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Передмова 

Методичні вказівки  призначені для студентів 2-го курсу спеціальності: 133 

«Галузеве машинобудування». 

Інженерна графіка, як навчальна дисципліна містить в собі елементи нарисної 

геометрії, машинобудівного креслення та основи комп’ютерної графіки і вивчається 

студентами протягом другого курсу.  

Видання призначене для користування студентами під час виконання практичних 

робіт. Розроблені методичні вказівки регламентують роботу студентів та містять 

необхідні теоретичні відомості, що є необхідними для виконання практичних робіт, а 

також  вправи та завдання, які студенти повинні виконати та здати.   
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Практична робота №1 

Тема: «Викреслювання ліній. Написання літер, цифр і слів креслярським шрифтом» 

Мета роботи: навчитися виконувати різні типи ліній (суцільну товсту, суцільну 

тонку, штрихову, штрихпунктирну та ін..) та написи креслярським шрифтом 

Теоретичні відомості 

Креслярські шрифти 

Всі написи на кресленнях виконують креслярським шрифтом. Це робить креслення 

більш чіткими й виразними, полегшує їх читання. 

Літери і цифри креслярського шрифту відрізняються від тих, якими ви пишете 

звичайно. Конструкцію літер і цифр креслярського шрифту визначено державним 

стандартом. 

 

Рис.1. Великі та малі букви українського алфавіту 

 

 

Рис. 2. Літери латинського алфавіту 
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Рис.6 

 

Рис. 3. Літери грецького алфавіту 

 

Рис.4. Виконання арабських та римських цифр 

 

 

Рис. 5. Розміри шрифту: а — побудова букви; б — пропорції 

Стандарт встановлює начерки двох видів літер українського (рис. 1) і латинського 

алфавітів: великих і малих (рис. 2), грецького алфавіту (рис. 3) арабських та римських 

цифр (рис.4) та деяких знаків для умовних позначень на кресленнях. 

При виконанні написів на 

кресленнях необхідно знати не тільки 

конструкцію літер та цифр, але і 

найбільш раціональну послідовність їх 

наводки. Як правило, наводка 

вертикальних та похилих елементів 

виконується рухом зверху вниз, 

горизонтальних - зліва на право, а 

заокруглених - вниз і вліво, або вниз і 

вправо. 

ГОСТ 2.304-81 визначає такі типи 

шрифтів: 

 тип А без нахилу; 

   тип А з нахилом близько 75°; 

 тип Б без нахилу; 
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 тип Б з нахилом близько 75°. 

Шрифти типу А мають товщину літер h/14, а типу Б - h/10, де h – висота великих 

літер.  

Висота великих літер у міліметрах, виміряна перпендикулярно до основи рядка, 

визначає розмір шрифту(рис. 5, а). Написи на кресленнях виконують шрифтами таких 

розмірів: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28 і 40 мм. 

Висота малих літер (її позначають с, рис. 5, а) відповідає висоті великих літер 

попереднього розміру шрифту. Наприклад, для шрифту розміру 14 висота малих літер 

дорівнює 10 мм, для розміру 10-7 мм, для розміру 7- 5 мм і т. д. 

Товщину ліній шрифту визначають залежно від висоти шрифту. Вона дорівнює 0,1h і 

позначається d (рис. 5, а). 

Ширина великої літери (позначають g, рис. 5, а) має дорівнювати 0,6h або 6d. Ширина 

літер А, Д, Ж, М, Ф, X, Ц, Ш, Щ, Ю більша за цю величину на d або 2d (включаючи нижні 

і верхні елементи), а ширина літер Г,С,3 — менша на d. Ширина більшості малих літер 

дорівнює 5d. Ширина літер а, м, ц, ь дорівнює 6d, літер ж, т, ф, ш, щ, — 7d, с — 4d. 

Частини літер, які виступають з рядка (зверху або знизу), виконуються за рахунок 

відстаней між рядками. 

Висота всіх цифр дорівнює висоті великих літер h. Ширина цифр дорівнює h/2 (за 

винятком цифр 1 і 4). 

Відстань між літерами і цифрами в словах 0,2h, або 2d, між словами і числами — 0,6h, 

або 6d. Відстань між нижніми лінійками рядків — 1,7h, або 17d. 

Шрифт може бути з нахилом (близько 75°) та без нього. Показаний на рисунках 7 і 8 

шрифт є похилим. Нахил шрифту визначається кутом нахилу літер і цифр до основи рядка 

(рис. 5, б). Виконуючи написи на кресленнях, частіше застосовують похилий шрифт. 

Порядок виконання роботи 

1. Повторити лекцію 2 «Основні відомості про оформлення креслень» 

2. Вивчити теоретичні відомості 

3. Виконати в робочий зошит сьомим шрифтом (типу Б), з нахилом  75°; 

 свої прізвище, ім’я, побатькові.  

4. Виконати дві паралельні суцільні товсті, дві паралельні суцільно тонкі, дві 

паралельніштрихові, дві паралельні штрихпунктирні та дві штрихпунктирні, що 

перетинаються під кітом 90°. 
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Контрольні питання 

1. Що являє собою формат креслення? 

2. Які розміри має аркуш формату А4? 

3. Як утворюється поле креслення? 

4. На якій відстані від країв аркуша проводять рамку креслення? 

5. Які відомості містить основний напис креслення? 

6. Які є типи шрифтів? 

7. Чим визначається розмір шрифту? 

8. Шрифтами яких розмірів виконуються написи на кресленнях? 

9. Як визначити висоту малих літер шрифту? 

10. Чому дорівнює висота малих літер шрифту розміру 10? 

11. Які типи ліній ви знаєте? 

12. Яку лінію називають суцільною товстою основною? Якої товщини вона повинна 

бути? 

13. Яку лінію називають штриховою? Де її використовують? 
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Практична робота №2 

Тема: «Основні правила нанесення розмірів» 

Мета роботи: навчитися наносити розміри на плоскі предмети при застосуванні різних 

масштабів 

Теоретичні відомості 

Основні правила нанесення розмірів 

Креслення дає уявлення не тільки про форму зображеного предмета, а й про його 

розміри чи розміри його частин. Розміри на кресленнях зазначають розмірними числами 

на розмірних лініях. 

Лінійні розміри на кресленнях, які визначають величини прямолінійних елементів 

предмета (довжину, ширину, товщину тощо), дають у міліметрах, але позначення одиниці 

фізичної величини не наносять. 

Межі вимірювання розміру вказують виносними лініями, які проводять 

перпендикулярно до відрізка контуру зображення, розмір якого зазначають (рис. 6). 

Розмірні лінії проводять паралельно тим відрізкам, розміри яких визначають. Розмірну 

лінію з обох боків обмежують стрілками (рис. 6, а,в). Якщо розмірна лінія не дозволяє 

розмістити на ній стрілки, то лінію продовжують і стрілки наносять з зовнішнього боку 

від виносних ліній (рис. 6, б).  

    

                                                                                                                 в 

Рис. 6. Проведення розмірних та виносних ліній на кресленні та виконання стрілки 

Розмірне число наносять зверху розмірної лінії ближче до її середини, якщо вона 

розташована горизонтально або похило, і зліва від неї, якщо вона розташована 

вертикально (рис.7, а). Якщо місця для написання розмірного числа недостатньо, його 

наносять на продовженні розмірної лінії (рис. 7, б) або на поличці лінії-виноски (рис.7, в). 
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Рис. 7. Нанесення розмірних чисел 

На кресленні може бути кілька розмірних ліній, паралельних між собою. Щоб 

уникнути перетину виносних і розмірних ліній, завжди ближче до контуру зображення 

наносять менший розмір. Відстань між паралельними розмірними лініями має бути не 

менше 7 мм. Якщо на кресленні є більше двох паралельних розмірних ліній, то розмірні 

числа на них розміщують у шаховому порядку (див. рис. 8). 

Рис.8. Нанесення паралельних розмірних ліній 

Виносні й розмірні лінії проводять суцільною тонкою лінією. Виносні лінії 

обов'язково виходять за кінці стрілок розмірної лінії на 1...5 мм. Відстань між розмірною 

лінією і контуром зображення повинна бути не менше 10 мм. 

Кутові розміри (розміри кутів) на кресленнях вказують у градусах, мінутах і 

секундах умовними позначеннями (рис. 40). Виносні лінії кутового розміру являють 

собою продовження сторін вимірюваного кута, а розмірну лінію проводять у вигляді дуги 

кола з центром у вершині кута (див. рис.9.). 
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Рис.9. Нанесення кутових розмірів 

Про розміри округлих частин предметів свідчать їх діаметри. Для позначення 

діаметра перед розмірним числом наносять умовний знак. Розмір діаметра пишуть над 

розмірною лінією усередині кола або за його межами Використання знака діаметра на 

кресленні зображене на рисунку 10. 

 

           а                         б                        

Рис.10. Нанесення діаметрів: 

а – виконання знаку діаметра та розмірного числа; 

б – варіанти нанесення розмірів діаметрів 

Розміри заокруглених частин предметів вказують, зазначаючи радіуси дуг, які їх 

утворюють. Для позначення радіуса перед розмірним числом наносять умовний 

знак R (рис. 11). Розмірну лінію проводять з центра дуги і закінчують стрілкою, яка 

упирається в точку дуги кола. Якщо розмірна лінія радіуса занадто коротка і на ній не 

можна розмістити умовний знак і розмірне число, то їх наносять на продовженні 

розмірної лінії з зовнішнього боку дуги (рис. 11). 

