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1. Інтерфейс системи КОМПАС-3D
КОМПАС-3D - це додаток багатодокументного інтерфейсу (Multiple
Document Interface, MDI). Напевно ви вже не раз зустрічалися з такими
програмами при роботі за комп'ютером. Дані додатки мають деякі особливості.
• Додатки MDI дозволяють відкривати кілька файлів (документів) одночасно, а
також використовувати для відображення даних одного документа кілька
представлень (окремих вікон). Таким чином, при виконанні складних проектів
можна одночасно працювати з декількома документами.
• Дані програми підтримують файли різних типів. Інакше кажучи, файли з
різними розширеннями відкриваються однієї й тою же системою, при цьому
система залежно від типу відкритого файлу може поводитися по-різному. Це
означає, що в рамках того самого програмного пакета можна працювати з
різними документами, представленими файлами різних форматів (наприклад,
файлам креслень відповідають документи КОМПАС-3D - Компас-Креслення
(*.cdw) й Компас-Фрагмент (*.frw), а файлам 3D-моделей - Компас-Деталь
(*.m3d) або Компас-Складання (*.a3d)).
Більшість популярних сучасних додатків створені на базі інтерфейсу
MDI, що забезпечує користувачеві найбільшу гнучкість у представленні даних і
зручність у роботі з документами.
Для АСКОН КОМПAС-3D V13 сумісність із версіями ОС Windows: 7 SP1
і вище (редакції: Професійна, Корпоративна, Максимальна); Windows Vista SP2
і вище (редакції: Business, Business х64, Ultimate, Ultimate х64); Windows XP
SP3 і вище (редакція Professional). Підтримуються як 32-розрядні, так і 64розрядні версії операційних систем.
Системні вимоги: Конфігурація комп'ютера для установки й запуску
системи відповідає мінімальним системним вимогам для відповідних
операційних систем. Місце на диску1,2 Гб ( для установки Базового пакета).

При першому запуску утиліта може поцікавитися, яким стилем
відображати додаток (мал. 1). У вікні, що з'явилося, Вид ви можете вибрати
стиль інтерфейсу (за допомогою списку, що розкривається, Стиль).

Рис. 1. Діалогове вікно Вид додатка
Після того як ви виберете стиль, що сподобався, зніміть прапорець
Показувати цей діалог при запуску (щоб це вікно не з'являлося при кожному
запуску програми) і натисніть кнопку OK.
Потім з'явиться стартова сторінка (мал. 2), на якій знаходиться кілька
корисних посилань.
Після клацання на посиланні Нові можливості цієї версії відкриється
розділ довідки, у якому ви зможете прочитати про нововведення, реалізовані в
поточній версії програми.
Посилання Навчальний посібник «Абетка КОМПАС» відкриває доступ до
інтерактивного навчального посібника, що дозволяє самостійно освоїти окремі
приймання роботи із програмою (переважно дотичні тривимірного
моделювання).
Посилання Форум користувачів КОМПАС дозволяє перейти на інтернетсторінку форуму користувачів системи КОМПАС, де ви зможете задати
питання, що цікавить вас, або просто поспілкуватися на різні теми.

Рис. 2. Стартова сторінка
Посилання Сайт Служби технічної підтримки надає прямий доступ до
сайту служби технічної підтримки, де ви зможете звернутися по допомогу до
фахівців.
Можна скористатися посиланням Написати лист у Службу
техпідтримки, щоб відправити в службу технічної підтримки повідомлення
про виявлену помилку або яких-небудь інших проблемах у роботі комплексу.
При клацанні на посиланні Сайт компанії АСКОН відкривається
офіційний сайт компанії «АСКОН».
Під посиланнями перебуває низка значків, що надають доступ до команд,
з яких найбільше часто починається робота в системі КОМПАС-3D. За
допомогою даних команд ви можете почати створення нового документа
(відразу вибравши необхідний тип) або відкрити вже створений документ, щоб
продовжити роботу з ним.
Для того щоб познайомитися з інтерфейсом КОМПАС, перегляньте
відеоурок «Урок 1. Інтерфейс системи КОМПАС» (1 хв 52 сек).
Після того як ви ґрунтовно вивчите інтерфейс, можна приступати до
освоєння особливостей програми. Першою справою довідаємося, які типи
документів підтримує КОМПАС-3D.

