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Вступ 

Конспект лекцій з дисципліни «Основи систем автоматизованого 

проектування» призначений для студентів 3-го курсу напряму підготовки 

«Будівництво» спеціальності 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель 

і споруд». 

Мета лекційного курсу – дати студентам основи знань про системи 

автоматизованого проектування (САПР), що можуть бути використані для 

ефективного виконання проектної документації. 

Видання призначене для користування студентами під час прослуховування 

лекційного курсу, а також самостійної підготовки. Для цього в кінці конспекту 

пропонується список літератури.  

Курс лекцій носить конспективний характер, тобто в ньому подані основні 

положення теоретичного матеріалу, що подаються студентам на лекційних 

заняттях.  

Курс «Основи систем автоматизованого проектування» базується на 

отриманих студентами знаннях з фундаментальних дисциплін.  

Структурно курс складається з 9-ти тем. Загальний обсяг лекційного 

матеріалу становить 9 лекцій на 42 с.  
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Лекція 1.  

Загальна характеристика дисципліни. Система автоматизованого 

проектування (САПР) AutoCAD  

План 

1. Мета та завдання вивчення дисципліни 

2. Загальні відомості про автоматизацію проектування 

3. Основні відомості про САПР 

4. Загальні відомості для роботи з системою AutoCAD 

  

1. Мета та завдання вивчення дисципліни 

Дисципліна «Основи систем автоматизованого проектування» є базовою для 

майбутніх молодших спеціалістів, оскільки вона безпосередньо пов’язана із 

спеціальними дисциплінами професійної підготовки для галузі «Будівництво» 

Мета курсу – ознайомити студентів з системами автоматизованого 

проектування, які можуть бути використані при виконанні будівельних 

креслень. Оскільки метою дисципліни є графічна підготовка майбутнього 

спеціаліста, то в процесі навчання вивчатиметься універсальна система 

AutoCAD, а саме програмний пакет  AutoCAD 2007. 

Завданням вивчення програмного пакету AutoCAD 2007 є набуття 

студентами практичних навичок,  які можна використати під час виконання 

курсових робіт та дипломного проекту.  

В майбутньому знання з даної дисципліни дозволять розв’язувати задачі в 

процесі інженерної діяльності на будівельних підприємствах і в проектних 

організаціях.  

2. Загальні відомості про автоматизацію проектування 

Проектування - комплекс робіт по пошуку, дослідженню, розрахунку і 

конструюванню, які мають за мету отримати опис предмета проектування, 

необхідний і достатній для створення нового виробу або реалізації нового 

процесу. 

Якщо цей процес здійснюється людиною при взаємодії з комп’ютером, то 

проектування називається автоматизованим.  

Важко переоцінити значення автоматизації проектування для розвитку 

науки, техніки, народного господарства. Саме з автоматизацією проектування 

пов’язані принципові можливості створення найскладніших технічних об’єктів  
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як у промисловому, так і цивільному будівництві. Адже проектування 

об’єктів потребує великих затрат людських і часових ресурсів і саме АП – 

основний спосіб підвищення продуктивності праці інженерно-технічних 

працівників, зайнятих проектуванням. 

Автоматизація проектування стала необхідною складовою частиною 

підготовки інженерів різних спеціальностей; інженер, що не володіє знаннями 

та не вміє працювати в САПР, не може вважатися повноцінним спеціалістом. 

3. Основні відомості про САПР  

Одним із важливих компонентів сучасного виробництва є системи 

автоматизованого проектування (САПР). 

Система автоматизованого проектування (САПР) - організаційно-

технічна система (людино-машинна), що складається з комплексу засобів 

автоматизації проектування, взаємозв'язаних із необхідними відділами 

проектної організації чи колективом фахівців (користувачем системи), що 

виконує автоматизоване проектування. 

В автоматизованому проектуванні загальноприйнятими є скорочені терміни: 

 САD – система конструювання (Computer Aided Design); 

 САМ – виробництво за допомогою комп’ютерів (Computer Aided 

Manufacturing); 

 CAE -  аналітично-розрахункова підсистема (Computer Aided Engineering); 

 АЕС – скорочене позначення для архітектурно-будівельних 

комп’ютерних систем (Architectural Engineering Computing). 

1.4. Переваги застосування інженерних САПР та їх роль у галузі 

матеріального виробництва 

Головною перевагою використання САПР є висока швидкість виходу 

продукції на ринок. Тут спрацьовує відома в економіці залежність між обсягом 

продажу товару та часом: виробник, який отримав через пізній вихід продукції 

на ринок менший прибуток, направить на розробку нового покоління продукції 

менше коштів, і так – до повної зупинки виробництва. 

 Комп'ютерна графіка, будучи підсистемою САПР, розв'язує найбільш 

трудомістку і важливу задачу САПР: автоматизацію розробки і виконання 

конструкторської документації. Використання комп'ютера в конструкторській  
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діяльності значно полегшує підготовку конструкторських та інших графічних 

документів, звільняючи конструктора від виконання рутинних і трудомістких 

графічних операцій, скорочує термін виготовлення документів і покращує їх 

якість. При автоматизованому виконанні креслення створюється "електронний" 

еквівалент креслення, а замість паперу і креслярських інструментів 

використовується екран дисплея, клавіатура і маніпулятор "миша". 

САПР є індустріальними технологіями, що націлені на найважливіші галузі 

виробництва, визначаючи рівень розвитку та стратегічний потенціал нації. Без 

САПР неможливо виробляти сучасну техніку, що є дуже складною та вимагає 

надзвичайної точності виготовлення. Рівень розвитку САПР, кількість робочих 

місць та кількість інженерів, які професійно володіють САD-технологіями, 

впливають на статок кожного члена суспільства. 

 1.7. Класифікація САПР  

 Серед CAD систем традиційно розрізняють важкі, середні та легкі 

 системи (див. таблицю 1).  

Таблиця 1. Важкі, середні та легкі САПР 

Клас САПР Продукт Компанія 

Важкий 

Unigraphics NX 

CATIA 

Pro/Engineer 

UGS PLM Solutions (EDS) 

Dassault Systemes/IBM 

PTC 

Середній 

SolidEdge 

SolidWorks 

Inventor и Mechanical Desktop 

Cimatron 

Think3 

PowerSolutions 

КОМПАС(CAD/CAM/CAE/PDM) 

T-Flex (CAD/CAM/CAE/PDM) 

КРЕДО (CAE) 

UGS PLM Solutions (EDS) 

SolidWorks 

Autodesk 

Cimatron 

Think3 S.p.A. 

Delcam 

"Аскон" 

"Топ Системы" 

НИЦ АСК 

Легкий 

AutoCAD 

SurfCAM 2D 

TurboCAD 

Autodesk 

Surfware 

IMSI 

Спеціалізовані САПР   

Будівельне 

проектування  
Robot Millennium RoboBAT 

Архітектурне  Architectural Desktop  Autodesk 
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У результаті зараз в цій області є кілька потужних систем, свого роду 

"олігархів" світу САПР (Unigraphics NX компанії EDS, CATIA французької 

фірми Dassault Systemes і Pro / Engineer від Parametric Technology Corp.), 

стабільно розвиваються продукти середнього класу і отримали масове 

поширення недорогі "легкі" програми. 

САПР залежно від їхнього функціонального призначення поділяються на: 

 машинобудівні; 

 архітектурно-будівельні; 

 дизайнерсько-анімаційні; 

 універсальні 

До машинобудівних можна віднести такі прикладні пакети (ПП), 

як Mechanical Desktop, Solid Works, Atodesk Inventor, Техтран, КОМПАС; 

До архітектурно-будівельних – ArchiCАD, Autodesk Architectural Desktop R2, 

Allplan; 

До дизайнерсько-анімаційних – CorelDraw, Adobe Illustrator, 3D Studio; 

До універсальних (популярних продуктів без чіткого проблемного 

спрямування, які частково поєднують усі попередні) можна віднести AutoCAD, 

DenebaCAD, Actrix Technical та інші. 

