Školení CATIA V5
2019 (listopad - prosinec)

Vážení zákazníci,
obracíme se na Vás s nabídkou souboru školení a odborných seminářů pro systém CATIA. Připravili jsme pro Vás jak standardní, tak i
úzce specializovaná školení. Pokud si nevyberete z této nabídky, navrhneme pro Vás individuální školící program dle Vašich požadavků.
Pokud Vás naše nabídka školení a seminářů osloví, kontaktujte nás prosím. Rádi Vám poskytneme další informace nebo domluvíme
termín osobní schůzky.

školení nabízíme v lokalitách:


Liberec



Mladá Boleslav

S přátelským pozdravem
Team PLM
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Základy CATIA V5

Základy objemového a plošného modelování, tvorba sestav
a výkresové dokumentace.

Délka kurzu (dny):

Kapacita kurzu:

Místo konání:

10

6 účastníků

Ml. Boleslav / Liberec

OBSAH:

Číslo kurzu:

Datum konání:

Základní ovládání programu CATIA
- jednotlivá menu
- základní pojmy

SKETCHER - tvorba základních 2D kontur
- základní funkce
- práce s konturou: ořezávání, zaoblování, sražení, transformace
- základy parametrizace kontury: kótování a definice vazeb

11Z_V5/19
12Z_V5/19

první týden:

11.11. - 15.11.

druhý týden:

25.11. - 29.11.

první týden:

02.12. - 06.12.

první týden:

16.12. - 20.12.

PART DESIGN - tvorba objemových 3D těles
- tažená, rotační tělesa, definice zaoblení a sražení
- definice pomocné 3D geometrie (Point, Line, Plane)
- práce s více objekty (Body)

GENERATIVE SHAPE DESIGN - plošné modelování
- základní 3D geometrie: Intersection, Projection, Connect, atd.
- definice základních ploch: tažené, rotační plochy
- Part Design: tvorba 3D objemových těles odvozením z ploch
- definice složitých ploch: Sweep, Multi-Sections Surface, Blend,

ASSEMBLY DESIGN - definice sestav
- polohování a vazbení dílů
- analýzy kolizních stavů

DRAFTING - tvorba výkresové dokumentace
- definice pohledů, řezů, detailů
- kótování, texty, symboly, tabulky

Import /Export
- základní informace o importu a exportu v CATIA
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Novinky CATIA „R28“
Rozdílové školení mezi CATIA V5 R26 a R28

Nové a vylepšené funkce z oblastí:
INFRASTRUCTURE
(všeobecné nástroje a nastavení)
SKETCHER
PART DESIGN
GENERATIVE SHAPE DESIGN
ASSEMBLY DESIGN
DRAFTING
V rozsahu licence HD2

Délka kurzu (dny):

Kapacita kurzu:

Místo konání:

1

8 účastníků

Ml. Boleslav / Liberec

Číslo kurzu:

Datum konání:

01NEW_V5/19

dle potřeb zákazníka

Kreslič / kreslička

Kompletní řešení výkresové dokumentace v prostředí CATIA V5 spolu se zvládnutím základních pojmů a ovládání CATIA.
Tento kurz je určen pro účastníky bez předchozí znalosti CATIA, kteří se později budou převážně věnovat tvorbě výkresové dokumentace.
OBSAH:
Základní ovládání programu CATIA
- základní pojmy a ovládání

SKETCHER - tvorba základních 2D kontur
- základní funkce

Délka kurzu (dny):

Kapacita kurzu:

Místo konání:

5

6 účastníků

Ml. Boleslav / Liberec

Číslo kurzu:

Datum konání:

01VK_V5/19

dle potřeb zákazníka

PART DESIGN - tvorba objemových 3D těles
- základní pojmy, orientace v modelu
- tvorba základních těles

GENERATIVE SHAPE DESIGN - plošné modelování
- základní pojmy, orientace v modelu
- základní 3D geometrie: Point, Line, Plane ,
Intersection, Projection
- tvorba základních ploch

ASSEMBLY DESIGN - definice sestav
- základní pojmy, orientace v sestavě
- základy polohování a vazbení dílů

Import /Export
- základní informace o importu a exportu do a z jiných
CAD systémů