2. Типи документів системи
Документ КОМПАС-3D - це файл, що містить певний тип графічних або
текстових даних. Кожний документ має власну назву, розширення й характерні
властивості.
Усі документи КОМПАС-3D умовно можна розділити на три категорії:
• тривимірні;
• графічні (або двомірні);
• текстові.
До тривимірних належать Компас-Деталь і Компас- Складання.

Компас-деталь
- базовий тривимірний документ системи, який
містить об'ємне зображення (тривимірну модель) якого-небудь об'єкта (або
виробу), сформованого в системі КОМПАС-3D послідовністю тривимірних
формотворних операцій або ж імпортованого з іншої CAD-системи. Цей об'єкт
(або виріб) найчастіше являє собою єдине ціле (наприклад, болт, зубчаста
шестірня, вал, опора).
Документам цього типу відповідають файли з розширенням M3D.
У системі КОМПАС-3D у деталей є одна немаловажна особливість: в
одному документі ви можете створювати необмежену кількість тіл, що не
стикуються між собою. Це означає, що об'ємна модель деталі може складатися
з декількох розрізнених частин, хоча при цьому однаково інтерпретується
системою як єдине ціле. Деталь, що полягає з декількох тіл, не є повноцінною
зборкою (ви не можете вільно переміщати й сполучати моделі), однак
найчастіше дає величезні переваги при моделюванні. Припустимо, якщо ви
точно певні, що які-небудь компоненти в майбутній зборці не будуть міняти
взаємного положення (це можуть бути напівмуфти, що з'єднують вали,
затискачі, стяжки й т.п.), їх слід будувати однієї деталлю. Згодом вам не
доведеться сполучати їхнім один з одним у зборці.

Компас-зборка
- ще один тривимірний документ системи. Як і
Компас-деталь, він містить тривимірне зображення, але набагато більш
складного об'єкта, що складається із двох і більше деталей. Існують КОМПАС Складання, що складаються із декількох десятків тисяч деталей. До складу
складання можуть входити деталі, створені в КОМПАС-3D, стандартні
(бібліотечні) компоненти, тривимірні моделі або поверхні, імпортовані з інших
систем моделювання, а також інші зборки (які в цьому випадку називаються
підзборками). Тіла й поверхні, що становлять складання, називаються

компонентами складання. Компоненти складання при вставці розміщаються
певним чином у просторі й сполучаються один з одним, формуючи в такий
спосіб модель складного об'єкта. Саме документ зборки містить у собі повний
прототип розроблювального або модельованого виробу. Складанням може
бути, наприклад, зубчаста передача: два зубчасті колеса, з'єднаних шпонками з
валами й зібраних у зачеплення, або ж детальна 3D-модель теплової станції.
Файли складань мають розширення A3D.
Двомірні документи в КОМПАС-3D представлено двома типами файлів:
креслення й фрагменти.

Креслення
- головний графічний документ системи. Він містить
двомірне зображення об'єкта або виробу. Найчастіше таке зображення
складається із проекцій, отриманих із тривимірної моделі. Ці проекції
називаються проекційними видами. Креслення може використовуватися як у
зв'язуванні із тривимірним документом (тоді на кресленні відображаються
асоціативні проекції, що міститься в тривимірному документі 3D-моделі), так і
самостійно. Крім власне графічного зображення в документ Компас-Креслення
входять основний напис, рамка й інші елементи оформлення, передбачені
стандартами. Ці елементи оформлення можна без особливої праці настроювати
залежно від конкретних вимог, при цьому анітрошки не опікуючись про їхню
відрисовку - редактор усе зробить автоматично. На кресленні також можна
розміщати текст, таблиці, растрові зображення та ін.
Дані цього типу документа зберігаються у файлах з розширенням CDW.

