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INTRODUCERE  

Prezenta lucrare se adresează studenţilor de la ciclul licenţă şi master şi are 
un scop didactic, respectiv iniţierea în proiectarea şi fabricaţia asistate de 
calculator. 

Lucrarea este structurată pe trei capitole, în așa fel încât să permită, mai 
întâi, cunoaşterea, etapelor şi instrumentelor necesare realizării schițelor și 
modelelor tridimensionale, acestea făcînd obiectul capitolelor unu și doi, pe de o 
parte, precum şi a etapelor şi instrumentelor necesare pregătirii şi vizualizării 
modului de simulare a prelucrării prin aşchiere, aspecte tratate în capitolul trei. 

Pentru fiecare dintre cele trei capitole sînt prezentate exemple de aplicare a 
comenzilor, precum și aplicații corespunzătoare. 

Lucrarea poate fi folosită, deopotrivă de toţi cei care doresc să se iniţieze în 
proiectarea şi fabricaţia asistate folosind programul CATIA. 

Fiind o lucrare de început, orice sugestie privind completarea şi 
îmbunătăţirea acesteia este binevenită şi autorul mulţumeşte, anticipat, acelora care 
doresc să o facă.   

Autorul 
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CCAAPPIITTOOLLUULL  11  

MMoodduull  ˝̋SSkkeettcchheerr˝̋  
1.1. Bara de instrumente ˝Profile˝ 

1.2. Bara de instrumente ˝Constraint˝ 

1.3. Bara de instrumente ˝Operation˝ 

1.4. Exemplu de realizare a unei schiţe 

1.5. Folosirea comenzilor din bara de instrumentare ˝Operation˝ 

1.6. Analiza constrângerilor aplicate schiţei

1.7. Exemple

Modulul Sketcher 
Din punct de vedere al proiectării asistate, CATIA pune la dispoziţie 

următoarele module (fig. 1.1):  

Figura 1.1. Modulele de desenare şi proiectare 

Prezenta lucrare îşi propune, în primele două capitole, abordarea a două 
dintre acestea, respectiv: modulul ˝Sketcher˝ şi modulul ˝Part Design˝. 
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Astfel, pentru a accesare modulul Sketcher (fig.1.2) se parcurge secvența: 
Start > Mechanical Design > Sketcher. 

Figura 1.2. Accesarea modulului ˝Sketcher˝ 

La accesarea acestuia şi după selectarea planului de lucru (spre exemplu, 
planul xy), ecranul va fi conform fig. 1.3. Pe acesta se regăsesc următoarele bare de 
instrumente: 

Figura 1.3. Modulul ˝Sketcher˝ cu barele de instrumente 
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1.1. Bara de instrumente ˝Profile˝, conţine următoarele (fig. 1.4) 

Figura 1.4. Bara de instrumente ˝Profile˝ 

Bara de instrumente ˝Profile˝ poate fi accesată şi din meniul principal (fig. 
1.5): 
Insert > Profile > Profile (Predifined profile, Circle, Conic, Spline, 
Line, Axis, Point) 

Obs. Bara de instrumentare ˝Profile˝ poate fi activă pe ecran prin accesare 
din Toolbars, respectiv: 
View > Toolbars > Profile 

1.2. Bara de instrumente ˝Constraint˝ , fig. 1.6. 
Cu ajutorul acesteia asupra unei schiţe se pot face cele două tipuri de 

constrângeri cunoscute: dimensionale (cote liniare şi unghiulare) şi geometrice. 



12 

 
Figura 1.5. Accesarea instrumentelor ˝Profile˝ din meniul principal 

 
Figra 1.6. Bara de instrumente ˝Constraint˝ 

 
 Constrângerile pot fi aplicate asupra unei schiţe şi prin folosirea meniului 
principal, respectiv (fig. 1.7): 
Insert > Constraint Creation (Animate Constraint, Edit Multi-Constraint) > 
Constraint (Contact Constraint, Fix Together, Auto Constraint) 

 
Figura 1.7. Apelarea constrângerilor folosind meniul principal 
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Obs. Bara de instrumentare ˝Constraint˝ poate fi activă pe ecran prin 
accesare din Toolbars, respectiv:View > Toolbars > Constraint 

1.3. Bara de instrumente ˝Operation˝ permite intervenţii asupra profilului 
creat, repectiv ajustarea unor elemente ale acestuia (racordări, teşituri, simetrie, 
oglindire etc.), fig. 1.8. 

