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 CATIAمدلسازی با  تربیت کارشناسسرفصل دوره: 

 ساعت  80: مدت دوره
 

 

 اهداف دوره :
سهها و ق یتدیت  ،یحلیل ،افزارهای طراحی، مرتتسههییکی از مشههرتریریو ق رتریدتتیریو نرم CATIA افزارنرم

کاری، یحلیل اددان محتقد ق محیط سههازی، سهه تا، ما ههیوهای متلکتیا با بر ترداری از محیط اسههو  کدک رایانهبه

از قیژگی های ایو نرم  . ههتدافزار بسههیار مامط طراحی، یحلیل ق یتدیت محسههت  میها یک نرمطراحی ق یحلیل مکانیزم

رابلیو …ها قها، کار انهکشهههی، انتاع سهههاز ق متنتاژ انتاع ر عات، سههه تا ن شههههطراحی افزار میتتان به متاردی نظیر، 

سازی ق امکان رادب ،محیط مست ل یحلیل اددان محتقد ،های مرکب از س ح ق حجمسا و متل ،کاریسازی قرق بیه

 ،هابررراری اریباط بیو آنهای مختلف ق مایی سریط بیو محیطامکان مابه ،کشیدارای امکانات طراحی دتده ،کاریما یو

ی مشههاهت  ، ههت ی یغییرات انجامچهداری یاریخنگه ،های پیچیت رابلیو یعریف ابعاد قابسههته مرو اسههت اد  در متل

 ا ار  کرد  …ق ی متیتکردن مشخصهیغییرات آیی، در هتگام اضافه

 

 مخاطبین دوره :

 دانشجتیان ر ته های مریبط
 مریبطفارغ ادتحصیالن ر ته های 

 مرتتسان مجر  ق متیران قاحتهای صتعتی
 

 ساعت( : 40کتیا مقدماتی )

 DRAFTING(:) محیط نقشه کشی

  تا ته  ت  اسو  در ایو محیط ما به کدکGenerative Draftingایو محیط از نرم افزار کتیا با اسم 

 محیط های طراحی در ابزار های آن ندا ها ق ن شه های ددختا   تد را از محصتل طراحی  ت  در سایر

 :نرم افزار کتیا  رقمی می گیریم که  امل امکانات ذیل می با ت

Drawing Toolbar 
Tools Toolbar 

Views Toolbar 
Details SubToolbar 

Wizard SubToolbar 
Dimensioning Toolbar 

Dimensions SubToolbar 
Extantion Line SubToolbar 

Tolerancing SubToolbar 
Dimension Properties Toolbar 
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Geometry Creation Toolbar 
Annotations Toolbar 

Dress Up Toolbar 

 Drafting نکایی کاربردیتر مترد

Sheet metal محیط 

 با یتمه به امکانات ایو محیط فتق ادعاد  از کتیا , کاربر یتانایی ایجاد کلیه ر عایی که ماهیو قرق فلزی را

 دتد  دستترات ایو محیط به ضرس راطط , متحصر به فرد یریو دستترات طراحی دردارنت , پیتا  تاهت ن

 . زمیته قرق کاری می با ت

Walls 

Bending 

Cutting/stamping 

Rolled wall 
Transformations 

 
 

 ساعت( : 40کتیا پیشرفته )

                         NURBS                                  Free Styleایجاد س تا به  صترت  

 Sheet Metal Design                          طراحی ر عات به رقش  دکاری قایجاد گسترد  آنرا 

  DMU Space Analysis                            کتترل فتاصل ، یتا ل قد ی مجدتعه ها          

 DMU Kinematic                                   ایجاد مکانیزمرای حرکتی         

                Core & Cavity Design                   طراحی کف های رادب 

 Mold Tool Design                         طراحی رادبرای یزریق پالستیک 

 Prismatic & Surface Machining                       محتر  قچتت محتر   2.5ما یتکاری 

            Digitized Shape Editorاست اد  از ابرن اط در طراحی ر عات )مرتتسی معکتس (     

 

 