 САПР за межами застосування поділяються на: 

 унікальні (створюються один раз для проектування особливо важливих і 

складних об’єктів); 

  універсальні (використовуються у рамках галузі), 

 спеціалізовані (використовуються у рамках підприємства); 

 індивідуальні (наприклад, AutoCAD). 

4. Загальні відомості для роботи з системою AutoCAD  

 Система AutoCAD, розроблена американською фірмою Autodesk на 

початку 80-х років, була спочатку орієнтована на персональні комп’ютери, що 

існували в той час. Перші варіанти системи містили в основному інструменти 

для двовимірного малювання, що поступово, від версії до версії, 

доповнювалися і розвивалися. У результаті AutoCAD став дуже зручним 

«електронним кульманом». Великою перевагою такого засобу малювання є  
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можливість формування електронного архіву креслень. Кожне зі створених у 

системі AutoCAD креслень легко редагується, що дозволяє швидко розробляти 

креслення-аналоги по кресленнях-прототипах. 

Система   AutoCAD 2007 призначена не тільки для креслення, але і для 3D-

моделювання. 

Персональний комп’ютер, на якому може бути встановлена система  

AutoCAD 2007, повинний задовольняти визначеним вимогам. Це має бути 

машина класу Pentium 133 чи вище. На комп’ютері повинна бути встановлена 

операційна система Windows95/98 чи  Windows 2000/XP. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Що таке проектування? Яке проектування називається автоматизованим? 

2. Що таке САПР? 

3. Які переваги застосування САПР та їх роль у галузі матеріального 

виробництва? 

4. Як класифікують САПР за призначенням та за межами застосування? 
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Лекція 2. Підготовка до роботи у графічному редакторі AutoCAD.  

План 

1. Операції з файлами малюнків 

2. Шаблони креслення 

3. Одиниць виміру і ліміти  кресленика 

4. Режими рисування 

 

1. Операції з файлами малюнків 

Креслення системи AutoCAD зберігаються у файлах з розширенням dwg 

(формат, у якому записується графічна інформація в цих файлах, називається 

форматом DWG). Імена файлів можуть містити українські і латинські букви, 

цифри, спеціальні знаки (крапки, коми не допускаються). Креслення 

користувача бажано зберігати  в окремих папках і ні в якому разі не записувати 

їх в основні і допоміжні папки   AutoCAD, оскільки такі файли при зміні версії 

чи при переінсталяції AutoCAD можуть бути втрачені. 

Операції над файлами зібрані у випадному меню Файл (File): 

 - Новый…                                                     - Экспорт… 

- Открыть…                                                    - Печать…  

- Частичная загрузка                                     - Утилиты 

- Закрить                                                          - Выход 

-  Сохранить                                                   - Свойства рисунка… 

- Сохранить как…                                      

Файли кресленика в системі AutoCAD відкриваються й зберігаються 

аналогічно до того, як це відбувається в інших програмах під керуванням 

Windows. 

При створені нових малюнків  AutoCAD дає їм умовні імена: Drawing 1, 

Drawing 2 і т.д. Користувач надалі може зберегти малюнки з цими іменами чи 

дати їм свої.  

 

2. Шаблони креслення 

Шаблон – це файл, у якому зберігаються налаштування, загальні для всіх 

креслеників певного призначення.  

У  шаблоні,  зокрема,  містяться  основні  написи,  налаштування  стосовно  

одиниць виміру, розміри поля креслення, набір створених шарів, текстових і 

розмірних стилів та ін.  

Наприклад, шаблон формату А3 створюють в описаній нижче 

послідовності. 

Завантажують нове креслення командою Создать із падаючого меню Файл  

Якщо  системна  змінна  STARTUP  дорівнює 1, то  викликається  діалогове  
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вікно Создание нового чертежа (рис. 2.1), у якому зазначають: одиниці виміру – 

Метрические й клацають лівою клавішею миші у місці кнопки Вызов мастера, а 

в списку, який при цьому з’явився вибирають рядок Быстрая подготовка і 

натискують кнопку ОК. За одиниці виміру вибирають Десятичные і 

встановлюють ширину креслення 420 мм, а довжину – 297 мм. Далі клацають 

лівою клавішею миші в місці піктограми Готово.  

 
Рис 2.1. Діалогове вікно Создание нового чертежа 

Якщо STARTUP дорівнює 0, то система відображає діалогове вікно"Выбор 

шаблона" із якого обирають файл шаблону з ім'ям acadiso.dwt, який вже має ці 

налаштування.  

У шаблоні створюють шари креслення з певними властивостями і текстовий 

стиль.  

Створеному  шаблону  присвоюють  ім’я  і зберігають  у  відповідній  папці. 

Збережений  шаблон  використовують  при виконанні нових креслеників. 

 

3. Одиниць виміру і ліміти  кресленика 

Перед початком креслення необхідно визначити фізичний зміст одиниць 

кресленика, виходячи з його специфіки.  

Розрізняють кутові й лінійні одиниці. AutoCAD може працювати в двох 

лінійних одиницях виміру: у міліметрах і дюймах та різних кутових одиницях, 

причому одиниці в процесі роботи можуть мінятися. Вибір їхнього типу 

здійснюється за допомогою падаючого  меню  Формат  → Единицы.  У  

шаблоні acadiso.dwt прийнято  десятковий  тип лінійних та кутових одиниць 

(див. рис. 2.2.). Згідно з ГОСТ2.307.68 кутові розміри й граничні відхилення 

кутових розмірів подають у градусах, мінутах і секундах з позначенням одиниці 

вимірювання, тому кутові одиниці кресленика потребують налаштування. 
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Рис. 2.2. Панель Единицы чертежа 

 Команда  Лимиты (ліміти) дозволяє  встановити  межі  для  поточного  

кресленика  в просторі  моделі.  Вона  викликається  з  падаючого  меню  

Формат  → Лимиты.  У  шаблоні acadiso.dwt межі кресленика відповідають 

формату А3.  

Після виклику команди Лимиты в командному рядку з’являються написи:  

Переустановка лимитов пространства модели: 

Левый нижний угол или [Вкл/ Откл] <0.0000,0.0000>:  ↵ 

Правый верхний угол <420.0000, 297.0000>: ↵ 

Якщо  формат  А3 задовольняє  користувача,  то  натискують  клавішу  

«Enter». Для встановлення нових меж кресленика, наприклад, формату А4, 

вводять параметри: 210,297.  

Правый верхний угол <420.0000, 297.0000>:210,297↵ 

При  введенні  команд  у  командному  рядку  відображається  або  набір  

параметрів (опцій), або діалогове вікно. Вибір параметра виконується 

введенням відповідних великих літер, які поміщуються у квадратні дужки. Ці 

букви можна вводити в будь-якому регістрі. У даному  випадку  команда  

Лимиты  пропонує  зазначити  межі  поточного  кресленика  або вибрати  опцію 

(тобто  варіант  наступного  кроку  команди). Якщо  обрано  опцію  Вкл,  то 

побудову можна виконувати тільки в межах формату кресленика, а якщо опцію  

Откл, то побудову можна виконувати в будь-якому місці робочої зони 

кресленика. 