Зображення предмета може мати кілька однакових елементів, їх розміри наносять 

лише раз, але зазначають кількість цих елементів (рис. 12).  
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Рис.11. Нанесення розмірів радіусів 

 

Рис. 12. Нанесення розмірів, що повторюються 

Порядок виконання роботи 

 1. Ознайомитися та вивчити теоретичні відомості 

2. Отримавши завдання, дати відповіді на запитання 

3. Виконати креслення плоского предмета у відповідному масштабі 

Контрольні питання 

1. Що таке масштаб? 

2. На які два види поділяють розміри? 

3. Як позначаються розмірні числа? 

4. Як наносяться діаметри та радіуси? 

5. Якою повинна бути відстань між контуром та розмірною лінією? 
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Практична робота №3 

Тема: «Оформлення титульного листа» 

Мета роботи: навчитися виконувати букви, написи, цифри різних шрифтів 

Теоретичні відомості 

Таблиця 1. Параметри та розміри  шрифту типу Б 

 

Завдання 1. 

Оформити згідно зразка титульний лист до альбому графічних робіт, вписавши назву 

дисципліни, своє прізвище та ініціали, прізвище та ініціали викладача, шифр академічної 

групи та рік виконання роботи. Роботу виконати на листі креслярського паперу формату 

А3 олівцем. 

 

Порядок виконання роботи. 

1. Ознайомитися з прикладом виконання титульного листа. 

2. Вивчити лекційний матеріал   і рекомендовану літературу. 
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3. Ознайомитися з таблицею 1 теоретичних відомостей. 

4. Викреслити тонко допоміжну сітку для напису “ГРАФІЧНІ РОБОТИ”. 

5. Розмітити тонкою лінією місця всіх інших написів згідно з розмірами на прикладі, 

керуючись відомостями таблиці 1. 

6. Нанести написи. 

7. Обвести рамку олівцем, беручи товщину лінії видимого контуру рівною 0,8 - 1,0 мм. 

8. Перевірити креслення. 

 

Контрольні питання 

1. Які є типи шрифтів? 

2. Чим визначається розмір шрифту? 

3. Шрифтами яких розмірів виконуються написи на кресленнях? 

4. Як визначити висоту малих літер шрифту? 

5. Чому дорівнює висота малих літер шрифту розміру 7? 
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Зразок 
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Практична робота №4 
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Тема: «Побудова спряжень» 

Мета: навчитися виконувати контури технічної деталі з діленням кола на рівні 
частини та з спряженням 

Теоретичні відомості 

Поділ кіл на рівні частини 

Поділ кола на три рівні частини . Для поділу потрібні лінійка й косинець з кутами 

30°, 60°, 90°. Косинець більшим катетом встановлюють паралельно вертикальному 

діаметру кола (рис. 13, а). Вздовж гіпотенузи з точки 1 (перша поділка, вона збігається з 

кінцем діаметра), проводять хорду і дістають другу поділку — точку 2. Перевернувши 

косинець і провівши другу хорду, дістають третю поділку — точку 3 (рис. 

13, б). З'єднавши точки 2 і 3 відрізками прямої, дістають рівносторонній трикутник. 

 

Рис. 13. Поділ кола на три рівні частини: а, б — за допомогою косинця і лінійки; в — 

циркулем 

Ту саму задачу можна розв'язати за допомогою циркуля. Поставивши опорну ніжку 

циркуля у верхньому (чи нижньому) кінці вертикального діаметра (рис. 13, в), описують 

дугу радіусом, що дорівнює радіусу R кола. У місцях перетину проведеної дуги з колом 

дістають точки 1 і 2 — першу і другу поділки. Третя поділка міститься на протилежному 

кінці діаметра. 

Поділ кола на чотири рівні частини . Щоб поділити коло на чотири рівні частини, 

треба провести два взаємно перпендикулярних діаметри. 

Два випадки таких побудов показано на рисунку 14. На рисунку 21, а діаметри 

проведено по лінійці та катету рівнобедреного косинця, а сторони вписаного квадрата — 

по його гіпотенузі. На рисунку 14, б і в навпаки, діаметри проведено по гіпотенузі 

косинця, а сторони квадрата — по лінійці та катету косинця. 
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Рис. 14. Поділ кола на чотири рівні частини за допомогою косинця і лінійки 

Поділ кола на п'ять рівних частин . Найпростіше цю задачу можна розв'язати за 

допомогою транспортира, послідовно відкладаючи від одного з діаметрів центральні кути 

у 72° (тому що п'ятій частині кола відповідає такий кут). 

За допомогою циркуля поділ виконують у такій послідовності (рис. 15). У кінці 

горизонтального діаметра ставлять точку А. Розхилом циркуля, що дорівнює 

радіусу R кола, з точки А проводять дугу до перетину з колом у точках В і В1. Ці точки 

з'єднують прямою лінією, яка перетинає горизонтальний діаметр у точці С. Це середина 

відрізка АО. 

У верхньому кінці вертикального діаметра ставлять точку 1. Із точки С описують дугу 

радіусом R1 що дорівнює відстані між точками С і 1. У місці перетину цієї дуги з 

горизонтальним діаметром дістають точку D. З точки 1 як з центра описують третю дугу 

розхилом циркуля R2, що дорівнює відстані між точками 1 і D. У місці перетину цієї дуги з 

колом дістають точку 2. Точка 1 буде першою поділкою на колі, а точка 2 — другою. 

Відстань між точками 1 і 2 відкладають циркулем по колу і дістають точки З, 4 і 5. 

 

Рис. 15. Поділ кола на п'ять рівних частин за допомогою циркуля 

Поділ кола на шість рівних частин. Поділ виконують за допомогою лінійки і 

косинця з кутами 30°, 60° і 90°. Для цього з кінцевих точок вертикального діаметра кола 

проводять відрізки по гіпотенузі косинця, прикладеного до лінійки більшим катетом (рис. 

16, а, б). Закінчують побудову проведенням вертикальних відрізків прямих (рис. 16, в). 
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Ту саму задачу можна розв'язати за допомогою циркуля. Для цього розхил циркуля 

встановлюють рівним радіусу R кола. З протилежних кінців одного з діаметрів кола 

(наприклад, точок 1 і 4, рис. 16, г, д) описують дуги. Точки перетину цих дуг з колом — 

точки 2, 3, 5, 6 разом з точками 1 і 4 ділять коло на шість рівних частин. 

 

Рис. 16. Поділ кола на шість рівних частин: а, б, в — за допомогою косинця і 

лінійки; г, д — циркулем 

Поділ кола на вісім рівних частин . Перші чотири точки поділу 1, 3, 5, 7 знаходяться 

на перетині центрових ліній з колом (рис. 17). їх проводять за допомогою лінійки та 

косинця. Ще чотири точки — 2, 4, 6, 8 знаходять за допомогою гіпотенузи рівнобедреного 

косинця, яка проходить через центр кола. 

 

Рис. 17. Поділ кола на вісім рівних частин за допомогою косинця і лінійки 

4. Спряження  

Спряженням ліній називається плавний перехід прямої в криву або кривої лінії в іншу 

криву.  

4.1. Спряження пересічних прямих ліній за допомогою дуги 

 

Щоб побудувати спряження двох прямих, що перетинаються піл гострим кутом дугою 

заданого радіуса R (рис. 18), треба визначити геометричне місце центрів кіл, віддалених 

від прямих на відстані R. Для цього на відстані R проводять прямі, паралельні даним, до 

перетину у точці О. Дуга радіуса R, проведена з точки О, як із центра, і буде дугою 
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спряження. Основи перпендикулярів. Опушених з точки О на прямі, будуть точками 

спряження. 

 

 

Рис.18 

4.2. Спряження паралельних прямих дугою кола 

Спряження дуги кола радіуса RІ і прямої виконують так. Спочатку визначають 

геометричне місце центрів дуги спряження радіусом  R. Для цього на відстані R від 

прямої проводять паралельну їй пряму, а із центра О радіусом R+ R1 - дугу 

концентричного кола. Точка 0 буде центром дуги спряження. Точку спряження К 

матимемо на перпендикулярі, проведеному до прямої з точки О, а точку К1 — на прямій, 

яка сполучає точки О1 і О. 

4.3. Спряження дуг двох кіл за допомогою прямої 

Щоб провести зовнішню дотичну, яка спрягає два кола радіусів R і R1 рис. 19), 

спочатку сполучають центри цих кіл. Потім відрізок ОО1 поділяють точкою О2 навпіл, а 

з точки О проводять коло радіусом, що дорівнює різниці радіусів 

заданих кіл R-R1. На цьому колі позначають точку К2. Продовжують відрізок ОК2 до 

перетину з колом радіуса R і дістають точку спряження К. Сполучають точку К2 з 

центром О1. З точки К паралельно прямій К201  проводять пряму, що спрягає два кола. 

 

 

 

Рис.19 

4.4. Побудова спряження дуг двох кіл дугою заданого радіуса 

Таке спряження може бути зовнішнім, внутрішнім і змішаним. При зовнішньому 

спряженні спряжені дуги містяться із зовнішнього боку дуги спряження, тобто точки 

спряження будуть точками перегину. 

