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ВСТУП 

 

САПР –система, що дозволяє на базі обчислювальної техніки автоматизувати про-

цес створення проектно-конструкторської документації.  
САПР – це складна структура, яка має такі види забезпечення: 

- методичне; 

- математичне;  
- програмне;  
- технічне;  
- лінгвістичне;  
- інформаційне;  
- організаційне.  
Зараз важко уявити собі сучасне промислове підприємство або конструкторське 

бюро без комп'ютерів і спеціальних програм, призначених для розробки конструкторської 

документації та проектування різних деталей. Саме життя змушує керівників підприємств  
і фахівців займатися питаннями автоматизації роботи конструкторських і технологічних 

підрозділів. 

Перехід на машинне проектування дозволяє істотно скоротити терміни розробки 

конструкторської та технологічної документації і тим самим прискорити початок вироб-

ництва нових виробів. Одночасно підвищується якість як самих конструкторських розро-

бок, так і продукції, що випускається. Креслення самої конкурентоспроможної продукції, 

виконаної вручну на кульмані, сьогодні виробляють негативне враження на партнерів, 

ставлячи під сумнів укладання вигідних контрактів. 

Та ж ситуація складається і в галузі освіти. Сьогодні вищі і середні спеціальні на-

вчальні заклади приділяють велику увагу застосуванню комп'ютерної техніки при навчан-

ні студентів. Вже в рамках середнього навчального закладу студенти засвоюють найперс-

пективніші технології проектування, здобувають навички роботи з комп'ютером і систе-

мами машинної графіки.  
У даній дисципліні розглядається одна з найбільш актуальних і масових САПР - це 

КОМПАС -3D V7. 

КОМПАС -це КОМплекс Автоматизованих Систем для вирішення широкого кола 

завдань проектування, конструювання, підготовки виробництва в різних галузях машино-

будування. Ця система забезпечує повну підтримку ЕСКД. Крім того, вона має велику кі-

лькість прикладних бібліотек фрагментів, моделей і прикладних бібліотек, які значно по-

легшують роботу конструктора.  
Переваги цієї програми:  
- програма легка в освоєнні і використанні, - 

добре розвиває навички точного креслення, 

- легкість і зручність управління програмою, можливості редагування помилок.За 

відгуками користувачів, КОМПАС-ГРАФИК є зручним, акуратним і легким в освоєнні 

інженерним інструментом. Це дуже повно і разом з тим тонко продуманий електронний 

кульман. При роботі в цій системі виникає відчуття, що вона створена не просто програ-

містами, а людьми з великим досвідом практичної конструкторської діяльності.  
Навички креслення за допомогою КОМПАС-ГРАФИК необхідні для виконання ку-

рсового та дипломного проектування. Студенти отримують можливість користуватися ці-

єю програмою в своїй майбутній навчальній та професійній діяльності. 
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ТЕМА 1. ЗАПУСК І СТРУКТУРА СИСТЕМИ КОМПАС-3D V12 LITE 

 

Запуск системиКОМПАС-3D V12 LITEздійснюється за допомогою системи ме-

нюWindows. Для цього необхідно натиснути на кнопкуПуск, а потім – послідовно у спли-

ваючих меню по пунктам Программы→АСКОН→КОМПАС-3D V12 LITE→КОМПАС-

3D V12 LITE. Відразу після запуску на екрані з'являється головне вікно системи. 

Система КОМПАС-3D V12 LITEвключає в себе три основних компоненти: 

- система тривимірного твердотільного моделювання КОМПАС-3D V12 LITE  
- креслярсько-графічний редактор КОМПАС-ГРАФИК  
- система проектування специфікацій.  
Система тривимірного твердотільного моделювання КОМПАС-3D V12 

LITEпризначена для створення тривимірних асоціативних моделей окремих деталей і збі-

рних одиниць, що містять як оригінальні, так і стандартизовані конструктивні елементи.  
Креслярсько-графічний редактор КОМПАС-ГРАФИКпризначений для автомати-

зації проектно-конструкторських робіт в машинобудуванні, архітектурі, будівництві, 

складанні планів і схем - скрізь, де необхідно розробляти креслярську і текстову докумен-

тацію. 

Система проектування специфікацій призначена для випуску різноманітних спе-

цифікацій, відомостей і інших таблиць. 

Система КОМПАС-3D V12 LITEпризначена для використання на персональних 

комп'ютерах типу IBM PC російськомовної версії операційних систем Windows 

98/2000/ХР. 

Мінімально можлива конфігурація комп'ютера: 

- процесор Pentium з тактовою частотою 100 мГц і вище;  
- оперативна пам'ять 64 Мб  
- привід CD-ROM  
- вільний простір на жорсткому диску не менше 45 Мбайт  
- мишка. 

 

1.1. Типи документів КОМПАС 

 

Система КОМПАС-3D V12 LITEмає 6 режимів роботи: креслення, фрагмент, текс-

товий документ, специфікація, деталь, складання.  
Креслення–основний тип графічного документу в КОМПАС-3D. Креслення міс-

тить графічне зображення виробу, основний напис, рамку, іноді - додаткові об'єкти офор-

млення (знак незазначеної шорсткості, технічні вимоги і т.д.). Креслення може містити до 

255 шарів. Файл креслення має розширення cdw. 

Фрагмент–допоміжний тип графічного документу в КОМПАС-3D. Фрагмент від-

різняється від креслення відсутністю рамки, основного напису та інших об'єктів оформ-

лення конструкторського документу. Він використовується для зберігання зображень, які 

не потрібно оформляти як окремий лист (ескізні промальовування, розробки і т.д. Файл 

фрагменту має розширення frw.  
Текстовий документ–документ, що містить переважно текстову інформацію. Тек-

стовий документ оформляється рамкою і основним написом. Він часто буває багатосторі-

нковим. В текстовому документі можуть бути створені пояснювальні записки, повідом-

лення, технічні умови і т.п. Файл текстового документу має розширення kdw. 

Специфікація –документ, що містить інформацію про склад складання, наданого у 

вигляді таблиці. Специфікація оформляється рамкою і основним написом. Вона часто бу-

ває багатосторінковою. Файл специфікації має розширення spw.  
Деталь–модель виробу, що виготовляється з однорідного матеріалу, без застосу-

вання складальних операцій. Файл деталі має розширення m3d. 
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Складання – модель виробу, що складається з декількох деталей із заданим взаєм-

ним положенням. До складу складання можуть також входити інші складання (підзборки) 

і стандартні вироби. Файл складання має розширення a3d. 
 

 

1.2. Основні елементи інтерфейсу програми 

 

Після запуску КОМПАС з'являється головне вікно системи, показане на рис.1.1.У 

верхньому рядку вікна дається назва і номер версії системи – КОМПАС-3D V12 LITE. Да-

лі в квадратних дужках вказується тип відкритого документу. У другому рядку розташо-

вуються пунктиглавного меню окна чертежа. У третьому рядку розташовується панель 

інструментівСтандартная, яка зазвичай присутня у всіх вікнах системи в різних режимах 

роботи. У четвертому і п'ятому рядках зарезервовано місце відповідно для панелей ін-

струментів Текущее состояниеіВид.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.1.1 – Інтерфейс системи КОМПАС-ГРАФИК 

 

В середині екрану розташованаробоча область, в якій розміщуються ті чи інші до-

кументи: ескіз, графічний документ (креслення, фрагмент), текстовий документ, специфі-

кація.Тут безпосередньо виконуються всі операції, що пов’язані з побудовою, оформлен-

ням або редагуванням документів.  
В лівій частині за замовчуванням розташована Компактная панель.  
Нижче робочої області може розташовуватися, якщо потрібно, Панель свойств. 

Найнижчий рядок екрану –строка сообщений (строка состояния). В цьому рядку 

даються підказки про те, які дії можна виконувати, або розшифрувати активні в даний 

момент команди. 

Главное менюслугує для виклику випадаючих меню і розташовано воно у другому 

рядку головного вікна системи (див рис. 1.2).  
 

 

Рис. 1.2 –Главное менюсистеми в режимі Чертеж 
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Меню, що випадає пункту Файл включає в себе пункти: створити, відкрити, вихід. 

Діалогове вікно Новый документ з поданням документів у вигляді великих знач-  
ків (рис. 1.3):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1.3 – Вигляд діалогового вікна Новый документ 

 

Панель інструментів Стандартная 

 

Панель, на якій розташовані кнопки виклику команд стандартних операцій з фай-

лами і об'єктами.  
Для вімкненняїї відображення на екрані служить команда Вид–Панели инструме-

нтов–Стандартная. 

Вид панелі інструментів Стандартная показан на рис. 1.4.  
 
 
 
 

 

Рис 1.4– Панель інструментів Стандартная 

 

Ця панель інструментів, як правило, розміщується відразу після рядка, в якій роз-

ташовані пункти главного меню. 

Панель інструментів Стандартная включає наступний набір кнопок:  

• Создать викликає на екран діалогове вікно Новый документдля нового 

КОМПАС-документу. Дія кнопки аналогічно дії пунктів меню Файл =>Создать; 

• Открыть викликає діалогове вікно Выберите файлы для открытия, за допо-  
могою якого можна вибрати і відкрити потрібний файл. Дія кнопки аналогічно дії пунктів 

меню Файл =>Открыть; 

• Сохранить викликає діалогове вікно Выберите файлы для записи, за допо-  
могою якого можна зберегти файл. Дія кнопки аналогічно дії пунктів меню Файл  
=>Сохранить; 

• Печать. дозволяє налаштувати параметри виведення текстового документу 

або специфікації на друк. На екрані з'являється діалогове вікно, в якому можна вибрати 
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потрібний пристрій виведення (або файл, в який потрібно вивести документ), масштаб ви-

ведення, діапазон друку, кількість копій та інші параметри;  

• Предварительный просмотр дозволяє перейти в режим попереднього пере-

гляду і друку документів. Дія кнопки аналогічно дії пунктів меню Файл  
=>Предварительный просмотр; 

• Вырезать видаляє виділені об'єкти і поміщає їх в буфер обміну даними 

(Clipboard). Команда доступна тільки в тому випадку, якщо в активному документі є виді-

лені об'єкти. Попередній вміст буферу обміну даними буде видалено. Якщо ви вирізаєте у 

буфер креслярські об'єкти з фрагменту або з одного виду креслення, система буде очіку-

вати зазначення базової точки (при цьому покажчик змінює свою форму на зображення 

осей координат). Вкажіть точку, яка буде базовою для виділеного набору об'єктів. Якщо 

ви вирізаєте у буфер креслярські об'єкти з різних видів креслення і/або види цілком, за-

значення базової точки не потрібно. Вирізати виділені об'єкти у буфер обміну даними мо-

жна також, натиснувши комбінацію клавішCtrl+XабоShift+Delete; 

• Копировать діє так само, як і кнопка Вырезать, лише виділені об'єкти зали-

шаються на місці. Скопіювати виділені об'єкти у буфер обміну даними можна також, на-

тиснувши комбінацію клавішCtrl+С абоCtrl+Insert; 

• Вставить дозволяє вставляти копію вмісту буферу обміну даних у активний 

документ. Якщо буфер обміну порожній, команда буде недоступна. Якщо у буфері знахо-

дяться об'єкти, що належали фрагменту або виду креслення, їх фантом з'явиться на екрані. 

Система буде очікувати зазначення положення точки прив'язки (нового положення базової 

точки об'єктів). Вставити вміст буферу обміну у документ можна також, натиснувши ком-  
бінацію клавіш Ctrl+V абоShift+Insert; 

• Отменить скасовує попереднє дію користувача, якщо це можлливо; 

• Повторить повторює останню дію користувача, якщо це можливо; 

• Менеджер библиотек включає або відключає відображення на екрані Мене-

джера бібліотек - системи управління КОМПАС -бібліотеками; 

• Переменные включає або відключає відображення на екрані діалогового вікна 

Переменныедля роботи зі змінними і рівняннями графічного документу у режиміЭскизі-

змінними документу у режимі Модель; 

• Что это такое? дозволяє отримати довідку по командам, кнопкам іншим еле-

ментам інтерфейсу КОМПАС-3D. Для виклику команди можна також натиснути комбіна-

цію клавішShift+Fl. Після виклику команди курсор миші змінить свій зовнішній вигляд 

(перетвориться на знак зі стрілкою). Підведіть покажчик до об'єкту, що вас цікавить на 

екрані і клацніть по ньому; 

• Другие кнопки викликає спливаюче меню, яке має один пункт: Настройка ин-

терфейса. Клацання по цьому пункту викликає відповідне діалогове вікно Настройка 

интерфейса.  
Користувач може змінювати набір пунктів головного меню і панелей інструментів,  

а також створювати власні панелі. Для налаштування інтерфейсу: 

- клацніть у головному меню по пункту Сервис. З'явиться меню, що випадає; 

- клацніть по пункту Настройка интерфейса. З'явиться діалогове вікно Настройка 

интерфейса, зовнішній вигляд якого представлено на рис. 1.5. 
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Рис.1.5 – Налаштування інтерфейсу 

 

Панель інструментів Вид 

 

Панель інструментів Вид має вигляд зображений на рис. 1.6.  
 
 
 
 

 

Рис.1.6-Панель інструментів Виду режимі побудови кресленняі фрагменту 

 

Панель інструментів Вид включає кнопки, що відповідають певним командам ре-

жиму роботи користувача (див. рис.1.5):  

• Увеличить масштаб рамкой дозволяєзбільшити або зменшити зображення ві-

дображення у активному вікні за допомогою прямокутної рамки. Після цього зовнішній 

вигляд покажчика зміниться – він перетвориться в перехрестя. Вкажіть перший кут, потім 

проведіть покажчик для досягнення потрібного розміру рамки. На екрані буде відобража-

тися фантом рамки. Вкажіть другий кут рамки. Масштаб зображення збільшується так, 

щоб область, обмежена рамкою повністю поміщалася у вікні документу (приклад див.  
рис.1.7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис 1.7 –Збільшення масштабу рамкою 



11 

 

• Увеличить масштаб дозволяє збільшити масштаб відображення у активному 

вікні в певну кількість разів. Значення коефіцієнту масштабування в графічних і текстових 

документах постійне і дорівнює 1,2; 

• Уменьшить масштаб дозволяє зменшити масштаб відображення в активному 

вікні в певну кількість разів. Значення коефіцієнту масштабування в графічних і текстових 

документах постійне і дорівнює 1,2. Команди збільшення і зменшення масштабу мають 

свої клавіатурні аналоги. КнопціУвеличить масштаб відповідає клавіша <+>на цифровій 

клавіатурі, на кнопці Уменьшить масштаб клавіша <->.  
За допомогою клавіатури можна більш точно управляти зображенням. Якщо Ви 

хочете, щоб при збільшенні/зменшенні зображення за центр нового екрану приймалося 

текущее положение курсора, клавіші<+>і <-> потрібно натискати в комбінації з клаві-  
шею<Shift>. 