Figura 1.8. Bara de instrumente ˝Operation˝ 

Comanda ˝Break˝ asigură împărţirea unui element în două sau mai multe 
elemente. 

Comanda ˝Quick Trim˝, permite, folosind simultan Break şi Trim, 
înlăturarea unor elemente ale unei schiţe. 

Comanda ˝Close˝ permite închiderea unui contur în cazul arcelor de cerc 
sau elipsă. 

Comanda ˝Complement˝ este folosită pentru obţinerea de arce de cerc sau 
elipsă care întregesc cercul sau elipsa în cazul în care acestea lipsesc  

b. Prezentarea comenzilor din bara de instrumente ˝Transformation˝

Comenzile ˝Mirror˝ şi ˝Symmetry˝ se folosesc pentru a crea un element 
identic cu cel schiţat de o parte a unei axe sau a unei linii. În timp ce în urma 

Instrumentele Operation 
Pictograma ˝Corner˝ se foloseşte pentru 
racordarea muchiilor selectate la o 
anumita rază 
Pictograma ˝Chamfer˝ se foloseşte 
pentru teşirea muchiilor selectate prin: 
ipotenuză-unghi, lungime-unghi sau 
lungime 1- lungime 2 
Pictogramele Trim, Break, Quick 

Trim, Close, Complement, fac parte din 
instrumentele Relimitation 
Pictogramele Mirror, Symmetry, 

Translate, Rotate, Scale, Offset, fac 
parte din instrumentele Transformation 
Pictogramele Project 3D Elements, 

Intersect 3D Elements, Project 3D 

Silhouette Egdes, fac parte din 
instrumentele 3D Geometry 

a. Prezentarea comenzilor din bara de instrumente ˝Operation˝

Comanda ˝Trim˝ permite tunderea (înlăturarea, tăierea) a două sau mai 
multe elemente ale unei schiţe 
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comenzii ˝Mirror˝ originalul se păstrează, la activarea comenzii ˝Symmetry˝ 
originalul nu se păstrează. 

Comanda ˝Translate˝ asigură deplasarea unei schiţe create. La activarea 
comenzii se deschide o fereastră de dialog unde se poate specifica modul de 
multiplicare şi lungimea de deplasare. 

Comanda ˝Rotate˝ asigură rotirea unei schiţe. La activarea comenzii se 
deschide fereastra ˝Rotation Definition˝ care permite şi o duplicare a schiţei.  

Comanda Scale permite modificarea tururor dimensiunilor până la o 
mărime specificată, cu excepţia unghiurilor care nu se modifică. 

Comanda Offset asigură realizarea unui nou element, raportat la primul 
creat (crearea de linii drepte sau curbe paralele, poziţionate la o anumită distanţă, 
cercuri sau conice concentrice). 

c. Prezentarea comenzilor din bara de instrumente ˝3D Geometry˝

Comanda ˝Project 3D Elements˝ asigură proiectarea dintr-un plan, definit 
de utilizator, a unui contur ce aparţine unui model 3D (creat anterior) în planul unei 
schiţe realizate ulterior.  

Comanda ˝Intersect 3D Elements˝ asigură realizarea unui profil ca 
rezultat al intersecţiei dintre un model 3D şi planul în care se lucrează schiţa. 

Comanda ˝Project 3D Silhouette Edges˝ asigură realizarea prin proiecţie 
a formei (siluetei) unui corp de revoluţie care are axa de simetrie paralelă cu planul 
în care a fost creată schiţa curentă. 

