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  ايش دوموير پيشگفتار
 سال بـه چـاپ پـنجم    3 و پس از كمتر از      نظير قرار گرفت      را شاكرم كه ويرايش اول كتاب حاضر مورد استقبال بي          خدا

بـا  افـزار      نـرم   جديـد  هـاي   وجود آورد كه در ويرايش جديد عالوه بر مقايسة نـسخه            اين انگيزه را به   اين موضوع،    .رسيد
ا دست آمـد اسـتفاده كـرده و كتـاب حاضـر ر               به مدتخوردهايي كه در اين      باز  از روز كردن كتاب،    هاي قبلي و به     نسخه

  . خدمت شما خوانندگان عزيز تقديم دارم،پربارتر از گذشته
  : مطالب زير نيز آورده شده است، مطالب ويرايش اول بازنگريدر اين كتاب عالوه بر

توان براي هـر      نابراين از اين كتاب مي    ب.  در اين كتاب به تفكيك آمده است       R23 تا   R19هاي    مقايسة نسخه ) الف
  . شده استبه روشني توضيح داده كجا تفاوتي وجود داشته باشد  هرهاي ياد شده استفاده كرد و يك از نسخه

  .افزار آورده شده است  مطالب جالب ديگري جهت آشنايي بيشتر با نرم، صفرفصلدر ) ب
شود   جا تأكيد مي     در همين  .كند   خبره مي   كار آنها شما را در ادامه     كه انجام    شده تعدادي تمرين اضافه     ،اول فصلدر  ) ج

  .باشد مياي  هاي حرفه  ترسيم پروفايل،ايه و اساس يك طراحي خوب را جدي بگيريد چرا كه پSketchكه محيط 
ـ   صورت كاربردي آموزش داده شده و تمريناتي نيز اضافه شده           بسياري از دستورات به   در فصل دوم    ) د ا ، همچنين ب

  .هايي سعي در انتقال تجربة طراحي براي شما عزيزان شده است بيان مثال
 پرداخته و در چند مثال از اين ابـزار  Publication به بحث ،در فصل سوم عالوه بر اضافه كردن چندين تمرين   )    ه

  . صحبت شده استCgoهاي   و كمي هم در رابطه با فايلشدهقدرتمند استفاده 
 و از   شـده اضـافه   مختصري   مطالب   نيز GD&Tتر آمده است و در رابطه با          هاي كاربردي    مثال در فصل چهارم  ) و

  .هاي دوبعدي معرفي شده است  ايجاد نقشهبراي )Template(هاي نمونه  تر فايل همه مهم
ي هـاي بعـد     رات هنوز هم محتاج نظرات خوب شما خوانندگان عزيز هستم تا انشااهللا در ويـرايش              يبا همة اين تغي   

  .بتوانم كتابي پربارتر از كتاب حاضر ارائه كنم
 از جمله دوست و همكار خوبم جناب        ،اند  در خاتمه جا دارد از تمام كساني كه در ويرايش دوم كتاب مرا ياري كرده              

 كمـال   است، GD&Tنظير در طراحي مهندسي و يكي از بهترين اساتيد            آقاي مهندس پدرام عابديني كه جزء افراد كم       
  . قدرداني را داشته باشمتشكر و
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  ويرايش اول پيشگفتار
ار طراحـي و    افـز   نظيـر نـرم     هـاي بـي      مهندسي به ابزارهاي مناسب و همچنين باتوجه بـه قابليـت           ةباتوجه به نيازهاي جامع   

افـزار   كارگيري اين نـرم  در چند سال گذشته، استفاده و ب2 توليد محصولة ، از جمله مديريت چرخ CATIA1 V5مهندسي
افزار را در دست تأليف داشتم تصور اين كـه            كه اولين خودآموز اين نرم     ، زماني 1381روز افزايش يافت و شايد در سال         به روز

امـا  . رسـيد  نظـر مـي    جلد برسـد بعيـد بـه   40 به بيش از CATIAعداد تأليفات در رابطه با    سال ت  11بعد از گذشت كمتر از      
افـزار    حال كه ايـن نـرم     . گران باز كند    خوبي در بين طراحان و صنعت        توانست جاي خود را به     CATIAافزار    خوشبختانه نرم 

ت در آن گنجانـده شـده باشـد احـساس           قابليت خود را نشان داده است ضرورت وجود مرجعي كامل كه بتواند تمام جزئيـا              
افـزار     سال تدريس ايـن نـرم      11 ة كتاب اول و همچنين تجرب     ةشد به همين دليل در اين كتاب سعي شده است از تجرب             مي

راحتي قابل فهم باشد بتواند تمام نكات الزم و ضـروري             اي ارائه شود كه عالوه بر اين كه، به          گونه  استفاده شود و مطالب به    
گـران، اسـاتيد و    عنوان مرجعي مورد استفاده شـما دانـشجويان، طراحـان، صـنعت            ر داشته باشد و اين كتاب بتواند به       را در ب  