• Текущий масштаб показує в текстовому полі праворуч поточний 

масштаб відображення в активному вікні. Можна також вказати в цьому текстовому полі 

потрібний масштаб представлення об'єкту; 

• Сдвинуть дозволяє зрушити зображення в активному вікні. Після клацання по 

кнопціСдвинутьформа покажчика зміниться. Він перетвориться в чотиристоронню стріл-

ку. Натисніть ліву кнопку миші і, утримуючи її, переміщайте покажчик. Слідом за ним 

буде переміщатися зображення; 

• Приблизить/отдалить  зображення дозволяє плавно змінювати масштаб, на-

ближає або віддаляє зображення. Натисніть ліву кнопку миші і переміщайте покажчик у 

вертикальному напрямку. При русі вгору зображення буде плавно збільшуватися, в зворо-

тному напрямку – зменшуватися. Центром панорамування є центральна точка екрану. 

Щоб центр панорамування знаходився в точці, в якій була натиснута ліва кнопка миші, 

утримуйтеShift; 

• Обновить изображение дозволяє оновити зображення в активному вікні. При 

оновленні масштаб відображення документу у вікні не змінюється; 

• Показатъ все змінює масштаб відображення в активному вікні таким чином, 

щоб в ньому було видно повністю весь документ; 
 

1.3. Одиниці вимірювань і системи координат в КОМПАС-ГРАФИК 

 

В КОМПАС-ГРАФИК використовуються декартові праві системи координат (СК). 

Напрямок осей координат і відліку кутів показано на рис.1.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.1.8-Напрямок осей координат і відліку кутів у декартовій системі координат 
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Початок абсолютної системи координат креслення завжди знаходиться в лівій ни-

жній точці габаритної рамки формату і представлений спеціальним системним символом 

початку координат (рис. 1.9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1.9-Системи координат КГ 

 

Якщо в кресленні створені один або кілька видів, то кожен вид буде мати свою сис-

тему координат. Крім того, в документі можна створювати будь-яку кількість локальних 

систем координат і оперативно переключатися між ними.  
Зрозуміло, що поточною в кожен момент часу може бути лише одна система коор-

динат, і на екрані буде відображатися лише один символ початку координат. Абсолютні 

координати всіх точок будуть відраховуватися саме відносно поточної СК.  
Початок системи координат фрагменту не має такої чіткої прив'язки, як у випадку 

креслення. Тому, коли відкривається новий фрагмент, точка початку його системи коор-

динат автоматично відображається в центрі вікна.  
При цьому користувач завжди працює з реальними розмірами (у масштабі 1:1), а 

подальше розміщення зображення на форматі аркуша креслення виконується за допомо-

гою вибору відповідного масштабу виду.  
В КОМПАС використовується метрична система мір. Відстані між точками на кре-

сленнях і фрагментах обчислюються і відображаються у міліметрах. Розміри лінійних ве-

личин також завжди вводяться у міліметрах. Кутові величини вводяться у градусах. І ті й 

інші можна вводити лише у вигляді десяткових чисел. Ціла частина числа від дробу відді-

ляється символомточка.  
Лінійні і кутові величини можуть бути додатними і від’ємними. В останньому ви-

падку перед числом записується знак – (мінус). Для позитивних величин знак + можна не 

проставляти. 
 

1.4. Виділенняівидалення об’єктів 

 

Під час роботи з КОМПАС-документами користувач виконує різні операції над 

об'єктами редагує їх, копіює, переміщає, повертає і так далі. 
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Більшість команд геометричних побудов вимагає виділення потрібних об'єктів до 

свого запуску. Наприклад, операції копіювання та повороту стосуються саме тих об'єктів, 

які були виділені перед викликом команди.  
Виконання команд форматування тексту може бути як із застосуванням виділення 

(у цьому випадку буде відформатований виділений текст), так і без нього (у цьому випад-

ку форматується знову текст, що набирається).  
КОМПАС-3D надає користувачеві найрізноманітніші можливості виділення об'єк-

тів і, відповідно, скасування їх виділення - як за допомогою миші, так і за допомогою ко-

манд меню.  
Виділення графічних об'єктів за допомогою миші 

Для виділення об'єктів мишею виконайте наступне. 

1. Підведіть курсор до потрібного об'єкту. "Пастка" курсора при цьому пови-

нна захоплювати об'єкт. 

2. Клацніть лівою кнопкою миші. Колір об'єкта зміниться - він буде замальо-

ваний тим кольором, який встановлений для виділених об'єктів у налаштуваннях си-

стеми.  
Якщо необхідно виділити кілька об'єктів, натисніть клавішу <Shift>і потримайте,  

одночасно натискачи лівою кнопкою миші на потрібних об'єктах. Після закінчення виді-

лення відпустіть клавішу <Shift>. 

Можна виділити кілька об'єктів іншим способом -с помощью прямоугольной рам-

ки. Встановіть курсор на вільне місце (так, щоб він не захоплював ніяких об'єктів), натис-

ніть ліву кнопку миші і переміщайте курсор, утримуючи кнопку натиснутою. На екрані 

буде відображатися рамка, що буде тягнутися за курсором. 

Захопити кілька об'єктів цієї рамкою і відпустіть кнопку миші. Всі об'єкти, які по-

вністю потрапили всередину рамки, будуть виділені. 

Для скасування виділення досить клацнути мишею у будь-якому вільному місці ві-  
кна. 

<Delete>-видалити всі виділені об'єкти. 

КОМПАС-3D дозволяє виділяти найрізноманітніші об'єкти і їх комбінації за допо-

могою команд, зібраних на сторінці меню Выделить. На цій же сторінці знаходяться ко-

манди для скасування виділення об'єктів.  
Після того, як потрібні об'єкти виділені, з ними можна виконувати різноманітні 

операції - видаляти, переміщати, копіювати, заносити у буфер обміну і т.д. 

 

1.5. Використання системи допомоги 

 

При виникненні скрутних ситуацій ви можете швидко отримати необхідну довід-

кову інформацію прямо у режимі діалогу з системою. Для цього розроблена Система опе-

ративної допомоги, яка містить відомості про команди меню і панелях кнопок, клавіатур-

них комбінаціях, типових послідовностях виконання різних операцій і т.д.  
Доступ до Системи допомоги можна отримати різними способами: 

1. Ярлички-підказкиіРядокповідомлень 

Вони допомагають швидко дізнатися про призначення кнопок і полів на всіх еле-

ментах екрану. Щоб відобразити такий ярличок, підведіть курсор до кнопки, що вас ціка-

вить і затримайте його на деякий час. Поруч з курсором з'явиться етикетка з коротким 

описом призначення цієї кнопки. Якщо зрушити курсор з кнопки, ярличок автоматично 

зникне з екрану.  
Встановіть курсор на полі Текущий шаг курсора(рис. 1.10), затримайте курсор і 

дочекайтеся появи ярлика. Зверніть увагу, що, крім ярлика, більш детальна інформація 

про поточний елемент екрану з'являється і в Строке сообщений. 
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Рис.1.10 – Вид рядка повідомлень при переміщенні курсору по екрану 

 

2.Об’єктна допомога  
Отримати детальну довідку по об'єктах екрану КОМПАС-ГРАФИК можна за до-

помогою кнопкиСправка на Панелі управління (рис. 1.11). Після натискання цієї кнопки 

курсор змінить свій зовнішній вигляд, перетворившись у знак зі стрілкою. Підведіть його 

до об'єкту, що вас цікавить екрану (панелі, кнопки, рядку меню, поля введення і т.д.) і 

клацніть на ньому мишею.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1.11 – Панель управління 

 

3.Основна Система допомоги  
Доступ до Системи допомоги КГ здійснюється через меню Справка у Рядку голо- 

вного меню. Меню Справкаскладається з декількох розділів (рис. 1.12).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1.12– Зовнішній вид меню Справка 
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ТЕМА 2. ОСНОВИ РОБОТИ В КОМПАС-ГРАФИК 

 

2.1. Точне креслення у КОМПАС-ГРАФИК 

 

При роботі у КОМПАС-ГРАФИК основним інструментом є курсор – графічний 

елемент, який можна пересувати по екрану за допомогою миші. Залежно від того, яку дію 

виконується у системі, змінюється зовнішній вигляд курсору (стрілка, перехрестя, знак 

питання зі стрілкою і т.д.). Крім того, курсор бере активну участь у процесі створення 

геометричних об'єктів креслення і об'єктів оформлення. 

Поточні координати курсору відображаються у верхній частині панелі інструмен-

тів. Точка початку поточної системи координат відображається на екрані спеціальним си-

стемним значком і завжди має абсолютні координати Х=0, У=0. див. рис 2.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.2.1 –Робота з курсором у системі КОМПАС 

 

На аркуші креслення може бути кілька систем координат: система координат крес-

лення (завжди розташована у лівому нижньому кутку креслення), системи координат ви-

дів, локальні системи координат. Однак поточною у кожний момент часу може бути лише 

одна система координат, і на екрані у кожен момент часу буде відображатися лише один 

значок початку координат. 
 

Панель інструментів Текущее состояние 

 

Панель інструментів Текущее состояние, як правило, розміщують відразу після 

стандартной панели. Її вигляд показано на рис.2.2. 
 
 
 
 

 

Рис. 2.2 - Панель інструментів Текущее состояниеу режимі побудови креслення і 

фрагменту 
 

Вона включає численні кнопки, які відповідають певним командам режиму роботи 

системи (див. рис. 2.2):  

• Текущий шаг курсора у полі праворуч відображається значення 

кроку курсору, тобто відстань, на яку переміститься курсор при одноразовому натисканні 

клавіші переміщення (будь-якою з клавіш зі стрілками). Можна ввести або вибрати зі спи-

ску інше значення кроку; 
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Змінити значення поточного кроку курсору - подвійне клацання по полю Текущий 

шаг курсора у панеліінструментів Текущее состояние, при цьому поточне значення буде 

виділено кольором. Введіть нове значення курсору, наприклад 5, і натисніть кнопку 

<ENTER>. Див. рис.2.2.  

• Состояния видов виводить на екран діалогове вікно Состояния видов,  
у якому можна змінити параметри існуючих видів і створити нові види; 

• Текущий слой виводить на екран діалогове вікно Состояние слоев,  
у якому можна змінити параметри існуючих шарів і створити нові шари. У текстовому по-

лі праворуч відображається номер або ім'я (це залежить про налаштування, зробленої у 

діалоговому вікні параметрів шарів) поточного шару; 

• Настройка глобальных прив’язок дозволяє включити або відключити будь-

які глобальні прив'язки і налаштувати їх роботу; 

• Запретить привязки  відключає дію всіх глобальних прив'язок; 

• Сетка  дозволяє включити або виключити відображення допоміжної сітки в 

активному вікні; 

• Локальная система координат дозволяє створювати в поточному вигляді 

креслення або у фрагменті різних локальних систем координат (СК), встановлювати будь-

яку з них у якості поточної СК, а також змінювати їх параметри; 

• Ортогональное черчение служить для переходу у режим ортогонального 

креслення; 

• Координаты курсора дозволяє відобразити поточні значення 

координат курсору по осях в поточній системі координат у текстових полях, розташова-

них праворуч. 

• Округлить . Ця команда служить для переходу в режим округлення лінійних 

величин. Інший спосіб включення цього режиму – натискання клавіші <F7>. Кнопка 

Округлення служить індикатором: натиснута кнопка означає, що округлення включено, 

віджимання - вимкнено. 

• Другие кнопки викликає спливаюче меню з одним пунктом Настройка инте-

рфейса, клацання мишею по якому викликає діалогове вікно Настройка интерфейса. 
 

2.2. Компактна панель в режимі Креслення 

 

Для створення об'єктів креслення необхідно користуватися компактною панеллю 

(див. рис.2.3). 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.3-Компактна панель 

 

На цій панелі розташовані кнопки, що дозволяють швидко звернутися до команд, 

що часто використовуються створення або редагування об'єктів креслення або фрагменту.  
Компактна панель складається з декількох сторінок. Для перемикання між сторін-

ками використовуйте кнопки, розташовані над інструментальною панеллю.  

-Панель Геометрия          - Панель Размеры 
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- Панель Обозначения 

 

- Панель Редактирование  

- Панель Измерения 

 

- Панель Выделения  

- Панель Ассоциативные виды -ПанельСпецификация 
 

Компактная панель Геометрия 

 

Загальний вигляд панелі Геометрія наведено на рис. 2.4.  
 
 
 
 

 

Рис. 2.4 – Вигляд панелі Геометрія 

 

Інструментальна панель Геометрия–панель, на якій розташовані кнопки виклику 

команд побудови геометричних об'єктів. 

Дляввімкнення відображення її на екрані служить команда Вид-Панели инстру- 

ментов-Геометрия   
Для активації цієї панелі на компактній інструментальної панелі служить кнопка- 

Геометрия. 
Панель інструментів Геометриявключає наступний набір кнопок: 

Команда Точка   
Дозволяє побудувати довільно розташовану точку. Панель властивостей для ко-

манди Точка має вид показаний на рис. 2.5.  
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2.5 – Панель властивостей для командиТочка 

 

Для точного позиціонування курсору використовують прив'язки або меню геомет-

ричного калькулятору для поля на Панелі властивостей.  
Вибір стилю точки. Системою передбачені наступні стилі точок: допоміжна точка, 

хрест, зірка, коло, квадрат, трикутник, конверт, плюс тонкий, плюс основний.  

Для виходу з команди натискають кнопку Прервать команду на Панели специ-

ального управленияабо клавішу <Esc>.  

Команда Вспомогательная прямая   
Дозволяє побудувати довільно розташовану пряму. Панель властивостей для ко-

манди Вспомагательная прямая має вид показаний на рис. 2.6.  
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2.6 – Панель властивостей для командиВспомагательная прямая 
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Для побудови прямої вказують положення першої (т1), а потім другої (т2) точки, 

через які повинна проходити пряма.  
Для точного позиціонування курсору користуються прив'язками або меню геомет-

ричного калькулятора в полях т1 і т2 на Панелі властивостей. 

Кут нахилу прямої (кут між прямою і віссю абсцис поточної системи координат) 

буде визначено автоматично. Результат побудови прямої показано на рис. 2.7.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2.7 – Побудова допоміжної прямої  

Для виходу з команди натискають кнопку  Прервать команду на Панели специ-

ального управления або клавішу <Esc>. 