На рисунку 20 наведено приклад побудови зовнішнього спряження дуг двох кіл 

радіусів R2  і R1 за допомогою дуги радіуса R. Із центра О1 радіусом R+ R1,а з центра О2 

радіусом R+ R2 проводять дуги до перетину в точці О.Точки спряження К і К1 лежатимуть 
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на лініях,які сполучають точку О з центрами дуг О1 і О2. З точки О, як із центра проводять 

дугу спряження R. 

 

 

 

 

Рис. 20 

Внутрішнє спряження дуг кіл (рис. 21) за допомогою третьої дуги характеризується 

тим, що спряжені дуги містяться в середині дуги спряження, тобто дуга спряження і 

спряжені дуги лежать по один бік від дотичних, проведених через точки спряження. 

 

Рис.21 

 

Завдання 

Виконати зображення деталі, з побудовою спряжень. Побудувати згідно з варіантом лекальну 

криву. Приклад виконання даний на рис. 96, індивідуальні завдання - в табл. 12. Роботу виконати на 

листі креслярського паперу формату АЗ олівцем. 

Порядок виконання роботи 
1. Ознайомитися з завданням і прикладом виконання роботи. 

2. Вивчити методичні вказівки і рекомендовану літературу. 

3. Викреслити тонко зображення деталі. 

4. Побудувати центри кіл спряжень. 

5. Нанести розмірні лінії і розмірні числа. 

6. Обвести лінії олівцем, приймаючи товщину ліній видимого контуру рівною 0,8 - 1,0 мм. 

7. Оформити всі написи. 

8. Перевірити креслення. 
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Варіанти завдань до графічної роботи 
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Практична робота №5 

Тема: «Проектування точок  і прямих на три взаємно перпендикулярні площини» 

Мета: навчитися проекцію вати точки та прямі на три взаємно перпендикулярні 

площини 

Теоретичні відомості 

Проектування точки 

 

Проектування точки на три площини проекцій. 

 Точка – основний геометричний елемент лінії і площини, тому, навчившись 

проектувати точку ми зможемо проектувати любий предмет. 

Одна прямокутна проекція точки не визначає її положення в просторі тому 

що на одному перпендикулярі може знаходитись безліч точок і щоб мати повну уяву про 

них необхідно мати дві або три площини проекцій. Скористаємось трьома взаємно 

перпендикулярними площинами, що утворюють прямий тригранний кут (рис.  а). Тут П1 – 

горизонтальна, П2 – фронтальна і П3 –профільна площини проекцій. Розмістимо в просторі 

тригранного кута точку А (рис. 32 б) і побудуємо її проекції на площини П1, П2, П3. Для 

цього з точки А проведемо проектуючі промені АА1, АА2, АА3. На перетині цих 

перпендикулярів дістанемо А1 – горизонтальна, А2 – фронтальна, А3 – профільна проекції 

точки А. 

 

                                               а)                                  б) 

Рис.  

  

2.2. Комплексне креслення точки 

 Від просторового зображення точки переходять до плоского або комплексного 

креслення, яке утворюється в наслідок обертання площин проекцій навколо осей, 

вважаючи тригранний кут розщепленим по осі Оу і залишаючи нерухомою площину П2, 

площину П1 повертають на 90° вниз навколо осі Ох, а площину П3  на 90°навколо 

осі Оz (рис.  а). Таким чином утвориться плоске креслення разом з побудованими на них 

проекціями А1, А2, А3- називається комплексним кресленням. Для побудови профільної 

проекції А3 використовують постійну лінію К, яка проводиться під кутом 45° (рис. б). 



25 
 

      

                                            а)                                  б) 

Рис.  

2.3. Виміри і координати точки. 

У просторі є безліч точок, що займають різне положення відносно площин П1, П2, П3. 

Наприклад піраміда і зрізаний паралелепіпед (рис. 34), які мають 13 вершин, кожна із цих 

точок займає своє положення, яке буде характеризуватись трьома вимірами. 

 

Рис.  

1. Висота - це відстань від осі Х вверх по осі Z. 

2. Ширина - це відстань від центра осей по осі Х. 

3. Глибина - це відстань від фронтальної площини проекцій вниз по осі У (рис. ). 

  

 

Рис.  
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2.4. Побудова проекцій точки за її координатами 

Дуже часто виявляється зручним задавати положення точки в просторі її 

прямокутними координатами. Розглянемо на прикладі, побудову проекцій точки за її 

координатами. Задано точку А (25, 15, 20), тобто координата х=25 мм, у=15 мм, z=20 

мм. Треба побудувати комплексне креслення точки А в системі трьох площин проекцій. 

Проводять осі Ох, Оу, Оz. Від центра осей по осі Ох відкладають координату х = 25 

мм. і через знайдену точку Ах проводять вертикальну лінію зв’язку. На цій лінії вниз 

від Ах відкладають координату у = 15 мм і дістають горизонтальну проекцію А1, а вгору 

відкладають координату z = 20 мм і дістають фронтальну проекціюА2. Профільну 

проекцію точки А, можна знайти за допомогою постійної лінії К або за допомогою 

циркуля.  

2.5. Різні положення точок у просторі відносно площин проекцій. 

Точка розташована в просторі (рис. ). Тоді вона задана трьома координатами жодна 

з них не дорівнює нулю. Проекції такої точки будуть знаходитись навідповідних 

площинах проекцій. 

  

Рис.  

  

Точка лежить на одній із площин проекцій - П1, П2, П3 . У цьому випадку одна із 

координат дорівнює нулю. В залежності, яка із координат дорівнює нулю точка може 

лежати на площині П1, П2, П3. З рис. 152 видно, що для точки А координата z = 0. Тоді 

горизонтальна проекція А1 співпадає із самою точкою, фронтальна проекція 

А2 знаходиться на осі х, а профільна проекція А3 на осі у. (Самостійно розгляньте і 

поясніть положення точок В і С). 
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Рис.  

  

2.6. Побудова третьої проекції точки за двома її проекціями. 

З центра координат під кутом 45° проводимо постійну лінію креслення К фронтальної 

проекції А2 проводять горизонтальну лінію зв’язку (рис. ). З горизонтальної проекції 

А1 проводять горизонтальну лінію зв’язку до перетину в точці А0 з постійною прямою К, 

тобто з бісектрисою кута у1Оу3. З точки А0 проводять вертикальну лінію зв’язку до 

перетину з лінією, проведеною з фронтально проекції А2. 

  

 

Рис.  

Перевагу слід надавати другому і третьому способам, які потребують меншої 

кількості ліній побудови. 

  

3. Проектування прямої 

  

3.1. Проектування прямої на три площини проекцій. 

Пряма в просторі безмежна. Обмежену частину прямої називають відрізком. 

Проектування прямої зводиться до побудови проекцій будь-яких двох її точок, бо дві 

точки в просторі повністю визначають положення прямої в просторі. 
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 Коли з крайніх точок відрізка розташованого в просторі опустити перпендикуляри на 

площину П1 і з'єднаємо однойменні проекції прямою лінією то отримаємо горизонтальну 

проекцію відрізка. Опустивши перпендикуляри на площину П2 і відповідно з'єднаємо їх 

між собою отримаємо фронтальну проекцію відрізка. Для побудови третьої проекції 

прямої за двома відомими можна використати ті самі способи, що й для побудови третьої 

проекції точки.  

 3.2. Положення прямої відносно площин проекцій. 

На рис. зображено паралелепіпед із зрізаною передньою верхньою вершиною і 

довільну трикутну піраміду. Ребра паралелепіпеда і піраміди займають різні положення в 

просторі відносно площин проекцій. Щоб будувати і читати креслення, треба вміти 

аналізувати різні положення прямої в просторі. 

 

Рис.  

Відносно площин проекцій пряма може займати безліч положень. Ці положення 

можна систематизувати і розділити на прямі окремого і загального положення. 

Прямі окремого положення поділяються на проектуючі прямі і прямі рівня. 

Проектуючою прямою називають пряму, яка перпендикулярна до однієї площини 

проекцій і паралельна до двох інших 

На рис.40 а пряма АВ перпендикулярна до горизонтальної площини проекцій і 

називається горизонтально проектуючою прямою, пряма СD (рис.  б) перпендикулярна до 

фронтальної площини проекцій і називається фронтально проектуючою, пряма MN (рис.   

в) перпендикулярна до профільної площини проекцій і називається профільно 

проектуючою прямою. 
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а)                                б)                                 в) 

Рис.  

 Основні властивості проектуючої прямої. На одну із площин проекцій  проектуюча 

пряма проектується в точку, а на дві інших у вигляді відрізків, які займають вертикальне 

або горизонтальне положення і величина яких дорівнює натуральній величині відрізка 

прямої. 

Прямими рівня називають прямі, паралельні одні із площин проекцій. 

Пряма АВ (рис.  а) паралельна до горизонтальної площини проекцій і 

називається горизонтальною прямою, пряма CD (рис.  б) паралельна фронтальній площині 

проекцій і називається фронтальною прямою, пряма MN (рис.  в) паралельна профільній 

площині проекцій і називається профільною прямою. 

 

                   а)                           б)                     в)        
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   Прямою загального положення називають пряму, розташовану похило до всіх 

площин проекцій (рис. ). 

 

Рис.  

Жодна проекція цієї прямої не може бути паралельною осям проекцій 

або перпендикулярною до них і не зображується в натуральну величину. 

