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INTRODUCERE

Documentația tehnică este un aspect important al procesului de proiectare. 

Fiind o legătură între designer și producție sau client. 

Este important ca documentația creată să fie lizibilă și fără erori.

Sistemele CAD disponibile pe piață permit crearea de documentație tehnică profesională. 

În textul de mai jos, vă prezentăm câteva sfaturi care vă vor ajuta să economisiți timpul 

necesar pentru a lucra cu documentația tehnică în diverse sisteme CAD. 

Funcții exemplare au fost prezentate într-unul dintre sisteme - IRONCAD CAD 2D / 3D.



SETAREA ȘABLONULUI ADECVAT

Șablonul este baza documentației noastre, ceea ce îl face un element 

important al documentației. Un șablon configurat corect 

ne permite să menținem standardele și transparența documentației.

Șablonul este responsabil, printre altele, de: 

Formatul foii, blocul de titlu și lista de piese.

Proprietăţi ale dimensiunilor adăugate.

Setări implicite pentru linie și text.



IRONCAD permite utilizatorului să definească comportamentul dese-

nului după ce au fost făcute modificări la model.

În funcție de preferințele dumneavoastră, putem defini dacă modi-

ficările modelului vor fi actualizate automat sau nu.

Setările afișate se aplică pentru modulul Desen.

PORNIȚI/OPRIȚI ACTUALIZAREA 
AUTOMATĂ A VIZIONĂRILOR
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SETĂRI DE VEDERE PERPENDICULARĂ

Pentru a evita problemele cu modelarea modelului, 

merită să vă asigurați că vederea 

setată de noi este perpendiculară înainte de a genera proiecțiile.

Putem folosi opțiunea Privire (tasta F7) și apoi selectați 

Din scenă când definim vizualizarea de bază.

Datorită acestui lucru, nu vom avea probleme cu afișarea 

liniilor și adăugarea dimensiunilor.

În ghidul de mai sus, am inclus exemple de sfaturi despre cum să evitați erorile și despre 

ce să luați în considerare la crearea documentației tehnice 2D.

De asemenea, vă invităm la o întâlnire gratuită în care vă vom arăta funcționalitățile 

și capacitățile programului IRONCAD CAD 3D și vă vom arăta cum să pregătiți 

documentația tehnică 2D pe baza unui model 3D.
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ELEMENTE EXCLUSE PENTRU PROIECT

La generarea vederii de bază, putem defini ce elemente 

de scenă dorim să plasăm pe proiecțiile care sunt create.

Acest lucru este important, de exemplu, atunci când utilizați 

piese importate constând din suprafețe.

Setările pentru elementele proiectate prezentate se aplică 

pentru modulul CAXA Draft.



ELEMENTE EXCLUSE PENTRU PROIECT

Setări pentru elementele proiectate în modulul 

Desen (opțiunile apar după selectarea 

ferestrei Selectați piesa / ansamblul pentru proiect).



OBȚINEREA UNEI VEDERI UMBRITE

Atât în CAXA Draft cât și în Drawing putem obține o vedere umbrită 

pentru a obține o proiecție izometrică mai clară.

Opțiunea este disponibilă atunci când selectați vizualizarea 

de bază sau după crearea acesteia, accesând 

proprietățile vizualizării.



DESENE DE LOT

La generarea vederii de bază, putem defini ce elemente 

de scenă dorim să plasăm pe proiecțiile care sunt create.

Acest lucru este important, de exemplu, atunci când utilizați 

piese importate constând din suprafețe.

Setările pentru elementele proiectate prezentate se aplică 

pentru modulul CAXA Draft.

Desenele de lot permit utilizatorului să creeze documentație 

plană din mai multe ansambluri/piese simultan, 

folosind foi suplimentare. Selectăm șablonul pe care vrem 

să-l folosim și ansamblurile/piesele vizibile.

În IRONCAD 2020, putem crea desene de lot în modulele 

Drawing și CAXA Draft.



CAXA Draft, în afară de utilizarea standard, ne permite să spargem 

și să edităm blocuri, datorită cărora putem edita linii simple 

atunci când dorim să evităm o schimbare a scenei.

Merită să ne amintim că după spargerea blocului și aplicarea 

acestui tip de editare, pierdem legătura vederii cu Scena 3D.

EDITAȚI O VEDERE DE PROIECT ÎN CAXA DRAFT
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CONCLUZII