DRAFTING - tvorba výkresové dokumentace
- kompletní řešení výkresové dokumentace v
rozsahu kurzu „Výkresová dokumentace“ 06V_V5/13
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DMU CATIA V5
Základy práce s DMU modelem s využitím nástrojů pro simulace montáže a demontáže sestav,
zjišťování kolizních stavů a vlastní příprava DMU modelu.
OBSAH:
DMU Navigator
- příprava sestav, nastavení (cache), parametry
- načítání geometrických dat a jejich reprezentace, výstupy
- nástroje zobrazení
- manipulace s díly
- DMU objekty
- animace, kamera

Délka kurzu (dny):

Kapacita kurzu:

Místo konání:

3

6 účastníků

Ml. Boleslav / Liberec

Číslo kurzu:

Datum konání:

02D_V5/19

dle potřeb zákazníka

DMU Space Analysis
- dynamické řezy
- analýza a správa prostorových vazeb mezi díly sestavy
- analýza a správa kolizních stavů mezi díly sestavy

DMU Fitting
- simulace montáže a demontáže
- analýza prostorových vazeb a kolizních stavů
- definování podsestav dílů pro rozšířené volby
montáže a demontáže
- obálky poloh dílů, publikace
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Standardní
CATIA V5 CATIA V5kurz:
- Kinematika

Kinematika

Základy práce s modulem DMU Kinematics. Simulace pohybu mechanismů a jejích
kolizní analýza za pohybu.

OBSAH:
DMU Kinematics
- druhy kinematických vazeb
- import a konverze kinematických vazeb
- vytváření kinematických mechanismů
- modifikace kinematických mechanismů
- simulace pohybu kinematických mechanismů
- tvorba videa

Délka kurzu (dny):

Kapacita kurzu:

Místo konání:

2

6 účastníků

Ml. Boleslav / Liberec

Číslo kurzu:

Datum konání:

01K_V5/19

dle potřeb zákazníka

Analýzy
- analýza kinematických mechanismů
- analýza prostorových vazeb během
pohybu kinematických mechanismů
- analýza rychlosti a zrychlení během
pohybu kinematických mechanismů
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Plošné modelování - Generative Shape Design kompletní
Pokročilé plošné modelování s využitím nástrojů modulu GSD. Náplní školení je tvorba pomocné (wireframe)
geometrie a tvorba základních i pokročilých ploch.
Tento kurz je určen pro účastníky se základní znalostí CATIA (objemové modelování, Sketcher).

OBSAH:
Používané licence GSD, (HD2)
- základní 3D geometrie: Point, Line, Plane,
Intersection, Projection, Connect, atd.
- definice základních ploch: Extrude, Revolve, Cylinder atd.
- operace s plochami: Trim, Split, Fillet, Extrapolate,
Join, Healing atd.
- definice složitých ploch: SWEEP, Adaptive SWEEP,
BLEND, Multi-sections Surfaces atd.
- Part Design: tvorba 3D objemových těles
jejich odvozením z ploch

Délka kurzu (dny):

Kapacita kurzu:

Místo konání:

3

6 účastníků

Ml. Boleslav / Liberec

Číslo kurzu:

Datum konání:

07G_V5/19

dle potřeb zákazníka
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Volné modelování ploch - FreeStyle Shaper
Pokročilé plošné modelování s využitím speciálních nástrojů pro volné modelování ploch.
Výchozím předpokladem pro toto školení je dobrá znalost CATIA V5 v oblasti plošného modelování (GSD).
Používané licence FSS, FSO a FSP
OBSAH:

Délka kurzu (dny):

Kapacita kurzu:

Místo konání:

Specifické nástrojové panely

2

6 účastníků

Ml. Boleslav / Liberec

Číslo kurzu:

Datum konání:

- úchopové režimy, nastavení citlivosti myši
- zobrazení manipulátorů ve funkcích pro vytváření
a modifikaci ploch a křivek
- nastavení kompasu
- zobrazení řídícího polygonu a informací o objektu

01F_V5/19

dle potřeb zákazníka

Tvorba křivek
- 3D křivky, křivky ležící na ploše, izoparametrické křivky
- křivky definované skupinou bodů
- přechodové křivky, navazování křivek atd.