3.3. Пряма і точка. 

Якщо точка лежить на прямій, то її проекції лежать на одно іменних проекціях 

прямої і на спільній лінії зв’язку. 

Розгляньте і проаналізуйте положення точки С відносно прямої АВ  (рис. ). 

 

Рис.  

  

3.4. Взаємне розташування прямих у просторі. 

Дві прямі в просторі одна відносно одної можуть бути взаємно паралельні, 

перетинатись і бути мимобіжними. 

Паралельні прямі. 

Якщо, прямі в просторі паралельні, то їх однойменні проекції, на будь-яку 

площину, також є паралельними. 

Так однойменні проекції паралельних прямих загального положення (рис. ) 

паралельні між собою, тобто А1В1 || С1D1, А2В2II C2D2 
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а)                  б)                  в)           г)                      

Рис.  

Прямі, що перетинаються. 

Якщо прямі в просторі перетинаються, то на комплексному кресленні їх однойменні 

проекції перетинаються і точки перетину лежать на одній лінії зв’язку (рис. ). 

Точка перетину на горизонтальній проекції К1 лежить на одному перпендикулярі з 

точкою К2 на фронтальній проекції. 

 

 а)                              б)                      в) 

Рис.  

Мимобіжні прямі. 

Якщо дві прямі в просторі не паралельні і не перетинаються, то такі прямі 

називаються мимобіжними (рис. 46). 

Точки перетину однойменних проекцій цих прямих не лежать на одній лінії 

проекційного зв’язку . 

 

Рис. 46 
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Завдання  

Побудувати комплексне креслення точок А (30, 20, 40) та В (10, 30, 10) в зошиті. 

Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитись з теоретичними відомостями  

2. Законспектувати теоретичні відомості, даючи відповіді на питання для самоконтролю 

3. Виконати завдання 1.  

  

Контрольні питання 

1. Як побудувати комплексне креслення точки за її координатами? 

3.     Які виміри, або координати, має точка, що лежить в просторі? Що лежить на 

площині проекцій П3?  

4.     Якими способами можна побудувати третю проекцію точки за двома її відомими? 

5.     Які способи знаходження третьої проекції прямої ви знаєте ? 

6.     Основні властивості проектуючої прямої. 

7.     Основні властивості прямої рівня.  

8.     Яке взаємне положення можуть займати дві прямі в просторі? 

 

 

Практична робота №6 

Тема: «Побудова комплексного креслення площини і точки» 

Мета: 

Теоретичні відомості 

  
1. Зображення площини на комплексному кресленні. 

З елементарної геометрії відомо, що через будь-які три точки, які не лежать на одній 

прямі, можна провести площину і притому тільки одну. Отже на комплексному кресленні 

площину можна зобразити проекціями геометричних елементів, що повністю визначають 

її положення в просторі, а саме: 

 а) трьох точок, що не лежать на одній прямі (рис.  а)         

б) прямої і точки, розташованої поза нею (рис.  б)   

в) двох прямих, що перетинаються (рис.  в) 

г) двох паралельних прямих (рис.  г) 
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д) трикутника, або іншої геометричної фігури (рис.  д) 

З рисунків бачимо, що від одного виду зображення площини легко перейти до іншого. 

Так, щоб перейти від зображення площини прямою і точкою до зображення її 

трикутником, треба тільки сполучити точку з кінцями відрізка прямої. 

 

Рис.  

  

Розглянемо ще один спосіб зображення площини - спосіб слідів        (рис.  е, є). 

Лінію перетину площини з площиною проекцій називають слідом площини. З рисунка 

видно, що перетин площини з горизонтальною площиною проекцій утворює 

горизонтальний слід, з фронтальною фронтальний і профільною профільний слід. 

  

2. Положення площин в просторі відносно площин проекцій. 

Щоб навчитися читати креслення і будувати зображення складних технічних деталей 

треба вміти аналізувати різні положення площин в просторі (рис.). 

За розташуванням в просторі розрізняють площини окремого і загального положення. 

Площини окремого положення поділяють на площини рівня і проектуючі. 
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Рис. 

Площина рівня паралельна одній або перпендикулярна до двох інших площин проекцій. 

Розрізняють три види площин рівня: горизонтальну, тобто паралельну площинні 

П1 (рис. а) фронтальну, паралельну площині П2 (рис.  б) і профільну паралельну площині 

П3 (рис.49 в). 

  

 

      а)                                б)                     в) 

Рис.  

 Основні властивості площин рівня: 

-  довільна фігура, що лежить в площині рівня, проектується в натуральну величину 

на ту площину проекцій, якій ця площина рівня паралельна. На дві інші площини 

проекцій фігура проектується відрізками прямих, які займають вертикальне або 

горизонтальне положення; 

   -  сліди-проекції площин рівня мають збиральну властивість, тобто точки які 

належать площині лежать на слідах-проекціях цієї площини. 

  

3. Проекціюючі площини. 

Проекціюючою називається площина, перпендикулярна до однієї з площин проекцій. 

Розрізняють три види проектуючих площин: горизонтально проектуючу, тобто 

перпендикулярну до площини П1 (рис. а), фронтально проектуючу - перпендикулярну до 

площини П2 (рис.  б) і профільно проектуючу - перпендикулярну до площини П3 (рис.  в). 
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       а)                         б)                                в) 

Рис.  

  

 3.1. Основні властивості проектуючих площин. 

·        Проектуюча площина зображується прямою лінією на цих площинах проекцій, 

до яких вона перпендикулярна. 

·        Сліди-проекції мають збиральну властивість. Якщо точка або пряма належить 

площині то їх проекції будуть лежати на слідах проекціях цієї площини. 

·        Проектуючу площину можна задати лише одним слідом проекцією. 

·        За комплексним кресленням можна визначити кути нахилу проектуючої 

площини до площин проекцій. 
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Практична робота 

Тема: «Побудова комплексного креслення моделі за аксонометрією. Нанесення розмірів» 

Мета: навчитися виконувати креслення моделі за аксонометрією  

Завдання до теми. 

Побудувати за наочним зображенням три вигляди деталі, згідно варіанту завдання. Приклад виконання 

даний на рис. 30, індивідуальні завдання - в табл. 3. Роботу виконати на листі креслярського паперу 

формату АЗ олівцем. 

Порядок виконання. 

1. Ознайомитися з індивідуальним завданням і прикладом виконання роботи. 

2. Вивчити методичні вказівки і рекомендовану літературу. 

3. Виділити на аркуші відповідну площу для кожного вигляду деталі. 

4. Викреслити тонко два зображення деталі в проекційній залежності. 

5. Побудувати третє зображення. 

6. Нанести розмірні лінії і розмірні числа. 

7. Обвести лінії олівцем, приймаючи товщину ліній видимого контуру рівної 0,8 -1,0 мм. 

8. Оформити всі написи. 

9. Перевірити креслення. 

Вказівки до виконання завдання. 

Зображення предметів виконують методом прямокутного (ортогонального) проектування. Предмет, що 

проектують, розміщують між спостерігачем та відповідною площиною проекцій. Якщо предмет розмістити 

всередині куба і спроектувати його на грані куба, то на гранях отримаємо зображення. Грані куба 

розгортають певним чином і суміщають з площиною креслення. Зображення на фронтальній площині 

проекцій вважають головним виглядом і в проекційному зв’язку з ним розміщають всі інші вигляди. 

Головний вигляд має давати найбільш повну інформацію про форму та розміри предмета. 

В наведеному завданні слід побудувати за наочним зображенням три вигляди деталі: вигляд спереду, 

зверху та зліва. 

Спершу треба ознайомитись зі змістом ГОСТ 2.305-68 та рекомендованою літературою. Далі уважно 

роздивитись деталь і визначити основні геометричні тіла, з яких вона складається. Після цього за уявою та 

відповідними розмірами можна будувати три вигляди деталі, на яких слід нанести дані в завданні розміри, за 

якими виконувалась побудова, пам’ятаючи, що кожен розмір може бути нанесений один раз і тільки на 

одному з виглядів. 
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Практична робота 

Тема: «Побудова третьої проекції моделі з використанням простих розрізів» 

Теоретичні відомості 

Перерізи 

Переріз - це зображення фігури, що утворюється при уявному розсіченні предмета 

площиною (або декількома площинами). На перерізі показується тільки та фігура, що 

виходить безпосередньо в січній площині. 

 

Рис. Побудова перерізів 

Залежно від розташування перерізи поділяються на накладені й винесені. 

Накладеними перерізами називаються такі, що розташовуються безпосередньо на 

видах кресленика (рис.  а). 

Винесеними перерізами називаються такі, що розташовуються поза контурами 

зображень, які надані на креслени(рис.  б, в). 

Винесеним перерізам варто надавати перевагу перед накладеними, тому що останні 

затемнюють вид кресленика і є незручними для нанесення розмірів. 

Контур винесеного перерізу обводиться суцільною основною лінією такої самої 

товщини (Б), як і обрана для обведеного видимого контуру зображення. 

Контур накладеного перерізу обводять суцільною тонкою лінією. Накладений переріз 

розташовують у місці, де проходила січна площина і безпосередньо на самому виді, до 
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якого він відноситься.  

 

Рис.. Розташування перерізів 

Позначення перерізів. Положення січної площини вказують на кресленику лінією 

перерізу. 