 

4. Режими креслення 

Як ви вже знаєте, під командним рядком знаходиться рядок з прямокутними 

кнопками режимів:   ШАГ (SNAP), СЕТКА (GRID), ОРТО (ORTHO), ОТС-

ПОЛЯР (POLAR), ПРИВЯЗКА (OSNAP), ОТС-ОБЬЕКТ (OTRACK), ДИН 

(DYN), ВЕС (LWT), МОДЕЛЬ (MODEL). Режим вважається включеним, якщо  
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натиснута відповідна йому кнопка. Включення і виключення кнопки режиму 

здійснюється натисканням лівої клавіші миші. 

4.1. Функції режимів креслення 

Розглянемо функції режимів креслення. 

ШАГ (SNAP) - задає параметри крокової прив’язки, тобто управляє 

режимом прив’язки до точок сітки з певним кроком. . Цій кнопці відповідає 

функціональна клавіша  F9. 

СЕТКА (GRID) – дозволяє включати/виключати відображення сітки із 

точок. Цій кнопці відповідає функціональна клавіша  F7. 

ОРТО (ORTHO) – включає/виключає спеціальний режим ортогональності. 

У процесі побудови лінії покажчик миші може переміщуватися або у 

вертикальному, або в горизонтальному напрямку. Цій кнопці відповідає 

функціональна клавіша  F8.  

ОТС-ПОЛЯР (POLAR) – включає /виключає режим полярного 

відстеження. Цей режим являє собою розширення режиму  ОРТО і дозволяє 

забезпечувати точність побудов. Полярне відстеження – це процес відстеження 

фіксованого напрямку від поточної точки прив’язки. При знаходженні  

графічного курсору в точці прив’язки через якийсь час з’являється 

жовтогарячий хрестик, що відзначає початок процесу полярного відстеження. 

Відлік полярного кута починається проти годинникової стрілки від 

горизонтальної осі. Цій кнопці відповідає функціональна клавіша  F10. 

 ПРИВЯЗКА (OSNAP) – дозволяє вибирати певні точки в процесі 

редагування рисунка. Цій кнопці відповідає функціональна клавіша  F3. 

ОТС-ОБЬЕКТ (OTRACK) – дозволяє  включити/виключити режим 

об’єктного відстеження, при якому можна використати полярне відстеження, як 

засіб забезпечення точності побудов від проміжної точки, що вказується за 

допомогою об’єктивної прив’язки. Цій кнопці відповідає функціональна 

клавіша  F11. 

ДИН (DYN) – позначає динамічне введення. Вона призначена для 

включення режиму дублювання інформації, виведеної в командному рядку, в 

області курсору. Цій кнопці відповідає функціональна клавіша  F12. 

У версіях AutoCAD 2006-2009, при створенні об’єктів, розміри для 

побудови відображаються безпосередньо на кресленні.  

ВЕС (LWT) – включає/виключає режим відображення ліній відповідно до їх 

ваги. Вага лінії – це ширина (товщина), з якою лінія буде виводитись на друк. 

Для відображення ваги ліній креслення потрібно включити дану кнопку. 

МОДЕЛЬ (MODEL) – дозволяє перемикатися між просторами моделі й 

аркуша. 
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4.2. Налаштування режимів креслення 

Налаштування режимів може бути виконане за допомогою діалогового  

вікна Режимы рисования (Drafting Settings), яке викликається командою OSNAP 

(ПРИВЯЗКА) або за допомогою пункту Режимы рисования… випадного меню 

Сервис, або за допомогою пункту Настройка… контекстного меню, яке 

викликається за допомогою натискання правої кнопки миші, якщо її навести на 

одну з кнопок режимів (окрім кнопок ОРТО ВЕС і МОДЕЛЬ). 

 
Рис 2.3. Вигляд діалогового вікна Режимы рисования 

Діалогове вікно Режимы рисования, як видно на рисунку 2.3. має такі 

вкладки: Шаг и сетка; Отслеживание; Объективная привязка;  

Динамический ввод. Активація вкладки виконується натисканням лівої кнопки 

миші, коли її покажчик знаходиться на імені відповідної вкладки. 

Вкладка Шаг и сетка дозволяє задати установки кроку прив’язки до вузлів 

сітки і параметри сітки, що відображається в зоні лімітів. 

Вкладка Отслеживание включає налаштування полярного та об’єктного 

відстеження. 

Вкладка Обьективная привязка управляє заданням режимів і відстеженням 

при об’єктній при’язці. 

Вкладка Динамический ввод включає налаштування динамічного виведення 

інформації на екрані. 

 

Питання для самоконтролю 

1. З яким розширенням зберігаються креслення в системі AutoCAD? 

2. Які операції з файлами малюнків вам відомі? 

3. Що таке шаблон?  

4. В якій послідовності виконується створення нового шаблону? 
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5. Які одиниці креслення використовуються  в системі AutoCAD? Як 

налаштувати одиниці креслення? 

6. Що таке ліміти креслення та як вони налаштовуються? 

7. Які функції виконують режими креслення та як їх налаштувати? 
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Лекція 3. Побудова складних примітивів. Управління зображеннями та 

компонування зображення на екрані. 

План 

1. Використання панорамування та зумування 

2. Призначення та побудова поліліній  

3. Призначення та побудова мультиліній 

 

 1. Використання панорамування та зумування 

При роботі з кресленням постійно доводиться змінювати вікно перегляду 

для того, щоб розглянути необхідні елементи. Для цього служать вертикальна і 

горизонтальна лінійка прокручування графічного екрана, а також розташовані в 

панелі інструментів Стандартная (Standard) кнопка Панорамирование реального 

времени   і правіше від неї – кнопка Зумирование реального времени . 

  Кнопка Панорамирование, що дозволяє переміщати об’єкти креслення з 

одного місця в інше, викликає команду ПАН (PAN). Після вмикання цієї 

команди необхідно натиснути ліву кнопку миші, не відпускаючи, переміщати 

покажчик на нове місце. Разом з покажчиком буде рухатися весь малюнок. 

Відбуксирувавши зображення на нове місце, можна відпустити ліву кнопку 

миші. Масштаб зображення в новому вікні зберігається, а зона, що 

відображається зміщується. Клавіші <Esc> і <Enter> дозволять завершити 

команду панорамування.  

Кнопка Зумирование реального времени дозволяє змінювати масштаб 

відображення малюнка із збереженням центра зображення. Після того як 

натиснули дану кнопку (на ній зображена лупа із знаком "±") і відпустили ліву 

кнопку миші, ви переміщуєте покажчик в зону графічного екрана. Далі 

необхідно нажати ліву кнопку миші і буксирувати вгору або вниз. Якщо 

буксирувати вгору,то зображення на екрані збільшується, якщо вниз – 

зменшується. 

Правіше від вище описаної кнопки знаходиться групова кнопка з варіантами 

команди Зумирование (див. рис. 3.1.).  

 

 

 

                           

 

 

 

Рис.3.1.  Групова кнопка з варіантами команди Зумирование                              
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2. Призначення та побудова поліліній  

Полілінія – це складний примітив, що складається з одного чи декількох 

зв’язаних між собою прямолінійних і дугових сегментів. Полілінія 

обробляється як єдине ціле (наприклад при редагуванні чи видаленні).  

Для побудови полілінії служить команда ПЛИНИЯ, що крім клавіатури 

може бути викликана за допомогою кнопки Полилиния (Polyline) панелі 

інструментів Рисувание чи пункту Полилиния (Polyline) падаючого меню 

Рисувание (Draw). 

На рис. 2.3 показано приклад замкненої полілінії, яка складається з відрізків 

прямої 1 – 2, 1 – 3 та дуги 2 – 3. 

 
Рис. 3.2. Креслення замкненої полілінії 

 

3. Призначення та побудова мультиліній 

Мультилінія – це об’єкт, що складається з пучка ламаних, рівнобіжних 

одна одній ліній. Кількість ліній, що входять у мультилінію, складається від 2-х 

до 16-ти. Мультилінія може мати додаткові властивості: креслення проміжних 

стиків, торців, округлень.  