Tvorba ploch
- plochy typu PATCH,SWEEP a NET
- tažené a rotační plochy, přechodové plochy,
plochy definované skupinou (mračnem) bodů
- zaoblení ploch (ACA Fillet)

Úpravy tvaru
- modifikace ploch pomocí řídících bodů (Control Points)
- napojování plochy na více elementů (Multi-side Match Surface)
- společná deformace více ploch (Global Deformation)

Analýzy
- kontrola napojení ploch a křivek
- křivostní analýza ploch a křivek
- analýzy pomocí reflexních křivek, optické analýzy
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E3D - moduly elektro
Základní tvorba elektrických svazků, konektorů a tvorba knihoven elektrických prvků
(převážně pro automobilový a letecký průmysl). Výhodou je snadná a rychlá zástavba vodičů,
konektorů a příchytek do prostoru. Možnosti rozvinu svazku do 2D.

OBSAH:

Délka kurzu (dny):

Kapacita kurzu:

Místo konání:

4

5 účastníků

Ml. Boleslav / Liberec

Číslo kurzu:

Datum konání:

01E_V5/19

dle potřeb zákazníka

Používané licence EHI a ELB
- základní názvosloví E3D
- tvorba elektrických komponent
konektorů, příchytek a kontaktů
- tvorba katalogů
- ukládání komponent do knihoven (katalogů)
- základy definice elektrické sestavy
- načítání komponent z knihovny a jejich pozicování
- tažení svazků prostorem
- tažení svazků po ploše
- návaznosti na další SW (pro koncern VW)
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Pevnostní výpočty
Základy pevnostních výpočtů metodou konečných prvků u objemových i „plošných“ (vytvořených nástroji
pro plošné modelování) těles a sestav.
- produkty: GPS, GAS, GDY, EST
OBSAH:
Tvorba sítě
- definování velikosti sítě objemových těles
- definování typu a velikosti sítě „plošných“ i 1D těles

Délka kurzu (dny):

Kapacita kurzu:

Místo konání:

4

6 účastníků

Ml. Boleslav / Liberec

Číslo kurzu:

Datum konání:

01A_V5/19

dle potřeb zákazníka

Okrajové podmínky
- materiálové vlastnosti
- způsoby zatěžování
- typy uložení (pevné, kluzné atd.)
- vazby převzaté ze sestav
- virtuální díly
- sváry, šroubové spoje
- tepelné zatížení

Výpočet
Zobrazování výsledků
- způsoby grafického vyhodnocení analýzy
- animace výsledků analýzy
- řezy
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Síťování - Advanced Meshing Tools
Vytváření a editace sítí 1D, 2D a 3D prvků.
- produkty: FMS (FEM Surface) , FMD (FEM Solid),

OBSAH:

Délka kurzu (dny):

Kapacita kurzu:

Místo konání:

Tvorba a editace 1D, 2D i 3D sítě

3

6 účastníků

Ml. Boleslav / Liberec

Definice kvalitativních parametrů sítě

Číslo kurzu:

Datum konání:

Transformace a ofsetování sítě

01S_V5/19

dle potřeb zákazníka

Vytváření sítí bodových, švových a
plošných svárů
Analýza sítě
Export a import sítě
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Práce s plechem- Sheet Metal
Kurz je zaměřen na tvorbu plechových dílů (modelů) pomocí CATIA V5 modulu Generative Sheet Metal. Účastník se naučí převádět
objemové modely na „plechové“, vytvářet nové plechové díly včetně prolisů, nastavovat parametry plechových dílů a další dovednosti.
Výchozím předpokladem pro toto školení je dobrá znalost CATIA V5 v oblasti Part Design (HD2, MD2, ...)
- používané licence SMD
OBSAH:
Okrajové podmínky
- základní pojmy a ovládání
- nastavení parametrů
- metodika tvorby plechových dílů

Délka kurzu (dny):

Kapacita kurzu:

Místo konání:

2

6 účastníků

Ml. Boleslav / Liberec

Číslo kurzu:

Datum konání:

01SH_V5/19

dle potřeb zákazníka

Převod z objemového na plechový model
- parametry převodu
- kontrola převedeného modelu

Tvorba plechového dílu
- stavba ohýbaného dílu
- definice lemů, zaoblení, sražení hran
- zkružované a tvářené plechy
- prolisy a prostřihy
- transformace a analýzy v SMD
- generování rozvinu plechu
- výkresy plechových dílů
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Administrace CATIA V5 pro Windows
Jako alternativa je k tomuto kurzu nabízen jednodenní zkrácený kurz: základy administrace CATIA V5.

