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Catia V5 jest jednym z najbardziej zaawansowanych programów CAx dostępnych obecnie na rynku. Kto 

kiedykolwiek miał styczność z tym programem z pewnością jest świadom, jak wiele jest on w stanie 

zaoferować i jak wiele różnorakich modułów znajdziemy w tym środowisku.  

Wychodząc naprzeciw naszym klientom (i nie tylko) razem z zespołem trenerów IBS Poland chcemy 

rozpocząć cykl materiałów pokazujących ciekawe wskazówki dotyczące pracy w produktach Dassault 

Systemes, w szczególności w Catii.  

Pierwszy materiał dotyczyć będzie zagadnień związanych z ustawieniami widoku (to co znajduje się pod 

zakładką View, w głównej części okna. 
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Z pewnością każdy zna podstawy manipulacji i poruszania się w systemie. W tym materiale skupimy się na 

bardziej zaawansowanych i mniej znanych funkcjonalnościach.  

W dużym skrócie:  

W pkt. 1 mamy funkcje odpowiadające za widoczność poszczególnych Toolbarów (pasków narzędzi) oraz 

dostęp do wszystkich poleceń związanych z otwartym typem pliku ( w tym wypadku z modelem złożenia 

.catproduct).  

W zakładce 2 znajdują się funkcje dotyczące tego co widzimy aktualnie na ekranie. Czasami zdarza się, że 

po otwarciu modelu w Catii nie widać żadnej geometrii na ekranie. Jednym z powodów może być 

odznaczona pozycja Gemoetry. Poprzez Reset Compass możemy też przywrócić ustawienie kompasu do 

pozycji bazowej wynikającej z układu globalnego i ustawienie go w prawym górnym rogu ekranu.  

 

Geometry Overciew pozwala wybrać interesującą nas część modelu i zcentrować na niej widok. Podobnie 

zadziała funkcja Specifications Overview w przypadku „drzewka” historii.  
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W części 4 mamy standardowe funkcje do manipulacji, obracania, przybliżania widoku. Szczególnie 

przydatna jest tutaj funkcja Fit All In, która ma za zadanie wyśrodkować całą geometrię na ekranie. 

Przykładowo, gdy model jest zaprojektowany w jakimś odległym układzie współrzędnych, pozwala to 

szybko odnaleźć niewidoczną początkowo geometrię.  

Named Views… pozwala na dodanie swoich własnych ustawień kamery. Jeżeli cyklicznie potrzebujemy 

korzystać z jakiegoś niestandardowego ustawienia kamery, z łatwością możemy dodać i nazwać swoje 

własne widoki.  
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Z pewnością najwięcej mniej znanych i wykorzystywanych funkcjonalności znajduje się w zakładce 6. 

Render Style pozwala na zmianę wyświetlania modelu na ekranie poprzez sterowanie widocznością 

krawędzi, materiałem itp. Przydatnym trybem jest Customize View, który pozwala na własnoręczne 

zdefiniowanie własności graficznych. Np. jeżeli często korzystamy z analizy pochyleń (Draft) lub krzywizny 

(Curvature) to wygodnym będzie ustawienie sobie widoku z krawędziami oraz z widocznym materiałem. 

Pozwali nam to uniknąć wyświetlania się uciążliwego komunikatu o konieczności zmiany widoku na widok 

z materiałem.  

 

Pod polem Navigation Mode możemy ustawić przyciąganie do widoków podstawowych (VIewpoint 

snapping). Według mnie to akurat mniej przydatna funkcjonalność. Zdecydowanie bardziej przydatna 

wydaje się funkcja Multi-view customization, dlatego że pozwala ona na zdefiniowanie widoków 

podstawowych w zależności od różnych układów współrzędnych. W moim wypadku widać, że rzut 
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izometryczny jest odwrócony tak, że oś „X” jest skierowana w stronę ekranu, a nie od ekranu, jak to jest w 

standardzie.  

 

Kolejne polecenie Lighting pozwala na zmianę oświetlenie modelu, zarówno poprzez typ źródła światła, jak 

i jego kierunek oraz intensywność. Może to być przydatne do wzrokowej analizy jakości powierzchni, 

szczególnie po imporcie z formatów neutralnych, jak i przy procesach inżynierii odwrotnej.   

Depth Effect to moim zdaniem kolejna niedoceniana funkcjonalność, która pozwala zajrzeć do wnętrza 

modelu bez konieczności wykonywania przekroju. Dodatkowo jest to ustawienie „stałe”, czyli takie, podczas 

którego można wywoływać pozostałe funkcjonalności np. pomiary.  
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Podsumowując, dodatkowe narzędzia pozwalające na sterowanie widokiem mogą znacząco ułatwić pracę 

w codziennych zadaniach konstrukcyjnych. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.  
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