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 Introducere

Acest manual descrie etapele succesive de creare a documentației tehnice 

2D pe exemplul modelului arborelui de intrare al unui reductor cu două 

trepte. Documentația a fost creată în modulul desen.

Model 3D al arborelui de intrare al reductorului cu două trepte

Etapele de creare a documentației 2D

1 Selectarea foii pentru modul desen

Desen nou
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 Selectarea unui șablon pentru o foaie de lucru
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 2 Vedere de bază

Vizualizare de bază

Setați orientarea vederii cu ajutorul tastelor de navigare (1) și a vederii core-

spunzătoare sau a mai multor vederi (2). Apoi confirmați setările de vizuali-

zare selectate făcând clic pe OK (3).

Selectați poziția vizualizării bazei pe suprafața foii cu ajutorul LPM (butonul 

stâng al mouse-ului).
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 3 Modificarea scalei de vizualizare

Selectați vizualizarea cu LPM și alegeți scara corespunzătoare în fereastra 

Properties (Proprietăți) din partea stângă a ferestrei principale

NOTĂ: Pentru a repoziționa o vizualizare, selectați vizualizarea și apoi trageți 

LPM în altă locație pe foaie.

4 Vizualizarea secțiunii și a aspectului

Primul pas constă în selectarea vederii de bază din care urmează să fie creată 

secțiunea sau macheta. Apoi alegeți View- Section  (Vizualizare secțiune).
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 În fereastra Section  View(Vizualizare secțiune), selectați orientarea liniei 

de secțiune (Section Settings (Setări secțiune linie de secțiune verticală). 

În continuare, selectați locația din vizualizare în care materialul urmează 

să fie secționat.

În fereastra Vizualizare secțiune, cu ajutorul opțiunii Secțiune, putem 

schimba direcția, adăuga o întrerupere de linie de secțiune (1) și da un 

nume etichetei (2) În cele din urmă, confirmăm comanda cu butonul 

"Aplică și închide" (3) și indicăm poziția secțiunii cu ajutorul LPM.
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 Prin selectarea secțiunii create, în fereastra Properties (Drawing Settings) 

puteți activa sau dezactiva vizibilitatea anumitor elemente de vizualizare, 

și anume: regiuni vizibile, invizibile sau tangențiale și hașurate. Avem, de 

asemenea, posibilitatea de a afișa informații cum ar fi numele, scara, nota 

și marginea sau evidențierea.
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 Rezultatul final este:

NOTĂ: Pentru a șterge o linie de secțiune după ce ați selectat-o, faceți clic 

pe PPM (click dreapta din mouse) si apoi Delete.

Pentru a obține aspectul, selectați secțiunea în cauză și utilizați instru-

mentul Edit View Curves pentru a ascunde marginile relevante. Înainte 

de a face acest lucru, modificați calitatea vizualizării la Precise, 

deschizând fereastra View Properties (Proprietăți de vizualizare) și selec-

tând PPM pe secțiunea selectată.
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 Selectați vizualizarea secțiunii și apoi alegeți editarea curbelor de vizuali-

zare făcând clic pe PPM(click dreapta din mouse).

Selectați apoi marginile care urmează să fie ascunse.
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 În meniul Edit curves din stânga, bifați caseta Hide (1), apoi faceți clic pe 

Apply (2) și, în final, confirmați operațiunea (3).
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 În plus, după selectarea unei vizualizări în meniul Properties, îi schimbăm 

numele. În acest fel se obține aspectul.

Dependența poziției machetei de poziția vederii de bază poate fi dezacti-

vată după cum urmează: selectați vederea în cauză, faceți clic pe PPM, 

alegeți View Alignment- Break Alignment.
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 După ce s-a făcut acest lucru, aspectul poate fi mutat prin tragerea vizu-

alizării cu LPM în poziția dorită.

NOTĂ: Pentru a modifica stilul de hașurare, selectați vizualizarea pe care 

doriți să o modificați. Apoi selectați fila Hatch Annotation (Adnotare 

hașură).

 

Apoi îndreptați cu LPM spre zona din vedere în care doriți să modificați 

hasura și confirmați operațiunea.
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 5 Vedere detaliată

Pentru a crea o vizualizare detaliată, selectați vizualizare detaliată din fila 

View. Următorul pas este să selectăm un punct care va fi centrul conturu-

lui detaliului nostru și să delimităm zona acestuia. După definirea con-

turului, indicați locul din desen în care trebuie să fie amplasată vederea 

de detaliu.
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 După ce am creat o astfel de vizualizare, efectuăm câteva modificări ale 

proprietăților. Făcând clic cu PPM pe conturul detaliat din vizualizarea 

principală, selectați Properties (Proprietăți). În continuare, selectăm o opțiu-

ne pentru stilul conturului (pentru acest desen, este selectată opțiunea 

Fără linie de referință).

În partea stângă a ferestrei Properties se află opțiunea Zero Width Lines 

(Lățimea zero a liniei), responsabilă de grosimea reală a liniei. La crearea 

documentației este mai bine să lucrați cu această opțiune activată (previ-

zualizarea grosimii liniei va fi dezactivată).
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 Faceți clic pe PPM în vizualizarea detaliată și selectați Properties 

(Proprietăți). În această filă, selectați elementele pe care doriți să le afișați 

în vizualizare (1). În plus, puteți estompa părțile din zona de vizualizare 

detaliată care nu sunt necesare. Pentru a face acest lucru, debifați caseta 

de contur Full detail area outline (2). Selectați Apply și confirmați cu OK.
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 NOTĂ: Descrierile (denumire, scară etc.) ale tuturor vederilor pot fi 

mutate prin selectarea unei anumite vederi și prin îndreptarea cursorului 

mouse-ului către descrierea care trebuie mutată. Când apare "mana", tra-

geți descrierea în locul dorit (a se vedea imaginea de mai jos).