Використовувати мультилінії особливо корисно при кресленні ліній 

автодороги, трубопроводів та ліній стіни. 

Побудова мультиліній виконується командою МЛИНИЯ(_МLINE). 

Команда може бути введена з клавіатури чи викликана за допомогою кнопки 

Мультилиния (Multiline) панелі інструментів Рисувание чи пункту 

Мультилиния (Multiline) випадного меню Рисувание (Draw). 

3.1. Створення стилю мультилінії. 

Створення стилю мультилінії здійснюється командою МСТИЛЬ, яку можна 

визвати за допомогою пункту Стиль мультилинии випадного меню Формат чи 

ввести з клавіатури. Після виклику даної команди  виводиться на екран 

діалогове вікно Стиль мультилинии (рис. 3.3).     
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Рис. 3.3. Діалогове вікно Стиль мультилинии 

Щоб створити новий стиль потрібно вибрати команду  «New» (Новый) і в 

діалоговому вікні, що з’явиться вказати нове ім’я стиль. Потім вибираємо 

кнопку «Продолжить» і перед нами з’являється вікно параметрів нового стилю 

(рис. 3.4.). 

 
Рис.3.4. Діалогове вікно Новый стиль мультилинии 

В цьому вікні, в полі Элементы, перераховано всі елементи, які входять в 

мультилінію.  

Для додавання в мультилінію ще одного елемента потрібно вибрати кнопку 

Добавить, а для видалення – Удалить.  

В полі Смещение вказується відстань лінії – елемента від осі мультилінії. За 

замовчуванням в стилі Стандарт він становить 0,5, а в подальшій роботі його 

можна змінити. 

В розкритому списку Цвет можна вибрати колір активованої лінії. 

Для задання типу лінії потрібно вибрати кнопку Тип линии, після чого 

з’явиться діалогове вікно Вибор типа линии. Стандартно дозволяється вибрати 

три типи ліній, але ми можемо задати собі потрібні, вибравши команду 

Загрузить.  

Даний стиль ми можемо зберегти вибравши команду Сохранить, а щоб 

зробити поточним – команду Установить. 
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Питання для самоконтролю 

1. Що таке панорамуваня рисунка? 

2. Яка функція кнопки Зумирование? 

3. Що таке полілінія? 

4. Яким чином можна задати команду ПЛИНИЯ? 

5. Що таке мультилінія? Способи задання мультилінії. 

6. Як створити новий стиль мультилінії? 
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Лекція 4. Інструменти редагування об’єктів в системі AutoCAD 

План 

1. Команди загального редагування 

2. Формування прямокутного і кругового масиву 

 

1. Команди загального редагування 

Кнопки команд загального редагування об’єктів розташовані в панелі 

Редактирование (Modify) 

 
Рис. 4.1. Загальний вигляд панелі Редактирование (Изменить) 

Кожну з цих команд можна ввести по імені з клавіатури, а також викликати 

за допомогою випадного меню Редактирование (Modify). Багато команд цієї 

групи працюють або з набором обраних об’єктів, або при відсутності такого 

набору, винають запит на вибір об’єктів.  

1.1. Функції команд редагування 

Кнопка, що відповідає команді СТЕРЕТЬ , стирає з екрана обрані 

об’єкти паралельно вектору, що задається початковою і кінцевою крапками. 

Кнопка команди КОПИРОВАТЬ  копіює обрані об’єкти паралельно 

вектору, що задається початковою і кінцевою точкою. 

Кнопка команди ДЗЕРКАЛО  дозволяє дзеркально відбити обрані 

об’єкти щодо осі, що визначається двома крапками.  

Наступна кнопка в панелі Редактирование відповідає команді 

ПОДОБИЕ . Команда призначена для формування подібних (паралельних) 

ліній до лінійних об’єктів (відрізків, променів, прямих, поліліній, дуг, кіл, 

еліпсів і сплайнів).  

Кнопка команди ПЕРЕМЕСТИТЬ  дозволяє перемістити обрані об’єкти 

паралельно вектору, заданому двома точками.  

Кнопка команди ПОВЕРНУТЬ   дає можливість повернути обрані 

б’єкти щодо базової крапки на заданий кут. 

Команда МАСШТАБ  після вибору об’єктів запитує базову точку, 

відносно якої здійснюватиметься масштабування. Далі, для збільшення об’єктів 

потрібно ввести число більше одиниці, для зменшення – позитивне число 

менше одиниці. Ця команда є дуже корисною для креслення. Вона дає 

можливість змінювати розміри побудованих  об’єктів – збільшувати або 

зменшувати їх. 

Кнопка команди УВЕЛИЧИТЬ подовжує відрізки, дуги і кінцеві сегменти 

полілінй на задану величину. 
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Кнопка команди ОБРЕЗАТЬ  дозволяє обрізати об’єкт за допомогою 

інших об’єктів, що перетинаються. Порядок роботи команди наступний. 

Спочатку слід вибрати б’єкти, які виступатимуть "ножами" в операції 

обрізання. Завершення вибору – клавіша <Enter>. Далі необхідно вказівником 

миші вибрати ті частини  об’єктів, що обрізаються. Завершення роботи команди 

– клавіша <Enter>. 

Кнопка команди УДЛИНИТЬ дозволяє вибрати набур граничних об’єктів, 

до меж яких буде виконано подовження, а потім вказати об’єкти, що 

подовжуються.  

Кнопка команди РОЗОРВАТЬ розриває об’єкт у двох точках, що 

вказуються.  

Команда ФАСКА  спочатку повідомляє поточний стан режимів, а потім 

видає запит про вибір об’єкта редагування. 

Кнопка команди ОКРУГЛЕНИЕ сполучає лінійні об’єкти. 

 

2. Формування прямокутного і кругового масиву 

Досить часто на практиці в кресленні приходиться створювати групи 

однакових об'єктів, розміщених у відповідному порядку. Особливо це 

характерно для креслень складних конструкцій. 

Можна накреслити об'єкт та вставити його скопіювавши кілька раз, але при 

цьому стає актуальною проблема розміщення об'єктів на кресленні. Наприклад 

нам потрібно розмістити групу однакових об'єктів точно по колу. Відруки та за 

допомогою команд Переместить та Поворот, це зробити досить важко. 

В таких випадках використовують команду Масив, призначену для 

створення потрібної кількості копій вибраного об'єкту і розміщення їх в 

вигляді кругового та прямокутного масиву.  

Команда Масив  належить до інструментів редагування, тому її можна 

визвати, нажавши на кнопку  МАСИВ  на панелі інструментів 

Редактирование або вибравши її у випадному меню Редактирование. Також 

дану команду можна викликати, увівши її в командний рядок . 

2.2. Створення прямокутного масиву 

Для створення прямокутного масиву потрібно будь-яким із методів 

викликати команду Масив. Після цього чи перед цим потрібно вказати об'єкт 

(групи об'єктів). Далі з'явиться діалогове вікно Масив, в якому слід вибрати  

пункт Прямоугольньй масив (рис 4.2.) Можливо він і буде вибраний за 

замовчуванням. 
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Рис.4.2. Діалогове вікно Масив. Створення прямокутного масиву 

В верхньому правому кутку даного вікна Масив розміщена кнопка Выбор 

объектов, а під нею вказано кількість вибраних об'єктів. Натиснувши на дану 

кнопку можна вибрати об'єкти. 

В полях Строки і Столбцы потрібно ввести кількість стрічок і стовпців 

масиву, в яких потрібно розмістити копії вибраних об'єктів. Справа у вікні 

попереднього перегляду можна побачити, як саме будуть розміщенні  об'єкти. 