Розімкнуту лінію проводять у вигляді окремих штрихів, що не перерізають контур 

відповідного зображення (рис. ). 

 На початковому і кінцевому штрихах перпендикулярно їм, на відстані 2-3 мм від 

кінця штриха, ставлять стрілки, що вказують напрямок погляду(рис. ). 

 

 

 

 

Рис. Розміри елементів позначення перерізу і розрізу  

Щоб ясніше показати внутрішню будову деталі, застосовують зображення, 

називані розрізами. Розрізом називається зображення предмета, подумки розсіченого 
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площиною (або декількома площинами). На розрізі показується те, що виходить у січній 

площині та за нею. 

Залежно від числа січних площин розрізи розділяються на прості й складні. Простим 

називається розріз при одній січній площині (рис. ). Складним називається розріз при двох 

і більше січних площинах. 

Залежно від положення січної площини щодо горизонтальної площини проекцій 

розрізи поділяються на вертикальні, горизонтальні й похилі. 

 

Рис.  . Кресленик, який має різні                        Рис.  . Розташування         розрізів 

 

         розрізи             

 

 

Похилим називається розріз при січній площині, що становить із горизонтальною 

площиною проекції кут, відмінний від прямого (рис. ). 

Вертикальний розріз при січній площині, паралельній до профільної площини 

проекцій, називається профільним розрізом. 

Розрізи називаються поздовжніми, якщо січні площини спрямовані вздовж довжини 

або висоти предмета, поперечними, якщо січні площини спрямовані перпендикулярно 

довжині або висоті предмета . 

Місцевим розрізом називається розріз, що служить для з’ясування будови предмета 

лише в окремому обмеженому місці. 
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Рис.  . Похилий розріз 

Завдання до теми 

Побудувати за двома заданими зображеннями, згідно варіанту завдання, три вигляди деталі. Побудувати 

необхідні прості розрізи. Побудувати похилий переріз. Напрям похилого перерізу вибрати самостійно. 

Індивідуальні завдання - в табл.4. Роботу виконати на листі креслярського паперу формату А3 олівцем. 

Порядок виконання роботи  

1. Ознайомитися з індивідуальним завданням і прикладом виконання роботи. 

2. Вивчити методичні вказівки і рекомендовану літературу. 

3. Виділити на форматі площу для зображення кожного з виглядів та похилого перерізу. 

4. Викреслити тонко два зображення деталі. 

5. Побудувати третє зображення. 

6. Побудувати похилий переріз. 

7. Нанести розмірні лінії і розмірні числа. 

8. Обвести лінії олівцем, приймаючи товщину ліній видимого контуру рівної 0,8 - 1,0 мм. 

9. Оформити всі написи. 

10 Перевірити креслення. 

Вказівки до виконання завдання. 

Виконуючи завдання, провести тонко лінії видимого та невидимого контурів, побудувати розрізи І 

виконати штриховку в розрізах. Далі слід побудувати натуральну величину похилого перерізу самостійно-

вибраною фронтально- проектуючою площиною. Січну площину для побудови похилого перерізу слід 

вибирати аналогічно до того, як показано на зразку виконання даного завдання 

Питання для самоконтролю 

1. Чому за двома проекціями не завжди можна уявити форму предмета? 

2. Як називаються проекції, утворені проеціюванням на три площини проекцій? Як 

повинні розміщуватись одна відносно одної ці проекції? 

3. Що означає вираз «проекційний зв'язок»? 

4. Яке зображення предмета називається виглядом? 

5. Як взаємно розміщують вигляди на кресленнях? 
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6. Який вигляд на кресленні називають головним і чому? 

7. Яким вимогам повинен відповідати головний вигляд на кресленні? 

8. Від чого залежить кількість виглядів на кресленні? 

9. Що таке розрізи? Які є види розрізів 

10. Які є види  перерізів та як їх виконують? 

 

Варіанти завдань до практичної роботи №11 

Таблиця 4 
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Практична робота 8 

Тема: «Побудова аксонометричної проекції» 
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Мета: вивчити види аксонометричних проекцій та навчитися виконувати за трьома 

виглядами деталі її прямокутну ізометричну проекцію  

Теоретичні відомості 

Загальні відомості про аксонометричні проекції. Для цього предмет умовно 

розміщують усередині прямого тригранного кута, сторони якого являють собою площини 

проекцій — фронтальну, горизонтальну і профільну. Послідовним проеціюванням 

предмета на ці площини одержують зображення видимих його сторін — вигляди. Кожний 

вигляд зокрема дає уявлення про форму предмета тільки з одного боку. Щоб створити 

уявлення про форму предмета в цілому, потрібно проаналізувати і порівняти між собою 

окремі вигляди. Створення цілісного уявлення про предмет за його виглядами на 

кресленні — завдання досить складне. 

 

Рис. 20. Вигляди і наочне зображення предмета 

Предмет можна спроеціювати на площину проекцій і таким чином, щоб на 

утвореному зображенні було видно декілька його сторін (рис. 20). Утворене таким чином 

зображення називають наочним . За ним уявити форму предмета легше, ніж за окремими 

виглядами. 

Щоб одержати наочне зображення, предмет певним чином розміщують відносно 

координатних осей х, у і z і разом з ними проеціюють його на довільну площину (рис. 21). 

Цю площину називають площиною аксонометричних проекцій , а проекції 

координатних осей називають аксонометричними осями. Зображення предмета на 

площині аксонометричних проекцій називають аксонометричною проекцією. 

Отже, аксонометричною проекцією предмета є його проекція на площину разом з 

системою прямокутних координат, до якої він віднесений.  

На основі аксонометричних проекцій виконують технічні рисунки, які застосовують 

для пояснення будови різних предметів. 
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Рис. 21. Утворення аксонометричної проекції предмета 

Види аксонометричних проекцій. 

Залежно від положення координатних осей, а значить і самого предмета, відносно 

площини аксонометричних проекцій, утворюються різні аксонометричні, проекції. 

Розглянемо ті з них, які використовують найчастіше. 

Аксонометричне зображення може бути утворене косокутним і прямокутним 

проеціюванням. 

Утворення аксонометричного зображення косокутним проеціюванням показано на 

рисунку 22. Предмет розміщують так, щоб його передній і задній боки, а також осі х і z, з 

якими він суміщений, були паралельними площині аксонометричних проекцій. 

Проеціювання здійснюють паралельними променями під гострим кутом (меншим за 90°) 

до площини аксонометричних проекцій. На одержаній аксонометричній проекції передній 

бік предмета зображується в натуральну величину, а лівий і верхній будуть дещо 

спотвореними. Утворену косокутним проеціюванням аксонометричну проекцію 

називають фронтальною диметричною проекцією 
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Рис.22 

Утворення аксонометричного зображення прямокутним проеціюванням показано 

на рисунку 23. Предмет розміщують так, щоб три його боки з осями х, у і z були нахилені 

до площини аксонометричних проекцій під однаковими кутами. Проеціювання 

здійснюють паралельними променями, спрямованими перпендикулярно до площини 

аксонометричних проекцій. На одержаній аксонометричній проекції видно три боки 

предмета, але з деякими спотвореннями. Утворену прямокутним проеціюванням 

аксонометричну проекцію називають ізометричною проекцією.  

 

Рис.23. Осі аксонометричних проекцій 



65 
 

 

Рис.24. Осі фронтальної диметричної проекції 

Для побудови аксонометричних проекцій розміри зображень відкладають уздовж 

аксонометричних осей х, у і z. Тому побудову аксонометричної проекції починають з 

проведення аксонометричних осей.  

Осі фронтальної диметричної проекції розміщують, як показано на рисунку 24,а: вісь 

х — горизонтально, вісь z — вертикально, вісь у — під кутом 45° до горизонтальної лінії. 

Осі виходять з однієї точки О — початку аксонометричних осей. Кут 45° будують за 

допомогою рівнобедреного косинця (рис. 24, б).  

Для побудови зображення у фронтальній диметричній проекції вздовж осей х і z (і 

паралельно їм) відкладають натуральні розміри предмета, по осі у (і паралельно їй) — 

розміри, зменшені вдвоє. Звідси й походить назва «диметрія», що по-грецьки означає 

«подвійні виміри».  

 

Рис.25. Осі ізометричної проекції 
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Положення осей ізометричної проекції показано на рисунку 25, а: вісь z проводять 

вертикально, а осі х і у — під кутом 30° до горизонтальної лінії (120° між осями). 

Проводять осі за допомогою косинця з кутами 30°, 60° і 90° (рис. 25, б). 

Для побудови зображення в ізометричній проекції вздовж осей х, у і г (і паралельно 

їм) відкладають натуральні розміри предмета. Звідси й походить назва «ізометрія», що по-

грецьки означає «рівні виміри».  

 

Завдання 

Побудуйте фронтальну диметричну проекцію предмета, зображеного на рисунку 5,а, 

та ізометричну проекцію предмета, наведеного на рисунку 5,б.  

 
 

Рис.5. Завдання  

 

Роботу виконати на листі креслярського паперу формату А3 олівцем. 

Порядок виконання 

1. Ознайомитися з завданням і прикладом виконання роботи. 
2. Вивчити методичні вказівки і рекомендовану літературу. 
3. Визначити основні геометричні тіла, з яких складена деталь, і намітити їх межі. 
4. Викреслити тонко наочне зображення деталі. 
5. Перевірити побудову. 
6. Обвести лінії олівцем, приймаючи товщину ліній видимого контуру рівної 0,8-1,0 мм. 
7. Оформити всі написи. 