Фрагмент
- допоміжний графічний документ системи
КОМПАС. Фактично, ви можете креслити у фрагменті все те ж, що й у
кресленні, однак від креслення його відрізняють дві особливості. По-перше,
фрагмент не має оформлення, тобто стандартних рамок, основних написів та
ін., - це просто «чистий аркуш», службовець для накидань. І по-друге, КомпасФрагмент не дозволяє розміщати на ньому проекційні види, а все, що в ньому
рисується, розміщається на одному поточному шарі. Головне призначення
цього типу документа - зберігання ескізів, схем, зображень типових елементів,
які проектувальник потім зможе неодноразово використовувати при створенні
й оформленні креслень, просто вставляючи фрагмент у документ креслення.
Крім цього, зображення із фрагмента може також бути використане при
побудові ескізу тривимірної операції.
Фрагменти зберігаються у файлах з розширенням FRW.

Текстові документи в системі КОМПАС-3D також містять у собі два
типи: специфікацію й безпосередньо текстовий документ.

Специфікація
- важливий тип документа, який автоматизує
процес випуску документації до виробу. Його особливістю є те, що оформлення
документації здійснюється автоматично згідно з вимогами промислових
стандартів, що дозволяє значно заощаджувати час при проектуванні. У базі
даних КОМПАС-3D ви знайдете велику кількість шаблонів документів,
починаючи від звичайних машинобудівних специфікацій і закінчуючи
відомостями, таблицями змін і т.п. Як і креслення, документ-специфікація може
бути асоціативно пов'язаний із тривимірною моделлю або з відповідним моделі
кресленням.
Файлам специфікацій відповідає розширення SPW.

Текстовий документ
носить сугубо допоміжний характер. Цей
документ містить звичайний текст, який набирається безпосередньо в програмі
в текстовому редакторі на зразок Microsoft Word і служить для зберігання
технічних вимог, оформлення пояснювальних записок та ін.
Файл текстового документа, створений у системі КОМПАС, має
розширення KDW.
Для вибору того або іншого типу документа (інакше кажучи, для
створення документа) ви можете використовувати кілька способів.
• Клацнути на відповідному значку на стартовій сторінці (див. мал. 2).
• Скористатися списком, що розкривається, кнопки Створити на панелі
інструментів Стандартна (мал. 3).

Рис. 3. Список, що розкривається, Створити

• Виконати команду системного меню Файл → Створити, у результаті чого
з'явиться діалогове вікно Новий документ (мал. 4). Це ж вікно викликається
натисканням комбінації клавіш Ctrl + N. Для створення документа необхідно
виділити його значок і нажати кнопку OK.

Рис. 4. Діалогове вікно Новий документ
У цім вікні на вкладці Нові документи перебуває список типів
документів, такий же, як і на стартовій сторінці. Однак крім цього є ще одна
вкладка - Шаблони, яка призначена для вибору й завантаження шаблону
документа. Шаблон документа КОМПАС-3D - це документ певного типу зі
специфічними настроюваннями, зробленими користувачем і збереженими для
наступного використання. Шаблоном може бути, наприклад, документ КомпасКреслення з нестандартним оформленням (сюди входять формат аркуша, його
орієнтація, тип основного напису, повне або часткове заповнення полів
основного напису та ін.).
3. Стандартні й сервісні команди
Усі команди системи КОМПАС-3D можна умовно розділити на дві великі
групи.

• Команди побудови - це функції, що реалізують ті або інші способи побудови й
редагування тривимірних моделей, графічних примітивів, створення об'єктів
специфікації та ін. Більшість цих команд зібрані на компактній панелі
інструментів.
• Сервісні команди - це команди для керування власне додатком або для
керування даними у вікні представлення документа. Вони, наприклад,
дозволяють наближати/віддаляти зображення креслення або тривимірної
моделі, набудовувати параметри відображення 3D-моделі, переглядати різну
інформацію про об'єкти й т.п.
Перед тем як перейти до вивчення сервісних можливостей програми,
перегляньте відеоурок «Урок 2. Компактна панель і типи інструментальних
кнопок» (2 хв 58 сек).
Стандартні команди
Стандартні команди доступні завжди, незалежно від того, з яким типом
документа на даний момент працює користувач. Деякі з них активні навіть тоді,
коли не відкрито ніяких документів. Більшість цих команд зібрана на панелі
інструментів Стандартна (мал. 5).