 

Команда Параллельная прямая   
Дозволяє побудувати пряму, паралельну вибраному прямолінійним об'єкту (базо-

вого об'єкту).  
Спочатку вказують курсором базовий об'єкт. Потім задають відстань від базового 

об'єкту до паралельної прямої. Для цього вводять потрібне значення в поле Расстояние на 

Панели свойствабо вказують точку, через яку повинна пройти пряма.  
За замовчуванням система пропонує фантоми двох прямих, розташованих на зада-

ній відстані по обидві сторони від базового об'єкту. 
Ви можете зафіксувати одну з них або обидві, клацаючи мишею на потрібному фа- 

нтомі або натискаючи кнопку Создать объект на Панели специального управления.  
Послідовність побудови паралелної прямої показано на рис. 2.8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2.8 – Побудова прямої, паралельної відрізку 

 

Управління кількістю прямих проводиться за допомогою перемикача Количество 

прямых на Панели свойств.  
Щоб швидко побудувати кілька прямих, паралельних одному і тому ж об'єкту, ви-

конують наступне. Вказавши базовий об'єкт, натискають кнопку Запомнить состояние на 

Панели специального управления. Після цього послідовно будують потрібну кількість пря-

мих, вказуючи належні їм точки або задаючи відстані до базового об'єкту. 
Щоб перейти до побудови прямих, паралельних іншому об'єкту, натискають кноп- 

куВыбор объекта  на Панели специального управления, а потім вказують курсором по-

трібний базовий об'єкт. 
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Для виходу з команди натискають кнопку  Прервать команду на Панели специ-

ального управления або клавішу <Esc>. 
 

Команда Отрезок   
Дозволяє побудувати довільно розташований відрізок. Панель властивостей для 

команди Отрезок має вид показаний на рис. 2.9.  
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2.9 – Панель властивостей для командиОтрезок 

 

Доступно два основних способи побудови довільного відрізка:  
- задача початкової і кінцевої точок відрізка,  
- задача початкової точки, довжини і кута нахилу відрізка.  
Якщо відомі початкова (т1) і кінцева (т2) точки відрізка, то вказують їх (див. 

рис. 2.10). При цьому довжина і кут нахилу відрізка будуть визначені автоматично. 

Якщо відомі початкова точка відрізка, його довжина і кут нахилу, задавати їх мож-

на будь-яким способом і в будь-якому порядку. Наприклад, Ви можете вказати курсором 

положення точки т1, ввести довжину в поле наПанели свойстві задати курсором кут на-

хилу відрізка. При цьому кінцева точка відрізка буде визначена автоматично.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2.10 – Рисунок до побудови відрізку по двом точкам 

 

Вибір стилю лінії.Системою передбачені наступні стилі ліній: основна, тонка, 

осьова, штрихова, потовщена, пунктир 2, осьова основна, штрихова, основна, допоміжна, 

для лінії обриву.  
За замовчуванням для ліній (за винятком допоміжних прямих) використовується 

стиль Основная. Для зміни поточного стилю відтворення лінії користуються списком 

Стиль на Панели свойств.  
Щоб швидко побудувати кілька відрізків, що починаються в одній точці, викону-

ють наступне. При побудові самого першого відрізку вказують в якості початкової точки 
загальну для всіх відрізків точку і натискаюь кнопку Запомнить состояние на Панели 
специального управления. Потім послідовно будують потрібну кількість відрізків, задаючи 
їх інші параметри.  

Для виходу з команди натискають кнопку  Прервать команду на Панели специ-

ального управления або клавішу <Esc>. 
 

Команда Окружность   
Дозволяє побудувати довільну окружність. Панель властивостей для команди 

Окружность має вид зображений на рис. 2.11. 
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Рис. 2.11 – Панель свойств для командиОкружность 

 

Спочатку вказують центр окружності. Потім вказують точку, що лежить на колі 

(рис. 2.12). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2.12 – Побудова кола по центру і точці 

 

Вибір стилю лінії.Системою передбачені наступні стилі ліній: основна, тонка, 

осьова, штрихова, потовщена, пунктир 2, осьова основна, штрихова, основна, допоміжна, 

для лінії обриву.  
За замовчуванням для ліній (за винятком допоміжних прямих) використовується 

стиль Основная. Для зміни поточного стилю відтворення лінії користуються спискомС-

тиль на Панели свойств.  

Група перемикачів Оси  на Панели свойствуправляє отрисовкой осей симе-

трії кола.  
Щоб побудувати кілька концентричних кіл, вкажіть точку центру і натискають 

кнопку Запомнить состояние на Панели специального управления. Потім послідовно 

створюють кола, вказуючи точки, що лежать на них. 
За один виклик команди можна побудувати довільне число кіл. 

Для виходу з команди натискають кнопку  Прервать команду на Панели 

специального управления або клавішу <Esc>.  

Команда Дуга   
Дозволяє побудувати одну або кілька довільних дуг кола.Панель свойств для ко-

манди Дуга має вид показаний на рис. 2.13.  
 
 
 
 

 

Рис. 2.13 – Панель свойств для командиДуга 

 

Для побудови вказують центральну, а потім початкову і кінцеву точки дуги (рис. 

2.14).  
Для точного позиціонування курсору користуються прив'язками.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2.14 – Побудова дуги 
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Вибір стилю лінії. Системою передбачені наступні стилі ліній: основна, тонка, 

осьова, штрихова, потовщена, пунктир 2, осьова основна, штрихова, основна, допоміжна, 

для лінії обриву.  
За замовчуванням для ліній (за винятком допоміжних прямих) використовується 

стиль Основная. Для зміни поточного стилю відтворення лінії користуються списком 
Стиль на Панели свойств.  

Група перемикачів Направление на Панели свойствуправляє напрямком 

побудови дуги.  

Для виходу з команди натискають кнопку  Прервать команду на Панели специ-

ального управления або клавішу <Esc>.  

Команда Эллипс   
Дозволяє побудувати довільний еліпс.Панель свойств для команди Эллипс має вид 

показаний на рис. 2.15.  
 
 
 
 

 

Рис. 2.15 – Панель свойств для команди Эллипс 

 

Для побудови еліпсу вказують центральну точку еліпсу і кінцеву точку першої пів-

осі т1, потім вказують кінцеву точку другоюпівосі еліпсу т2(див. рис. 2.16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2.16 – Побудова еліпсу 

 

Вибір стилю лінії. Системою передбачені наступні стилі ліній: основна, тонка, 

осьова, штрихова, потовщена, пунктир 2, осьова основна, штрихова, основна, допоміжна, 

для лінії обриву.  
За замовчуванням для ліній (за винятком допоміжних прямих) використовується 

стиль Основная. Для зміни поточного стилю відтворення лінії користуються списком 
Стиль на Панели свойств.  

Група перемикачів Оси  на Панели свойствуправляє отрисовкой осей симе-

трії еліпсу.  

Для виходу з команди натискають кнопку  Прервать команду на Панели специ-

ального управления або клавішу <Esc>.  

Команда Кривая Безье   
Дозволяє побудувати криву Безьє (крива Безьє - окремий випадок NURBS-кривої). 

Послідовно вказують точки, через які повинна пройти крива Безьє (див. рис. 2.17). 
Для точного позиціонування курсору користуються прив'язками. 

Група перемикачів Режим позволяет указать, требуется замыкать кривую 

или нет. 



22 

 

Для фіксації створеної кривої Безьенатискають кнопку Создать объект на Па-

нели специального управления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2.17 – Побудова кривої Безье 

 

Вибір стилю лінії. Системою передбачені наступні стилі ліній: основна, тонка, 

осьова, штрихова, потовщена, пунктир 2, осьова основна, штрихова, основна, допоміжна, 

для лінії обриву.  
За замовчуванням для ліній (за винятком допоміжних прямих) використовується 

стиль Основная. Для зміни поточного стилю відтворення лінії користуються списком 

Стиль на Панели свойств.  
Змінити криву можна, не виходячи з команди. Для цього натискають кнопку Реда-

ктировать точки на Панели специального управления. Система перейде в режим редак-
тирования характерных точекоб'єкту. Внесять необхідні зміни, після чого віджимають 
кнопкуРедактировать ответвления.  

Для виходу з команди натискають кнопку  Прервать команду на Панели специ-

ального управления або клавішу <Esc>. 
 

Команда Фаска   
Дозволяє побудувати відрізок, що з'єднує дві криві, які перетинаються.Панель 

свойств для команди Фаска має вид показаний на рис. 2.18.  
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2.18 – Панель свойств для команди Фаска 

 

За допомогою перемикача з групи Тип  вибирають спосіб задачі парамет-

рів фаски (див. рис. 2.19). 

 
Построение фаски Пост роение фаски 

по кат ету и углу по двумкатетам 

4•45Е 10  
 

6
 

 
 
 
 
 

 

Рис. 2.19 – Способи побудови фасок 
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Вводять параметри фаски в поля Панели свойств. Вказують перший і другий об'єк-

ти, між якими потрібно побудувати фаску, як показано на рис. 2.20. 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2.20 – Початкове зображення і зображення після побудови фасок 

 

Управління усіканням елементів 

Можливо два способи побудови фаски / заокруглення: 

- з усіканням об'єктів, 

- без усічення об'єктів.  
При використанні першого способу частини першого / другого об'єктів, що зали-

шилися після створення фаски/заокруглення, автоматично видаляються, при використанні 

другого – ні (рис. 2.21).  
 
 
 
 

 

Рис. 2.21 – Побудова фаски/заокруглення:  
а) з усіканням елементів; б) без усічення елементів 

 

Для вибору потрібного способу побудови служать групи перемикачів Элемент 1 и  

Элемент 2 на Панели свойств. За замовчуванням в кожній з них актив-

ний перемикачУсекать элемент.  
Якщо були неправильно вказані параметри фаски або вказані не ті об'єкти для по-

будови, не треба переривати команду. Натискають кнопку Отменить на Стандартной 
панелидля відмови від неправильного побудови. Потім слід ввести параметри і побудува-
ти по ним нову фаску.  

Для виходу з команди натискають кнопку  Прервать команду на Панели специ-

ального управления або клавішу <Esc>.  

Команда Скругление   
Дозволяє побудувати скругление дугою кола між двома пересічними об'єктами 

(див. рис. 2.22). 
 

Построение 
скругления 

R10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2.22 – Побудова заокруглення 
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У поліРадиус на Панели свойстввводять або виберають зі списку значення радіуса 

заокруглення. Вказуютьдва об'єкти, між якими потрібно побудувати заокруглен-  
ня(рис. 2.23).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.23 – Початкове зображення і зображення після побудови заокруглень 

 

Управління усіканням елементів  

Управління усіканям елементів виконується так само, як і при побудові фасок через 

команду Фаска .  

Для виходу з команди натискають кнопку  Прервать команду на Панели специ-

ального управления або клавішу <Esc>.  

Команда Прямоугольник   
Дозволяє побудувати довільний прямокутник.Панель свойств для команди Прямо-

угольник має вид показаний на рис. 2.24.  
 
 
 
 

 

Рис. 2.24 – Панель свойств для команди Прямоугольник 

 

Доступно два способи побудови прямокутника:  
- задача протилежних вершин прямокутника (рис. 2.25), 

- задача вершини, висоти і ширини прямокутника.  
Якщо відомо положення вершин прямокутника (точки т1іт2), вказують їх. При 

цьому висота і ширина прямокутника будуть визначені автоматично.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2.25 – Побудова прямокутника по протилежним вершинам 

 

Якщо відомі вершина, висота і ширина прямокутника, їх задають будь-яким спосо-

бом і в будь-якому порядку. Наприклад, можна вказати курсором положення вершини, 

ввести висоту в поле Панели свойстві задати курсором ширину прямокутника. При цьому 

координати вершини, протилежній вказаній, будуть визначені автоматично.  
Вибір стилю лінії. Системою передбачені наступні стилі ліній: основна, тонка, 

осьова, штрихова, потовщена, пунктир 2, осьова основна, штрихова, основна, допоміжна, 

для лінії обриву. 
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За замовчуванням для ліній (за винятком допоміжних прямих) використовується 

стиль Основная. Для зміни поточного стилю відтворення лінії користуються списком 

Стиль на Панели свойств.  

Група перемикачів Оси на Панели свойствуправляє отрисовкой осей симе-

трії прямокутника. 
За один виклик команди можна побудувати будь-яку кількість прямокутників.  

Для виходу з команди натискають кнопку  Прервать команду на Панели специ-

ального управления або клавішу <Esc>. 
 

Команда Многоугольник   
Дозволяє побудувати правильний багатокутник. Панель свойств для команди Мно-

гоугольник має вид показаний на рис. 2.26.  
 
 
 
 

 

Рис. 2.26 – Панель свойств для команди Многоугольник 

 

В поліКоличество вершин на Панели свойстввведіть або виберіть зі списку число 

вершин багатокутника.  

За допомогою перемикача Способ вкажіть спосіб побудови багатокутника: 

по вписаному або по описаному колу (рис. 2.27). Вкажіть точку центру базового кола. 

Потім вкажіть точку т– положення однієї з вершин (при побудові по описанму колу) або 

середини однієї зі сторін (при побудові по вписанму колу) багатокутника, що створюєть-

ся.  
Радіус базового кола і кут нахилу багатокутника будуть визначені автоматично.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2.27 – Побудова багатокутника по вписаномуі описаному колу 

 

Вибір стилю лінії. Системою передбачені наступні стилі ліній: основна, тонка, 

осьова, штрихова, потовщена, пунктир 2, осьова основна, штрихова, основна, допоміжна, 

для лінії обриву.  
За замовчуванням для ліній (за винятком допоміжних прямих) використовується 

стиль Основная. Для зміни поточного стилю відтворення лінії користуються списком 
Стиль на Панели свойств.  

Група перемикачів Оси  на Панели свойствуправляє отрисовкой осей симе-трії 

багатокутника. Цей перемикач доступний, якщо число сторін багатокутника парне. 

За один виклик команди можна побудувати будь-яку кількість багатокутників. 

Для виходу з команди натискають кнопку  Прервать команду на Панели специ-

ального управления або клавішу <Esc>. 
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Команда Штриховка   
Дозволяє заштрихувати одну або кілька областей в поточному вигляді креслення 

або у фрагменті.Панель свойств для команди Штриховка показана на рис. 2.28.  
 
 
 
 

 

Рис. 2.28 – Панель свойств для команди Штриховка 

 

Якщо перед цим були виділені які-небудь об'єкти, то на екрані з'являється запит на 

використання їх в якості кордону штрихування. Для підтвердження натисніть кнопку Да, і 

система відразу ж побудує штрихування (якщо це можливо).  
Вкажіть точку всередині області, яку потрібно заштрихувати (див. рис. 2.29). Сис-

тема автоматично визначити найближчі можливі границі, всередині яких вказана точка.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2.29 – Зазначення точок всередині областей і отримана штрихування 

 

Для налаштування параметрівштрихування служать елементи Панели свойств. Зі 

списку Стильможна вибрати стиль штрихування (метал, камінь, дерево і т.п.). 

Одним з системних стилів штрихування є заливка кольором. Цей стиль зручно ви-  
користовувати для зачернения перетинів тонкостінних тіл, прокладок і т.п. і в випадках, 

коли потрібно отримати область будь-якого кольору (наприклад, при створенні плакатів). 

Щоб змінити конфігурацію заштрихованої області, скористайтеся командами кон-

текстного меню Добавить границуіУдалить границу. 