67 
 

8. Перевірити креслення. 

Вказівки до виконання завдання 

При побудові наочного зображення слід скористатись координатним методом 

побудови аксонометричних проекцій. На початку роботи ретельно роздивитись деталь та 

визначити з яких геометричних тіл вона складається. Розібратись з методами побудови 

кожного з цих тіл в аксонометрії. Намітити осі координат майбутньої проекції та виконати 

побудову тонкою лінією. Після детальної перевірки навести отримане зображення. 

Питання для самоконтролю 

1. Що являє собою аксонометрична проекція? Як вона утворюється? 

2. У чому перевага аксонометричного зображення над зображеннями в системі 

прямокутних проекцій? 

3. У чому різниця між фронтальною диметричною та ізометричною проекціями? 

4. Як відрізнити між собою аксонометричні зображення одного предмета, виконані у 

фронтальній диметричній та в ізометричній проекціях? 
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Практична робота №9 

Тема: «Побудова комплексного креслення гранованих геометричних тіл та тіл 

обертання. Побудова проекції точок, що лежать на поверхні геометричних тіл» 

Мета: навчитись виконувати комплексне креслення гранованих геометричних тіл та 

тіл обертання, а також знаходити проекції точок, що лежать на поверхні цих тіл. 

Теоретичні відомості 

Форми деталей, які використовуються в техніці, являють собою поєднання різних 

геометричних тіл або їх частин. Для виконання і читання креслеників деталей потрібно 

знати, як правильно зображуються геометричні тіла на площинах проекцій. 

Побудову проекції прямого циліндра з вертикальною віссю (див. табл.3) починають із 

зображення основи циліндра, що являє собою коло. Оскільки коло розташоване 

паралельно до площини проекцій Н, то воно зображується на ній без спотворення. 

Фронтальна і профільна проекції кола - це горизонтальні відрізки прямих, які дорівнюють 

його діаметру. Фронтальна і профільна проекції циліндра окреслюються відрізками 

прямих, що являють собою проекції основ і крайніх твірних. На всіх видах проводять осі 

симетрії. Розміри циліндра визначаються діаметром його основи і висотою. 

Фронтальна і профільна проекції циліндра однакові, тому в цьому випадку профільна 

проекція зайва. У даному розділі кресленики всіх геометричних тіл виконані в трьох 

видах лише з тією метою, щоб показати, які проекції ці тіла мають. 

Зображення конуса багато в чому подібні до зображення циліндра (див. табл.1). На 

виді зверху конус являє собою коло. На ньому наносять центрові лінії. Діаметр кола 

дорівнює діаметру основи конуса. Два інших зображення конуса - рівнобедрені 

трикутники. На ці проекції також наносять осі симетрії. Для конуса вказують діаметр 

його основи і висоту. 

Діаметр їх дорівнює діаметру кулі. На кожному зображенні проводять центрові лінії. 

Так само як і куля, куб має три однакові проекції (див. табл.1).  

Побудова зображень правильної трикутної призми (див. табл.3) варто починати з 

основи - рівностороннього трикутника. На фронтальній площині проекцій задня грань 

призми зображується в натуральну величину, дві передні — із спотворенням розміру 

ширини. 

На профільній проекції ширина прямокутника дорівнює висоті фігури основи призми. 

На горизонтальній і фронтальній проекціях проводять осьові лінії, на профільній проекції 

вісь симетрії відсутня. Для правильної трикутної призми вказують її висоту, довжину 

сторони основи і кут. 

Побудова прямокутних проекцій правильної шестикутної призми також починають із 

креслення виду зверху. На головному виді середня грань зображується в натуральну 

величину, а ширина бічних - спотворена. На виді збоку грані зображуються спотвореними 

за розмірами. Розміри правильної призми визначають її висотою і шириною, яка дорівнює 

подвоєній довжині сторони пів основи. 
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                                                                   Таблиця 1

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 1 
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2. Проекції точки, що лежить на поверхні предмета 

Для того, щоб будувати проекції окремих елементів деталі, необхідно вміти 

знаходити на всіх зображеннях кресленика проекції окремих точок. Наприклад, важко 

накреслити горизонтальну проекцію деталі, не користуючись проекціями окремих точок 

(А, В, С, Д, Е та 70 н..), (рис. 51). Уміння знаходити проекції точок, ребер, граней 

необхідне і для відтворення в зображенні форми предмета за його плоскими видами на 

кресленику, а також для перевірки правильності виконаного кресленика. 

Розглянемо способи знаходження другої і третьої проекцій точки, заданої на поверхні 

предмета. 
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Якщо на кресленику предмета є одна проекція точки, то треба знайти проекції 

поверхні, на якій розташована ця точка. Потім вибирають один із двох описаних нижче 

прийомів розв’язку завдання. 

 

Перший спосіб. Цей спосіб застосовується, коли хоча б на одній із проекцій поверхня 

зображується у вигляді лінії. На рис. 52, а зображений циліндр, на фронтальній проекції 

якого лежить проекція а’ точки А. Щоб знайти її горизонтальну проекцію, міркують так: 

точка лежить на поверхні циліндра, горизонтальною проекцією якого є коло. Виходить, і 

проекція точки, що лежить на цій поверхні, буде належати колу. Проводять лінію зв’язку 

і на перетині її з колом відзначають шукану точку а. Третю проекцію а” знаходять на 

перетині ліній зв’язку. Якщо ж точка В належить верхній основі циліндра і задана своєю 

горизонтальною проекцією, то проводять лінії зв’язку до перетину з відрізками прямих, 

які зображують фронтальну і профільну проекції верхньої основи циліндра. 

На рис. 52, б подана деталь – упор. Щоб побудувати проекції точки А за заданою 

своєю горизонтальною проекцією а, знаходять дві інші проекції верхньої грані. 

Провівши до перетину з відрізками прямих, що зображують грань, лінії зв’язку, 

визначають шукані проекції – точки а’ і а”. Точка В належить лівій вертикальній грані. 

Виходить, що її проекції будуть лежати на проекціях цієї грані. Тому із заданої точки Ь” 

проводять лінії зв’язку до перетину з відрізками прямих, які зображують цю грань. 

Фронтальну проекцію с’ точки С, що лежить на похило розташованій у просторі грані, 

знаходять на лінії, яка зображує цю грань. Профільну с” – знаходять як перетин ліній 

зв’язку, тому що профільна проекція цієї грані є не лінія, а фігура. Побудова проекцій 

точки Б по фронтальній проекції й’ показана стрілками. 

Другий спосіб. Цей спосіб застосовують, коли першим способом користуватися не 

можна (рис. 52, в). Тоді доцільно діяти так: 

- провести через задану проекцію а’ точки А проекцію допоміжної лінії, 

розташованої на даній поверхні S’ Ь’; 

- знайти горизонтальну проекцію лінії 8В ( SЬ); 

- на знайдену проекцію $Ь перенести задану проекцію точки А (а’). Цим буде 

визначена друга проекція точки – а; 

- третю проекцію а» (якщо це потрібно) знайти на перетині ліній зв’язку. 

Це саме завдання можна розв’язати інакше (рис. 52, г). 

Допоміжною лінією, що проходить через точку А, може бути не пряма, як у першому 

випадку, а коло. Це коло утвориться, якщо в точці А (а’) перетнути конус площиною, 

паралельною основі. Це видно з наочного зображення. Фронтальна проекція цього кола – 

відрізок прямої, тому що коло перпендикулярне до фронтальної площини проекцій. 

Горизонтальна проекція кола має діаметр, який дорівнює довжині цього відрізка. 

Описавши коло зазначеного діаметра, переносять на нього точку а, тому що 

горизонтальна проекція точки А лежить на допоміжній лінії, тобто на побудованому колі. 

Третю проекцію а” точки А знаходять на перетині ліній зв’язку. 

Таким прийомом можна знайти проекції точки, що лежить на поверхні піраміди. 
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Різниця буде в тому, що при її перетині горизонтальною площиною утвориться не коло, 

а фігура, подібна до основи. 

 

 

 

 

 

Рис.52 

Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитись з теоретичними відомостями та законспектувати основні 

положення. 

2. Виконати в зошит комплексне креслення циліндра висотою 70 мм та діаметром 

його основи 50 мм. 

3. Виконати в зошит комплексне креслення конуса, висота якого 60 мм, а діаметр 

його основи 30 мм 

4.  Виконати в зошит комплексне креслення паралелепіпеда, висота якого 60, 

довжина 40 мм та ширина 20 мм. 

Питання для самоконтролю 
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1. Як виконується комплексне креслення циліндра? 

2. Як виконується комплексне креслення конуса? 

3. Як виконується комплексне креслення куба та кулі? 

4. Якими двома способами знаходять проекції точок, що лежать на поверхні 

гранованих тіл?  

 

 

Практична робота №10 

Тема: «Виконання комплексного креслення зрізаного геометричного тіла. Знаходження 

натуральної величини фігури перерізу» 

Мета роботи – практично застосувати отримані знання, розвинути графічні навички і просторову 

уяву 

Теоретичні відомості 

Проекціюючими називають площини, перпендикулярні до площин проекцій. На відповідних 

координатних площинах вони проекціюються в пряму лінію. 

