
 

TT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CIVIL 3D 

1 Tiếp nhận hồ sơ đăng ký và làm lễ khai giảng khóa học 

2 Giới thiệu chung về phần mềm Civil 3D 

- Tổng quan về phần mềm 

- Giao diện phần mềm và các tính năng 

- Giải thích các thuật ngữ 

- Tạo điểm khảo sát và tùy biến hiển thị 

3 Xây dựng và phân tích bề mặt địa hình 

- Xây dựng bề mặt từ các dữ liệu 

- Tạo bề mặt cho ao, hồ 

- Phân tích bề mặt: đường đồng mức, hướng nước chảy, điểm tụ thủy, phạm vi cao độ 

- Xuất báo cáo địa hình 

4 San nền 

- Thiết kế san nền phương pháp tính nhanh 

- Thiết kế san nền dạng ô lưới 

5 Chia sẻ dữ liệu và thiết kế bình đồ và trắc dọc tuyến đường 

- Chia sẻ dữ liệu 

- Thiết kế bình đồ 

- Thiết kế trắc dọc 

- Hiệu chỉnh siêu cao 

6 Thiết kế mặt cắt ngang điển hình 

- Thiết kế mặt cắt ngang tùy biến từ Subassembly Composser 

7 Trắc ngang chi tiết và khối lượng 

- Trình bày hiển thị trắc ngang 

- Xuất bảng thống kê khối lượng  

8 Thiết kế nút giao thông 

- Thiết kế bình đồ nút giao 

- Tính khối lượng nút giao 

9 Thiết kế hệ thống thoát nước thải 

- Khai báo thông số cống, hầm ga 

- Bố trí mạng lưới thoát nước thải 

- Thể hiện bản vẽ 

10 Thiết kế hệ thống thoát nước mưa 

- Khai báo thông số cống, hầm ga 

- Bố trí mạng lưới thoát nước mưa 

- Kiểm tra và xử lý giao cắt  

- Bảng thống kê khối lượng hệ thống thoát nước 

- Thể hiện bản vẽ  

11 Kiểm tra và kết thúc khóa học  

 


