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  ويرايش دوم پيشگفتار
 اين انگيـزه را  بار دگر خدا را شاكرم كه جلد دوم اين كتاب نيز مورد توجه، استفاده و استقبال شما عزيزان قرار گرفت و               

روز شـدن   د و همچنين بـا بـه   شونظرات شما عزيزان اعمال      وجود آورد تا بعد از چهار بار چاپ در ويرايش جديد نقطه            به
  .پذير گرداند افزار طراحي مهندسي را با راندمان باال امكان ترين نرم روز شود تا استفاده از قوي به افزار، اين كتاب نيز نرم

  :ين ويرايش آمده است شامل موارد زير استتغييراتي كه در ا
  .ده استشافزار به آن اضافه  هايي كه در ويرايش جديد نرم  توضيح كامل دستورات و گزينه)الف
  . توضيح و تكميل مواردي كه توسط خوانندگان ويرايش قبل به اينجانب منتقل شده است)ب
. هـا    چنـدين معمـاي ديگـر در بـين تمـرين           ضافه كـردن  اضافه كردن چندين تمرين ديگر در فصل ششم و همچنين ا          ) ج

  . مهم استةلئجا جا دارد تأكيد كنم كه مطالعه را با تفكر همراه كنيد و هدف از طرح اين معماها نيز همين مس همين
  قبل از شروع طراحي) نقاط  كردن ابرAlign( تنظيم ابرنقاط ة بكارگيري بيشتر ابرنقاط و توضيح كامل نحو)د
   فصل قبل در انتهاي هر فصل5 براساس 6 فصل هاي ك تمرين تفكي) ه
  هاي بيشتر  اجراي پروژهبراي فايل 28 همراه كتاب به DVDنقاط موجود در   افزايش تعداد ابر)و

يـزان در حـد اضـافه       اند حتي اگر كمك اين عز      كرده عزيزاني كه در ويرايش اين كتاب مرا ياري          ةدر خاتمه از هم   
نظرات  وده است كمال تشكر و قدرداني را دارم و اميد است با ريزبيني و توجه شما عزيزان از نقطه ب"،"كردن يك كاما 
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  ويرايش اول پيشگفتار
در رابطه با “ CATIAافزار طراحي مهندسي  ترين مرجع نرم كامل”يم در جلد دوم كتاب همانگونه كه وعده داده بود

  .كاري صحبت خواهد شد نقاط و قطعات خمسطوح، ابر
همانگونه كه در جلد . شما براي استفاده از اين كتاب بايد حداقل با فصل صفر، يك و دو از جلد اول آشنا باشيد

 در CATIAاست اما قدرت و شگفتي  CAD1افزار در بخش  ترين نرم  قويCATIA افزار اول تأكيد كرده بوديم، نرم
 ةنحو.  ايجاد كردSolidتوان با  صورت سطوح است چرا كه قطعات ساده و كمي پيچيده را مي ايجاد قطعات به

  .صورت مفصل توضيح داده شده است  در فصل دوم جلد اول بهSolidكارگيري ب
 تأكيد بر جايگاه هر يك از دستورات و آموزش صحيح روش طراحي است؛ موضوعي  بسيار مهم در اين كتابةنكت

 ةهمچنين توضيح هم. اكنون در بازار است به غلط آموزش داده شده است كه متأسفانه در بعضي از تأليفاتي كه هم
عنوان مرجعي  واند بهت نظير اين كتاب است كه مي طور كامل با تمام پارامترهاي آن از ديگر خصوصيات بي دستورات به

  . همگان قرار بگيردةكامل مورد استفاد
  :ند ازا پردازيم كه عبارت  ميCATIAهاي  ترين بخش در اين كتاب به مهم

1.  Generative Shape Design (GSD) :     در اين فصل با روش ايجاد انواع سطوح و مـدل سـيمي كـه در اكثـر
 به سـطوح و ايجـاد سـطوح پيچيـده و            (Solid) ها  تبديل حجم . يدشو  باشد آشنا مي    نياز ايجاد سطح مي     مواقع پيش 

  .پيشرفته از مباحث اين فصل است
2.  Digitized Shape Editor (DSE): استفاده ة، نحو 2در اين فصل با ابرنقاط (DSE)آشنا   و لزوم استفاده از آن 

  .نظير بسيار گسترش يافته است ي بيها دليل قابليت استفاده از اين تكنولوژي در چند سال گذشته به. شويد مي
3.  Quick Surface Reconstruction (QSR):     اين فصل كه مكمل فصل قبل است، براي تبـديل ابرنقـاط بـه

طـور   توان بـه  توانستيم مدل سيمي ايجاد كنيم ولي در اين فصل مي در فصل قبل فقط مي  . شود  سطوح استفاده مي  
هاي   ها و نقاط ضعف و قدرت هر يك از اين دو فصل در فصل               محدوديت. مستقيم ابرنقاط را به سطوح تبديل كرد      

  . آمده است3 و 2
4.  Shape Sculptor (ShS): روي آن اعمال كرد  را توان قبل از تبديل ابرنقاط به سطح، تغييراتي در اين فصل مي

  .صنعتي بسيار كارآمد باشدتواند براي انجام طراحي  اين محيط مي.  اصلي ايجاد شودةتا محصولي متفاوت از قطع
5.  Generative SheetMetal Design (SheetMetal) :طراحـي قطعـاتي كـه    ةتوانيم با نحـو  در اين فصل مي 

هاي اين محيط اسـت كـه در          كاري از قابليت    قطعات خم  ةايجاد گسترد . شوند آشنا شويم    كاري ايجاد مي   توسط خم 
  .ساخت قطعات بسيار مهم است

كـارگيري هـر يـك از دسـتورات از       روش انجام هر يك و جايگاه ب      . است دوازده تمرين ارائه شده       كتاب 6در فصل    .6
 همراه كتاب موجود بوده و مراجعه به آنها شما را           DVDهاي اين تمرينات در       فايل. هاي اين تمرينات است     ويژگي

                                                 
1. CAD = Computer Aided Design 
2. Cloud Of Points 



ي  

اين .  آشنا خواهيد شدDMU 2D Viewer با محيط 9در تمرين . كند در يادگيري روش صحيح طراحي كمك مي
  .محيط بسيار ساده اما بسيار كاربردي و مهم است

  .تواند براي انجام تمرين بيشتر مفيد باشد  فايل ابرنقاط ارائه گرديده است كه مي18انتهاي تمرينات هم  در
  ... مدل سيمي و Solidاما قبل از شروع هر يك از اين شش فصل، در فصل صفر با مفاهيم سطوح، ابرنقاط، 

  .شويم آشنا مي
ها در كادري   همراه كتاب آمده است كه نام اين فايلDVDهايي در  براي فهم بهتر هر يك از دستورات، فايل

 DVDگرچه در اين كتاب سعي شده است بدون استفاده از . باشد  فايل مية شمارةدهند همانند زير آمده است كه نشان
  .كند  سرعت فراگيري مطالب را چندين برابر ميDVDاز بتوان مطالب را دنبال كرد اما استفاده 

  

  .اند تشكر و قدرداني كنم  اين كتاب مرا ياري كردهةدر اينجا جا دارد از تمام كساني كه در تهي
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