Рис. 5. Панель інструментів Стандартна
Серед них типові для будь-якого додатка команди по створенню,
відкриттю й збереженню файлів: Створити, Відкрити й Зберегти; команди
виводу документів на друк: Друк, Попередній перегляд і Завантажити завдання
на друк; команди редагування: Вирізати, Копіювати, Вставити, Скасувати й
Повторити; кнопка виклику контекстної довідки - Довідка. Більшість цих
команд дублюються командами меню пунктів Файл і Редактор.
УВАГА. Команди Скасувати й Повторити діють тільки при роботі із
графічними (двомірними) або текстовими документами.
Оскільки інші команди (як побудови, так і сервісні) сильно різняться
залежно від типу документа, ми розглянемо їх окремо.
Сервісні команди при активному тривимірному документі
Незалежно від того чи йде робота із тривимірною зборкою або з
документом - деталлю в системі КОМПАС-3D є деякі спільні команди для цих
двох типів документів. Дані команди представлені на панелі інструментів Вид
(мал. 6).

Рис. 6. Панель інструментів Вид при активному тривимірному документі
Спочатку йдуть команди масштабування зображення документа.
Команда Збільшити масштаб рамкою
дозволяє наближати
зображення, збільшуючи розміри зазначеного прямокутного регіону до розмірів
вікна представлення документів. Щоб задати рамку (габаритний прямокутник
зони збільшення), необхідно після виклику команди клацнути кнопкою миші в
полі документа в тому місці, де повинна перебувати вершина передбачуваної
рамки. Після цього, не натискаючи кнопку миші, відвести покажчик убік (за
ним розтягнеться сіра прямокутна рамка) і клацнути в тій точці, де потрібно
зафіксувати протилежну вершину рамки.
Поруч із кнопками керування масштабом відображення тривимірної
моделі перебуває список, що розкривається, Поточний масштаб
,у
якому ви можете ввести довільне значення масштабу.
Наступна група кнопок на панелі інструментів Вид призначена для зміни
точки погляду спостерігача на тривимірну модель.
Меню, що розкривається, кнопки Орієнтація
(мал. 7) допомагає
встановити для 3D-моделі одну зі стандартних орієнтацій (попереду, позаду,
ліворуч, праворуч і т.д.).

Рис. 7. Меню, що розкривається, кнопки Орієнтація

При бажанні ви можете зберегти власну орієнтацію моделі, після чого
вона також буде доступною в списку як користувацька. Для цього необхідно
спочатку розташувати модель на екрані потрібним способом, після чого
клацнути на кнопці Орієнтація. У результаті з'явиться діалогове вікно
Орієнтація виду (мал. 8), у якому слід нажати кнопку Додати, щоб зберегти
користувацьку орієнтацію.
УВАГА. Зміна орієнтації 3D-моделі не міняє її положення в просторі
тривимірної сцени зборкт або деталі. Міняючи орієнтацію відображення, ви
лише переміщаєте власну точку спостереження навколо тривимірної сцени.

Рис. 8. Діалогове вікно Орієнтація виду
Після натискання кнопки Зрушити
, утримуючи кнопку миші
натиснутою, ви можете зрушувати зображення моделі паралельно площині
екрана.
Команда Наблизити/віддалити
переміщає зображення в напрямку,
перпендикулярному площині екрана (тобто наближає або віддаляє його).
Фокусом наближення або віддалення є точка, у якій була натиснута кнопка
миші після виклику цієї команди.
За допомогою команди Повернути
здійснюється довільний поворот
навколо центру габаритного паралелепіпеда моделі. Обертання також
здійснюється при натиснутій лівій кнопці миші.
Слідом за кнопками керування орієнтацією моделі перебуває велика
група кнопок для завдання способу відображення. Існує кілька варіантів того,
як у КОМПАС-3D будуть показані побудовані моделі.
Якщо обраний спосіб відображення Каркас
(натиснута відповідна
кнопка), зображення на екрані утворюється шляхом проектування всіх ребер
моделі як видимих з поточної точки спостереження, так і невидимих (мал. 9, а).
Усі ребра відображаються лініями однакової товщини й кольору, а грані
прозорі.