У діалоговому вікні вказують відстань між рядками та стовпцями.  

Для того, щоб попередньо проглянути масив потрібно натиснути на кнопку 

Просмотр. Якщо нас влаштовує сформований масив, потрібно нажати на 

кнопку OK. 

2.2. Створення кругового масиву 

Щоб приступити до створення кругового масиву потрібно будь - яким 

методом викликати команду Масив і в діалоговому вікні, що з'явиться вибрати 

пункт Круговой массив. При побудові кругового массиву копії об'єкта 

розміщуються по колу з центром у відповідній точці, координати якої 

задаються в полі Центр. 

На рисунку 4.3. показано вигляд діалогового вікна під час формування 

кругового масиву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 



 

 
Рис.4.3. Діалогове вікно Масив. Створення кругового масиву 

Аналогічно, як і при створенні прямокутного масиву можна задавати новий 

об'єкт, натиснувши на кнопку Выбор обьетов. Потім потрібно  вказати 

загальну кількість елементів масиву, включаючи вихідний об'єкт, кут 

заповнення (розмір кругового сектора, який буде відведений для всіх 

елементів масиву) і кут між елементами (відстань між двома сусідніми 

елементами кругового масиву, виражена в градусах).  

Якщо нас влаштовує сформований масив, потрібно нажати на кнопку OK. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Якими способами можна викликати команди  редагування креслення? 

2. Яка функція команди Переместить в панелі Редактирование? 

3. Яка функція команди Масштаб в панелі Редактирование  

4. Яка функція кнопки ОБРЕЗАТЬ в панелі Редактирование? 

5. Перелічіть інструменти панелі Редактирование. 

6. Дайте розширену відповідь про використання та створення массиву. 

7. Які є різновиди масиву? 
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Лекція 5. Робота з шарами в системі графічного редактора AutoCAD 

План 

1. Використання шарів 

2. Характеристики шарів 

3. Створення шарів на кресленні 

 

1. Використання шарів 

При створенні складних креслень виникає необхідність відокремлювати 

окремі об’єкти або групи  об’єктів, щоб ними можна було зручніше оперувати в 

подальшому. Крім того використання різних типів ліній при креслені зумовлює 

до необхідності використовувати таку властивість примітивів як шар.  

Шар – це частина креслення з певними уніфікованими властивостями. 

Технологію багатошарових  креслеників можна  уявити  у  вигляді кількох 

суміщених прозорих кальок, на кожній з яких виконується частина зображення.  

Кожний  шар  може  мати  свій  колір  і  тип  ліній.  На  екрані  дисплея  

можна  працювати одночасно з будь-яким числом шарів, тимчасово вимикаючи 

інші. Більше того, шар володіє можливістю заморожування (виключення) 

об’єкта, а ряд другорядних на цей момент  об’єктів можна зробити 

невидимими, що дозволяє більш успішно працювати з головними   об’єктами.   

Команду _LAYER, призначену для роботи з шарами можна викликати, 

натиснувши на кнопку Слои на панелі Свойства объектов або вибрати пункт 

Слой у випадаючому меню Формат.  

  Команду _LAYER відкриває діалогове вікно Диспетчер  свойств  слоев 

(див. рис. 5.1).  

 
 

 

Рис. 5.1. Діалогове вікно " Диспетчер  свойств  слоев" 
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2. Характеристики шарів 

У центальній частині діалогового вікна "Диспетчер  свойств  слоев" (рис. 

5.1.) знаходиться список шарів креслення та їх характеристик. Кожен рисунок 

містить шар з ім’ям 0, який за замовчуванням є поточним і не може бути 

видаленим. Кожен шар має певні характеристики, які виводяться у вигляді 

заголовків стовпців. 

Характеристики шарів наступні: 

- Имя – ім’я шару, завдовжки від 1 до 31 символа; 

- Вкл/Откл «Лампочка» - шар увімкнено або вимкнено, на екрані з’явиться 

або не з’явиться зображення, яке розміщене на цьому шарі; 

- Заморозить/Разморозить «Сніжинка»/ «Сонце» - приховує або 

відображає графічні  об’єкти на всіх видових екранах (заморожені шари 

невидимі, об’єкти на заморожених шарах не виводяться на екран, не 

друкуються і не регенеруються); 

- Блок/Разблок «Замок» - дозволяє або забороняє редагування  об’єктів, 

розташованих на цьому шарі, але на ньому можна продовжувати креслення; 

- Цвет «Квадрат» - поточний колір для об’єктів шару; 

- Тип линии - поточний тип лінії для об’єктів шару; 

- Вес линии - поточна товщина лінії для об’єктів шару; 

- Стиль печати - стиль друку; 

- Печать - стан об’єктів шару при виводі на друк. 

 

3. Створення шарів на кресленні 

У верхній частині вікна Диспетчер  свойств  слоев розміщені кнопки 

Создать слой, Замороживание слоя на всех ВЭ, Удалить слой, Установить. 

Для створення нового шару слід натиснути мишкою кнопку Создать слой. Як 

наслідок, мерехтіння курсору вкаже місце, де необхідно з клавіатури набрати 

назву нового шару. Новий шар буде створений з тими самими 

характеристиками, що й шар«0». Натискаючи мишкою по значках властивостей 

шару можна вказати його колір, тип лінії, товщину лінії та інші параметри.  

Кнопка  Установить встановлює попередньо вибраний шар як поточний і 

саме в цьому шарі відбувається побудова примітивів. 

Завершальною операцією при створенні нового шару є натискання кнопки 

OK у діалоговому вікні Диспетчер  свойств  слоев. 

Оперативне перемикання шарів здійснюється в списку «Вибір шару» панелі 

інструментів Слои. Вибір рядка шару робить його поточним. Все, що буде 

накреслено потім, належатиме цьому шару.  
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Питання для самоконтролю 

1. Для чого використовують шари на кресленні? 

2. Як викликати команду  _LAYER? 

3. Який шар завжди присутний на кресленні? 

4. Якими характеристиками володіють шари? 

5. Як створити новий  шар креслення?  

6. Як встановити шар поточним? 
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Лекція 6. Нанесення розмірів. Створення нового розмірного стилю 

План 

1. Загальні положення 

2. Види розмірів у програмі AutoCAD 

3. Створення нового розмірного стилю 

 

1. Загальні положення 

В системі AutoCAD розробники автоматизували процес постановки 

розмірів. Потрібно тільки вказати, який розмір треба проставити, а тоді вказати 

точки, по яких розмір буде автоматично побудований. При цьому автоматично 

буде віднесено і відображено значення розмірів. Якщо об’єкт, для якого 

проставлений розмір буде зміщений, то автоматично буде зміщене значення 

розмірів.  

Розмір в системі AutoCAD є складним об’єктом та сприймається як єдине 

ціле. Він складається із виносних ліній, розмірної лінії з стрілками та цифровим 

значенням розміру. Для будівельних креслень допускається замість стрілок 

використовувати засічки на перетині розмірних і виносних ліній. При цьому 

розмірні лінії повинні виступати за крайню виносну на 1-3мм. 

Всі розміри поділяють на дві групи: 

- лінійні; 

- кутові 

Лінійні розміри характеризують такі параметри як довжина, ширина, 

товщина,висота, діаметр, радіус. 

Кутовий розмір характеризує величину кута. 

Лінійні розміри на кресленні задаються в міліметрах без зазначення 

одиниць виміру, а кутові – в градусах, секундах з позначенням одиниць 

вимірювання.  

 

2. Види розмірів у програмі AutoCAD 

Операції постановки розмірів і виносних ліній виконуються за допомогою 

команд, зосереджених у меню Размеры чи кнопок панелі інструментів Размеры. 

