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S.11.O.071 VIDEOMODELAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Departamentul
Ciclul de studii
Programul de studiu
Anul de studii
VI

Urbanism şi Arhitectura
Arhitectura
Studii superioare integrate licenţă și masterat, ciclul I, II
581.1 Arhitectura
Semestrul
Tip de
Categoria
Categoria de
evaluare
formativă
opţionalitate
S – unitate de curs O - unitate de curs
11
E
de specialitate
obligatorie

Credite
ECTS
4

2. Timpul total estimat
Din care

Total ore în
planul de
învăţământ

Curs

Laborator/seminar

120

30

30

Ore auditoriale
Proiect de
an
15

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
30
15

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul:
Conform planului Bazele compoziției și proiectarea de arhitectură, Proiectarea Asistată de
de învăţământ
Calculator, Istoria arhitecturii și urbanismului, stiluri și decor în arhitectură;
Conform
Obţinerea cunoştinţelor de bază în istoria arhitecturii şi urbanismului
competenţelor
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru:
Curs
Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi
calculator.
Laborator/ Discuții, dezbateri, teme conform conținutului temelor pentru lucrări de laborator.
seminar
5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe CP1.Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale
profesionale
domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea
profesională
C1.1. Cunoaşterea fundamentelor socio-umane ale activităţii în domeniul
arhitectură.
C5.1. Cunoaşterea relației dintre oameni, clădiri și mediul lor, în perspectiva
dezvoltării durabile și necesitatea de a relaționa clădirile și spațiile dintre ele
CP2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate
tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc., asociate domeniului
C4.2. Cunoasterea aplicaţiilor informatice în proiectarea asistată de calculator.
CP4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a
aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte,
concepte, metode şi teorii
C4.4. Optimizarea activităţilor specifice proceselor de execuţie a proiectelor.
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Competenţe
transversale

CT2. disponibilitatea de a relaţiona cu membrii echipei şi capabilitatea de a coordona
activităţi specifice domeniului;
Să aibă abilităţi de comunicare, în limba maternă şi străină şi transmitere a
informaţiilor către grupuri şi medii profesionale
CT3. cunoaşterea şi respectarea valorilor şi eticii profesionale şi identificarea nevoilor
proprii de învăţare şi dezvoltare personală şi profesională.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul
Însuşirea procedeelor de creare a colajului electronic a imaginelor rastru a unui
general
edificiu încadrat in situl urban existent. (pe exemplul lucrării individuale)
Obiectivele Să selecteze procedee adecvate pentru elaborarea modelului nou;
specifice
Să înţeleagă şi să descrie structura unui colaj electronic;
Să formeze un algoritm optim de incadrare a obiectivelor noi proiectate în situaţia
existentă;
Să aplice corect principiile de elaborare asistată de calculator a unui model incadrat.
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
T1. Lecția introductivă. Sistemele CAD - fundamentul Videomodelării moderne.
Videomodelare şi sarcinele ei în proiectarea de arhitectură. Obiectivul, obiectul
și metodele de studii. Particularitatea disciplinei, noțiuni de bază.
T2. Videomodelare în baza modelelor tradiţionale de arhitectură. Endoscopia în
arhitectură..
T3.
Videomodelare în funcţie de grafică raster pe computer. Structura
documentului raster.
T4. Fotografia digitală și scanarea. Camerele digitale 3D. Scanerele 3D. Dronele.
T5. Rendarea modelelor 3D pentru colajul electronic.
T6. Formarea primplanului şi a planului secundar în spaţiul virtual al colajului.
T7. Colajul electronic a imaginelor rastru.
T8. Structura si tipologia Panoramelor
T9. Videomodelare în funcţie de grafică de computer vectorială.
T10. Colajul imaginilor animate.
T11. Videomodelarea in baza secventelor video (videocompozitiile).
T12. Tipuri de realități. Realitatea Virtuala (VR), Realitatea Augumentata (AR) si
Realitatea Mixa (MR) in vizualizarea arhitecturala.
T13. Tipurile si caracteristicele Hologramelor.
T14. Video mapping-ul proiectiilor 3D.
T15. Imprimarea 3D si 4D.
Total prelegeri:
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor
LL1.Lansarea temei pentru studiu individual. Structura și criterii de evaluare.
Repartizarea variantelor pe subgrupe.
LL2. Modalităţile de obţinere şi gestionare a imaginilor endoscopice. Ex.1 Elaborarea
unei compoziţii dintre edificiul real perioada moderna şi tot acelaşi edificiu
perioada interbelică, New and Old.

