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A. Obiectivele cursului 

Studiul acestei discipline are ca rezultat o pregătire de specialitate a cursanţilor în ceea ce priveşte: 
elaborarea de soluţii şi servicii CAD, realizarea de desene 2D specifice domeniului de activitate într-o aplicaţie 
de tip CAD, realizarea de desene 3D specifice domeniului de activitate într-o aplicaţie de tip CAD, transpunerea 
desenelor CAD pe un suport adecvat, utilizarea elementelor standardizate în desenul tehnic, realizarea de 
proiecte complexe utilizând reprezentări grafice/date din fişiere externe, acordarea de consultanţă utilizatorilor 
de aplicaţii CAD 

 
B. Subiectele cursului 

1. Introducere. Noţiuni privind modelarea 3D folosind softuri CAD (1 oră) 
• Conceptul de CAD: terminologie, soft-uri CAD; 
• Noţiuni privind modelarea parametrizată cu soft-uri CAD 
• Lansarea aplicaţiei.  
• Părăsirea aplicaţiei.  

2. Instrumente şi strategii pentru crearea schiţelor (2 ore) 
• Noţiuni privind realizarea schiţelor 
• Apelarea şi părăsirea aplicaţiei CATIA Sketcher 
• Elementele grafice ale interfeţei  
• Bara de instrumente Sketch tools  
• Selecţia obiectelor. Bara de instrumente Select  
• Instrumente pentru controlul afişării imaginii  
• Personalizarea aplicaţiei Sketcher  
• Instrumente ajutătoare în etapa de creare a schiţelor 
• Instrumente de lucru în aplicaţia CATIA Sketcher 
• Elemente de constrângere a schiţelor. Bara de instrumente Constraints  
• Operaţii de editare a schiţelor  
• Analiza schiţelor 

3. Instrumente şi strategii de modelare 3D a pieselor (2 ore) 
• Modelarea pieselor în CATIA 
• Lansarea aplicaţiei CATIA Part Design  
• Instrumente pentru generarea caracteristicilor schiţate. Bara de instrumente Sketch-Based Features  
• Instrumente pentru cosmetizarea caracteristicilor schiţate. Bara de instrumente Dress-Up Features  
• Bara de instrumente Surface-Based Features  
• Bara de instrumente Transformation Features  
• Instrumente pentru operaţii booleene. Bara de instrumente Boolean Operations  
• Crearea elementelor de referinţă 

4. Instrumente şi strategii pentru modelarea 3D a ansamblurilor (1 oră) 



• Introducere  
• Aplicaţia Assembly Design  
• Crearea ansamblurilor folosind metoda Bottom-up  
• Crearea ansamblurilor folosind metoda Top-down  
• Instrumente pentru manipularea componentelor ansamblurilor  
• Inserarea componentelor standardizate din bibliotecă  
• Poziţionarea automată a pieselor componente  
• Analiza interferenţelor cu Compute Clash  
• Analiza constrângerilor şi a gradelor de libertate  
• Afişarea listei de componente ale ansamblului 
5. Instrumente şi strategii pentru proiectarea suprafeţelor (2 ore) 
• Introducere  
• Instrumente pentru generarea suprafeţelor 
• Instrumente pentru editarea suprafeţelor 
• Instrumente pentru analiza suprafeţelor 
6. Instrumente şi strategii pentru generarea documentaţiei tehnice de execuţie (2 ore) 
• Introducere  
• Utilizarea submodulului Interactive Drafting  
• Utilizarea submodulului Generative Drafting  
• Editarea vederilor şi secţiunilor  
• Cotarea desenelor 
• Adnotarea desenelor 
 

C. Subiectele aplicaţiilor (laborator, seminar, proiect) 

Laborator: 
1. Aplicaţii privind modelarea 3D a pieselor (4 ore) 
2. Aplicaţii privind modelarea 3D a ansamblurilor de piese (4 ore) 
3. Aplicaţii privind modelarea 3D a suprafeţelor (4 ore) 
4. Aplicaţii privind generarea documentaţiei tehnice de execuţie (2 ore) 
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E. Evaluarea 
Examen  scris + aplicaţie 
Nota finală este compusă din media celor două note obţinute: nota la examenul scris şi nota obţinută la 
evaluarea aplicaţiei.   
 

Data: 31.08.2017 

 

       Director de program de studii postuniversitare,                       Titular de disciplină, 
 

    Conf. dr. ing. Sorin DEACONU                    şef lucr. dr. ing. Vasile George CIOATĂ 

 

http://www.catia.ro/?page_id=3665

	ANEXA 2
	Universitatea „Politehnica” din Timişoara
	Şcoala de Studii Postuniversitare
	Centrul de Studii Postuniversitare al Facultăţii Inginerie Hunedoara
	A. Obiectivele cursului
	B. Subiectele cursului

	E. Evaluarea

