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Startér Catia 
Správa více typů nastavení 

Správa uživatelského nastavení 

 

Výpis licencí přes DSLS 

Spouštěč maker 
Přehled maker s filtrem 

Licencování maker 

Systémové info 

 

Metodika parametrického 

modelování (SED) 
Postupy modelování 

 Zásady správně strukturovaného pártu 

   Snadno editovatelný díl (SED) 

     Podpora makry 

Metodika modelování a 

dokumentace stroj. dílů a sestav 

(MoDo) 
Jednotná orientace dílů 

 Parametry 

   Odpadá rutinní práce s výkresy a kusovníkem 

     Výrazná podpora makry 

Tvorba a správa 

nastavení 
S novými release 

S novými zákazníky 

X 

Y 
Z 
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SED podpora 

MoDo Kusovníky 

MoDo Modely 

MoDo Výkres Gener 

Rozbarvení dílů a sestav 

DMU-řezy 

Drawing texty 

Duplikace pohledů 

Export import bodu 

Koordináty 

Max. průmět křivek 

Otvory kříže 

Přejmenuj díly 

Boundary box (A6) 

Schovej nepotřebné 

Smaž prázdné sety 

Spoje FEM 

Správa sestav 

Tabulky 

Toleranční body skel 

Update pohledů pozice 

WAD 

Kótování v PowerPointu 

Startér Catia 
Výpis licencí přes DSLS 

Spouštěč maker 

Zvýrazněné dále detailněji představené >> 
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Souřadnicový bod indikací na geometrii 

Extrém vybráním entity a indikací místa kde má extrém (bod) vzniknout 

Invert na konci geometr. setu, název dle setu 

Extrapolace plochy pomocí boundary (žádné edge) 

Blendová plocha výběrem 2 ploch a středové roviny, možnost volit rozvolnění X  

Symetrie pomocí axisu (face XZ) 

Klonování struktury geometrického setu bez geometr. entyt 

X 
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Modelování a dokumentace stroj. dílů a sestav 

(MoDo) 
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Pomocník pro 3D modelování strojírenských součástí 
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Hromadná tvorba výkresové dokumentace 
Možnost přelinkování z existujícího výkresu 

Generování kusovníku 

Dva možné přístupy: 

 

1. 3D modelování dle metodiky MoDo 

2. Dodatečné doplnění chybějících údajů a 

zorientování dílu 

Po zaškolení a zapracování konstruktérů dojde k úsporám 

20-40% pracnosti a odpadnutí rutinních úkonů oproti 

současnému stavu.  

Závisí na složitosti díla a jeho opakovatelnosti.  
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Modelování a dokumentace stroj. dílů a sestav 

(MoDo) - modely a kusovník  
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Přednastavené tvary s vyplněnými parametry 
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Hromadné přidání množiny parametrů do partu  

Hromadná změna current axisu 

Hromadná smazání pomocných entyt pro výpočet polotovarů 



Y 

X 
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Modelování a dokumentace stroj. dílů a sestav 

(MoDo) - výkresy  
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Vyplněné zákl. vlastností dílu 
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X 

Y 
Z 

Díl logicky ve shodě s current AXS 

Velikost formátu podle dílu 

  Základní rozmístění pohledů 

    Vyplněné razítko včetně čistého polotovaru 

      Pojmenovaný soubor výkresu 

JAKL 

60x40-230 
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Rozbarvení dílů a sestav 
Obarvení komponent sestavy podle různých definic 
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Komponenty jsou obarvovány okem rozlišitelnými odstíny barev 

Obarvení komponenty lze přenést i dovnitř partu 

Barvy možné odebrat a vrátit rozbarvení do defaultu 
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DMU-řezy 
Dávkové vytváření řezů 
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Podle vybraných rovin hromadně vytvoří průřezové křivky 

Rozdělí jedn. komponenty do geometr. setů se stejným názvem jako komponenta 

Pracuje i se soubory formátu CGR a 3DXML (strukturovaný) 
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Přejmenuj díly 
Dávkové přejmenování nebo sjednocení názvů komponent 

Makra Catia V5 

www.3Dvizual.cz 

Přidá nebo odebere řetězec z názvu komponenty 

Sjednotí Part Number, Instance Name a filename 

Vyčistí od nedovolených znaků (ukládání do databázových systému např. KVS) 
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