Кнопки Панели специального управлениянадають додаткові можливості створення 

кордонів штрихування. Кнопка Ручное формирование границдозволяє перейти до ство-

рення тимчасової ламаної лінії, а Обход границы по стрелке–до формування контуру, 

утвореного об'єктами, що перетинаються. 

Щоб зафіксувати отримане штрихування і перейти до побудови наступного, натис-

ніть кнопку Создать объект на Панели специального управления.  

Для виходу з команди натискають кнопку  Прервать команду на Панели специ-

ального управления або клавішу <Esc>.  
Кнопки згруповані за типами об'єктів, ввід яких вони викликають (наприклад, гру-

па кнопок для вводу точок, група кнопок для вводу кіл і т.д.). На Инструментальнойпане-

лигеометрии видно лише одна кнопка з групи.  
Кнопки, що дозволяють викликати розширену панель команд, позначені маленьким 

чорним трикутником в правому нижньому кутку. 
 

 

2.3. Принципи вводу та редагування 

 

Найбільш простим і зрозумілим способом побудови є пряма вказівка курсором то-

чок у полі вводу. 
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Найширші можливості управління креслярськими об'єктами дозволяє реалізувати 

Cтрока параметров объектов, показана на рис. 2.30. 
 
 
 
 

 

Рис.2.30 – Управління об'єктами за допомогою Cтроки параметров 

 

Параметри об'єктів  
Кожен креслярський об'єкт, який Ви створюєте при роботі в КОМПАС, володіє де-

яким набором характеристик, або параметрів. Наприклад, параметрами відрізка прямої 

лінії є координати X і Y його початкової і кінцевої точок. Крім значень координат гранич-

них точок, відрізок має ще кілька характеристик - довжину і кут нахилу. Можна однозна-

чно визначити відрізок, задавши координати його початкової точки спільно з довжиною і 

кутом нахилу, при цьому координати кінцевої точки розраховуються автоматично.  
Якщо викликати команду креслення відрізку прямої лінії, натиснувши кнопку От-

резок Инструментальной панели, то в Строке параметровз'явиться кілька полів. 

Параметри при вводі відрізку  
Значення кожного параметру відображається в окремому полі, зліва від якого напи-

сано коротку назву параметру. Для відрізку т1– координати початкової точки, т2– коор-

динати кінцевої точки, довжина, кут нахилу щодо осі Х поточної системи координат.  
Зліва від назви параметру знаходиться невелика кнопка. Якщо в ній відображається 

галочка, це означає, що система в даний момент чекає вводу даного параметру. 

ісля того, як значення введено і параметр зафіксований, на кнопці з'являється зо-

браження перехрестя. Якщо кнопка порожня, то параметр є допоміжним (як довжина і кут 

нахилу у випадку відрізку), при цьому він доступний для вводу.  
Введення значень параметрів  
Існує кілька способів вводу значень у поля строки параметрів об'єктів. Наведемо їх 

на прикладі побудови відрізку.  
1. Якщо Ви помістите курсор у точку, яка буде початком відрізку, і зафіксуєте її, у 

поле p1 автоматично будуть внесені значення координат цієї точки. У кнопці поруч з по-

лем відображається перехрестя, яке вказує на те, що параметр зафіксований.  
2. Для того щоб явно ввести значення у поле параметру, клацніть на ньому лівою 

кнопкою миші. оле стане доступним для редагування, і Ви зможете набрати необхідну кі-

лькість.  
Після вводу значення у поле параметру потрібно натиснути клавішу <ENTER>.  

3. Ви можете виконувати ввід значень параметрів, знімаючи їх з уже існуючих об'-

єктів. Для цього у КОМПАС передбачений потужний апарат геометричного калькулятора. 

Фіксація параметрів  
Нехай потрібно накреслити відрізок, довжина якого повинна точно дорівнювати 60 

мм. Зафіксуйте початкову точку відрізку, а потім введіть значення 60 у поле довжини 

відрізку. епер при всіх переміщеннях курсора буде змінюватися лише кут нахилу відрізку,  
а довжина залишиться рівною 60.  

Зазначимо, що при будь-якому введенні значення у поле параметру його фіксація 

виконується автоматично. 

Якщо у процесі переміщення курсору Ви досягли потрібного значення будь-якого 

параметру і хочете його зафіксувати натисніть клавішу <ENTER> або клік лівою кнопкою 

миші.  
Освобождение параметров  
Для того, щоб скасувати фіксацію значення параметру, встановіть курсор на кнопці 

поруч з полем цього параметру і клацніть лівою кнопкою миші. Ознакою того, що фікса-

ція знята, є відсутність перехрестя на кнопці параметру. 
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У процесі побудови об'єкту Ви можете багаторазово виконувати фіксацію і розфік-

сацію значень його параметрів.  
Запам'ятовування параметрів  
Дуже часто потрібно накреслити кілька об'єктів, які мають ряд однакових парамет-

рів. Типовим прикладом є побудова концентричних кіл, у яких співпадаючим параметром 
буде точка центру.  

Викличте команду побудови кола, натиснувши кнопку ОкружностьИнструмента-  
льной панели.  

Зафіксуйте точку центру кола, а потім натисніть кнопку Запомнить состояние на 

Панели специального управления (клік правою кнопкою миші). 

Тепер послідовно вказуйте точки, що лежать на колах. Всі ці кола будуть будувати-

ся від одного центру, причому система не чекатиме вказівки центру для кожного нового 

кола.  
Автоматичне і ручне створення об'єктів  
Після виклику більшості команд вводу об'єктів наПанели специального управле-

нияможна побачити дві кнопки. Одна з них, Автоматическое создание объекта, за замо-

вчуванням натиснута. Якщо залишити цю кнопку натиснутою, то всі об'єкти будуть ство-

рюватися негайно після вводу їх параметрів.  
Якщо ж Ви не хочете, щоб об'єкти створювалися автоматично, відіжміть цю кноп-

ку. Тепер для того, щоб підтвердити створення кожного чергового елементу, потрібно бу-

де натиснути кнопкуСоздать объект.  
Використання Строки параметров  
Процеси вводу і редагування об'єктів у КОМПАС аналогічні. Для того, щоб запус-

тити редагування існуючого об'єкту, двічі клацніть лівою кнопкою миші на цьому об'єкті.  
В Строке параметровоб'єктів з'являться поля, які характеризують параметри за-

значеного об'єкту. 
 

2.4 Використання прив'язок 

 

В процесі роботи над документами (зазвичай графічними) часто виникає необхід-

ність точно встановити курсор у різні характерні точки елементів, іншими словами, вико-

нати прив'язку до точок (перетину, граничним точкам, центру і т.д.) або об'єктів (по нор-

малі, за напрямками осей координат).  
Прив'язка–це механізм, що дозволяє точно задати положення курсору, вибравши 

умову його позиціонування (наприклад, у вузлах сітки, або у найближчій характерній точ-

ці, або на перетині об'єктів і т.д.).  
Видиприв'язок: 1) глобальна 2) локальна 3)за допомогою клавіатури 

Глобальніприв'язкиє найважливішим інструментом, що дозволяє здійснювати 

швидке і точне зазначення існуючих точок у ескізах та на кресленнях. Глобальна прив'яз-

ка (якщо вона встановлена) завжди діє за замовчуванням при виконанні операцій вводу та 

редагування. Наприклад, якщо обраний варіант глобальної прив'язки до перетину, то при 

вводі точки система автоматично буде виконувати пошук найближчого перетину у межах 

пастки курсору. У тому випадку, якщо перетин буде знайдено, точка буде зафіксована са-

ме у цьому місці. 

Можна включати кілька різних глобальних прив'язок до об'єктів, та всі вони будуть 

працювати одночасно. 

Для встановлення глобальних прив'язок клацніть на панелі інструментів Текущее 

состояние по кнпкціУстановка глобальных привязок. З'явиться діалогове вікно Уста-

новка глобальных привязок, показане на рис. 2.31. 
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Рис.2.31–Діалогове вікно Установка глобальных привязок 

 

Опишемо коротко основні компоненти діалогового вікнаУстановка глобальных 

привязок. У верхній частині діалогового вікна наводиться список глобальних прив'язок 

(див. рис 2.31). Клацанням миші по назві прив'язки можна включити або відключити ту чи 

іншу прив'язку або навіть кілька. При цьому кожна з прив'язок має свій пріоритет. Пріо-

ритетність визначається близькістю до початку списку. Пріоритетна прив'язка – це Най-

ближча точка, потім Середина, Перетин, Кутова прив'язка і т.д.  
Діалогове вікно має ряд прапорців: 

• Все привязкивмикає або вимикає всі прив'язки. Якщо включені не всі прив'язки, 

опція відображається на сірому тлі. Клацання по опції в такому стані вимкне її. Наступний 

- включить;  
• Динамически отслеживатьвмикає або вимикає розрахунок прив'язок «на льоту». 

В іншому випадку розрахунок буде виконуватися тільки при фіксації точки; 

•Отображать текствмикає або вимикає відображення назви прив'язки, що спрацю-

вала поруч з курсором. Для кутової прив'язки додатково буде показано значення кута; 

• С учетом фоновых слоеввмикає або вимикає прив'язки з урахуванням об'єктів, 

що лежать в фонових шарах; 

• Только по видимым точкамсітки вмикають або вимикають прив'язки, які вико-

нувалися лише до видимих точок сітки. Опція доступна тільки при включеній прив'язціПо 

сетке.  
Текстове полеШаг угловой привязкипризначене для введення значення кроку 

спрацювання кутової прив'язки. Наприклад, якщо значення кроку кутової прив'язки вста-

новлено рівним 15°, то в результаті дії кутової прив'язки курсор буде переміщатися уз-

довж прямих, що проходять через останню зафіксовану точку під кутами 15°, 30°, 45°, 60°, 

75°, 90°, 105° і т.д.  
Після завершення налаштування глобальних прив'язок натисніть на кнопкуОК. Для 

виходу з діалогового вікна без збереження змін натисніть на кнопкуОтмена. 

Можна також відключити дію всіх глобальних прив'язок, а потім включити їх знову 

в колишньому складі, скориставшись кнопкою Запретить/разрешитьдію глобальних 

прив'язок на панелі інструментів Текущее состояние.  
Ця кнопка також служить індикатором дії глобальних прив'язок: натиснута кнопка 

означає, що глобальні прив'язки відключені, віджата – що включені. 

Локальные привязки можна викликати при створенні, редагуванні або виділенні 

графічних об'єктів, натиснувши праву кнопку миші (див. рис.2.32) 
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Рис.2.32 – Вид контекстного меню, що викликається натисканням правої кнопки миші 

 

Локальная привязка володіє двома важливими особливостями: 
 

- вона є більш пріоритетною, ніж глобальна. При виклику локальна прив'язка при-

гнічує встановлені глобальні прив'язки на час своєї дії (до введення точки або відмови від 

введення);  
- вона виконується тільки для однієї (поточного запиту) точки. Після введення по-

точної точки активізована локальна прив'язка відключається, і система переходить до ви-

конання глобальних прив'язок.  
Розглянемо коротко різні способи прив'язки:  
• Ближайшая точказабезпечує прив'язку до найближчої характерної точки об'єкту 

(наприклад, до початкової точки відрізку), до кутових точок таблиці основного напису або 

до точки початку поточної системи координат;  
• Пересечениезабезпечує прив'язку до найближчого перетину об'єктів;  
• Серединавиконує прив'язку до середини об'єкту;  
• Центрвиконує прив'язку до центральної точки кола, дуги або еліпса;  
• По сеткевиконує прив'язку до найближчої точки допоміжної сітки. При цьому 

зображення самої сітки на екрані може бути вимкнено; 

• Угловая прив’язка -це спосіб прив'язки курсору відносно останньої зафіксованої 

точки під кутами, кратними вказаному при налаштуванні прив'язок значенню. Наприклад, 

під час налаштування прив'язок, значення кроку кутової прив'язки встановлено рівним 

15°. Тоді в результаті дії кутової прив'язки курсор буде переміщатися уздовж прямих, що 

проходять через останню зафіксовану точку під кутами 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 105° і т.д.;  
• Выравниваниевиконує вирівнювання введеної точки об'єкту по інших харак-

терних точках, а також за останньою зафіксованою точкою. Останньою зафіксова-

ною вважається не тільки точка, зазначена при виконанні будь-якої команди, ц0 і то-
чка, в яку курсор був встановлений за допомогою клавіатурної прив'язки. Наприклад, 

ви намалювали відрізок. Останньою зафіксованою точкою є його кінцева точка (т2). 
Якщо тепер за допомогою комбінації клавіш Shift + 5 прив'язатися до середини цьо-
го відрізку, вона (середина) стане останньою зафіксованою точкою, і при перемі-
щенні курсору фантомні лінії вирівнювання будуть проходити через середину відріз-
ку;  

• Точка на кривойвиконує прив'язку до найближчої точки заданої кривої;  
•По Y на кривуювиконує прив'язку до найближчої точки зазначеної кривої в 

додатному напрямку осі Y поточної системи координат. Якщо одна зі створених ло-

кальних систем координат встановлена як поточна, то прив'язка буде виконуватися 

по її осі Y; 

• Против Y на кривуювиконує прив'язку до найближчої точки заданої кривої в 

напрямку, протилежному осі Y поточної системи координат. Якщо одна зі створених 

локальних систем координат встановлена як поточна, то прив'язка буде виконуватися 

проти її осі Y; 



31 

 

• По X на кривуювиконує прив'язку до найближчої точки зазначеної кривої в 

додатному напрямку осі X поточної системи координат. Якщо одна зі створених ло-

кальних систем координат встановлена як поточна, то прив'язка буде виконуватися 

по її осі X;  
•Против X на кривуювиконує прив'язку до найближчої точки заданої кривої в 

напрямку, протилежному осі X поточної системи координат. Якщо одна зі створених 

локальних систем координат встановлена як поточна, то прив'язка буде виконуватися 

проти її осі X. 
 

Клавиатурные привязки являють собою команди точного позиціонування ку-

рсору і виконуються за допомогою клавіатури при натисканні певних клавіш або їх 

комбінацій.  
Клавіатурні прив'язки мають дві важливі особливості:  
1. Локальні і глобальні прив'язки можна використовувати тільки в той момент, 

коли система запитує зазначення будь-якої точки, тобто після того, як активовано 

будь-яку команду. Клавіатурні прив'язки можна застосовувати практично в будь-

якому режимі роботи редактора. 

2. Використання локальної та глобальної прив'язки поєднано з введенням точ-

ки, а використання клавіатурної прив'язки призводить лише до простого перемі-

щення курсору в потрібну точку. Процедуру введення або фіксації точки потрібно 

виконувати окремо натисканням клавіші <Enter> на клавіатурі. Цей поділ надає до-

даткову гнучкість керуванню курсором і введенню точок.  
При кресленні клавіатурні прив'язки зазвичай виконуються в такій послідовно-  

сті:  
1. Курсор миші поміщяється поруч з потрібною точкою або об'єктом. Після 

цього мишу відпускають. 