OBSAH:
- konfigurace PC stanice – HW a SW
- základní pojmy CATIA – produkt, platformy, konfigurace, licence……
- instalace CATIA – základní nastavení
- typy instalace (CD/síťová dávka)
- instalace dokumentace
- nastavení LUM / DSLS a NODELOCK licencí
- rezervace licencí
- nastavení prostředí (Enviromentu)
- nastavení proměnných
- instalace service packů a jejich správa
- instalace dalších modulů
- odinstalace CATIA
- zjišťování integrity – software managment
- administrace nastavení – administrátorský mód
- nastavení standardů
- definice DLName a jejich správa
- správa toolbarů
- options – instalace periferií
- utility – spuštění a vysvětlení pojmů

Délka kurzu (dny):

Kapacita kurzu:

Místo konání:

2

3 účastníci

Ml. Boleslav / Liberec

Číslo kurzu:

Datum konání:

03Ad_V5/19

dle potřeb zákazníka
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XV5
Speciální nástroj pro plošné modelování používaný nejen v koncernu VW. Umožňuje vytvářet
parametrické, hladké a jednoduché plochy. Oproti některým standardním funkcím CATIA (FreeStyle a Automotive Class A)
lze dodatečně měnit různé parametry ploch.Vyšší kvalita ploch vytvářených v XV5 je docílena speciálním nelineárním vyhlazením a
aproximací, přičemž vznikají plochy s designovou kvalitou.
OBSAH:
XV5 Engineering
- parametrické plochy CLASS A quality
plochy :Freeform, Approximation, Blend, Fillet,
Flange, Profile, Fill, Adapter, Trim, Untrim,
Extrapolation, Convert
křivky: Approximation Curve, Blend Curve,
Iso Curve, Projection, Analysis Curve

Délka kurzu (dny):

Kapacita kurzu:

Místo konání:

2

6 účastníků

Ml. Boleslav / Liberec

Číslo kurzu:

Datum konání:

01X_V5/19

dle potřeb zákazníka

XV5 Shape
- modifikace ploch a křivek s historií
- Smoothing, Design, Matching, Morphing,
Smoothing Curve, Design Curve, Matching
Curve

XV5 Design
- modifikace ploch a křivek bez historie
- Modelling, Control Points, Matching, Trim,
Untrim,
Curve Control Points, Curve Modelling, Curve
Matching

XV5 Analysis
- analýza ploch a křivek
- grafické řezy, diagnostické nasvícení,
odrazové křivky, inflexní křivky, Rendering
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Nadstavbová aplikace: CAX

Kontrolní a metodické nástroje používané v koncernu VW – VALIDAT V5, NTool, Netline.
OBSAH:
StandardPaket
- norma VW 01059
- NTool
- Netline
- KVS Plugin

Délka kurzu (dny):

Kapacita kurzu:

Místo konání:

1

6 účastníků

Ml. Boleslav / Liberec

Číslo kurzu:

Datum konání:

04CAX_V5/19

dle potřeb zákazníka

VALIDAT V5
- ukázka funkcionality formou kontroly
jednotlivých modelů a výkresů

Metodika
- strukturparty VW, ŠKODA
- konstrukce plastových a plechových dílů
- tvorba výkresů a ukládání do KVS
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hyper KVS

Systém pro správu konstrukčních dat v koncernu Volkswagen.

OBSAH:
- přihlášení do systému KVS
- uživatelská nastavení
- základní uživatelská práva a delegování
- vyhledávání a obstarávání dílů - PDA, ZWA
- ukládání dílů - PDA, ZWA
- Rozsahy

Délka kurzu (dny):

Kapacita kurzu:

Místo konání:

1

6 účastníků

Ml. Boleslav / Liberec

Číslo kurzu:

Datum konání

04KVS_V5/19

dle potřeb zákazníka
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