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על הקורס
פתרון חדשני ומקיף לתכנון, שרטוט, ניהול מידע ופרויקטים בתחומי ההנדסה האזרחית, כגון פיתוח אתרים, תכנון דרכים, 

ניהול תשתיות רטובות, תאום תשתיות וניתוח השטח. הפלטפורמה מיועדת למהנדסים אזרחיים, מתכננים, מודדים
ושרטטים המשתמשים במודל הנדסי תלת ממדי דינאמי המקשר בין שרטוטי תכנון לשרטוטי ביצוע.

השימוש בטכנולוגיה המתקדמת מקצר משמעותית את משך הזמן הנדרש ליישום שינויים תכנוניים והערכת מספר 
תרחישים, ומאפשר:

• לעדכן אוטומטית את הפרויקט כולו בכל שינוי ובכל שלב.
• לבצע פרויקטים בצורה מהירה, חכמה ומדויקת יותר.

• לשמור על תיאום מלא בין בעלי העניין והמידע לאורך כל שלבי הפרויקט.

ביצוע העבודה בתוך מודל תלת ממדי דינמי חוסך זמן ומאפשר לצוותי העבודה ולכל הגורמים המעורבים בפרויקט לתכנן 
תשתיות, לבצע עדכונים אוטומטיים, לשתף פעולה, ולבדוק בקלות ויעילות אפשרויות עיצוב, ניתוח, ביצוע פרויקטים 

ותיעוד באיכות גבוהה. התוכנה אינטגרטיבית לכל פתרונות התוכנה בתחום התשתיות וה-GIS באמצעות תהליך יבוא ויצוא 
חכם של הישויות לפורמטים שונים.

מטרת הקורס
• הקניית כלים בסיסיים לעבודה בתוכנת

    Autodesk Civil 3D תוך ניצול יתרונותיה המהותיים.

קהל יעד
• מהנדסי כבישים 

• משתמשים חדשים

דרישות קדם 
ידע בתוכנת AutoCAD, ידע בסיסי באנגלית

היקף הקורס 
40 שעות מלאות, מתקיים פעם בשבוע, במשך 10 מפגשים.

תוכנית הקורס:
1. הכרת ממשק למשתמש

     • AutoCAD Settings / Drawing Settings - Template קנה מידה, מערכת קואורדינטות,
.Import ,משרטוט אחר ,Prospector מתוך Settings יבוא של Prospector & Settings       

    • Styles - הכרה ותרגול יצירת סגנון חדש.
    • Labels - הכרה ויצירת ועריכת תגית.

    • Civil 3D IL - פקודות עזר בנושאים שונים ישולבו בפרקים הרלוונטיים.
    • הצגת הפרוייקט עליו יתרגלו את השעורים הבאים

Surface .2 - משטח )מודל תלת ממד של השטח( וחישובי עבודות עפר
.DWG מתוך , REG DIS נקודות - Create Surface •    

    • Edit Surface - עריכת המשטח על פי גבול )Boundary( אורך משולשים, עריכה כללית
Water Drop •    

Elevations •    
Slopes •    

Watersheds •    
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 Earthworks Dashboard •    
    • כמות חפירה ומילוי על ידי השוואה בין שני משטחים

Quick Profile •    
Annotation - Spot elevation, Contours •    

Alignment .3 - צירים
Create Alignment from Polyline / by Layout •    

Alignment Labels / Add Labels •    
 Super elevation •    

Create Sample Lines •    

Quick Profile / Profile / Profile View .4  - חתכים לאורך
Quick Profile from Polyline •    

Profile from Surface / Profile View •    
Profile by Layout •    

Profile Style / Labels •    
 Profile View Style / Add Labels •    

Project Object to Profile View •    
Profile Bands •    

Junction – Profile Lock •    
Annotation •    

Assembly .5 - חתך טיפוסי
Assembly – Subassemblies •    

Styles-Code Set Styles •    

Corridor .6 - תכנון כביש
Create Corridor •    

 Regions / Frequency •    
Corridor Regions •    

Corridor Section Editor •    
Create Corridor Surface •    

Corridor Surface Boundaries •    
 Target Surface / Other Targets •    

Edit Corridor •    

Sections .7  - חתכים לרוחב
Create Section Views •    

Section View Bands •    
Earthworks •    

- Pipes Network .8
     תכנון מערכת צנרת תת קרקעי

Create by Layout •    
Create from Polyline •    

Create from Feature Line •    
Draw Parts in Profile View •    

Labels / Table •    
Pipes Network •    

Profile / Bands data       
Annotation •    

9. תכנון פני שטח
Grading - )עבודות עפר(     

Site •    
Create Feature Line •    

from Polyline / by Layout       
Create Grading / Edit •    

Reservoir •    
Trench •    

Stage Storage •    
)Accumulative Volume(       

Earthworks Calculations •    
Parcels Create / Site / Style •    
Parcels Create / Site / Style •    

10. שיתוף
Data shortcuts •    
Infraworks 360 •    


