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REZUMAT. Lucrarea se adreseaza inginerilor proiectanţi care doresc să aprofundeze cunoştinţele de bază ale softului Catia 
prin utilizarea modulelor Catia Aerospace Sheet Metal Design (ASL). Se presupune cunoaşterea prealabilă a unuia sau mai 
multor module de bază ale Catia, în special a modulului de solide Part Design. 
 
Cuvinte cheie:  structură de aviaţie, optimizare, proiectare, ASL. 
 
ABSTRACT. This work is intended to help the mechanical design engineers to improve their basic knowledge of the Catia 
Computer aided design software by using the ASL module (Aerospace Sheet Metal Design). The prerequisites are a good 
understanding of one or more Catia modules, especially Part Design. 
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1. INTRODUCERE 

La începutul anilor ’70 s-a introdus pe scară largă 
proiectarea mecanică asistată de calculator. Una 
dintre primele firme care s-au folosit de PC a fost 
compania Dassault. Compania a înfiintat în 1981 
propriul program de design pe computer, denumit 
Catia. Compania Boeing este una dintre primele firme 
care au utilizat extensiv calculatorul în proiectarea 
avioanelor. Începând cu anul 1984, Boeing a început 
proiectarea avionului de pasageri B777, utilizând în 
acest scop programul Catia V3 al firmei Dassault 
Systemes. 

Catia a evoluat în timp de la versiunea 3, 
ajungând în prezent la versiunea 6, majoritatea 
firmelor de proiectare aerospaţială şi de automobile 
utilizând la aceasta dată pe scară largă versiunea 5. 

2. PREZENTAREA PRINCIPALELOR 
PIESE ALE FUZELAJULUI 
AERONAVELOR 

În proiectarea avioanelor este esenţială folosirea 
de materiale usoare, optimizate ca formă şi dimen-
siuni, pentru a prelua sarcinile din exploatare fără 
modificarea proprietăţilor. 

Structura de rezistenţă la fuzelajul unui avion este 
compusă din cadre, lise şi înveliş, acestea preluând 
majoritatea sarcinilor la care este expus avionul pe 
întreaga durată a vieţii. Învelişul este compus în 
general din tablă subţire de aluminiu cu grosime de 
câţiva milimetri. Lisele şi cadrele sunt profile din 
aluminiu montate longitudinal, respectiv transversal 
pe înveliş, cu ajutorul niturilor. Legătura între lise şi 
cadre se face prin intermediul unor suporturi nituite.  

Învelişul, cadrele şi suporturile pot fi realizate din 
tablă de aluminiu îndoită, iar cadrele din profile de 
aluminiu. Avantajul pieselor din tablă este că 
procedeele de fabricaţie sunt mai puţin costisitoare şi 
mai simple decât ale celor uzinate. De aceea sunt 
folosite pe scară largă în industria aeronautică. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Structura unui fuzelaj de avion – cadre, lise, înveliş. 
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3. PREZENTAREA MODULUL DE TABLE 
CATIA AEROSPACE SHEET METAL 
DESIGN (ASL) 

Proiectarea structurilor de aviaţie se poate face, 
pentru piese uzinate, cu modulul Solid design din 
Catia, cunoscut deja pe scară largă, sau cu modulul 
GSD (Generative Shape Design) pentru piesele mai 
complexe, iar pentru piese subţiri cu grosime 
constantă se recomandă folosirea modulului de table 
de aviaţie Catia Aerospace Sheet Metal Design 
(ASL). Desigur că se poate folosi ca alternativă şi 
opţiunea Thicksurface, după ce a fost realizată 
suprafaţa exterioară cu modulul GSD. 

 

 
 

Fig. 2. Prezentarea elementelor principale ale pieselor  
din tablă îndoită 

 
Premisa ASL este că piesele au grosime con-

stantă. Prima etapă constă în stabilirea parametrilor, 
cum ar fi grosimea, K-Factor, raza de îndoire etc. 

, ca în meniul de mai jos.  

 

 
 

                
 

Fig. 3. Crearea unei plăci de 
bază (Web). 

Fig. 4. Crearea unei flanşe cu 
raze şi a unei găuri. 

      
 

Fig. 5. Crearea unei trepte (joggle). 
 

 
 
Fig. 6. Crearea unei găuri de 

uşurare (lightning hole). 
 

 
 

  
 

Fig. 7. Crearea de ambutisări. 
 

Pentru a vizualiza piesa desfăşurată (în stare 
neîndoită) se foloseşte funcţia  Folded/Unfolded 

View . 

        
 

 
Fig. 8. Crearea piesei desfăşurate. 

 
 
 

 

 
 

Fig. 9. Tabel cu funcţiile de bază ale ASL. 
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Etapa următoare este crearea unei plăci de bază 

(Web),  apoi urmează îndoirea tablei prin 

crearea flanşelor (flange sau surfacic flange), 

, iar apoi urmează operaţiile secundare, 

precum ambutisări, găuri de uşurare, trepte etc. 
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Manifestări ştiinţifice 
 
 
 

În data de 26 aprilie a.c., Asociaţia Generală a Inginerilor din România a organizat în sala de 
conferinţe din Calea Victoriei nr. 118, Bucureşti, cea de a opta ediţie a simpozionului ştiinţific 
PROGRESUL TEHNOLOGIC – REZULTAT  AL CERCETĂRII, cu tema Progresul tehnologic şi 
IMM-urile.  

Atât subiectele abordate, cât şi specialiştii care au susţinut comunicările (din mediul academic sau 
din unităţi de cercetare şi industrie), din Bucureşti şi din alte localităţi din ţară (Craiova, Târgovişte, 
Timişoara, Petroşani etc.) s-au caracterizat prin diversitate, ceea ce a asigurat auspicii dintre cele mai 
favorabile pentru tratarea competentă a temei manifestării. Au fost prezentate lucrări privind 
fiabilitatea ca model de inovare tehnologică, utilizarea aeronavelor fără pilot, cercetarea românească în 
domeniul energiei nucleare în context european, adaptabilitata sistemelor mecatronice, protecţia 
intelectuală a rezultatelor cercetării ştiinţifice, maşini şi echipamente realizate în parteneriat de către un 
IMM şi o unitate de cercetare de tip INCD, sistemele adaptronice inovatoare mecatronice şi 
integronice, soluţii eficiente de exploatare a energiei regenerabile, protecţia la şocuri, vibraţii şi mişcări 
seismice a construcţiilor şi reţelelor de conducte, convergenţa economică a României, riscul specific 
activității de demolare a obiectivelor industriale, măsurarea 3D a reperelor complexe din industria auto 
utilizând scanarea laser ş.a. Lucrările vor fi publicate în Buletinul AGIR.  

 
 
 

 


