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Mòdul 1 - Generative shape design. Superfícies
avançades

- Revisió del disseny de superfícies amb Surface
Design
- Eines avançades per a la creació de geometria de
filferro
- Generació de superfícies d’escombrat avançades
- Generació de superfícies Blend avançades
- Anàlisis de superfícies
- Eines addicionals de disseny de superfícies
 

Mòdul 2 - Assembly design. Generació d’acoblaments
complexos

- Estructura d’arbre. Conjunts, subconjunts i peces.
Components
- Muntatge d'acoblaments
- Establiment de relacions de conjunt
- Explosions
- Creació de publicacions
- Parametrització d'acoblaments
- Mètode de treball Skelethon
 

Mòdul 3 - Drafting. Elaboració de plans complexos de
detall i de conjunt

- Creació de col·leccions de plans de grans
acoblaments
 

 
 

- Assignació de propietats de Cat Parts i Cat Products
- Full de dibuix
- Generació de vistes de grans conjunts. Eines de
simplificació i alleugeriment de vistes.
- Generació d'escenes
- Generació de talls en vistes complexes
 

Mòdul 4 - Eines de gestió avançades. Powercopys i
llibreries

- Generació i ús de powercopys
- Generació i ús de llibreries de components
 

Mòdul 5 - Metodologies de treball
- Normalització de processos
- Estandardització d'estructura de l'arbre i
nomenclatura de fitxers
- Reutilització de disseny. Clonació d'acoblaments
- Metodologia de disseny normalitzada:
especificacions tècniques.
- Eines de gestió de processos CAD com a
metodologia de treball

 
FCO - Inserció laboral,  sensibilització
mediambiental i igualtat de gènere 
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Utilitzar les característiques avançades del
programa Catia V5 per a gestionar catàlegs, generar
superfícies complexes, simular moviment i generar
presentacions.
Generar superfícies complexes amb Generative
Shape Design.
Generar muntatges complexes de peces i
subconjunts utilitzant eines i metodologies
avançades.
Generar plans d’acoblament complexes.
Generar powercopys i llibreries de components.
Descriure les metodologies, nomenclatures i
l’estandardització de pautes de disseny i gestió amb
Catia V5 a l’empresa.

Disseny avançat 3D i 2D amb Catia V5
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