2. Виконують клавіатурну команду для точного позиціонування курсору (миша 

не використовується). 

3. Фіксують точку натисканням клавіші <Enter> на клавіатурі (миша не вико-

ристовується). 

4. Після цього можна продовжити роботу з мишею.  
В таблиці 2.1представлені основні клавіатурні прив'язки. 

Таблиця 2.1-Основні клавіатурні прив'язки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Del Перемещение курсора к ближайшей точке  
 

Якщо при кресленні ви не використовуєте прив'язки, значить ви креслите 

неві-рно, неточно. 
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ТЕМА 3 ПРОСТАВЛЕННЯ РОЗМІРІВ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОЗНАЧЕНЬ НА 

КРЕСЛЕННЯХ 
 

Будь-яке креслення, чи то машинобудівний чи будівельний, повинен мати розміри. 

Розміри на кресленні деталі наносяться з урахуванням її взаємодії з іншими деталями, і 

процесу її виготовлення. Правила нанесення розмірів встановлює ГОСТ 2.307-68. 

Розміри необхідні: 

1. для виготовлення виробу  
2. для ремонту виробу  
3. для контролю виготовленого виробу 

 

3.1 Компактна панель з панеллю Размеры 

 

Компактна панель з активною кнопкою-перемикачем Размерымає вид:  
 
 
 

 

Компактна панель Размеры–панель, на якій розташовані кнопки виклику команд 

проставляння розмірів.  
Щоб ввімкнути відображення її на екрані служить команда Вид–Панели инстру-

ментов – Размеры. 
Для активації цієї панелі на компактній інструментальній панелі служить кнопка 

Размеры .  
Компактна панель Размеры містить наступні команди:  

 
 
 
 

 

Команда Линейный размер   
Дозволяє поставити простий лінійний розмір. 

Вкажіть курсором точки прив'язки розміру - т1 і т2 (точки виходу виносних ліній). 

Потім вкажіть точку, що визначає положення розмірної лініїт3(рис. 3.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.1 - Проставлення простого лінійного розміру 

 

Іноді буває важко вказати точки прив'язки розміру (наприклад, якщо поруч з цими 

точками розташовані інші примітиви). У таких випадках можна вказати сам об'єкт для ав-

томатичного визначення точок прив'язки розміру.  

Для цього натисніть кнопку Выборбазового объекта  на Панели специального 

управления і вкажіть курсором потрібний об'єкт (відрізок, дугу і т.п.). 
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За замовчуванням розмірна лінія паралельна лінії, що проходить через точки при-  

в'язки розміру . При цьому активний перемикач Параллельно объекту в 

групіТипна вкладці Размер. Щоб побудувати горизонтальний або вертикальний розмір, 

активізуйте відповідний перемикач.  
В поліТекст на вкладціРазмервідображається автоматично сформований розмір-

ний напис. Щоб викликати діалог редагування і настройки розмірного напису, клацніть в 

цьому полі.  
Для налаштування параметрів розмірів служать елементи вкладки ПараметрыПа-  

нели свойств 
 

Команда Диаметральный размер   
Дозволяє побудувати діаметральний розмір. 

Вкажіть курсором окружність або дугу, розмір якої необхідно встановити. 
Якщо ви випадково помилилися при виборі кола, натисніть кнопку Указать зано- 

во  на Панели специального управленияі виберіть нову окружність. 

Розмірна лінія може бути повна або з обривом. Для вибору потрібного варіанту  

скористайтеся групою перемикачівТип на вкладці РазмерПанели свойств. 

Зауваження. Розмірна лінія з обривом виходить за центр кола на відстань, рівну 1/5  
її радіусу, але не менше, ніж на відстань, встановлену в даному документі для виходу роз-

мірної лінії за текст. Це значення задається в діалозі налаштування відтворення розмірів. 

Якщо вибрано автоматичне або ручне розміщення розмірного напису, вкажіть точ-

ку т1, що визначає положення розмірної лінії і написи, як показано на рис. 3.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.2 - Діаметральний розмір з автоматично розміщеним написом 

 

Якщо вибрано розміщення розмірного напису на полиці, вкажіть точку початку 

полки т2, як зображено на рис. 3.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.3- Діаметральний розмір на полиці 

 

В поліТекст на вкладціРазмервідображається автоматично сформований розмір-

ний напис. Щоб викликати діалог редагування і налаштування розмірного напису, клац-

ніть в цьому полі.  
Для налаштування параметрів розмірів (вибір виду стрілки, способу розміщення 

тексту і т.п). служать елементи вкладки ПараметрыПанели свойств 
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Команда Радиальный размер   
Дозволяє побудувати простий радіальний розмір. 

Вкажіть курсором окружність або дугу окружності, розмір якої необхідно постави- 

ти. 

Якщо ви випадково помилилися при виборі об'єкту, натисніть кнопку Указать за-

ново на Панели специального управлениявиберіть новий об'єкт.  
В поліТекст на вкладціРазмервідображається автоматично сформований розмір-

ний напис. Щоб викликати діалог редагування і налаштування розмірного напису, клац-

ніть в цьому полі.  
Якщо вибрано автоматичне або ручне розміщення розмірного напису, вкажіть точ-

ку т1, що визначає положення розмірної лінії (див. рис. 3.4).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.4 - Радіальний розмір з автоматично розміщеним написом 

 

Якщо вибрано розміщення розмірного напису на полиці, вкажіть точку початку 

полки т2 (рис. 3.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.5- Радіальний розмір на полиці 

 

Група перемикачів Тип на вкладціРазмердозволяє вказати, чи поставити 

радіальний розмір від центру або не з центру кола.  
Для налаштування параметрів розмірів (вибір виду стрілки, способу розміщення 

тексту і т.п) слугують елементи вкладки ПараметрыПанели свойств. 
 

Команда Угловой раз мер   
Дозволяє проставити простий кутовий розмір.  
Вкажіть курсором перший базовий об'єкт. Одна з його кінцевих точок буде прийн-

ята за першу точку прив'язки створюваного розміру т1 (рис. 3.6). 

Потім вкажіть другий базовий об'єкт. Одна з його кінцевих точок буде другою точ-

кою прив'язки розміру т2(рис. 3.6). 

Вкажіть точку т3(рис. 3.6), що визначає положення розмірної лінії і напису. Ті кінці 

базових відрізків, ближче до яких виявиться розмірна лінія, будуть прийняті за точки при-

в'язки розміру. 
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Рис. 3.6 - Проставлення простого кутового розміру 

 

Управління орієнтацією розміру 
 

За замовчуванням орієнтація розміру визначається системою автоматично: стави-
тьсярозмір кута, який утворений точкою на першому об'єкті, найближчої до місця зазна-
чення цього об'єкту, точкою перетину об'єктів або їх продовжень і точкою на другому об'-
єкті, найближчої до місця зазначення цього об'єкту.  

Якщо цей кут гострий, в групі Тип на вкладці Размерыстає активним пе-

ремикач на острый угол, якщо тупий – перемикач на тупой угол. На малюнку показані 

можливі місця зазначення базових відрізків і відповідні їм автоматично визначені кути 

(див. рис. 3.7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.7 – Проставлення розмірів кутів 

 

При необхідності за допомогою вказаних перемикачів ви можете змінити запропо-

нований системою спосіб проставляння, в тому числі включити простановку кута більше  

180 градусів  (автоматичний вибір цього варіанту неможливий).  
Зверніть увагу на те, що між двома відрізками існують два кута більше 180 граду- 

сів: 

- кут, що доповнює до 360 градусів гострий кут між відрізками 

- кут, що доповнює до 360 градусів тупий кут між відрізками  
Вибір потрібного варіанту здійснюється зазначенням точки т3, як це показано на 

рисунку 3.8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.8 – Проставлення розміру на кут більше 180 градусів 
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В поліТекст на вкладціРазмервідображається автоматично сформований розмір-

ний напис. Щоб викликати діалог редагування і налаштування розмірного напису, клац-

ніть в цьому полі.  
Для налаштування параметрів розмірів (вибір виду стрілки, способу розміщення 

тексту і т.п)служать елементи вкладки ПараметрыПанели свойств  

Команда Размер дуги окружности   
Дозволяє побудувати розмір, що характеризує довжину дуги кола. 

Вкажіть курсором дугу, розміри якої потрібно вказати.  
Якщо ви випадково помилилися при виборі об'єкту, натисніть кнопку Указать за-

ново на Панелиспециального управленияі виберіть іншу дугу.  

На вкладціРазмерПанели свойствзнаходиться група перемикачів Тип , за 

допомогою якої можна задати напрямок виносних ліній – від центру або паралельно раді-

усу, проведеному в середину дуги. Якщо кут розчину дуги більше 180 градусів, можливе 

створення розміру тільки з виносними лініями від центру (рис. 3.9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.9 – Приклад простановки розмірів дуги з різною орієнтацією виносних 

ліній 
 

Потім вкажіть точку, що визначає положення розмірної лінії т3(рис. 3.9). 
 

В поліТекст на вкладціРазмервідображається автоматично сформований розмір-

ний напис. Щоб викликати діалог редагування і налаштування розмірного напису, клац-

ніть в цьому полі.  
На вкладціПараметрыПанели свойствзнаходиться опція Указатель от текста к 

дуге. Увімкніть її, якщо потрібно з'єднати покажчиком дугу і текст, що відноситься до 

розміру. Це може знадобитися, наприклад, при простановке розмірів концентричних дуг з 

однаковим розчином і початковим кутом (рис. 3.10).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.10 – Приклад постановки розміру дуги з покажчики від тексту до дуги 

 

Для налаштування параметрів розмірів (вибір виду стрілки, способу розміщення 

тексту і т.п) слугують елементи вкладкиПараметрыПанели свойств  

Команда Размер высоты   
Дозволяє побудувати розмір висоти. 
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На Панели свойствзнаходиться список Тип, за допомогою якого можна вибрати 

розмір потрібного призначення.  
Щоб побудувати розмір висоти для вигляду спереду або розрізу, вкажіть точку т0, 

від якої потрібно відраховувати значення висот (тобто точку нульового рівня) рис. 3.11. 

Вкажіть точку прив'язки т1,що визначає положення рівня для якого ставиться роз- 

мір.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.11 – Розмір висоти для вигляду спереду або розрізу 

 

Система автоматично розраховує значення висоти зазначеної точки відносно точки 

т0 (розрахунок проводиться в метрах з точністю до однієї десятої).  
Ви можете відредагувати автоматично встановлене значення, а також налаштувати 

параметри напису. Для цього клацніть мишею в поліТекст на Панели свойств. 

Потім вкажіть точку т2, що визначає положення напису.  
Вкажіть точки т1іт2 для інших рівнів, висота яких повинна бути проставлена від 

цієї ж нульової точки. 

Для переходу до створення групи розмірів висоти від іншого нульового рівня необ-

хідно розфіксувати точку, від якої починається відлік (поле т0 на Панели свойств), і вка-

зати її нове положення. 
 

3.2 Компактна панель з панеллюОбозначения 

 

Компактна панель з активною кнопкою-перемикачемОбозначения:  
 
 

 

Інструментальна панель Обозначения –панель, на якій розташовані кнопки викли-

ку команд проставляння позначень.  
Щоб ввімкнення відображення її на екрані служить командаВид–Панели инстру-

ментов–Обозначения 
Для активації цієї панелі на компактній інструментальній панелі служить кнопка  

Обозначения .  
Компактная панельОбозначениямістить наступні команди:  

 
 
 

 

Команда Текст   
Дозволяє створити текстовий напис в кресленні або фрагменті. Кожен напис може 

складатися з довільної кількості рядків. 

Після виклику команди КОМПАС перемикається в режим роботи з текстом. При 

цьому змінюються кількість і назви команд головного меню, а також склад Компактной 

панели. 
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За допомогою групи перемикачів Размещениевиберіть розташування тексту відно-

сно точки прив'язки.  
В поліУголможна ввести кут нахилу рядків тексту до осі Х поточної системи коор-

динат.Вкажіть точку прив'язки тексту.Введіть потрібну кількість рядків, закінчуючи набір 

кожної з них натисканням клавіші<Enter>. Приклад тексового напиу на кресленні наведе-

но на рис. 3.12. 
 

Рифление прямое 1,0 
ГОСТ 21474-75 

Рис. 3.12 – Приклад текстового напису на кресленні 
 

Ви можете змінити встановлені за замовчуванням параметри тексту за допомогою 

елементів управління, розташованих на вкладціФорматированиеПанели свойств, а також 

вставити різні спеціальні об'єкти за допомогою елементів вкладкиВставка.  

Щоб зафіксувати зображення, натисніть кнопку Создать объект на Панели спе-

циального управления.  
Ви можете змінити розташування тексту, не перериваючи команди. Для цього ви-

кличте з контекстного меню командуРедактировать размещение. На панели свойствз'я-

вляться елементи Точка привязки, УголіРазмещение,і Ви зможете задати потрібне роз-

ташування тексту. 
Для виходу з режиму введення тексту натисніть або кнопку Прервать команду на 

Панелиспециального управленияабоклавішу <Esc>.  

Команда Таблица   
Дозволяє створити таблицю в кресленні або фрагменті. 

Після виклику команди КОМПАС перемикається в режим роботи з текстом. При 

цьому змінюються кількість і назви команд головного меню, а також склад Компактной 

панели.  
В поліУголможна ввести кут нахилу таблиці до осі Х поточної системи координат. 

Вкажітьточку прив'язки таблиці. На екрані з'явиться діалог створення таблиці, в 

якому можна налаштувати різні параметри створюваної таблиці або вибрати існуючу таб-

лицю в якості прототипу. 

Після закриття цього діалогу кнопкою ОК в документі з'являється таблиця з зада-

ними параметрами. 

Введіть текст в клітинки таблиці.  
Ви можете змінити встановлені за замовчуванням параметри тексту за допомогою 

елементів управління, розташованих на вкладціФорматированиеПанели свойств, а також 

вставити різні спеціальні об'єкти за допомогою елементів вкладки Вставка.  
Елементи вкладки Таблицадозволяють змінити структуру таблиці і її оформ-

лення.  

Щоб зафіксувати зображення, натисніть кнопку Создать объект на Панели спе-

циального управления.  
Ви можете змінити розташування тексту, не перериваючи команди. Для цього ви-

кличте з контекстного меню командуРедактировать размещение. На панели свойствз'я-

вляться елементи Точка привязки, УголіРазмещение,і Ви зможете задати потрібне роз-

ташування тексту. 

Для виходу з режиму введення тексту натисніть або кнопку Прервать командуабо 

на Панелиспециального управленияклавішу <Esc>. 
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Команда Шероховатость   
Дозволяє створити позначення шорсткості поверхні. 