Спосіб відображення Без невидимих ліній
нагадує каркас, однак
ураховуються перекриття контурів, тобто ребра й лінії контуру моделі, які
невидимі в дійсності, на екрані не відображаються (мал. 9, б).
Якщо нажати кнопку Невидимі лінії тонкі
, модель буде
прорисовуватися у вигляді каркаса з ребер. При цьому ребра, які
перекриваються на проекції гранями, рисуються більш світлими лініями, чім
лінії видимої частини каркаса (мал. 9, в).
Спосіб відображення Півтонове
ураховує колір і інші оптичні
характеристики моделі (блиск, дзеркальність, прозорість і т.п.). Усі грані
твердого тіла зафарбовані (мал. 9, г).
Якщо нажати кнопку Півтонове з каркасом
, грані знову
відображаються зафарбованими (непрозорими), однак видимі на екранній
проекції лінії каркаса виділяються чорним кольором (мал. 9, д). Ця команда
працює тільки при півтоновому відображенні моделей, тобто її виклик при
кожному з каркасних відображень ні до чого не приведе.
При одержанні проекцій з 3D-моделі, показаних на мал. 9,
застосовувалося так зване паралельне проектування. Це значить, що лінії
проектування, які йдуть від тривимірної моделі, паралельні одна одній й строго
перпендикулярні екрану. Цей спосіб простий і зручний, але не дозволяє
одержувати реальні зображення, оскільки далекий від дійсного сприйняття
людиною матеріальних об'єктів навколишнього світу. Якби зір людини
працював по такому ж принципу, об'єкти однакових розмірів, розміщені на
різній дальності від спостерігача, видалися б абсолютно однаковими по
розмірах. У дійсності ж об'єкти, які перебувають далі, завжди здаються
меншими. Із цієї причини в системі КОМПАС-3D є ще один спосіб
проектування, що встановлює перспективне відображення 3D-моделі, при
якому лінії проектування не паралельні один одному, а сходяться в одну точку
вдалині за межами тривимірної сцени. При такому проектуванні моделі, які в
цей момент перебувають далі від площини проектування (екрана), видадуться
менше, тобто картинка на екрані виходить набагато більш реалістичною.
Для установки перспективної проекції в КОМПАС призначена кнопка
Перспектива , яка може використовуватися разом з кожним з перерахованих
вище способів відображення моделі.
Найбільш оптимальна з погляду візуального сприйняття просторової
моделі, створеної в КОМПАС-3D, перспективна проекція в комбінації з
каркасним півтоновим відображенням (мал. 10).
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Рис. 9. Способи відображення тривимірних моделей: каркас (а), без невидимих
ліній (б), невидимі лінії тонкі (в), півтонове (г), півтонове з каркасом (д)

Рис. 10. Перспективна проекція моделі, відображення півтонове з каркасом
Натискання кнопки Перешикувати
перебудовує тривимірну модель.
Ця команда використовується, зокрема, при параметричному моделюванні,
коли після зміни значення однієї або декількох змінних необхідно, щоб зміни
набули чинності. Вона також може бути корисна після редагування деталі
шляхом перетаскування тривимірних операцій у дереві побудови моделі.
Аналог команди Перешикувати - функціональна клавіша F5.
Команда Оновити зображення
обновляє зображення на екрані, якщо
якась його частина не була промальована правильно (таке іноді трапляється
після різкого переміщення моделі або коли частина вікна вистави була закрита
іншим вікном). Дана команда дублюється комбінацією клавіш Ctrl+F9.
Команда Показати всі
розміщає деталь або зборку таким чином, щоб
її було видне цілком у вікні представлення. Це ж дія виконується після
натискання клавіші F9.
Ще одна дуже важлива кнопка, спільна як для зборки, так і для деталі,
розташована на панелі Поточний стан. Мова йде про команду Ескіз
, яка
запускає в тривимірній моделі режим створення або редагування ескізу. Що
таке ескіз, буде розказано в лекції 3, у якій докладно описане тривимірне
моделювання. Поки вам достатньо знати, що виконання більшості тривимірних
операцій починається саме з побудови ескізу, а також те, що кнопка Ескіз
активна, лише коли в моделі виділена площина або плоска грань.
Є ще деякі сервісні команди, які не стосуються побудови моделей, але які
ви повинні знати, перед тем як починати роботу із програмою.
У меню Вид при активному тривимірному документі є дуже зручні
команди, що дозволяють сховати ті або інші допоміжні об'єкти, які
використовувалися при побудові 3D-моделі (осі, що направляють, допоміжні
площини та ін.). Найчастіше це необхідно, оскільки дані елементи заважають
сприйняттю моделі, роблячи її менш реалістичною. Урахуйте, що чим більше