Одна з проекцій лінії зрізу завжди збігається з проекцією допоміжної січної площини. 

Задача зводиться до знаходження другої проекції множини точок, що належать заданій 

поверхні.  

Завдання: 

Задані фронтальні проекції циліндра зі зрізами та вирізами проекціюючих прощин. Діаметр 

основи циліндра – 50 мм, висота циліндра – 70 мм. Побудувати три проекції фігури, яка 

утворилась при зрізуванні циліндра фронтально проекціюючими площинами. 

Хід роботи 

1. Ознайомитись з теоретичними відомостями та завданням. 

2. На форматі А3 виконати рамку креслення та основний напис. 

3. Виконати тонко три проекції зрізаного циліндра. 

4. Перевірити креслення. 

5. Обвести креслення.  

6. Виконати потрібні написи. 
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Примітка: Виконаєте креслення циліндра, зображеного на зразку. Зрізуючі прощини (E2 і 

Г2) проводите довільно (розміри не задані).  Спочатку будуєте фронтальну проекцію, а потім 

горизонтальну (та що внизу). Проводите допоміжну лінію під кутом 45° і будуєте, в 

проекціюючому зв’язку, профільну проекцію зрізаного циліндра (зображення справа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Зразок виконання роботи 

 

Практична робота №11 

Тема: «Побудова трьох виглядів деталі за її наочним зображенням» 

Мета: навчитися виконувати три основні вигляди деталі за її наочним зображенням 

Завдання  

Побудувати за наочним зображенням три вигляди деталі, згідно варіанту завдання. 

Індивідуальні завдання - в табл. 3. Роботу виконати на листі креслярського паперу 

формату А3, олівцем. 

Порядок виконання 

10. Ознайомитися з індивідуальним завданням і прикладом виконання роботи. 
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11. Вивчити методичні вказівки і рекомендовану літературу. 

12. Виділити на аркуші відповідну площу для кожного вигляду деталі. 

13. Викреслити тонко два зображення деталі в проекційній залежності. 

14. Побудувати третє зображення. 

15. Нанести розмірні лінії і розмірні числа. 

16. Обвести лінії олівцем, приймаючи товщину ліній видимого контуру рівної 0,8 -1,0 мм. 

17. Оформити всі написи. 

18. Перевірити креслення. 

Вказівки до виконання завдання 

Зображення предметів виконують методом прямокутного (ортогонального) 

проектування. Предмет, що проектують, розміщують між спостерігачем та відповідною 

площиною проекцій. Якщо предмет розмістити всередині куба і спроектувати його на 

грані куба, то на гранях отримаємо зображення. Грані куба розгортають певним чином і 

суміщають з площиною креслення. Зображення на фронтальній площині проекцій 

вважають головним виглядом і в проекційному зв’язку з ним розміщають всі інші 

вигляди. Головний вигляд має давати найбільш повну інформацію про форму та розміри 

предмета. 

В наведеному завданні слід побудувати за наочним зображенням три вигляди деталі: 

вигляд спереду, зверху та зліва. 

Спершу треба ознайомитись зі змістом ГОСТ 2.305-68 та рекомендованою 

літературою. Далі уважно роздивитись деталь і визначити основні геометричні тіла, з яких 

вона складається. Після цього за уявою та відповідними розмірами можна будувати три 

вигляди деталі, на яких слід нанести дані в завданні розміри, за якими виконувалась 

побудова, пам’ятаючи, що кожен розмір може бути нанесений один раз і тільки на одному 

з виглядів. 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3 
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Практична робота 12 

Тема: «Побудова простих розрізів та похилого перерізу» 

Мета роботи: навчитись виконувати прості розрізи 

Теоретичні відомості 

1. Перерізи 

Переріз - це зображення фігури, що утворюється при уявному розсіченні предмета 

площиною (або декількома площинами). На перерізі показується тільки та фігура, що 

виходить безпосередньо в січній площині. 

 

Рис.1. Побудова перерізів 

Залежно від розташування перерізи поділяються на накладені й винесені. 

Накладеними перерізами називаються такі, що розташовуються безпосередньо на 

видах кресленика (рис. 2, а). 

Винесеними перерізами називаються такі, що розташовуються поза контурами 

зображень, які надані на кресленику (рис. 2, б, в). 

Винесеним перерізам варто надавати перевагу перед накладеними, тому що останні 

затемнюють вид кресленика і є незручними для нанесення розмірів. 

Контур винесеного перерізу обводиться суцільною основною лінією такої самої 

товщини (Б), як і обрана для обведеного видимого контуру зображення. 

Контур накладеного перерізу обводять суцільною тонкою лінією. Накладений переріз 
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розташовують у місці, де проходила січна площина і безпосередньо на самому виді, до 

якого він відноситься.  

 

Рис.2. Розташування перерізів 

Позначення перерізів. Положення січної площини вказують на кресленику лінією 

перерізу. 

Розімкнуту лінію проводять у вигляді окремих штрихів, що не перерізають контур 

відповідного зображення (рис.3. ). 

 На початковому і кінцевому штрихах перпендикулярно їм, на відстані 2-3 мм від 

кінця штриха, ставлять стрілки, що вказують напрямок погляду(рис. ). 

 

 

 

 

Рис. 3. Розміри елементів позначення перерізу і розрізу 

Щоб ясніше показати внутрішню будову деталі, застосовують розрізи. Розрізом 
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називається зображення предмета, уявно розсіченого площиною (або декількома 

площинами). На розрізі показується те, що виходить у січній площині та поза  нею. 

Залежно від числа січних площин розрізи розділяються на прості й складні. Простим 

називається розріз при одній січній площині (рис.4 ). Складним називається розріз при 

двох і більше січних площинах. 

Залежно від положення січної площини щодо горизонтальної площини проекцій 

розрізи поділяються на вертикальні, горизонтальні й похилі. 

 

Рис.4. Кресленик, який має різні                        Рис. 5. Розташування         розрізів 

 

         розрізи             

 

 

Похилим називається розріз при січній площині, що становить із горизонтальною 

площиною проекції кут, відмінний від прямого (рис.6 ). 

Вертикальний розріз при січній площині, паралельній до профільної площини 

проекцій, називається профільним розрізом. 

Розрізи називаються поздовжніми, якщо січні площини спрямовані вздовж довжини 

або висоти предмета, поперечними, якщо січні площини спрямовані перпендикулярно 

довжині або висоті предмета . 

Місцевим розрізом називається розріз, що служить для з’ясування будови предмета 

лише в окремому обмеженому місці. 
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Рис. 6. Похилий розріз 

Завдання до теми 

Побудувати за двома заданими зображеннями, згідно варіанту завдання, три вигляди 

деталі. Побудувати необхідні прості розрізи. Індивідуальні завдання - в табл.4. Роботу 

виконати на листі креслярського паперу формату А3 олівцем. 

Порядок виконання роботи  

1. Ознайомитися з індивідуальним завданням і прикладом виконання роботи. 

2. Вивчити методичні вказівки і рекомендовану літературу. 

3. Виділити на форматі площу для зображення кожного з виглядів.  

4. Викреслити тонко два зображення деталі. 

5. Побудувати третє зображення. 

6. Побудувати потрібні прості розрізи. 

7. Нанести розмірні лінії і розмірні числа. 

8. Обвести лінії олівцем, приймаючи товщину ліній видимого контуру рівної 0,8 - 1,0 

мм. 

9. Оформити всі написи. 

10. Перевірити креслення. 

Вказівки до виконання завдання. 

Виконуючи завдання, провести тонко лінії видимого та невидимого контурів, 

побудувати розрізи і виконати штриховку в розрізах.  

Питання для самоконтролю 

1. Чому за двома проекціями не завжди можна уявити форму предмета? 

2. Як називаються проекції, утворені проеціюванням на три площини проекцій? Як 

повинні розміщуватись одна відносно одної ці проекції? 

3. Що означає вираз «проекційний зв'язок»? 
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4. Яке зображення предмета називається виглядом? 

5. Як взаємно розміщують вигляди на кресленнях? 

6. Який вигляд на кресленні називають головним і чому? 

7. Яким вимогам повинен відповідати головний вигляд на кресленні? 

8. Від чого залежить кількість виглядів на кресленні? 

9. Що таке розрізи? Які є види розрізів 

10. Які є види  перерізів та як їх виконують? 

Варіанти завдань до практичної роботи №12 

Таблиця 4 
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Практична робота 13 

  Тема: «Виконання та читання складального креслення. Виконання специфікації»  

Мета роботи: навчитись виконувати та читати складальне креслення. 

Прочитати складальне креслення — це значить з'ясувати будову зображеного виробу. 

При цьому визначають взаємодію та способи з'єднання деталей у виробі, форму кожної з 

них. 

  

Читання складальних креслень виконують у певній послідовності. 

  

1. Ознайомлення з основним написом. З нього дізнаються про назву виробу. Іноді 

вона дає уявлення не тільки про призначення, а й певною мірою про його будову. 

  

2. Ознайомлення з зображеннями. Визначають, які є на кресленні вигляди, розрізи і 

перерізи, яке призначення кожного з них. З'ясовують положення січних площин, за допо-

могою яких виконано розрізи й перерізи, а при наявності додаткових та місцевих виглядів 

— напрями проеціювання, за якими вони виконані. В результаті аналізу зображень скла-

дається загальне враження про виріб. 