Вкажіть курсором базовий об'єкт для нанесення позначення шорсткості (контур де-

талі, виносну лінію розміру і т.п.). 

Якщо Ви випадково помилилися при виборі об'єкту, натисніть кнопку Указать за-

ново на Панели специального управленияі виберіть новий базовий відрізок.  
Параметр шорсткості і його значення можна вибрати з контекстного меню поля 

Текст на вкладціЗнакПанели свойств. Якщо позначення крім параметру шорсткості по-

винно містити додаткові відомості, викличте діалог введення напису спеціального знаку, 

клацнувши в поліТекстлівою кнопкою миші. 

Потім вкажіть точку, що визначає положення знаку. Якщо зазначена точка не на-

лежить вибраному об'єкту, то положення знаку буде визначатися проекцією зазначеної 

точки на об'єкт. Структура позначення шорсткості визначається ГОСТ 2.309-73 (див. рис. 

3.13).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.13 – Позначення шорсткості: а) структура позначення, відповідна попе-

редньої редакції ГОСТ2.309-73, б) структура позначення, відповідна зміни №3, 2003 

року в ГОСТ 2.309-73 
 

Вибір структури, що використовується в поточному документі, проводиться в діа-

лозі налаштування позначення шорсткості.  

Команда База   
Дозволяє створити позначення базової поверхні.  
Вкажіть курсором об'єкт, який зображає базовий елемент (контур деталі, осьову лі-

нію і т.п.). 

Якщо Ви випадково помилилися при виборі об'єкту, натисніть кнопкуУказать за-

ново на Панели специального управленияі виберіть нову базу. 

Вкажіть точку основи трикутника, що позначає базу. Якщо зазначена точка не на-

лежить вибраному об'єкту, то положення знаку буде визначатися проекцією зазначеної 

точки на об'єкт.Для точного позиціонування курсору скористайтеся прив'язками або меню 

геометричного калькулятору в полі Положение знака на вкладціЗнакПанели свойств. 

Наприклад, якщо базою є вісь симетрії, зручно використовувати прив'язку Найближча то-

чка, щоб поєднати основу трикутника з кінцем розмірної лінії.  
Вкажіть точку т1, що визначає положення рамки з написом (див. рис.3.14). 
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Рис. 3.14 – Приклад простановки позначення бази 

 

В поліТекст на Панели свойстввідображається запропонована системою буква для 

позначення бази. Ви можете вибрати іншу букву з контекстного меню цього поля. Якщо 

необхідно змінити також зображення символу, викличте діалог введення надпису спеціа-

льного знаку, клацнувши в полі Текстлівою кнопкою миші.  
За замовчуванням формується позначення бази, перпендикулярне вказаному базо- 

вому об'єкту. При цьому в групі Тип на Панели свойствактивний перемикач Перпен-

дикулярноопорному елементу. Якщо потрібно створити похиле позначення, активізуйте 

перемикач Произвольное расположение.  

Команда Линия-выноска   
Дозволяє створити довільну лінію-виноску, вид якої приведено на рис. 3.15 

Вкажіть початкову точку першого відгалуження лінії-виноски. Вкажіть 

точку початку полкит1. 

Потім вкажіть початкові точки інших відгалужень. Їх кількість не обмежена. 

Букву для постановки на полиці лінії-виноски можна вибрати з контекстного меню 

поля Текст на вкладціЗнакПанели свойств. Для введення довільного тексту викличте діа-

лог введення надпису спеціального знаку, клацнувши в полі Текстлівою кнопкою миші.  
На екрані відображається фантом створюваної лінії-виноски. Ви можете змінити її 

конфігурацію, не виходячи з команди. Для цього натисніть кнопку Редактировать ответ-  

вления  на Панели специального управления. Система перейде в режим редагування 

характерних точок об'єкту. Внесіть необхідні зміни, після чого відіжміть кнопкуРедакти-

ровать ответвления.  

Щоб зафіксувати зображення, натисніть кнопку Создать объект на Панели спе-

циального управления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.15 – Линия-выноска 

 

Налаштування відтворення лінії-виноски. 
 

Для налаштування відтворення лінії-виноски служать елементи вкладки Парамет-

рыПанели свойств. 
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Список Стрелкадозволяє вибрати вид стрілки лінії-виноски, списокТип–значок 

для позначення з'єднання, а список Полка–напрямок полки лінії-виноски.  
Якщо необхідно сформувати позначення обробки по контуру, натисніть кнопкуПо 

контуру. 

Якщо текст, сформований для поточної (створюваної) лінії-виноски, потрібно ви-

користовувати для інших ліній-виносок, створених за цей виклик команди, включіть оп-

ціюСохранять текст.При вимкненій опції кожна наступна лінія-виноска формується без 

тексту. 
Якщо всі поточні налаштування вкладки Параметрыбудуть використовуватися 

при створенні наступних ліній-виносок до кінця сеансу роботи, включіть опцію По умол-

чанию. При вимкненій опції налаштування поширюється тільки на поточну лінію-
виноску.  

Команда Обозначение позиции   
Дозволяє створити лінію-виноску для проставляння позначення позиції (див. 

рис. 3.16).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.16 – Простановка ліній-виносок з позиціями 

 

Вкажіть початкову точку першого відгалуження (першу точку, на яку вказує пози-

ційна лінія-виноска).  
Вкажіть точку початку полки т1. 
Потім вкажіть початкові точки інших відгалужень. 

Щоб зафіксувати зображення, натисніть кнопку Создать объект на Панели спе-

циального управления.  
Налаштування відтворення позиційної лінії-виноски.  
Для налаштування відтворення позиційної лінії-виноски служать елементи вкладки 

ПараметрыПанели свойств. 

Із спискуСтрелкаможна вибрати вид стрілки лінії-виноски.  
Група перемикачів Направление полкидозволяє вибрати напрямок відтворення 

полки лінії-виноски, а групаТекст вверх/вниз–напрямок додавання полиць лінії-виноски. 

Якщо всі поточні налаштування вкладки Параметрыбудуть використовуватися 

при створенні наступних лінійок-виносок до кінця сеансу роботи, включіть опцію По 

умолчанию. При вимкненій опції налаштування поширюється тільки на поточну лінію-

виноску. 

В поліТекст на вкладціЗнаквідображається запропонований системою номер по-

зиції. Щоб змінити напис, викличте діалог введення надпису спеціального знаку, клацну-

вши в полі Текстлівою кнопкою миші. 
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На екрані відображається фантом створюваного позначення. Ви можете змінити 

його конфігурацію, не виходячи з команди. Для цього натисніть кнопку Редактировать 

ответвления на Панели специального управления. Система перейде в режим редагування 

характерних точок об'єкту. Внесіть необхідні зміни, після чого відіжміть кнопкуРедакти- 

ровать ответвления.  

Команда Допуск формы   
Дозволяє створити позначення допуску форми і розташування поверхні. Рядок па-

раметрів для команди Допуск формы:  
 
 
 

 

Вкажіть точку вставки рамки допуску. За замовчуванням в обрану точку поміща-

ється лівий нижній кут рамки. При цьому в списку Базовая точка выбрано варіант Слева 

внизу. Щоб змінити положення рамки щодо точки вставки, розгорніть вказаний список і 

виберіть потрібний рядок.  
Щоб включити вертикальне розташування рамки, активізуйте опцію Вертикально. 

Создание таблицы допуска. 

Доступно два способи формування таблиці допуску форми і розташування поверх-

ні: напівавтоматичний і ручний. 

Щоб створити таблицю допуску в напівавтоматичному режимі, натисніть кнопку 

Таблица на Панели свойств.  
На екрані з'явиться діалог створення таблиці, в якому можна вибрати потрібні па-

раметри для введення в клітинки. 

Щоб сформувати таблицю допуску в ручному режимі, клацніть в полі Текст на 

Панели свойств. 

На екрані з'явиться діалог введення і редагування надпису допуску форми. У ньому 

можна сформувати таблицю довільної конфігурації, ввести і відформатувати потрібні си-

мволи в її клітинках. 

Завершивши формування таблиці в тому чи іншому діалозі, натисніть кнопку ОК. 

На екрані з'явиться створена таблиця допуску форми і розташування. 

Створення відгалужень зі стрілками або трикутниками 
Щоб створити відгалуження зі стрілкою або трикутником, натисніть відповідну 

кнопку  на Панели специального управления.  
На фантомі рамки з'являться дев'ять точок, що показують можливі місця виходу 

відгалужень (див. рис. 3.17).  
 
 
 

 

Рис. 3.17 – Можливі місця виходу відгалужень 

 

Клацніть мишею поблизу точки, в якій повинно починатися створюване відгалу-

ження.Щоб завершити формування відгалуження, відіжміть відповідну кнопку наПанели 

специального управления.  
На екрані відображається фантом створюваного позначення. Ви можете змінити 

його конфігурацію, не виходячи з команди. Для цього натисніть кнопку Редактироватьо-

тветвления на Панели специального управления. Система перейде в режим редагування 

характерних точок об'єкту. Внесіть необхідні зміни, після чого відіжміть кнопкуРедакти-

ровать ответвления. 
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Щоб зафіксувати зображення, натисніть кнопку Создать объект на Панели спе-

циального управления.Приклад позначення допуску форми і розташування поверхні пока-

зано на рис. 3.18.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.18. – Позначення допуску форми і розташування поверхні  

Команда Линия разреза   
Дозволяє створити лінію розрізу або перетину. 
Вкажіть початкову (розташовану ближче до зображенню виробу) точку лінії розрі-

зу. Вказуйте точки перегину лінії. Для точної вказівки користуйтеся прив'язками або меню 
геометричного калькулятору в полях Текущая точка на вкладціЗнакПанели свойств. 
Можна також вводити в ці поля значення з клавіатури.  

За допомогою групи Тип  на Панели свойств можно выбрать, з якого боку 

від лінії розрізу повинні розташовуватися стрілки, що показують напрямок погляду.  

Щоб зафіксувати зображення, натисніть кнопку Создать объект на Панели спе-

циального управления.Приклад позначення розрізу показано на рис. 3.19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.19. – Простановка лінії розрізу 

 

В поліТекст на Панели свойстввідображається запропонована системою буква для 

позначення розрізу/перетину. Ви можете вибрати іншу букву з контекстного меню цього 

поля. Якщо необхідно змінити також зображення символу, викличте діалог введення над-

пису спеціального знаку, клацнувши в полі Текстлівою кнопкою миші.  
На екрані відображається фантом створюваного позначення. Ви можете змінити 

його конфігурацію, не виходячи з команди. Для цього натисніть кнопку Редактировать 

ответвления на Панели специального управления. Система перейде в режим редагування 

характерних точок об'єкту. Внесіть необхідні зміни, після чого відіжміть кнопкуРедакти- 

ровать ответвления. 
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Команда Стрелка взгляда   
Дозволяє побудувати стрілку, яка вказує напрямок погляду. 
Вкажіть початкову точку (вістря) стрілкит1(рис. 3.20). Вкажіть точку т2,що визна-

чає напрямок стрілки. Потім вкажіть точку т3, що визначає положення надпису.  

Щоб зафіксувати зображення, натисніть кнопкуСоздать объект на Панели спе-

циального управления.  
В поліТекст на Панели свойстввідображається запропонована системою буква для 

позначення стрілки погляду. Ви можете вибрати іншу букву з контекстного меню цього 

поля. Якщо необхідно змінити також зображення символу, викличте діалог введення над-

пису спеціального знаку, клацнувши в полі Текстлівою кнопкою миші.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.20 – Простановка стрілки напрямку погляду 

 

Команда Выносной элемент   
Дозволяє створити позначення виносного елементу. Вкажіть точку центру контуру, 

що обмежує внесений елемент. Задайте розміри контуру. Вкажіть точку початку полкит2 

(рис. 3.21)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.21 – Позначення положення виносного елементу 

 

Налаштуваннявідтворення позначення виносного елементу 
 

Для налаштування відтворення виносного елементу служать елементи вкладки Па-

раметрыПанели свойств. 

Список Формадозволяє вибрати форму контуру, що обмежує внесений елемент, в 

список Полка–напрямок відтворення полки лінії-виноски. 

Якщо всі поточні налаштування вкладки Параметрыбудуть використовуватися 

при створенні наступних виносних елементів до кінця сеансу роботи, включіть опцію По 

умолчанию. При вимкненій опції налаштування поширюється тільки на поточний внесе-

ний елемент. 

В поліТекст на Панели свойстввідображається запропонована системою буква для 

позначення виносного елементу. Ви можете вибрати іншу букву з контекстного меню цьо-

го поля. Якщо необхідно змінити також зображення символу, викличте діалог введення 

надпису спеціального знаку, клацнувши в полі Текст лівою кнопкою миші. 
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Команда Обозначение центра   
Дозволяє створити позначення центру. 

За замовчуванням позначення центру формується у вигляді двох пересічних осей. 

При цьому в групіТип на Панели свойствактивний перемикач Две оси. Щоб створити 

умовне позначення центру або одну вісь, активізуйте відповідний перемикач.  
Якщо потрібно сформувати позначення центру осесимметричного об'єкту (кола, 

дуги окружності, еліпса, дуги еліпса, прямокутника, правильного багатокутника), вкажіть 

цей об'єкт.  
Якщо вказано еліпс, дуга еліпса, прямокутник або у формі правильного багатокут-

ника, позначення центру негайно фіксується. Кут нахилу позначення при цьому визнача-

ється автоматично.  
Якщо вказана окружність або її дуга, то для фіксації позначення центру необхідно 

також вказати кут його нахилу мишею або ввівши в полі Уголпотрібне значення. 

Щоб перейти до побудови позначення центру іншого об'єкту, натисніть кнопку 

Указать заново на Панели специального управленияівиберіть потрібний об'єкт. 
 

3.3 Введення технічних вимог 

 

Технічні вимоги в креслення можна ввести за допомогою меню Вставка 

→Технические требования →Ввод 

Приклад: 

1. HB 260...285  
2. Незазначені граничні відхилення отворів H14, валів h14, інших ±IT2  
Для того щоб розмістити Технічні вимоги в кресленні: менюВставка 

→Технические требования→Размещение 
 

3.4 Ввід символу незазначеної шорсткості 

 

Ввід символу незазначеної шорсткості в креслення можна ввести за допомогою 

менюВставка →Неуказанная шероховатость →Ввод 

Приклад (рис. 3.22):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.22 – Діалог редагування знаку незазначеної шорсткості 

 

У ньому можна ввести або відредагувати позначення шорсткості невказаних повер-

хонь (знак незазначеної шорсткості) на кресленні.  
Опис елементів управління  
Тип знака  Група перемикачів, що дозволяє вибрати потрібний тип знаку шорст-  

кості. 
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Добавить знак в скобках. Ввімкніть цю опцію, якщо потрібно вималювати знак в 

дужках.  
Текст. У цьому полі можна вибрати з меню значень або ввести вручну текст над-

пису для знаку шорсткості. 

