea tabelelor  

Adnotarea desenelor de ansamblu  

 Lista de materiale  

 Crearea și personalizarea listei de materiale  

 Poziționarea pieselor  

Standarde de desenare  

 Setarea standardelor de desenare  

  Personalizarea desenelor  

 

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. 
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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. 

 

La finalul acestui modul cursanţii au de realizat un număr de desene individuale. 

După realizarea acestor desene cursanţii vor fi familiarizaţi cu etapele şi metodologia 

existentă pentru întocmirea unei documentaţii 2D a desenelor de execuţie şi celui de 

ansamblu. 

 

 

Director training, 

Dr.ing. Mariana Ciorap, Instructor Autodesk 
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