  

3. Вивчення складових частин виробу. За специфікацією визначають назви деталей. 

Далі знаходять зображення деталей за номерами їх позицій, причому спочатку це роблять 

на тому вигляді чи розрізі, на якому вказаний номер позиції, а потім на інших. 

Порівнюючи всі зображення кожної деталі, подані на кресленні, визначають її форму. Так 

роблять послідовно з усіма деталями за порядком їх номерів (позицій) у специфікації, 

починаючи з першої. 

  

4. Вивчення конструкції виробу. З'ясовують, як з'єднані між собою деталі. Для 

нерознімних з'єднань визначають місця з'єднання. Для рознімних з'єднань знаходять 

кріпильні деталі. Якщо є рухомі з'єднання, то визначають, які деталі переміщуються та по 

яких поверхнях здійснюється спряження їх з іншими деталями. 

  

5. Ознайомлення з іншими відомостями, наведеними на кресленні (розмірами, 

написами, умовними позначеннями тощо). 

  

Головним під час читання складального креслення є вивчення форми кожної окремої 

деталі. 

  

Спробуємо прочитати складальне креслення, наведене на рисунку. 
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З основного напису дізнаємось, що на складальному кресленні зображено домкрат. 

  

Знаючи назву, можемо зробити висновок, що на кресленні показано механічний 

пристрій для піднімання вантажів. 

  

Креслення містить чотири зображення: головний вигляд, суміщений з половиною 

фронтального розрізу, вигляд зверху, вигляд зліва з місцевим розрізом та місцевий вигляд. 

  

Домкрат складається з чотирьох деталей та шести кріпильних елементів — двох 

гвинтів М6 і чотирьох М12. 
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Корпус 1 показано на всіх зображеннях. Його нижня частина прямокутна, верхня 

циліндрична. Порожнина всередині нижньої частини корпуса прямокутна — на це вказує 

місцевий вигляд А. Отвори на циліндричній частині мають різьбу під гвинти 5. 

  

Форма втулки 2 повністю визначається половиною фронтального розрізу. Всередині 

втулки є різьба. 

  

Гвинт З являє собою стержень, утворений трьома циліндричними поверхнями різних 

діаметрів. На найдовшій частіші гвинта нарізано різьбу МІ2. За допомогою розрізу 

показано, що у головці гвинта перпендикулярно до осі просвердлено наскрізний 

циліндричний отвір. На наступній за головкою циліндричній частині є кільцева канавка. 

  

Головка 4 показана на всіх основних зображеннях — вона кругла. її плоска опорна 

поверхня має насічку (це видно з вигляду зверху). За допомогою фронтального розрізу 

показано осьовий глухий циліндричний отвір. Перпендикулярно до його осі виконано 

отвори з різьбою під гвинти 6. 

  

Втулка 2 вставляється в корпус 1 і нерухомо закріплюється гвинтами 5. 

  

Гвинт 3 і втулка 2 утворюють рухоме різьбове з'єднання. Оскільки втулка закріплена в 

корпусі домкрата нерухомо, гвинт 3 під час обертання переміщується вниз або вгору 

уздовж своєї осі. Обертають гвинт стержнем, вставленим в отвір на його головці. 

  

Головка 4 з'єднана з гвинтом З завдяки канавці на ньому таким чином, що коли гвинт 

обертається, то головка залишається нерухомою і передає зусилля від гвинта на вантаж, 

який піднімають. 

   

Практичне завдання 

 Розгляньте складальне креслення та наочне зображення, прочитайте його за планом. 

1. Ознайомлення з основним написом. 

  

2. Ознайомлення з зображеннями. 

  

3. Вивчення складових частин виробу. 

  

4. Вивчення конструкції виробу. 

  

5. Ознайомлення з іншими відомостями, наведеними на кресленні (розмірами, 

написами, умовними позначеннями тощо). 
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Практична робота 14 

Тема: «Створення простих та складних примітивів у двовимірному просторі» 

Мета роботи: навчитися створювати прості та складні (полілінії, мультилінії) 

примітиви 

Теоретичні відомості 

Креслення двовимірних елементів відбувається шляхом поєднання відрізків, кіл, дуг 

та інших об’єктів. Ці об’єкти можуть називатися графічними примітивами. 

Примітиви можуть бути простими і складними. До простих примітивів відносяться 

наступні об’єкти: відрізок, промінь, пряма, багатокутник, прямокутник, дуга, коло, 

сплайн, еліпс, однострічковий  текст. До складних примітивів відносяться: мультилінія, 

полілінія, мультитекст, розмір, винесення, допуск, штрихування. 

Команди для здійснення побудови графічних примітивів можна вибрати із рядка 

падаючого меню Рисование , на панелі інструментів Рисование або набрати з клавіатури в 

командний рядок. 

Розглянемо примітиви, які найчастіше використовуються. 

Відрізок 

Найпростіший спосіб задання першої точки відрізка – вказати її за допомогою миші 

на видимій частині графічного екрана, потім зафіксувати натисканням лівої кнопки миші 

або вести з клавіатури довжину відрізка і натиснути на клавішу < Enter>. Команда 

Отрезок на цьому не закінчується, а може бути продовжена.   

Промінь 

Промінь – це примітив нескінченний в одну сторону, що починається в одній точці. 

Пряма 

Прямі, на відміну від відрізків і променів, – це нескінченні в обидва боки лінії.  

Багатокутник 

Побудова багатокутника виконується в такій послідовності: 

- вказуємо число сторін багатокутника, натискаємо < Enter>; 

- вказуємо центр багатокутника натисканням лівої кнопки миші в довільній зоні або 

вводимо координати. Натискаємо < Enter>; 

- задаємо опцію розміщення ( вписаний в уявне коло або описаний цим колом); 

- задаємо радіус кола, , натискаємо < Enter>. 

Прямокутник 
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Побудову прямокутника виконують за двома діагонально протилежними вершинами. 

Викликавши команду потрібно вказати перший і другий кут, довільно або ввівши 

координати цих кутів. 

Дуга  

Дуга – це примітив, що є частиною кола. Якщо вибрати команду з випадного меню 

Рисование, то можна побудувати дугу десятьма способами. 

Коло  

Коло будують за допомогою команди Круг. Якщо вибрати команду з випадного меню 

Рисование, то можна побудувати коло шістьма способами. 

Сплайн 

Сплайн – це гладка лінія, що проходить через задані точки і може задовольняти 

умовам торкання в початковій і кінцевій чи обох точках.  

Точка 

Цей примітив створюється відповідно до позначених в просторі координат і не має 

розмірів.  

Вказати точку можна за допомогою миші на екрані. Найбільш розповсюджений 

спосіб введення координат – з клавіатури. Наприклад: 65, 113.24. У цьому прикладі 

приведена точка з координатами: х=65 мм, у=113,24 мм. При введенні координат з 

клавіатури кома є поділом між абсцисою і ординатою, а точка використовується як поділ 

цілої та дробової частини числа. 

Розмір і форму відображення точок можна вибрати із випадного меню 

Формат→Отображение точек. 

Полілінія 

 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. 1. показано приклад замкненої полілінії, яка складається з відрізків прямої 1 – 

2, 1 – 3 та дуги 2 – 3. 
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Рис.1. Креслення замкненої полілінії 

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). 

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.2.).     

 

Рис.2. 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.). 
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Рис.3. 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. 

Хід роботи 

1. Завантажити програму  AutoCAD 

2. Накреслити в довільних розмірах прості примітиви: відрізок, багатокутник, 

прямокутник, коло, сплайн 

3. Накреслити полілінію як на рисунку 1 в довільних розмірах 

4. Накреслити мультилінію 

Питання для самоконтролю 

1.     Які примітиви належать до простиї, а які до складних? 

2.     Як побудувати відрізок? 
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3.     Як побудувати коло? 

4.     Як побудувати прямокутник? 

5.Як побудувати багатокутник? 

1. Що таке полілінія? 

2. Яким чином можна задати команду ПЛИНИЯ? 

3. Що таке мультилінія? Способи задання мультилінії. 

4. Як створити новий стиль мультилінії? 

 

 

 

Практична робота15 

Тема: «Нанесення розмірів на кресленні. Створення та редагування тексту» 

Мета роботи: навчитися наносити розміри на кресленні; навчитись виконувати та 

редагувати текст в програмі AutoCAD, а також створювати новий текстовий стиль. 

Теоретичні відомості 

Нанесення розмірів 

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. 

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: 
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  - 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; 

- 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. 

Створення нового розмірного стилю 
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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.). 

 

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.).  
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Рис.6.2. Діалогове вікно Новый розмерный стиль 

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. 

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). 



111 
 

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>.  

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.1.).  

 

Рис.1. Вікно Формат текста 

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. 

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). 
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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.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.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).  

У правому нижньому куті діалогового  вікна  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. Як відбувається процес простановки розмірів у системі  AutoCAD? 

2. На які групи поділяють розміри в програмі  AutoCAD? 

3. Де розміщені операції для простановки розмірів? 
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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? 

7. Яка команда служить для створення написів? 

8. Які види тексту можна створити в системі AutoCAD? 

9. Як здійснюється написання однорядного тексту? 

10. Як здійснюється написання багаторядного тексту? 

11. Як викликати діалогове вікно Текстовые  стили? 

12. Які налаштування містить діалогове вікно Текстовые  стили? 
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