Accesarea comenzilor specifice instrumentelor ˝Operation˝ se poate face 
şi din meniul principal, folosind următoarea secvenţă (fig. 1.9): 
Insert > Operation > Corner (Chamfer, Relimitation, Transformation, 3D 
Geometry)  

Obs. Bara de instrumentare ˝Operation˝ poate fi activă pe ecran prin 
accesare din Toolbars, respectiv:View > Toolbars > Operation 

Figura 1.9. Apelarea comezilor corespunzătoare submeniului ˝Operation˝ 
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1.4. Exemplu de realizare a unei schiţe 
Pentru realizarea unei schiţe în CATIA, folosind modulul Sketcher se 

apelează secvenţa (fig. 1.10,a):  
Start > Mechanical Design > Sketcher 

După accesare în fereastra de dialog care apare (fig. 1.10,b) se defineşte 
schiţa ce se va crea (în figura ˝Schita_1˝), după care se apasă butonul OK. 

Prin apăsarea butonului OK ecranul se va modifica şi va arăta conform fig. 
1.11. 

Pe acesta regăsim arborele de specificaţii (A, pe figură) cu toate elementele 
schiţei şi paşii parcurşi pentru realizarea ei, bara de meniuri (B, pe figură), 
compasul (C, pe figură), o parte din barele de instrumente prezentate anterior  

Pentru a începe construirea unei schiţe se selectează planul de lucru 
(exemplu xy), se apasă pictograma Sketch (fig. 1.12) ce va genera schimbarea 
ecranului (fig. 12). 

Pe ecran acum se observă un punct de vedere ortogonal a zonei de lucru, 
ce permite realizarea unei schiţe şi barele de instrumente prezentate anterior (Profil

– poz. D, Operation – poz. E, şi Constraint – poz. F pe fig. 1.13).
În plus se regăseşte, pe lângă alte bare de instrumente ce vor fi descrise pe 

parcurs şi bara de instrumente ˝View˝, prezentată mai jos. 

a.     b. 
Figura 1.10. Accesarea modulului Sketcher (a. )şi definirea schiţei (b.) 
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Figura 1.11. Spaţiul de lucru după accesarea modului Sketcher şi definirea schiţei 

 

 
Figura 1.12. Selectarea planului de lucru şi a pictogramei Sketch 

pentru începerea sesiunii de lucru 
 
 Desenarea schiţei (varianta 1) se poate face folosind bara de instrumente 
˝Profile˝, din care se selectează pictograma ˝Profile˝ sau ˝Line˝ şi (ca în exemplu 
din figură), pentru arc ˝Three Point Arc Starting with Limits˝, după care din bara 
de instrumente ˝Constraint˝ se constrânge schiţa dimensional şi geometric (fig. 
1.14). 
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Figura 1.13. Ecranul după selectarea planului XY şi apăsarea butonului Sketch 

Figura 1.14. Schiţa supusă constrângerilor dimensionale şi geometrice 

În fig. 1.15 este reprezentat arborele de specificaţii unde se regăsesc: 
denumirea schiţei (˝Schiţa_1˝), planele de lucru (xy, yz şi zx; selectat iniţial a fost 
planul xy), precum şi datele referitoare la schiţa desenată (Absolute Axis – 
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Originea, Direcţia H şi Direcţia V, geometria - liniile, arcele de cerc şi punctele 
folosite în construcţia schiţei - precum şi constrângerile dimensionale şi geometrice. 
 Schiţei astfel construite i se pot aplica operaţii de ajustare  (vezi fig. 1.8). 

Figura 1.15. Arborele de specificaţii cu elementele schiţei şi constrângerile aplicate 
  
 Obs. Schiţa din fig. 1.14 se poate realiza mai uşor şi mai rapid (varianta 2) 
dacă se utilizează instrumentul ˝Profile˝, activându-se, la realizarea arcului, 
pictograma ˝Tangent Arc˝ (fig. 1.15). 
 
 1.5. Folosirea comenzilor din bara de instrumentare ˝Operation˝ 
 a. Folosirea comenzilor ˝Corner˝ şi ˝Chamfer˝ 
 Mai jos sunt exemplificate modurile de realizare de racordări şi teşrii (fig. 
1.16), folosind instrumentele Corner şi Chamfer.  
 Pentru realizarea teşiturii s-au folosit toate cele trei metode descrise 
anterior (ipotenuză-unghi, lungime-unghi şi lungime 1-lungime 2).  