Расстояние до знака. У цьому полі можна ввести значення вертикального відстані 

від тексту надпису до знаку шорсткості. Дане поле присутнє в діалозі, якщо під час нала-

штування позначень шорсткості було вибрано відповідність попередній редакції 

ГОСТ2.309-73. 

Для завершення діалогу натисніть кнопку ОК. Якщо Ви не бажаєте зберігати зроб-

лені зміни, натисніть кнопку Отмена.Для видалення позначення незазначеної шорсткості 

з креслення натисніть кнопку Удалить.  
Для того щоб розмістити знака неуказанной шероховатостив кресленні: меню 

Вставка → Знак неуказанной шероховатости → Размещение 
 

3.5 Редагування розміру 

 

Для того, щоб запустити редагування існуючого розміру або позначення, або текс-

ту, двічі клацніть лівою кнопкою миші на цьому об'єкті.  
В Строке параметровоб'єктів з'являться поля, які характеризують параметри за-

значеного об'єкту. 
 

3.6 Налаштування параметрів поточного креслення 

 

Для налаштування параметрів поточного креслення: клацніть в головному меню по 

пунктуСервис. З'явиться меню, що випадає;клацніть в випадаючому меню по пункту Параме-

тры. З'явиться діалогове вікно Параметры з відкритою вкладкою Текущий чертеж.  
У лівій частині вкладки розташовується дерево елементів креслення, для яких 

можуть бути встановлені ті чи інші параметри. У правій частині в залежності від обраного 

елементу з'являється панель, на якій можна встановити відповідні параметри. 
 

3.6.1 Установка шрифту  
Для установки шрифту: 

- клацніть в головному меню по пункту Сервис, а потім у випадаючому меню - по 

пункту-Параметры. З'явиться діалогове вікноПараметры з відкритою вкладкою 

Текущий чер-теж;  
- клацніть по пункту Шрифт по умолчанию. У правій частині з'являється панель для 

установ-ки шрифта, показана на рис. 3.23.  
Панель Шрифт по умолчанию дозволяє вибрати шрифт для використання за замов-

чуванням у всіх текстових написах нових або поточного графічних документів (крім основно-

го напису креслення) або в тексті нових або поточного текстових документів. 

Для установки потрібного шрифту:  
- клацніть по стрілці, що спрямована вниз, в списку, що розкривається Шрифт.Частково 

роз-криється список встановлених в системі шрифтів. Для перегляду всіх шрифтів 

можна ви-користовувати смугу прокрутки;  
- клацніть мишкою по потрібному шрифту. У текстовому вікні Пример буде показаний 

вид обраного шрифту. 
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Рис. 3.23 – Діалогове вікно Параметрыз відкритою вкладкою Текущий чертежі 

панеллю Шрифт по умолчанию 
 

3.6.2 Установка одиниці вимірювання довжини 

Для установки единицы измерения длины:  
- клацніть в головному меню по пункту Сервис, а потім у випадаючому меню -по 

пункту-Параметры. З'явиться діалогове вікно Параметры з відкритою 

вкладкоюТекущий чер-теж; 

- клацніть по пунктуЕдиницы измерения. У правій частині з'являється панель для 

установ-ки одиниці виміру, що показана на рис. 3.24. 

ПанельЕдиницы измерения позволяет выбрать единицу измерения длины.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.24 – Діалогове вікно Параметрыз відкритою вкладкою Текущий чертежі 

панеллю Единицы измерения длины 
 

3.6.3 Установка параметрів розміру і лінії-виноски  
Правила нанесення розмірів на кресленнях встановлені ГОСТ 2.307-68. Розміри на 

кресленні вказують розмірними числами, розмірними та виносними лініями. Розмірні 

числа на кресленнях, як правило, дані в міліметрах без вказівки одиниць виміру. У тих 

випадках, коли необхідно застосовувати інші одиниці вимірювання довжини, їх показують 

після розмірного числа.  
Розмірні числа наносять над розмірною лінією якомога ближче до її середини. 

Зазор між розмірним числом і розмірною лінією повинен бути близько 1,0 мм. Висоту 

цифр розмірних чисел приймають не менш3,5 мм. 
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Розмірна лінія проводиться паралельно відрізку, розмір якого над нею ставиться. Її 

розташовують між виносними лініями, проведеними перпендикулярно розмірним. Допускаєть-

сярозмірні лінії проводити безпосередньо до ліній видимого контуру, осьовим і центровим. В 

окремих випадках розмірна лінія може проводитися не перпендикулярно виносній. Не рекомен-

дується в якості розмірних ліній використовувати контурні, осьові, центрові і виносні лінії.  
До параметрів розміру можна віднести наступні: 

• установка/скасування зачорніння стрілки;  
• параметри відтворення розміру;  
• параметри розмірного напису;  
• точності розмірних написів.  

До параметрів лінії-виноски можна віднести наступні: 

• параметри тексту над/під полицею; 

• параметри похилого тексту;  
• параметри тексту позначення позицій;  
• розміри знаків.  

Спочатку розглянемо параметри установки стрілки і розмірів. Для установ-

ки/скасування зачорніння стрілки: 
- клацніть в головному меню по пункту Сервис, а потім у випадаючому меню по пункту Па-

раметры. З'явиться діалогове вікно Параметры з відкритою вкладкоюТекущий чертеж;  
- клацніть по пунктуЗачернение стрелки. У правій частині з'являється панель Зачернение 

стрелок для зображення стрілки з зачорнінням або без – ця панель показана на рис. 3.25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.25 – Діалогове вікно Параметрыз відкритою вкладкою Текущий чертежі панел-

лю Зачернение стрелок 
 

Панель Зачернение стрелок дозволяє представити стрілку з зачорнінням або 

без нього. За замовчуванням опція виключена, стрілки відмальовується лініями.  
Вікно перегляду Пример дозволяє оцінити зміни. Налаштування стрілки поши-

рюється на всі об'єкти документу, що мають у своєму складі стрілки: 

• розміри всіх типів;  
• позначення допусків форми;  
• лінії розрізу/перетину;  
• стрілки напрямку погляду;  
• лінії-виноски всіх типів (прості, позиційні, позначення маркування і таврування);  
• позначення шорсткості на полиці. 

Для установки параметрів відтворення розмірів: 
• клацніть в головному меню по пункту Сервис, а потім у випадаючому меню по 

пункту Параметры. З'явиться діалогове вікноПараметры з відкритою вкладкою Теку- 
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щий чертеж;  
• клацніть по пункту Размеры, а потім – по пункту Параметры. У правій 

частині з'явиться панель Параметры отрисовки размеров, показана на рис. 3.26.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.26– Діалогове вікно Параметры з відкритою вкладкою Текущий чертеж і 

панеллю Параметры отрисовки размеров 
 

Панель Параметры отрисовки размеров дозволяє налаштувати зовнішній вигляд 

розмірів, що проставляються. Для більшої зручності на панелі присутній рисунок, що 

пояс-нює. Параметрами відтворення розмірів є: 

• вихід виносної лінії за розмірну, мм; 

• довжина стрілки, мм;  
• відстань від виносної лінії до тексту, мм;  
• відстань від розмірної лінії до тексту, мм;  
• вихід розмірної лінії за текст, мм;  
• довжина зарубки, мм.  

Можнавикористовуватизначення параметрів за замовчуванням або ввести або 

вибрати їх зі списку, що розкривається. Введені значення будуть додаватися до списку і 

зберігатися під час сеансу роботи системи КОМПАС. Налаштування розповсюджується на 

всі об’єкти документу, що мають в своєму складі стрілки або зарубки: 

• розміри всіх типів; 

• позначення допусків форми;  
• лінії розрізу/перетину;  
• стрілки напрямку погляду;  
• лінії-виноски всіх типів (прості, позиційні, позначення маркування і таврування);  
• позначення шорсткості на полиці.  

Після завершення налаштування параметрів відмальовки розмірів натисніть на кноп-ку 

ОК. Для виходу з діалогового вікна без збереження змін натисніть на кнопкуОтмена.  
Всі написи і розмірні числа на кресленнях повинні виконуватися шрифтами, 

передбаче-ними ГОСТ 2.304-81 «Шрифты чертежные». Ці шрифти включають 

російський, латинський та грецький алфавіти, а також арабські і римські цифри.  
Стандарт встановлює наступні розміри шрифту: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 

40. Розмір шрифту h визначає висоту прописних (великих) букв і цифр в міліметрах для 

шрифтів типів A (d = h/14) и Б (d = h/10).  
Стандартом встановлені наступні два типи шрифту в залежності від товщини d 

ліній шрифту: тип A (d = l/14h) без нахилу і з нахилом близько 75 ° до горизонтального 

рядку; тип Б (d = l/10h) без нахилу і з нахилом під 75°.  
Для установки параметрів розмірного напису: 



50 

 

- клацніть в головному меню по пункту Сервис, а потім у випадаючому меню по пункту 

Параметры. З'явиться діалогове вікно Параметры з відкритою вкладкою Текущий чер-  
теж;  

- клацніть в дереві елементів на вкладці Текущий чертеж по пункту Размеры, а потім 

по пунктуНадпись. У правій частині з'являється панельПараметры размерной 

надписи, показана на рис. 3.27.  
Панель Параметры размерной надписи дозволяє призначити параметри, які будуть 

ви-користовуватися за замовчуванням при введенні текстових фрагментів в документи.  
Для установки потрібного шрифту:  

- клацніть по стрілці, що спрямована вниз, в списку, що розкривається Шрифт.Частково 

роз-криється список встановлених в системі шрифтів. Для перегляду всіх шрифтів 

можна ви-користовувати смугу прокрутки;  
- клацніть мишкою по потрібному шрифту. У текстовому вікні Пример буде показаний 

вид обраного шрифту. 
Для того щоб змінити шрифт для будь-яких об'єктів (наприклад, написів в позначен-

нях шорсткості або комірки таблиці), відкрийте відповідну цьому об'єкту діалогове вікно на-

лаштування, включіть опцію Отличается от шрифта по умолчанию і виберіть інший шрифт. 

При цьому наступні зміни шрифта не будуть впливати на локальний шрифт, обраний для 

об'єк-ту. Навпаки, при виключенні опції Отличается от шрифта по умолчанию для об'єктів 

даного типу знову буде використовуватися шрифт за замовчуванням.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.27 – Діалогове вікно Параметрыз відкритою вкладкою Текущий чертежі 

панеллю Параметры размерной надписи 
 

Список, що розкривається Высота, мм, служить для визначення висоти шрифту напи- 
 

су.  
Список, що розкривається Сужение, мм, служить для визначення величини звуження. 

Текстове поле Шаг строк, мм служить для введення значення відстані (в мілімет- 

рах) між рядками тексту.  
КнопкаЦвет викликає відповідне діалогове вікно для призначення кольору напису. 

Прапорці Курсив, Жирный, Подчеркнутый встановлюють вид напису. 

Після завершення налаштування параметрів тексту натисніть на кнопку ОК. Для 

вихо-ду з діалогового вікна без збереження змін натисніть на кнопкуОтмена. 

Для установки точності розмірних написів:  
- клацніть в головному меню по пункту Сервис, а потім у випадаючому меню по пункту Па-

раметры. З'явиться діалогове вікно Параметры з відкритою вкладкою Текущий чертеж;  
- клацніть по пункту Размеры, а потім – по пункту Точности. У правій частині з'явля-

ється панель Точности размерных надписей, показана на рис. 3.28. 
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Рис. 3.28– Діалогове вікно Параметрыз відкритою вкладкою Текущий чертежі 

панеллюТочности размерных надписей 
 

ПанельТочности размерных надписей дозволяє встановити параметри форму-

вання розмірних написів.  
В розділіЛинейные размеры виберіть зі списку, що розкривається Число зна-ков 

после запятой в размерных надписях кількість знаків після коми, які необхідно 

відображати в розмірних написах при простановке лінійних розмірів.  
Увімкніть опцію Показывать незначащие нули после запятой, щоб розмірні 

написи завжди містили вказану кількість знаків після коми. У цьому випадку в розмірні 

написи будуть автоматично додаватися нулі.  
В розділіУгловые размеры виберіть варіант точності відображення значень в 

розмірному написі при простановці кутових розмірів: Градусы, Минуты абоСекунды. 

В останньому розділі виберіть номер квалітету із спискуНомер, начиная с ко-  
торого не вносить квалитет в размерную надпись. Наприклад, якщо встановити в цьому 

полі значення 9, то найменування всіх квалітетів з номерами 9, 10, 11 і т.д. не по-траплять в 

розмірні написи. Елемент управління доступний при виключеній опції Пока-зывать все.Щоб 

квалітет завжди відображався в розмірному написі, включіть опцію Пока-  
зывать все.  

Після завершення налаштування точності розмірів натисніть на кнопку ОК. Для 

виходу з діалогового вікна без збереження змін натисніть на кнопку Отмена.  
Перейдемо тепер до установки параметрів для лінії-виноски.  
Що стосується параметрів установки Текст над/под полкой, Наклонный текст 

іТекст обозначения позиций –то для всіх них існує практично така ж панель, яка 

використову-ється для уста-новки параметрів розмірного напису в розмірах.  
Для установки розмірів знаків на лінії-виносці:  

- клацніть в головному меню по пункту Сервис, а потім у випадаючому меню по пунк-

туПараметры. З'явиться діалогове вікно Параметры з відкритою вкладкою Те- 

кущий чертеж;  
- клацніть по пункту Линия-выноска, а потім - по пункту Размеры знака.У правій частині 

з'явиться панель Размеры знаков, показана на рис. 3.29. 
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Рис. 3.29 – Діалогове вікно Параметры з відкритою вкладкою Текущий 

чер-теж і панеллю Размеры знаков 
 

ПанельРазмеры знаков дозволяє задати розміри окружності знаку маркування і 

трикутника знаку таврування.  
У текстовому полі Диаметрокружности знака маркирования, ммвводиться зна-  

чення діаметру окружності знаків маркування (в міліметрах). Згідно ГОСТ 2.314-68 цей 

діаметр повинен бути від 10 до 15 мм. 

У текстовому полі Высота треугольника знака клеймения, мм вводиться зна-  
чення діаметру окружності знаків маркування (в міліметрах). Згідно ГОСТ 2.314-68 цей 

діаметр повинен бути від 10 до 15 мм. 

У текстовому полі Высота знаков обозначения соединений, получаемых пай-

кой, склеиванием, сшиванием и металлическими скобками, мм вводиться висота зна- 

ків позначення з'єднань, одержуваних пайкою, склеюванням, зшиванням і металевими 

дужками (в міліметрах). 

Після завершення Налаштування розмірів знаків натисніть на кнопку ОК. При 

відповідному налаштуванні поточного документу зроблені зміни будуть відобража-тися 

на екрані. Для виходу з діалогового вікнаПараметры без збереження змін нати-сніть на 

кнопку Отмена. 
 

