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 Prezentarea modulului Catia Composite  
Part Design (CPD) 
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REZUMAT. Lucrarea se adresează inginerilor proiectanţi care doresc să aprofundeze cunoştinţele de baza ale 
softului Catia prin utilizarea modulelor Catia Composite Part Design (CPD). Se presupune cunoaşterea 
prealabilă a unuia sau mai multor module de bază ale Catia, în special a modulul de solide Part Design. 

Cuvinte cheie: proiectare aerospaţială, structură din materiale compozite, Catia Composite Part Design. 

ABSTRACT. This paper addresses the design engineers who want to upgrade their basic knowledge of Catia 
software using Catia Composite Part Design (CPD) modules. It requires prior knowledge of one or more basic 
modules of the Catia, in particular the solids Part Design module.  

Keywords: aerospace design, composite structure, Catia Composite Part Design. 

Într-o lucrare anterioară am menţionat faptul că 
majoritatea firmelor de proiectare aerospaţială şi 
automobile utilizează la aceasta dată pe scară largă 
Catia versiunea 5. În ultimii ani, odată cu validarea 
tehnologiilor şi materialelor compozite şi mai ales a 
introducerii pe scară largă în industria aeronautică a 
structurilor din materiale compozite, a apărut ne-
cesitatea folosirii la maximum a performanţelor 
calculatoarelor moderne. Astfel au apărut în cadrul 
Catia module speciale dedicate proiectării diverselor 
piese, cum ar fi modulul CPD (Composite Part 
Design), dedicat proiectării pieselor din materiale 
compozite şi care este o veritabilă unealtă pentru 
inginerii proiectanţi, în domenii precum aeronautica 
sau industria automobilelor (Formula 1), dar şi în alte 

domenii, aplicaţiile materialelor compozite fiind ex-
trem de variate. 

Analiza structurilor de aviaţie din materiale 
compozite. Industria aeronautică este domeniul de 
vârf în care utilizarea materialelor compozite este 
cea mai importantă, datorită proprietăţilor fibrelor de 
carbon şi implicit a greutăţii reduse, proprietăţi men-
ţionate într-o lucrare anterioară. 

În ultimii ani, ponderea fibrelor de carbon în in-
dustria aeronautică a ajuns la peste 50% din structura 
avionului. Un exemplu recent este avionul Boeing 787, 
a cărui structura primara este prezentată mai jos. 

Câteva proprietăţi importante ale materialelor 
compozite: 

– conductivitate electrică scăzută; 
 

       
 

Piese realizate parţial sau integral din materiale compozite în 
industria aeronautică: ampenaj orizontal şi vertical, fuzelaj, 

aripi, suprafeţe de comandă. 
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– realizează coroziune galvanică în contact cu 
metale şi în prezenta umidităţii (lichide); 

– comportarea acustică şi termică este diferită 
faţă de ale metalelor; 

– nu prezintă ecranare electromagnetică; 
– reparaţiile pieselor compozite sunt mai dificil 

de realizat datorită dificultăţii inspectării şi detectării 
defectelor; 

– prezintă toxicitate ridicată în caz de incendiu 
datorită răşinilor impregnate; 

– toleranţele pieselor compozite sunt mai greu de 
respectat datorită coeficientului de dilatare termică mic. 

 

Prezentarea modulului CPD. Cu ajutorul 
modulului CPD se pot realiza pliuri în 3 feluri:  

– pliu cu pliu; 
– pliuri din zone; 
– automat cu opţiunea GRID, valabilă de la 

versiunea Catia V5R18 în sus. 
În cele ce urmează va fi prezentată opţiunea GRID. 

 
Prezentarea modulului CPD –Grid Approach 

 
Metodologia de lucru 

 

 
 

Primul pas este crearea suprafeţelor, curbelor, liniilor care definesc geometria de bază a piesei,  
cu ajutorul modulului GSD – Generative Shape Design. În cazul de faţă este modelată o porţiune de fuzelaj 

 
 
 

Liniile albe reprezintă intersecţia 
teoretică a planelor lonjeroanelor şi a 
planelor cadrelor cu suprafaţa exteri-
oară a fuzelajului (loft). Se defineşte 
sistemul de coordonate (Rosette). 
 
 
 

 
Apoi se alege materialul din catalog. Se pot defini fibre de carbon, de sticlă etc. şi se defineşte panoul de 
referinţă (grid panel). 

 

 

Rosette 
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Etapa următoare este definirea zonelor cu pante şi apoi se alege panoul care limitează porţiunea de fuzelaj. 
 

 
 

Se editează pentru fiecare celulă numărul de pliuri şi orientarea. Rezultatul este un panou cu grosimi 
diferite în funcţie de valorile necesare. 

 

 
 

Următorul pas consta în plasarea virtuala a pliurilor. (Grid virtual stacking). 
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Se generează pliurile automat cu opţiunea « plies generation ». 
 

 
 

Se definesc zone cu grosime constantă: iso-thickness area group. 
 

 
 

La final se alege butonul pentru generarea modelului solid 
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Modelul solid rezultă automat: 
 

 
 

Principalele butoane ale modulului CPD 
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