Numărul de
ore
învăţământ cu
frecvenţă
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
2
2
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LL3. Videomodelarea în baza documentelor raster. Ex.2: Crearea unei gravuri din
fotografia unui architect marcant al perioadei sale.
LL4. Fotografia digitală. Principiile de redactare şi corecţie a fotografiilor. Ex.3
Crearea unei compoziţii dintre fotografia unui arhitect renumit (deţinător al
premiului Pritzker) şi fotografii ale operelelor sale prin modalitatea Double
Exposure.
LL5.Executarea rendarii obiectivelor 3D în motoare de rendare profesionale şi în
module de rendare implicite ale programele de proiectare.
LL6. Tehnici de formarea a primplanului şi a planului secundar. Ex.4: Elaborararea
unei compoziţii dintr-o imagine a unui fotograf in acţiune şi un text de tipul
Logo.
LL7. Construirea colajului electronic a imaginelor cu perspective. Ex.5: Crearea unei
compoziţii dintre o ramă de fotografie(monitor) şi un sportive în acţiune
conform principiului 3D Pop-Out.
LL8. Elaborarea panoramelor rectliniare(plate), cilindrice, şi sferice 360°.
Ex.6: Crearea unei compoziţii în baza panoramei sferice, de tipul Tiny Planet.
LL9. Tema 9.1. Videomodelarea cu ajutorul graficei de calculator vectru.
Ex.7: Elaborararea finisărilor unui plan şi a unei secţiuni după principiul
Architectural Plan Render.
LL10. Convertirea geometrică a fragmentelor de imagine. Ex.8 Elaborarea unei
compoziţii din poze în diferite ipostaze neobişnuite ale arhitecţilor renumiţi
după modalitatea Funky Extrude.
LL11. Videomodelarea fațadelor oglindite. Ex.9: Crearea unei compoziţii a imagini de
faţadă în perspectivă oglindite şi continuu după principiul Vanishing Point.
LL12. Crearea unei videosimulări arhitecturale în baza realităţii augumentate a unui
edificiu virtual, prin folosirea aplicaţiilor gen AR-kit pentru tablete sau
smartfoane.
LL13. Vizualizarea detaliilor arhitecturale, nodurilor constructive cu ajutorul
hologramelor 3D. Pentru practică se va precăuta metodă care constă din
elaborarea unei structure în formă de piramidă din policarbonat transparent
şi smartfon.
LL14. Elaborarea video mapping-ului proiecţiilor 3D a machetelor arhitecturale.
Ex.10: Crearea unei compoziţii dintre un fundal de o textură reliefată şi un
text după principiul Displacement Map.
LL15. Crearea simulării faţadelor parametrice cu ajutorul imprimării 4D. Prezentarea
lucrărilor individuale.
Total seminare:
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2
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2
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Suplimentare

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

(www.elibrary.ru/cgg).
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Самоучитель. – СПб: Издательство «Питер», 2004

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
15%
15%
30%
40%
Standard minim de performanţă
- prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator (75% din nr. total de ore);
- obţinerea notei minime de „5,00” la fiecare dintre atestări (A1, A2);
- elaborarea și susținerea lucrării de an;
- demonstrarea în proba de evaluare finală a cunoştinţelor teoretice şi practice în materialul
studiat.