зборка, тим більше в ній непотрібних (з погляду зовнішнього вигляду,
звичайно) площин, кривих і осей.
Команди, що дозволяють ховати допоміжні об'єкти, об'єднані в групу Вид
→ Сховати (мал. 11).

Рис. 11. Команди меню Вид → Сховати
Сервісні команди при активному графічному документі
Сервісні команди для документів Компас-Креслення й Компас-Фрагмент
зібрані на тих же панелях інструментів. Однак самі команди, звичайно, зовсім
інші.
При активізації графічного документа кількість команд на панелі Вид
значно зменшується (мал. 12). Функціонал кнопок, що залишилися, практично
нічим не відрізняється від описаного для тривимірних деталей або складань.

Рис. 12. Панель інструментів Вид при активному графічному документі

Кнопка Збільшити масштаб рамкою
, як і при роботі із тривимірним
документом, дозволяють наближати або віддаляти зображення креслення.
Дуже важливо, особливо для починаючих користувачів, розрізняти
масштаб графічних даних у документі й масштаб представлення (або виду) цих
даних на екрані. Масштаб даних (масштаб зображення креслення) - це
нормована стандартами величина, яка показує, у скільки разів зображення на
аркуші креслення менше або більше реального об'єкта. Масштаб представлення
- це величина, що показує, у скільки разів зображення, яке ми бачимо на екрані,
більше або менше дійсних розмірів геометричних елементів на аркуші
креслення або фрагмента незалежно від масштабу даних документа. Цей
масштаб може бути довільним у межах від 0 до 1 000 000. Крім того, у
термінології нарисної геометрії (і, відповідно, у системі КОМПАС-3D) є
поняття виду на кресленні (головний вид, вид збоку, вид зверху, вид-розріз і
т.п.), основною характеристикою якого є масштаб. Із цієї причини, щоб
уникнути плутанини, масштаб даних креслення будемо називати масштабом
зображення, або масштабом виду креслення, а масштаб відображення даних на
екрані - масштабом відображення. Описані вище сервісні команди
масштабування дозволяють міняти лише масштаб зображення (не міняючи
самого зображення).
Призначення й назви інших команд, що присутні на цій панелі (див. мал.
12), також не відрізняються від аналогічних команд для тривимірного
моделювання. Тільки в цьому випадку переміщується, віддаляється або
перебудовується не тривимірна модель, а зображення креслення або фрагмента.
Відрізняється лише призначення кнопки Перешикувати
. При натисканні
даної кнопки перебудовуються асоціативні види на кресленні (відповідно, якщо
асоціативних видів на кресленні немає, кнопка неактивна). Нагадаю, що
асоціативний вид - це один зі стандартних видів, створених системою
автоматично по тривимірній моделі й пов'язаних з нею. Дана команда дозволяє
автоматично перешикувати всі такі види з урахуванням змін у моделяхджерелах.
Шари в КОМПАС-3D
Шари в КОМПАС-3D служать якоюсь подобою кальки при ручному
кресленні. Шари дозволяють малювати й розміщати окремі компонувальні
частини зображення на різних рівнях, що згодом полегшує роботу із
кресленням. Наприклад, на одному шарі ви можете намалювати план стін
поверху, на іншому - схему прокладки електропроводки, на третьому - схему
трубопроводів. На кресленні все зображення будуть виглядати одним цілим,
разом з тим ви зможете редагувати кожний шар окремо. Шар, як і вид, може
бути активним або фоновим, а також видимим або погашеним.

