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 Introducere

Acest manual arată cum să creați documentația 2D pentru 

un ansamblu, pas cu pas, utilizând modulul Drawing al IRONCAD

Model CAD 3D

1 Inserarea unei noi foi de calcul

Desen nou
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 Alegerea formatului corect al foii
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 2 Vedere de bază

Vizualizare de bază

Setați orientarea vederii de bază cu ajutorul tastelor de navigare  și a vede-

rii FORWARD.Puteți insera mai multe vizualizări simultan. În această fere-

astră, se stabilește scara de vizualizare corespunzătoare. Faceți clic pe OK 

pentru a confirma opțiunile selectate.
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 În continuare, selectăm poziția vizualizărilor pe suprafața foii prin apăsarea 

LPM (butonul stâng al mouse-ului) în locul potrivit.

NOTĂ: Puteți schimba poziția unei vizualizări selectând vizualizarea respec-

tivă, apoi "apucând" cadrul evidențiat cu LPM și trăgând vizualizarea în altă 

locație.
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 3 Vedere izometrică umbrită

În mod similar, generăm o vedere izometrică (Base View), utilizând opțiunea 

Scene (în prealabil, setați vederea corespunzătoare a modelului în scena 3D). 

Setați scara, confirmați fereastra și indicați vizualizarea cu LPM.
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 Pentru a schimba modul de afișare a vederii din edge în raster, faceți clic pe 

ea cu PPM (butonul drept al mouse-ului) și selectați Shaded Rendering.
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 4 Modificarea scalei de vizualizare

Puteți modifica scara vizualizării în două moduri. În primul rând, selectați 

vizualizarea cu LPM și specificați scara în fereastra din stânga. Al doilea - 

activați fereastra de proprietăți făcând clic pe vizualizarea dată cu PPM și 

alegând opțiunea Properties (Proprietăți).
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 5 Lista de piese

Adnotare Lista de piese

În fereastra de creare a unei liste de piese, se selectează șablonul corespun-

zător.

Tabelul creat se plasează peste tabelul de desen ("trageți" cu ajutorul LPM). 

Pentru a deschide fereastra de editare a tabelului listei de piese, faceți clic de 

două ori cu LPM pe acesta sau, în cadrul PPM, selectați Edit.
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 Reorganizarea coloanelor - faceți clic pe LPM pe indexul coloanei (A,B etc.) și apoi 

trageți-l în locația dorită.

Redenumiți o coloană - faceți clic pe LPM pe celula în cauză și introduceți un nou 

nume.

Formatarea celulelor - după selectarea coloanei, rândului, celulei sau a întregului 

tabel relevant, faceți clic pe PPM și apoi selectați Cell Format din meniu.

Modificarea dimensiunilor celulelor - selectați celulele/coloanele corespunzătoare, 

faceți clic pe PPM și selectați din meniul contextual opțiunea Lățime coloană/înălți-

me rând, introduceți valoarea dorită și confirmați.

Adăugarea sau eliminarea de coloane/ rânduri - deschideți meniul contextual 

utilizând PPM și selectați operațiunea Insert/Remove Column or Row (Inserare/În-

depărtare coloană sau rând).

6 Numerotarea pieselor

Numerotarea pieselor se poate face manual prin selectarea numărului de articol 

din fila Annotation. Apoi, cu ajutorul LPM indicăm elementul căruia dorim să îi 

atribuim un număr de poziție.

O altă modalitate este de a selecta opțiunea de numerotare automată a compo-

nentelor. Selectați cu LPM vederea în care urmează să fie numerotate piesele. Acti-

vați meniul contextual cu PPM și selectați opțiunea numerotare automată 

a elementelor.
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 NOTĂ: Odată ce numerotarea a fost creată, poziția numerelor indivi-

duale poate fi modificată prin selectarea elementului și "tragerea" 

capetelor liniei de referință cu ajutorul LPM. Numărul poziției poate fi, 

de asemenea, mutat într-o altă vizualizare.
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 NOTĂ: Odată ce numerotarea a fost creată, poziția numerelor indivi-

duale poate fi modificată prin selectarea elementului și "tragerea" 

capetelor liniei de referință cu ajutorul LPM. Numărul poziției poate fi, 

de asemenea, mutat într-o altă vizualizare.
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 Accesând proprietățile piesei din fișierul scenei 3D (selectați piesa și 

activați meniul PPM), definim datele relevante care vor fi citite în lista 

de piese.

NOTĂ: Conectați în mod analog proprietățile ansamblului la celulele 

din tabelul de desen.
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 NOTĂ: Pentru ca programul să afișeze greutatea totală a ansamblului în 

tabelul de desen, trebuie să creați un singur ansamblu din toate piesele 

și/sau subansamblele din fișierul scenei 3D.

8 Dimensionare și descriere

Folosiți instrumentele din fila adnotare pentru a adăuga dimensiuni, sim-

boluri și descrieri la documentație în același mod în care este descris în ma-

nualul de documentare a arborelui                

http://www.ironcad.pl/pomoc/Dokumentacja-wal_wejsciowy.zip
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 9 Adăugarea unei alte foi

Pentru a include în documentația tehnică a ansamblului informații mai 

detaliate despre subansamblu sau despre piesele individuale, IRONCAD 

poate adăuga fișe suplimentare care să conțină desene de asamblare 

a subansamblurilor, desene detaliate ale pieselor, etc.

Din meniul Properties (Proprietăți) din stânga, selectați pictograma New 

Sheet (Foaie nouă) cu ajutorul tastei LPM. Selectați șablonul corespunzător 

și inserați vederea de bază, după ce ați selectat în prealabil piesa de suban-

samblu cu ajutorul opțiunii Browse și ați setat orientarea vederii.
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Pe noua foaie, putem crea vizualizări, secțiuni, detalii, defalcări etc. în același 

mod ca în instrucțiunea:  

http://www.ironcad.pl/pomoc/Dokumentacjawal_wejsciowy.zip

În tabelul de desen includem numărul foii și legăm proprietățile compo-

nentei sau ale subansamblului din scena 3D de celulele tabelului din docu-

mentația 2D. Dacă plasați un subansamblu pe foi ulterioare, puteți include 

o listă de piese în tabelul de desen pentru elementele care nu sunt vizibile în 

desenul ansamblului principal.