Розглянемо пункти, призначені для виконання цих операцій у тій послідовності, 

у якій вони розташовані в випадному меню Размеры: 

  - лінійний  розмір – базується таким чином, щоб розмірна лінія була 

паралельна осям x та y; 

           - паралельний розмір – використовується для нанесення розмірів на 

похилі об’єкти, контур яких не паралельний осям х та у; 

- довжина дуги – призначена для нанесення розміру довжини дуги; 
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- ординатний розмір – розмір використовується для проставлення на  

кресленні координат х або у для вказаних точок відносно початку 

координат; 

- радіус – використовується для задання радіуса кола або дуги; 

 - радіус зі зломом; 

- діаметр – використовується для задання діаметра кола або дуги; 

- кутовий розмір – використовується для задання величини кута між 

двома лініями; 

 - швидкий розмір – даний розмір в системі AutoCAD представляє 

собою інструмент, який дозволяє за один раз побудувати розміри одразу для 

декількох об’єктів; 

- розміри від загальної бази – виконує послідовне проставлення 

розмірів, але ці розміри прив’язані до однієї точки; 

- розмірний ланцюжок – послідовність зв’язаних один з одним 

розмірів. При цьому друга виносна лінія першого розміру є першою виносною 

лінією другого розміру і т. д.; 

- наступний пункт – мультивиноска – будує примітив, що складається з 

ламаної або гладкої виносної лінії, що починається стрілкою і закінчується 

декількома рядками тексту чи мультитексту. Вигляд виноски можна змінити, 

вибравши у випадному меню Формат пункт Стиль мультивыноски; 

   - допуск – використовується для побудови допусків у вигляді декількох 

рядів прямокутників; 
 

- маркер центру – дозволяє позначити центр кола чи дуги. 

 

3. Створення нового розмірного стилю 

Встановлений за замовчуванням в системі AutoCAD розмірний стиль 

повністю підходить для проставляння розмірів. Проте, при виконанні 

будівельного креслення даний стиль не відповідає вимогам. Тому слід створити 

новий розмірний стиль. 

Робота з розмірними стилями виконується за допомогою команди  

DIMSTYLE, а також кнопки Розмерный стиль панелі Измерение, пункту 

Стиль… випадаючого меню Измерение або пункту Розмерные стили… 

випадаючого меню Формат. Дана команда відкриває діалогове вікно Диспетчер 

розмерных стилей (рис. 6.1.). 
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Рис. 6.1. Діалогове вікно Диспетчер розмерных стилей 

Рядок текучий размерный стиль показує ім’я активного розмірного стилю 

(поточного). Перелік стилів відображається в лівому полі Стили. У центральній 

частині діалогового вікна розміщене поле перегляду зразку стилю. 

У правій частині знаходяться такі кнопки: 

- Установить; 

- Новый… 

- Изменить… 

- Переоприделить… 

- Сравнить… 

Кнопка Изменить дозволяє внести зміни в існуючий розмірний стиль. 

Щоб створити новий стиль, потрібно натиснути на кнопку Новый. У цьому 

випадку з’явиться діалогове вікно, у якому потрібно ввести ім’я нового стилю і 

натиснути на кнопку Далее. Слідом за цим з’явиться діалогове вікно Новый 

розмерный стиль, що має шість вкладок (рис.6.2.).  

 
 

Рис.6.2. Діалогове вікно Новый розмерный стиль 
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Вкладка Линии містить настройки побудови розмірних та виносних ліній 

(колір, тип, вагу, видовження за виносну). 

Вкладка Символы и стрелки призначена для налаштування зовнішнього 

вигляду і розмірів стрілок. Дана вкладка дає можливість змінити стрілки на 

інші позначення (наприклад, засічки). 

Вкладка Текст містить налаштування розмірного тексту (текстового стилю, 

кольору, висоти та розміщення відносно розмірної лінії). 

У Вкладці Размещение задаються параметри оформлення розмірів і 

випадках, коли текст і стрілки не поміщаються між виносними лініями. 

Вкладка Основные единицы визначає параметри настроювання одиниць 

розмірних чисел (формат одиниць, точність, заокруглення чисел та ін..). 

Вкладка Альтернативные единицы використовується для задання формату 

альтернативних одиниць які можуть використовуванись замість основних. 

Вкладка Допуски визначає форму простановки допусків розмірів. 

Після призначення всіх параметрів нового стилю варто закрити всі вкладки 

натисканням кнопки OK, а діалогове вікно Новый розмерный стиль – 

натисканням кнопки Закрыть. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Як відбувається процес простановки розмірів у системі  AutoCAD? 

2. На які групи поділяють розміри в програмі  AutoCAD? 

3. Де розміщені операції для простановки розмірів? 

4. Назвіть види розмірів та їх призначення? 

5. Які дії слід виконати, щоб змінити чи створити новий розмірний стиль? 

6. Які вкладки містить діалогове вікно Новый розмерный стиль? 
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Лекція 7. Штрихування об’єктів.  

План 

1. Загальні відомості про штрихування 

2. Нанесення штриховки 

3. Нанесення заливки 

 

1. Загальні відомості про штрихування 

Штрихування використовується для графічного позначення матеріалів на 

розрізах, перерізах та видах, що регламентовані ГОСТ 2.306-68. 

Штрихування виконують тонкими лініями. Якщо лінії штрихування, 

проведені під кутом 45° до горизонталі, збігаються з лініями контуру 

зображення або осьовими лініями, то доцільно наносити їх пі кутом 30°. 

Штриховку можна нанести від руки, викреслюючи кожен штрих окремо. 

Такий процес побудови займе багато часу і також буде тяжко досягти точності і 

однорідності штриховки.  

В системі  AutoCAD передбачено автоматизоване нанесення штриховки на 

відповідному кресленні. 

Штриховка може бути виконана: 

- одним із стандартних методів, які містяться в програмі  AutoCAD; 

- методом, створеним користувачем; 

- набором ліній, розміщеним під певним кутом. 

В системі  AutoCAD передбачено два різновиди штриховки: 

- асоціативна – дана штриховка при зміні граничного контуру автоматично 

буде змінюватися. Завдяки цьому, не прийдеться ще раз поправляти штриховку 

в контурі або в області; 

- неасоціативна – дана штриховка не буде змінювати своє виконання при 

зміні граничного контуру. 

 

2. Нанесення штриховки 

 Щоб приступити до виконання штриховки, потрібно виконати одну із 

наступних дій: 

- в падаючому меню Рисование вибрати пункт Штриховка; 

- натиснути  на панелі Рисование кнопку   Штриховка; 

- ввести в командну стрічку_hatch або ШТРИХ. 

Така команда дозволяє штрихувати область обмежену замкнутою лінією 

(лініями). Вона автоматично визначає контур та ігнорує примітиви, що не є 

частиною контуру. Команда викликає діалогове вікно Штриховка и градиент 

із двома вкладками: Штриховка і Градиент (див. рис.7.1.).   
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Рис.7.1. Діалогове вікно Штриховка и градиент 

У діалоговому вікні Штриховка и градиент ліва вкладка задає параметри та 

заповнювану штрихуванням область, права – параметри заливки. 

2.1. Задання типу і вигляду штриховки 

Поле Тип пропонує вибрати тип штриховки: 

- Стандартный (стандартні зразки штриховки); 

- Из линий (свій стиль штриховки з використанням поточного типу ліній); 

- Пользовательский. 

В залежності від того, який тип ви виберете різні варіанти будуть 

запропоновані в якості зразків штриховки. 

