
 

 

  
                           
O programie Zakres merytoryczny 

 
AutoCAD to wszechstronne narzędzie do tworzenia 
i edycji dokumentacji technicznej. Doskonała 
funkcjonalność oraz możliwość wymiany danych  
w formacie DWG, powszechnie uznawanym za 
standard w branży projektowej powoduje, że 
AutoCAD od wielu lat jest najczęściej stosowanym 
na świecie programem do projektowania, 
znajdującym zastosowanie w każdej branży. 

 

 
1. Podstawy 3D 

 Obszary robocze 3D 

 Podstawowe narzędzia nawigacji 3D 
2. Bryły podstawowe 

 Tworzenie i edycja brył podstawowych 

 Praca z bryłami złożonymi i polibryłami 

 Praca z modelami szkieletowymi 
3. Tworzenie brył oraz powierzchni z obiektów 2D 

 Wyciągnięcia proste i złożone 

 Przeciąganie profilu po ścieżce 

 Bryły i powierzchnie obrotowe 

 Powierzchnie NURBS 
4. Edycja w środowisku 3D 

 Wyrównywanie obiektów w przestrzeni 3D 

 Narzędzia edycyjne 3D 
5. Zaawansowana edycja brył 

 Edycja składników brył 

 Zaokrąglenia i fazowanie krawędzi brył 
6. Dodatkowe narzędzia edycyjne 

 Importowanie krawędzi brył 

 Kontrola kolizji 

 Przekształcanie obiektów w powierzchnie 

 Przekształcanie obiektów w bryły 
7. Tworzenie Widoków 

 Praca z przekrojami 

 Zarządzanie Widokami w 3D 

 Tworzenie animacji 
8. Wizualizacja 

 Tworzenie stylów wizualnych 

 Korzystanie z Materiałów 

 Definiowanie Świateł i Kamer 

 Rendering 
9. Tworzenie dokumentacji technicznej z Modeli 3D 

 Tworzenie Widoków 2D z Modeli 3D 

 Importowanie Modeli 3D 

 Tworzenie automatyczne dokumentacji 
 

O szkoleniu 

 
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które 
ukończyły stopień zaawansowany lub posiadają 
dobrą znajomość oprogramowania AutoCAD. 
Szkolenie skoncentrowane jest na pracy  
w środowisku 3D, tworzeniu i edycji obiektów 
przestrzennych i obejmuje część teoretyczną oraz 
ćwiczenia praktyczne, ugruntowujące zdobytą 
wiedzę. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów. 
 
 

Czas trwania 

 
2 dni (16 godzin) 
 

Cena 

 
750 zł  
 
Cena netto (nie zawiera 23% podatku VAT) 
Sprawdź aktualne promocje w Cenniku szkoleń 

 

Szkolenia uzupełniające 

 

 Autodesk Inventor – Szkolenie podstawowe 
 

Certyfikat 

 
Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje  

Międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Szkolenia Autodesk, 
który jest honorowany na całym świecie, potwierdza 

znajomość oprogramowania, posiada unikatowy numer i jest 
rejestrowany w bazie danych szkoleniowych firmy Autodesk. 
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