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Autodesk® AutoCAD (LT) 2D Essentials (nivel 1)

DESCRIERE

Programa cuprinde, printre altele, familiarizarea cu interfata AutoCAD si AutoCAD LT, functiile 
fundamentale de desenare, utilizarea comenzilor de desenare, editare si modificare in scopul  elaborarii 
documentatiei tehnice, precum si plotarea acesteia.

OBIECTIVE

Cursul oficial de instruire AutoCAD (LT) 2D Essentials (nivel 1) are ca obiectiv predarea comenzilor de baza 
necesare utilizarii programelor AutoCAD si AutoCAD LT. 

PREMISE

Pentru parcurgerea acestui curs este necesara o cunoastere acceptabila a proceselor de proiectare si 
modelare, precum si cunostinte de utilizare a sistemului de operare Microsoft Windows.

PROGRAMA INCLUDE:
• Turul AutoCAD-ului: navigarea in mediul AutoCAD, utilizarea fisierelor, display-ul obiectelor;
• Crearea desenelor de baza: introducerea datelor, crearea obiectelor de baza, utilizarea Object Snap si 
Object Snap Tracking, utilizarea Polar Tracking si PolarSnap™, utilizarea Object Snap Tracking, utilizarea 
si setarea unitatilor;
• Comenzi de interogare: utilizarea paletei de proprietati si utilizarea comenzilor de interogare;
• Manipularea Obiectelor: selectarea obiectelor din desen – Select, schimbarea pozitiei unui obiect – 
Move, crearea de noi obiecte cu ajutorul celor existente – Copy, schimbarea unghiului pozitiei unui 
obiect – Rotate, crearea unei imagini in oglinda a obiectelor existente – Mirror, multiplicarea obiectelor 
matricial – Array, schimbarea marimii unui obiect – Scale;
• Organizarea desenului: utilizarea layerelor, schimbarea proprietatilor obiectelor, preluarea proprietatilor 
unui obiect deja existent, utilizarea tipurilor de linii, selectii avansate (Selectsimilar, Isolate, QuickSelect);
• Modificarea obiectelor: comenzile trim si extend, crearea geometriilor paralele si offset, spargerea unui 
obiect in doua obiecte, aplicarea unui colt cu o raza la 2 obiecte, crearea tesiturilor;
• Punere in pagina: utilizarea layout-ului si utilizarea Viewport-urilor si Annotation Scale;
• Adnotarea desenului: crearea textului pe mai multe linii, crearea textului pe o singura linie, folosirea 
stilurilor de text, editarea textelor;
• Cotarea: crearea cotelor, utilizarea stilurilor de cotare, editarea cotelor, folosirea Multileader;
• Hasurarea: hasurarea obiectelor si editarea obiectelor de tip hasura;
• Folosirea continutului reutilizabil – blocuri si atribute: folosirea blocurilor, folosirea Design Center, 
folosirea paletelor, blocuri si atribute (extragerea de atribute numai pentru AutoCAD „full”);
• Crearea Obiectelor aditionale: polylines, boundary si utilizarea tabelelor simple;
• Crearea template-urilor: crearea si utilizarea desenelor tip (template-urilor) si curatarea desenului;
• Plotarea: utilizarea setarilor de pagina, plotarea desenelor.
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AutoCAD 3D Essentials (nivel 2)