Система  AutoCAD пропонує великий вибір стандартних зразків 

штрихувань. Вибір штрихування здійснюється в полі Образец або за іменем в 

списку, що відкривається, або за по зовнішньому вигляду. Для цього потрібно 

натиснути на кнопку  , розміщену поруч з полем. В результаті буде відкрито 

вікно Палитра образцов штриховки із вмістом зразків штрихувань стандартів 

ANSI і ISO (рис.7.2.). Слід вибрати мишкою піктограму з потрібним зразком і 

натиснути OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7.2. Діалогове вікно Палитра образцов штриховки  
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Можна задати також кут нахилу і масштаб штрихування щодо еталонного 

зображення. При збільшенні масштабу відстань між лініями штрихування 

збільшується, при зменшенні – зменшується. Для збільшення зображення 

штриховки потрібно вказати значення більше 1,а для зменшення – менше 1 

(наприклад 0,5). 

2.2. Задання контурів штриховки 

Для задання контурів штриховки служать кнопки Добавить: выбрать 

точки і Добавить: выбрать объекты, розташовані на діалоговому вікні 

Штриховка и градиент.  

Кнопка Добавить: выбрать точки дозволяє в циклі вказати внутрішні точки 

областей, контури яких  AutoCAD повинен заштрихувати. Після вибору точок 

потрібно натиснути клавішу <Enter>. 

Кнопка  Добавить: выбрать объекты дозволяє відзначити об’єкти, 

перетинання між якими і дасть заповнювану штрихуванням область. 

Після вибору об’єктів в полі Порядок прорисовки можна вказати порядок 

виведення штриховки на екран. Для цього існують наступні варіанти: 

- Не назначать; 

- На задний план; 

- На передний план; 

- Поместить за контуром; 

- Поместить перед контуром. 

Крім того, вкладка Штриховка містить додаткові параметри штриховки, які 

викликаються натисканням на круглу кнопку зі стрілкою,що розташована 

вправому нижньому кутку вкладки. Дані параметри дають можливість вибрати 

заштриховувати об’єкти, що попадають в середину заштрихованої області чи 

ні. 

Після формування контуру і задання параметрів бажано переглянути 

результат установок за допомогою кнопки Просмотр. Якщо вас не влаштовує 

вигляд штриховки і потрібно внести зміни, то натисніть кнопку <Esc>. 

Завершення налаштування параметрів штрихування і початок виконання 

команди здійснюється натисканням кнопки OK. 

 

3. Нанесення заливки 

У діалоговому вікні Штриховка и градиент розташована вкладка Градиент. 

Градієнтна заливка використовується для прикрашання малюнків, створюючи 

ефект світла, що відбивається від об’єкта. Вона може складатися з відтінків 

одного кольору або бути плавним переходом від одного кольору до іншого.  

Для нанесення заливки потрібно зробити активною вкладку Градиент та 

здійснити налаштування заливки.  
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В даній вкладці можна за необхідності вибрати другий, додатковий, колір 

заливки замкненого кольору та один з дев’яти існуючих шаблонів для переходу 

одного кольору в інший. 

Вибір об’єктів заливання здійснюється аналогічно як при нанесенні 

штриховки. 

Початок виконання команди здійснюється натисканням кнопки OK. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Для чого використовують штрихування? 

2. Якими методами може бути виконана штриховка в системі AutoCAD? 

3. Назвіть різновиди штриховки? 

4. Як викликати команду hatch або ШТРИХ? 

5. Як здійснюється задання типу та вигляду штриховки? 

6. Як здійснюється задання контурів штриховки? 

7. Для чого використовується штриховка та як вона наноситься? 
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Лекція 8. Створення та редагування тексту.  

План 

1. Створення однорядного тексту 

2. Створення багаторядного тексту 

3. Текстові стилі 

 

1. Створення однорядного тексту 

Написи можуть бути створенні за допомогою команди ТЕКСТ чи МТЕКСТ. 

У першому випадку створюється простий примітив однорядний текст, у 

другому – складний багаторядний текст (мультитекст). 

Однорядковий текст викликають командою ТЕКСТ із падаючого меню 

Черчение →Текст →   Однострочный або натисканням лівою клавішею миші на 

кнопку Текст на панелі інструментів Черчение (Рисование), чи набором з 

клавіатури команди ТЕКСТ. Після запуску команди спочатку видається 

повідомлення про поточний стиль. Зазвичай це стиль з найменуванням 

Standard. 

Побудова напису із вказуванням початкової точки тексту (це ліва точка 

базової лінії напису). Наступний крок – ввести висоту тексту. Далі з’явиться 

запит про кут повороту тексту. Необхідно ввести число, що задає кут повороту 

нижньої основи напису щодо позитивного напрямку осі Х. У відповідь на 

заключний запит слід, у тому місці, де визначено початок напису, і з’явиться 

курсор у формі букви I, набрати на клавіатурі текст будь-якої довжини і 

закінчити його введення натисканням на клавішу <Enter>.  

 

2. Створення багаторядкового тексту 

Довгі  складні  записи  мають  вигляд  багаторядкового  тексту.  Команду  

МТЕКСТ викликають із падаючого меню Черчение →   Многострочный... або 

набравши з клавіатури в командному рядку МТЕКСТ.  

Команда МТЕКСТ дозволяє наносити на креслення цілі абзаци досить 

довгого тексту, з можливостями вирівнювання і редагування, які наближаються 

до можливостей таких текстових процесорів як Microsoft Word. Команда 

МТЕКСТ інформує про ім’я діючого текстового стилю і просить вказати 

границі мультитексту по ширині. 

Після вказування точок розкривається вікно редактора мультитексту 

Формат текста (рис.8.1.).  

   

  

 

Рис.8.1. Вікно Формат текста 
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В даному вікні можна  задати  стиль  тексту (у лівому верхньому куті вікна), 

шрифт (із випадного списку, що розкривається), його висоту (вибрати або із 

списку доступних значень, або ввести з клавіатури після активації поля 

вказівником миші),  при потребі курсив, колір, режим вирівнювання, 

нумерацію, маркери, вибрати потрібні символи (градуси, діаметр) та інші 

налаштування. 

Після набору з клавіатури багаторядного тексту потрібно натиснути на 

кнопку OK на вікні Формат текста. 

 

3. Текстові стилі 

Текстові стилі є дуже важливим інструментом, що використовується в 

однорядних і багаторядних текстах і впливає на багато інших об’єктів (розмірні 

стилі, визначення атрибутів). 

Стиль  тексту – це  певна  форма зображення  написів: висота,  кут  

нахилу, товщина лінії написання букв і цифр та ін.. 

Створення  й  модифікація(зміна) текстового стилю відбувається за 

командою СТИЛЬ,  яка  викликається  із  падаючого меню Формат →   

Текстовый стиль…, або натисканням миші у місці піктограми  на панелі 

інструментів  Стили, чи набором з клавіатури команди СТИЛЬ. При  цьому   на 

графічному екрані  з’явиться  діалогове  вікно  Текстовые  стили (рис.8.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Рис.8.2. Діалогове  вікно  Текстовые  стили 

У лівому верхньому куті діалогового вікна знаходиться список стилів, що 

розкривається, наявних у цьому малюнку. На початку роботи в системі 

AutoCAD активним поточним стилем є Standard. У центральній частині вікна 

описуються параметри шрифту: ім’я шрифту, написання (курсив), висота букв.  

У нижній частині вікна описуються різні ефекти (перевертання, розтяг).  
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У правому нижньому куті Діалогове  вікно  Текстовые  стили знаходиться 

поле Образец із кнопкою Показать. 

Якщо поміняти параметри, то ці зміни можуть бути внесені в діючий стиль 

за допомогою кнопки Применить, розташованої у верхньому правому куті 

вікна. 

Скориставшись кнопкою Новый …, можна створити новий власний стиль. 