  .رساند افزار به مقصد مي بكارگيري تمرينات هدفمند در اين كتاب شما را در فراگيري اين نرم. كاربران عزيز قرار گيرد
ترتيـب در بخـش       كه به  CAD3/CAM4/CAE5افزاري با قابليت       نرم CATIAافزار بايد گفت      در رابطه با اين نرم    

CAD    ر      ها به    طراحي قطعات و مجموعهصورت اجسام توپ(Solid)    و سطوح (Surface) تـوان    پذير اسـت و مـي        امكان
CATIA در بخش . افزار موجود دانست نظيرترين نرم  را در اين زمينه بيCAMافزارهاي تخصصي در رابطه  ، گرچه نرم

كـه بـسياري از كـاربران تـرجيح          طوري  افزارها رقابت كند، به      توانسته با آن نرم    CATIAكاري وجود دارد ولي      اشينبا م 
كـه   حـالي   در CAEامـا در بخـش      .  استفاده كننـد   CATIA از   CNCهاي     كُد براي دستگاه   Gدهند جهت استخراج      مي

CATIA  گرچـه  . باشـد   رهاي تخصصي تحليل مهندسي نمـي     افزا  هاي خوبي است، ولي قابل رقابت با نرم          داراي قابليت
  .كلي مرتفع كرده است  اين مشكل را بهCATIA ةافزارهاي تحليل تحت نسخ استفاده از نرم

طوري كه امكان طراحي       قوي باشيم به   CADدنبال    افزار بايد به    گيريم كه در اين نرم       كوتاه نتيجه مي   ةاز اين مقدم  
  . پيچيدگي، فراهم باشدة با همهاي اطرافمان تمام قطعات و مجموعه

  :اين چهار بخش عبارتند از. افزار آشنا خواهيد شد در اين كتاب با چهار بخش مهم نرم
1. :Sketcherمنظور ايجاد حجم هاي الزم به  محيط ايجاد پروفيل  
2. :Part Designهاي اصلي و تركيب آنها، تبديل سطوح   محيط ايجاد حجم(Surface) به Solid اد درخـت   و ايجـ

  هاي ورودي غيرپارامتريك طراحي براي فايل
3. :Assembly Designهاي مونتاژي هاي مونتاژي، ايجاد مدل انفجاري و كنترل كامل مجموعه  محيط ايجاد مجموعه  
4. :Generative Draftingاستاندارد الزم داردةبعدي با اعمال جزئياتي كه يك نقش هاي دو  محيط ايجاد نقشه .  

                                                 
1. Computer Aided Three – dimensional Interactive Application 
2. Product Lifecycle Management 
3. Computer Aided Design 
4. Computer Aided Manufacturing 
5. Computer Aided Engineering 



ي  

هـا در فـصل    از اين پروفيل. صورت پارامتريك وجود دارد   هاي ساده و پيچيده به      در فصل اول، امكان ايجاد پروفيل     
كنـيم و از   قطعات ساخته شده را در فصل سوم با هم مونتـاژ مـي  . كنيم مختلف، استفاده ميهاي   دوم، براي ايجاد حجم   

اما قبل از شروع اين     .  دوبعدي تهيه كرد   ةتوان در فصل چهارم، جهت ساخت و كنترل، نقش          قطعات تكي و مونتاژي مي    
هـاي اصـلي      بـل از شـروع فـصل      بنابراين ق .  آشنا شويد  CATIA عزيز با محيط     ةها ترجيح داده شده شما خوانند       فصل

  .پردازيم  در فصل صفر ميCATIAطور مفصل به توضيح آشنايي با محيط  به
 همراه كتاب مطالب قابل استفاده باشد ولي اسـتفاده از        DVDگرچه در اين كتاب سعي شده است بدون استفاده از           

DVD          از دستورات آمده است كمك فراواني هايي هاي آموزشي و مثال   همراه كتاب كه در آن تمرينات حل شده و فيلم 
  .در يادگيري سريع است

ـ          ةخلق يك اثر بدون اشكال كار دشواري است بنابراين از شما خوانند             نظـرات و    ة عزيـز خواهـشمند اسـت بـا ارائ
  .پيشنهادات خود ما را ياري كنيد

 از جمله دانشجويان مركز آموزش      اند تشكر كنم    در اينجا جا دارد از تمام كساني كه در خلق اين اثر مرا ياري كرده              
كه در بازخواني اين كتاب مرا ياري نمودند و همچنـين همكـاران عزيـز شـركت تحقيـق      ) عج(عصر  عالي دختران ولي  

  .طراحي و توليد موتور ايران خودرو
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