 

Vizualizarea detaliată finală generată este următoarea:
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 NOTĂ: Dacă doriți să creați o vizualizare de detaliu a cărei formă de supra-

față doriți să o ajustați la vizualizarea de bază, selectați funcția Adjusted 

Detail (Detaliu ajustat) din fila View (Vizualizare). Puteți utiliza apoi instru-

mentele din fila Sketch (Sketch) (B-Spline, Line, Rectangle etc.) pentru a 

crea propria formă a zonei de detaliu.
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 6 Secțiuni (breakout)

Pentru a crea o ruptură, selectați operațiunea Subsection din fila View (Vi-

zualizare).

 

Folosiți instrumentele din fila Sketch (Schiță) 

pentru a crea un contur de întrerupere, apoi, 

în subsecțiunea Depth Settings (Setări de adâncime), 

selectați Depth (Adâncime) și indicați punctul relevant 

din secțiunea sau din Layout View (Vizualizare 

secțiune sau planșă) pentru a defini întreruperea.

 

După ce operațiunea a fost aprobată, 

obținem secțiunea finalizată.
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 NOTĂ: Pentru o reprezentare exactă a grosimii liniei, în meniul Properties 

(Proprietăți) din partea stângă a ferestrei principale, debifați caseta Zero 

Width Line (Lățimea zero a liniei).

 

7 Dimensionarea și descrierea vederii

Utilizați instrumentele din fila Annotation (Adnotare) pentru a dimensio-

na și descrie vederile.

Inserarea dimensiunii de distanță: fila Annotation.

În meniul Snap Options Filter (Filtru de opțiuni de fixare), puteți seta fixa-

rea pe muchii, pereți sau, respectiv, puncte geometrice. Alegerea opțiunii 

corecte de snap vă va ajuta să generați dimensiunile dorite.
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 Utilizați opțiunea de cotare orizontală/verticală pentru a forța direcția 

de creare a cotelor.

NOTĂ: Pentru a inversa vârful de săgeată al unei dimensiuni, faceți clic pe 

PPM pe dimensiunea evidențiată și selectați Flip Inside/Outside Arrow
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 Introduceți dimensiunea razei și a diametrului: Annotation (Dimensiu-

ni) fila Radial/Diameter.
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 inserarea dimensiunilor unghiulare: fila Annotation (Dimensiuni) Angle
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 Inserarea unui prefix și a unui sufix de dimensiune.

Dacă faceți dublu clic cu tasta LPM pe o cotă, puteți accesa proprietățile 

cotei, unde, în fila Text, puteți insera prefixe și sufixe sub formă de text, 

numere și simboluri.

NOTĂ: Dacă doriți să adăugați un nou simbol, selectați pictograma Sim-

boluri definite de utilizator din meniul Propertis din stânga.
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 NOTĂ: Pentru a obține o cotă de diametru scurtat, introduceți 

proprietățile dimensiunii făcând dublu clic pe LPM. Apoi, în fila Dimen-

sions (Visibility), debifați caseta corespunzătoare Afișare prima/ a doua 

linie de cotă.
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 8 Toleranța dimensiunilor

Pentru a introduce toleranțe de cotă, selectați o cotă și accesați 

proprietățile acesteia făcând dublu clic cu LPM. Selectați Toleranță, apoi 

bifați caseta Show Tolerance (Afișare toleranță) și completați valorile 

deviației superioare și inferioare și setați stilul corespunzător.
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 9 Rugozitatea suprafeței

Pentru a insera simbolurile pentru rugozitatea suprafeței, accesați fila 

Annotation. Apoi, selectați poziția de pe imaginea selectată.

Selectați apoi o poziție pe suprafața selectată cu LPM și completați câm-

purile necesare în fila Specific din fereastra Surface Texture Symbol .În 

plus puteți afișa sau suprima linia de referință a simbolului de rugozitate 

prin selectarea/ne-selectarea câmpului corespunzător.
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 10 Axa de simetrie

 

Linia mediană: Linia mediană de adnotare

 

Măsura Marker: Markerul 

centrului de adnotare

 

Rețea circulară de găuri: Adnotare Rețea circulară de găuri 

(se selectează cel puțin 3 găuri din rețea)
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 Utilizați opțiunea de cotare orizontală/verticală pentru a forța direcția 

de creare a cotelor.

NOTĂ: Pentru a inversa vârful de săgeată al unei dimensiuni, faceți clic pe 

PPM pe dimensiunea evidențiată și selectați Flip Inside/Outside Arrow
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 11 Toleranța de formă și poziție

Pentru a insera simbolul pentru toleranța de formă și poziție, selectați fila 

Annotation (Adnotare) Feature Control Frame (Toleranță de formă și 

poziție). Apoi, indicați suprafața la care se va aplica toleranța, iar în fere-

astra Feature Control Frame (Proprietăți ale toleranței de formă și poziție) 

selectați simbolurile corespunzătoare și completați câmpurile cu valorile 

necesare.
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 Identificatorul de referință: Adnotarea identificatorului de referință 

(meniu derulant -toleranță de formă și poziție.

Documentație finală 2D
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