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Extras
Capitolul 1. Prezentarea
generală a mediului
AutoCAD
1.1. Destinaţie, utilitate
Pachetul de programe AutoCAD face parte din aplicaţiile
destinate proiectării asistate de calculator. Iniţial a fost
conceput ca o aplicaţie de uz general, destinată utilizării atât
în domeniul proiectării mecanice cât şi în arhitectură,
instalaţii, etc. Ulterior s-au dezvoltat module sau extensii
speciﬁce ﬁecărui domeniu de activitate, iar în prezent pentru
ﬁecare domeniu există aplicaţii specializate, de sine
stătătoare.
Destinat cu precădere proiectării în domeniul industrial,
AutoCAD-ul permite în prezent realizarea de modele
tridimensionale ale reperelor unui viitor produs, precum şi a
desenelor de execuţie aferente.
Este realizat de compania AutoDesk (SUA). Între produsele
cele mai importante ale aceleiaşi companii enumerăm:
• AutoDesk Mechanical Desktop – Este un pachet mai
larg de aplicaţii dezvoltat pe baza AutoCAD-ului, şi care
permite realizarea de modele parametrizate, generarea de
programe CAM, etc.
• AutoDesk MAP – Pachet de programe destinat

aplicatiilor de tip GIS (hărţi şi planuri topograﬁce).
• AutoDesk Architectural Desktop – Destinat realizării de
proiecte în domeniul construcţiilor şi arhitecturii.
• AutoDesk Inventor – Software CAD destinat realizării
de modele virtuale parametrizate ale reperelor şi
ansamblelor.
• Alte aplicatii de acest gen:
• Catia – Dassault
• UniGraphics – EDS
• ProENGINEER – PTC
1.2. Lansarea în execuţie
În funcţie de modul în care AutoCAD-ul a fost instalat,
lansarea în execuţie se poate realiza în mai multe moduri:
• Prin selectarea Icon-ului de pe desktop-ul
calculatorului
• Prin selectarea butonului AutoCAD 2002 din meniul
Start / Programs / AutoCAD 2002.
• Prin selectarea ﬁşierului care se doreşte a ﬁ editat şi
deschiderea acestuia. Aceasta are ca efect lansarea
în execuţie a AutoCAD-ului şi încărcarea automată a
ﬁşierului ales.
1.2. Aspectul ecranului iniţial
În ﬁgura de mai jos este prezentat aspectul ferestrei
AutoCAD-ului.
Elementele tipice ale ferestrei AutoCAD sunt:
• Bara de meniu,
• Bare de scule - Toolbars,
• Fereastra graﬁcă - Zona propriu zisă de lucru,
• Tabulatorii ferestrei graﬁce şi butoanele de
navigare,

• Fereastra de mesaje şi linia de comandă,
• Bara de stare,
• Cursorul mouse-ului şi simbolul sistemului de
coordonate.
1.4. Moduri de interacţiune
Interacţiunea între utilizator şi program constă în comenzi de
lucru, selectarea opţiunilor comenzilor, şi introducerea
datelor (trasarea entităţilor sau stabilirea proprietăţilor
acestora).
Comenzi de lucru
Comenzile de lucru pot ﬁ apelate în următoarele moduri:
• Selectarea comenzilor din meniurile AutoCAD,
grupate în bara de meniuri.
• Selectarea comenzii prin apăsarea butonului
corespunzător de pe bara de scule.
• Tastarea numelui comenzii în linia de comandă.
Selectarea opţiunilor
• Meniurile corespunzătoare unor comenzi ale AutoCADului
conţin submeniuri cu opţiunile corespunzătoare
comenzii respective.
• O listă completă a opţiunilor este aﬁşată în fereastra de
mesaje şi comenzi. Pentru selectarea unei opţiuni este
necesară tastarea literei / literelor scrise cu majuscule.
• Opţiunea implicită este încadrată de simbolurile <...> sau
este speciﬁcată înaintea listei de opţiuni. O listă de opţiuni
este încadrată între […..]. Pentru utilizarea acestei
opţiunii implicite nu este necesară nici o operaţie de
selecţie.
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