Для створення нового шару в поточному виді ви можете скористатися
командою меню Вставка → Шар.
Менеджер документа
Мова йде про команду Менеджер документа, кнопка якої
перебуває
на панелі інструментів Стандартна. Клацання на даній кнопці виводить на
екран однойменне діалогове вікно (мал. 13). Це вікно заслуговує того, щоб
звернути на нього пильну увагу.

Рис. 13. Менеджер графічного документа
Дане вікно призначене для настроювання оформлення поточного
документа, а також для керування видами й шарами креслення. У лівій частині
вікна перебуває деревоподібний список, у якому завжди є присутнім вузол
Аркуші, за яким ідуть вузли, відповідні до видів поточного креслення. Якщо
клацнути один раз на рядку Аркуші, у правій частині вікна Менеджера
документа відобразиться список аркушів документа-креслення, а також
настроювання кожного аркуша. На мал. 13 у документі присутній тільки один
аркуш формату А4 з вертикальною орієнтацією. Система КОМПАС-3D
дозволяє створювати багатоаркушні креслення.
За замовчуванням кожний новий аркуш створюється зі стандартною
конструкторською рамкою формату А4 і вертикальною орієнтацією. Змінити ці
настроювання для будь-якого аркуша поточного креслення можна у вікні
Менеджер документа. Для зміни формату необхідно виділити в списку
праворуч потрібний аркуш і нажати кнопку Формат
на панелі інструментів
у верхній частині вікна Менеджер документа. У результаті з'явиться ще одне
невелике вікно з повним набором настроювань формату аркуша (мал. 14). За
допомогою перемикача Орієнтація вибирається орієнтація аркуша, а в списку,
що розкривається, Позначення, стандартний формат.

Рис. 14. Настроювання формату аркуша
Задати формат і орієнтацію будь-якого аркуша можна без виклику
діалогового вікна Формат аркуша. Формат вибирається зі списку, що
розкривається, у стовпці Формат напроти потрібного аркуша у вікні Менеджер
документа. А для зміни орієнтації достатньо один раз клацнути в стовпці
Орієнтація (також у рядку, відповідного до потрібного аркуша).
Вставка малюнка.
Нерідко при роботі зі старими паперовими кресленнями або при
створенні ескізу на основі малюнка в креслення потрібно вставити звичайний
графічний файл. Для цього в КОМПАС-3D існує команда Вставка → Малюнок.
РАДА. Найчастіше малюнок вставляється в креслення для того, щоб
обвести його лінії, у такий спосіб створивши креслення. Щоб вставлений
малюнок не заважав вашій роботі (не виділявся при кожному клацанні на ньому
кнопкою миші), перед вставкою створіть новий шар, помістіть на нього
малюнок, а потім зробіть шар фоновим. Після цього ви можете спокійно
обводити зображення.
Настроювання знака шорсткості.
Заслуговують на увагу настроювання знака шорсткості (мал. 15). Вони
перебувають у розділі Сервіс → Параметри → Поточне креслення →
Позначення для машинобудування → Шорсткість.

Рис. 15. Параметри позначення шорсткості
За замовчуванням у настроюваннях програми зазначена необхідність
побудови знака шорсткості відповідно до нової редакції ДЕРЖСТАНДАРТ
2.309-73 (положення Зі зміною №3 перемикача Відповідність із
ДЕРЖСТАНДАРТ 2.309-73). У той же час на багатьох підприємствах дотепер
використовують старе позначення. Головна відмінність полягає в тому, що
згідно з новою редакцією на полку знака (ліворуч посередині) не ставиться
текст (у КОМПАС ви просто не зможете вставити туди текст), тоді як у знаку
старої редакції на цім місці писалося позначення шорсткості поверхні. Щоб
проставляти шорсткість, достатньо усього лише встановити перемикач у
положення Попередня редакція.
Питання для самоконтролю
1. На які категорії можна розділити усі документи КОМПАС-3D?
2. Які ви знаєте тривимірні документи КОМПАС-3D?
3. Які ви знаєте графічні (двомірні) документи КОМПАС-3D?
4. Які ви знаєте текстові документи КОМПАС-3D?
5. Які команди належать до стандартних і на якій панелі перебувають?
6. Дайте порівняльну характеристику сервісних команд при активних
тривимірному та двомірному документах.