Натискання на цю кнопку викликає діалого вікно, в якому потрібно внести ім’я 

нового стилю. Система AutoCAD створить стиль з цим ім’ям і всі 

характеристики, окрім імені, створений стиль набуде з діючого стилю Standard. 

Користувач може змінити набуті характеристики та  зробити поточним даний 

стиль. Для цього потрібно натиснути на кнопку Применить та закрити 

діалогове вікно за допомогою кнопки  Закрыть.   

 

Питання для самоконтролю 

1. Яка команда служить для створення написів? 

2. Які види тексту можна створити в системі AutoCAD? 

3. Як здійснюється написання однорядного тексту? 

4. Як здійснюється написання багаторядного тексту? 

5. Як викликати діалогове вікно Текстовые  стили? 

6. Які налаштування містить діалогове вікно Текстовые  стили? 
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Лекція 9. Побудова та редагування тривимірних об’єктів.  

План 

 

1. Сутність 3D-моделювання в системі AutoCAD 2007 

2. Методи створення тривимірних об’єктів 

3. Створення і редагування моделі геометричного тіла 

 

1. Сутність 3D-моделювання в системі AutoCAD 2007 

Існує  два  підходи  до  створення  креслеників.  Традиційно  конструктор  

уявляє  собі тривимірний образ об'єкта, проеціює його на уявні площини та з 

використанням методів двовимірного моделювання виконує кресленик на 

площині (папері). Новий підхід полягає в тому, що конструктор уявляє собі 

тривимірний образ об'єкта і відтворює його за допомогою методів 3D-

моделювання,  що  передбачено  відповідним  програмним  забезпеченням.  

При цьому автоматично створюються проекції об’єкта на площині.  

Саме система AutoCAD 2007 дозволяє реалізувати цей підхід: створювати 

тривимірні моделі, за якими можна сформувати кресленик.  

Зокрема, 3D-моделювання надає можливості:  

•  розглядати моделі з будь-якої точки;  

•  використовувати автоматичну генерацію основних і додаткових 2D-видів;  

•  створювати перетини й двовимірні кресленики;  

•  перевіряти взаємодії між елементами моделі;  

•  додавати джерела освітлення;  

•  створювати реалістичне тонування моделей;  

•  здійснювати переміщення по моделі;  

•  використовувати модель для створення анімації;  

•  виконувати інженерний аналіз моделі.  

Отже, AutoCAD  має  великий  набір  команд,  які  дозволяють  виконувати  

побудову тривимірних моделей майже будь-яких об’єктів.  

Система передбачає можливість моделювати із двох і більше тіл складені 

тіла, для цього використовують такі команди:  

Объединение – створення  одного  тривимірного  тіла  сполученням  

кількох(на  базі кількох);  

Вычитание – у нового тіла зберігається тільки та частина вихідних 

елементів, що не належить вилученим;  

Пересечение – створення нового тіла шляхом перетину кількох, при цьому 

нове тіло зберігає тільки ту частину, що є спільною для всіх тіл, які були 

задіяні. 
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При створенні 3D-моделей можна використовувати робочий простір"3D-

моделирование", що містить тільки орієнтовані на роботу з 3D-об'єктами 

інструментальні панелі, меню й палітри. Елементи інтерфейсу не задіяні у 3D-

моделюванні, приховуються, максимально звільняючи робочу зону екрана.  

Проте користувач може налаштувати власний робочий простір, вмикаючи 

необхідні для  роботи  панелі  інструментів,  наприклад:  

- Вид (вид);   

- Моделирование (моделювання);  

- Редактирование тел. (редагування тіл);  

- ПСК– пользовательская система координат (КСК– система координат 

користувача);  

-Визуальные стили (Візуальні стилі),  

-Объектная привязка (об'єктна прив'язка), а також можна ввімкнути  режим  

ОРТО.  

 

2. Методи створення тривимірних об’єктів 

Команди, за допомогою яких створюють тривимірні об’єкти, містяться в 

падаючому меню Черчение → Моделирование, у панелі інструментів 

Моделирование (рис. 9.1) та в панелі 3D-построения пульта керування(рис. 9.2).  

                         

               
 

 

Рис.9.1. Панель інструментів            Рис.9.2. Панель 3D-построение 

        Моделирование  

 Моделювання за допомогою стандартних тіл – найпростіший у 

використанні вид тривимірного моделювання. 

 Засоби системи AutoCAD дозволяють створювати тривимірні об’єкти  на  

основі  базових  просторових  форм: паралелепіпедів (Ящик), конусів (Конус), 

циліндрів (Цилиндр), сфер (Шар), клинів (Клин), пірамід (Пирамида) і торів 

(Тор). Можна також  створювати 3D-тіла  за  допомогою  видавлювання 

(Выдавить) 2D-об'єкта,  шляхом обертання 2D-об'єкта  навколо  осі (Вращение),  

зрушенням 2D-об'єкта  вздовж  траєкторії (Сдвиг) та ін.  

3. Створення і редагування моделі геометричного тіла 

Для створення й редагування моделі геометричного тіла використовується 

простір моделі, а для компоновки аркуша й побудови видів використовують 

простір аркуша. 

Вкладка"Модель" забезпечує доступ до безмежної зони, яку називають 
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 простором моделі. У просторі моделі можна створювати, переглядати й 

редагувати геометричні моделі.  

При  цьому  їх  можна  креслити  в  масштабі1:1 і  задавати  значення  певної  

одиниці вимірювання кресленика, наприклад, один міліметр, сантиметр, метр і 

т. д.  

При  побудові  ортогональних  видів,  розрізів  і  перетинів  у  просторі  

аркуша використовуються  команди:  Т-ВИД;  Т-РИСОВАНИЕ;  Т-ПРОФЕЛЬ.  

Ці  команди викликаються із командного рядка або із падаючого меню 

Черчение → Моделирование →Подготовка, а потім   Вид,   Чертеж або  

Профель відповідно.  

Команда  Т-ВИД  створює  видові  екрани  аркушів  із  використанням  

ортогональних проекцій для компоновки креслень 3D-тіл та об'єктів з безліччю 

видів і розрізів.  

Команда Т-ВИД розташовує об'єкти видового екрана на шарі VPORTS(якщо 

цей шар не існує, команда заздалегідь створює його). Інформація, що 

зберігається разом з кожним створеним видовим екраном, використовується 

командою Т-РИСОВАНИЕ для формування остаточного вигляду кресленика.  

Команда Т-ВИД створює шари, які використовуються командою Т-

РИСОВАНИЕ для розміщення видимих і прихованих ліній кожного з такими 

іменами VIS, HID, HAT і шар для розміщення розмірів, видимих на окремих 

видових екранах з іменем DIM.  

Команда  Т-РИСОВАНИЕ  використовується  для  побудови  профілів  і  

перетинів  на видових екранах, створених тільки командою Т-ВИД. 

Таким  чином,  спочатку  будуються  видимі  й  приховані  лінії  силуету  і  

кромок твердотілих об'єктів на видовому екрані, потім виконується їх 

проеціювання на площину, що перпендикулярна  напрямку  погляду.  Силуети  

й  кромки  генеруються  для  всіх  тіл і  їхніх частин, що перебувають за 

площиною перетину. Перетини тіл штрихуються.  

Т-ПРОФЕЛЬ створює профілі тривимірних тіл у просторі аркуша на 

видових екранах, створених командою ВЭКРАН.  

 

Питання для самоконтролю 

1. У чому полягає суть та можливості 3D-моделювання? 

2. Які панелі  інструментів користувач може ввімкнути при налаштуванні 

власного робочого простору? 

3. Як викликати команди, за допомогою яких створюють тривимірні 

об’єкти?  

4. Які команди використовують при побудові  ортогональних  видів,  

розрізів  і  перетинів  у  просторі  аркуша? 
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