3.6.4 Установка параметрів тексту на кресленні і в таблиці  
Для установки параметрів тексту на кресленні (в заголовку таблиці, в комірці таб- 

лиці):  
- клацніть в головному меню по пункту Сервис, потім у випадаючому меню по пунк-

туПараметры. З'явиться діалогове вікно Параметры з відкритою вкладкоюТеку- 

щий чертеж;  
- клацніть по пункту Текст на чертеже (Заголовок таблицы, Ячейка таблицы). У 

правій частині з'явиться панель Параметры текста на чертеже (Параметры текста 
заголовка таблицы, Параметры текста ячейки таблицы) дляпредставлення тексту,  
що показаний на рис. 3.30. 
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Рис. 3.30 – Діалогове вікно Параметры з відкритою вкладкою Текущий чертеж і 

панеллю Параметры текста на чертеже 
 

Панель Параметры текста на чертеже (Параметры текста заголовка таблицы, 

Параметры текста ячейки таблицы) дозволяє призначити різні параметри тексту, які 

будуть використовуватися за замовчуванням при введенні відповідних написів. 

В поліШаг строк, мм встановлюється відстань між рядками тексту. 

В поліКрасная строка, мм встановлюється величина відступу вправо від кор-дону 

абзацу в його першому рядку. 

В розділіОтступы встановлюються величини відступу зліва і справа.  
В поліСлева, мм встановлюється величина відступу зліва.  
В полі Справа, мм встановлюється величина відступу праворуч.  
В розділіИнтервал встановлюються величини інтервалу перед абзацом і після  

нього.  
В полі Перед абзацем, мм встановлюється величина інтервалу перед абзацом.  
В текстовому поліПосле абзаца, мм встановлюється величина інтервалу після абзацу.  
В розділіВыравнивание за допомогою перемикачів призначається потрібний 

спосіб ви-рівнювання абзаців (вліво, вправо, по центру і по ширині). 

Кнопка Шрифт викликає діалогове вікно Параметры шрифт для налаштування 

пара-метрів шрифту. 

Кнопка Табуляциявикликає діалогове вікно Табуляциядля налаштування 

параметрів табуляції. 
Після завершення налаштування параметрів абзацу натисніть на кнопку ОК. Для ви-

ходу з діалогового вікна Параметры без збереження змін натисніть на кнопку Отмена. 
 

3.6.5 Установка параметрів тексту на позначенні шорсткості 

Для установки параметрів тексту на позначенні шорсткості:  
- клацніть в головному меню по пункту Сервис, а потім у випадаючому меню по пункту-

Параметры. З'явиться діалогове вікно Параметры з відкритою вкладкою Текущий 

чер-теж;  
- клацніть в дереві елементів на вкладці Текущий чертеж по пункту Шероховатость. У 

правій частині з'явиться панель Параметры обозначения шероховатости, щопоказана 

на рис. 3.31. 
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Рис. 3.31– Діалогове вікно Параметрыз відкритою вкладкою Текущий чертежі 

панеллюПараметры обозначения шероховатости 
 

Ця панель дозволяє встановлювати позначення шорсткості відповідно до ГОСТ 2.309-

73 з урахуванням зміни № 3 і згідно з попередньою редакцією. Вибір однієї з двох оп-цій 

дозволяє визначити структуру позначень шорсткості в кресленні. При цьому всі наявні в 

ньому позначення шорсткості перебудовуються відповідно до обраної опції. РозділПара-

метры текста дозволяє налаштувати текст в позначеннях шорсткості поверхонь. Вибравши 

структуру позначення і задавши параметри тексту, натисніть на кнопку ОК. Для виходу з діа-

логового вікна без зміни налаштувань натисніть на кнопку Отмена. 
 

3.6.6 Установка параметрів тексту на лінії розрізу/перетину, стрілкою погляду Для 

установки параметрів тексту на лінії розрізу/перетину (стрілкою погляду):  
- клацніть в головному меню по пункту Сервис, а потім у випадаючому меню – по 

пункту-Параметры. З'явиться діалогове вікно Параметры з відкритою вкладкою 

Текущий чер-теж; 

- клацніть по пункту Линия разреза/сечения (Стрелка взгляда). У правій частині з'явить- 

ся панель Параметры линии разреза/сечения (Параметрыстрелки взгляда), 

щопоказа-на нарис. 3.32.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.32– Діалогове вікно Параметрыз відкритою вкладкою Текущий чертежі 

панеллюПараметры линии разреза/сечения 
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Ця панель дозволяє призначити параметри, які будуть використовуватися за 

замовчу-ванням при введенні тексту для лінії розрізу/перетину.  
Список, що розкривається Название в розділі Шрифт містить всі шрифти, 

присутні в Windows. 

Опція Отличается от шрифта по умолчанию використовується для локального 

призна-чення елементу свого шрифту. Якщо перемикач вимкнений (немає галочки), це 

означає, що шрифт збігається з встановленим шрифтом документу за замовчуванням.  
Текстове поле Высота, мм призначене для введення значення висоти символів (в 

мі-ліметрах), а список, що розкривається – для вибору значення з нього. Введене вручну 

значення буде додано до списку і збережено протягом сеансу роботи системи КОМПАС.  
Текстове поле Сужение призначене для введення значення звуження символів, а 

що розкривається – для вибору значення з нього. Введене вручну значення буде додано до 

списку і збережено протягом сеансу роботи системи КОМПАС. 

КнопкаЦвет викликає діалогове вікно Выбор цвета для вибору кольору тексту. 

Ввімкнена опція Курсив задає курсивне зображення символів. 

Ввімкнена опція Жирный задає потовщене зображення символів. 

Ввімкнена опція Подчеркнутый задає підкреслене зображення символів.  
У вікні перегляду Пример показується зовнішній вигляд тексту. Це дозволяє 

оцінити зроблені зміни. 

Після завершення налаштування параметрів натисніть на кнопку ОК. Для виходу з 

діа-логового вікна Параметры без збереження змін натисніть на кнопку Отмена. 

Аналогічна за формою панель з'явиться і при натисканні по пункту Стрелка взгляда,  
тільки з іншою назвою –Параметры стрелки взгляда.  

Майже така ж панель під назвою Параметры отрисовки отклонения формы и ба-  
зы з'являється і при натисканні по пункту Отклонения формы и база. Додатково тут 

вгорі з'являється опція Зачернять треугольник. 
 

3.6.7 Налаштування параметрів аркуша  
Параметри листа охоплюють наступний набір елементів: 

• формат;  
• вид;  
• основний напис;  
• формлення;  
• розбиття на зони;  
• технічні вимоги;  
• незазначена шорсткість;  
• таблиця змін.  

Розглянемо налаштування параметрів кожного з перерахованих вище елементів. 

Для установки параметрів формату: 

- клацніть в головному меню по пункту Сервис, а потім у випадаючому меню – по 

пунктуПараметры. З'явиться діалогове вікно Параметры з відкритою вкладкою 

Текущий чертеж;  
- клацніть в дереві елементів креслення по пункту Параметры листа, якщо він не 

розкритий, а потім – по пункту Формат. У правій частині з'явлиться панель Формат 

листа, щопока-зана на рис. 3.33. 
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Рис. 3.33– Діалогове вікно Параметры з відкритою вкладкою Текущий чертеж і 

панеллю Формат листа 
 

Це діалогове вікно дозволяє вибрати формат аркуша документу з стандартного ряду 

або задати довільні розміри листа.  
Можна вибрати один з двох режимів установки розміру листа: Стандартный 

абоПо-льзовательский, активізувавши той чи інший перемикач. Щоб розміри листа 

документу від-по-ствовали одному зі стандартних форматів, виберіть варіант 

Стандартный. За замовчуван-ням встановлюється варіант Стандартный. 

У списку, що розкривається Обозначение клацніть по потрібному формату (АО, 

А1, А2, A3, А4, А5) для його вибору. 

У списку, що розкривається Кратность введіть в поле або задайте за допомогою 

лічи-льника кратність розмірів листа стандартному формату. Цей елемент управління 

недоступний для текстових документів.  
Виберіть в розділіОриентация один з варіантів орієнтації листа документу: горизон-  

тальная абовертикальная.  
При виборі режиму Пользовательский задайте довільні розміри листа документу, вка-

завши їх у текстових полях Ширина, мм іВысота, мм. Ці поля недоступні, якщо обраний варі-  
антСтандартный.  

Після завершення налаштування формату листа натисніть на кнопку ОК. Для 

виходу з діалогового вікна Параметры без збереження змін натисніть на кнопку Отмена. 

Для установки параметрів виду:  
- клацніть в головному меню по пункту Сервис, а потім у випадаючому меню по пункту 

Параметры. З'явиться діалогове вікно Параметрыз відкритою вкладкою Текущий чер-  
теж;  

- клацніть в дереві елементів креслення по пункту Параметрылиста, якщо він не 

розкри-тий, а потім - по пунктуВид. У правій частині з'явиться панель Параметры 

нового вида, щопоказана нарис. 3.34.  
ПанельПараметры нового вида має два текстових поля і кнопку для розкриття списку  

можливих масштабів виду. 
У текстових полях Масштаб введіть масштаб, який буде за замовчуванням використову-

ватися при створенні довільного і стандартних асоціативних видів, а також при створенні всіх не-

ассоціативних видів. Масштаб може бути заданий у вигляді відносини будь-яких чисел. Мож-на 

також вибрати масштаб виду зі стандартного ряду. Для цього натисніть на кнопку, яка 

розташована між полями введення масштабу. З меню, виберіть потрібний масштаб. Масштаб 

видів, установлений при налаштуванні поточного листа, буде застосовуватися тільки для но-

востворюваних видів; масштаб видів, створених до зміни настройки, залишиться колишнім. 
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Рис. 3.34– Діалогове вікно Параметрыз відкритою вкладкою Текущий чертежі 

панеллюПараметры нового вида 
 

Опція Создавать новый вид наявна тільки при налаштуванні нових креслень. Її 

вклю-чення означає, що при створенні нового креслення в ньому автоматично з'явиться 

новий вид із заданим масштабом. Цьому виду буде присвоєно номер 1, ім'я –Вид 1. 

Початок координат бу-де розташовуватися в точці (0,0) абсолютної системи координат, 

кут повороту вигляду – 0°. Масштаб створеного виду буде переданий у відповідну 

комірку основного напису нового крес-лення.  
Незалежно від стану опції Создавать новый вид при створенні нового креслення в 

ньо-му автоматично формується системний вид. 

Для установки параметрів основного напису:  
- клацніть в головному меню по пункту Сервис, а потім у випадаючому меню по пунктуПа-

раметры. З'явиться діалогове вікно Параметры з відкритою вкладкою Текущий чертеж;  
- клацніть в дереві елементів креслення по пунктуПараметры листа, якщо він не 

розкритий, а потім – по пунктуОсновная надпись. У правій частині з'явлиться панель 

Синхронизация данных основной надписи и модели, щопоказана нарис. 3.35.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.35– Діалогове вікно Параметры з відкритою вкладкою Текущий чертеж і 

панеллю Синхронизация данных основной надписи и модели 
 

Панель Синхронизация данных основной надписи и модели дозволяє налашту-

вати параметри синхронізації даних моделі та основного напису креслення, що містить 

асоціативні види.  
Опція Синхронизировать основную надпись призначена для синхронізації да-них 

основного напису активного креслення і моделі. При цьому можливий один із двох 

режимів вибору синхронізації даних основного напису: автоматический і по запросу. 
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Автоматична синхронізація при відкритті і активізації документу, а також при пере-

строюванні зображення в кресленні. Режим по запросу забезпечує синхронізацію да-них 

після виклику команди Синхронизировать данные з контекстного меню основ-ного 

напису.  
Опція синхронизировать значение массы означає, що всякий раз при синхро-

нізації значення маси моделі буде розраховане заново і записано в клітинку Масса. 

В поліКоличество знаков после запятой визначається, до якого знака потрібно 

округляти розраховане значення маси моделі. 

В розділіЕдиницы измерения массы можна вибрати одиниці виміру маси моде-лі: 

килограммы, граммы аботонны. В полі поруч з одиницею вимірювання можна вве-сти 

додаткове позначення одиниці.  
Після завершення додаткових параметрів основного напису, натисніть на кнопку 

ОК. Для виходу з діалогового вікна без зміни налаштувань натисніть на кнопкуОтмена. 

Для установки параметрів оформлення:  
- клацніть в головному меню по пунктуСервис, а потім у випадаючому меню по пун-

ктуПараметры. З'явиться діалогове вікно Параметры з відкритою вкладкою Те- 

кущий чертеж;  
- клацніть в дереві елементів креслення по пункту Параметры листа, якщо він не 

розкритий, а потім – по пунктуОформление. У правій частині з'явиться панель 
Оформление, щопоказана нарис. 3.36.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.36– Діалогове вікно Параметры з відкритою вкладкою Текущий чертеж і 

панеллю Оформление 
 

ПанельОформление дозволяє призначити стиль оформлення, який буде вико-

ристовуватися для текстового або графічного документу. Стиль включає в себе варіа-нти 

зовнішньої і внутрішньої рамок документу, а також основного напису.  
Стилі оформлення документів зберігаються в спеціальних системних бібліоте-ках – 

файлах з розширенням .lyt. 

Можна вибрати різні стилі оформлення для першого аркуша документу, а та-кож 

для парних і непарних листів. 

У розкривному списку Название клацніть, наприклад, по пункту Чертеж конс-тр. 

Первый лист. ГОСТ 2.104-68. Стиль оформлення поточного креслення перебуду-ється і 

буде відповідати обраному – зміниться вид зовнішньої і внутрішньої рамок до-кументу, а 

також основного напису. 

Кнопка Библиотекипризначена для вибору файлу бібліотеки стилів. Повний шлях 

до файлу обраної бібліотеки буде показаний в полі перегляду. 

КнопкаОчистить відключає бібліотеку стилів. 
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Після завершення налаштування оформлення документу натисніть на кнопку ОК. 

Для виходу з діалогового вікна без збереження змін натисніть на кнопку Отмена.  
Для установки параметрів розбиття аркуша на робочі зони:  

- клацніть в головному меню по пунктуСервис, а потім у випадаючому меню – по 

пункту Параметры. З'явиться діалогове вікно Параметры з відкритою вкладкою- 

Текущий чертеж;  
- клацніть в дереві елементів креслення по пункту Параметры листа, якщо він не 

розкри-тий, а потім – по пунктуРазбиение на зоны. У правій частині з'явиться 

панельРазбиение листа на зоны, щопоказана на рис. 3.37.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.37– Діалогове вікно Параметрыз відкритою вкладкою Текущий чертежі 

панеллюРазбиение листа на зоны 
 

Панель Разбиение листа на зоны дозволяє включити режим розбиття аркуша 

креслен-ня на зони, задати розміри цих зон і їх позначення.  
Опція Разбивать на зоны призначена для активізації режиму розбиття аркуша на 

зони і налаштування параметрів розбиття. За замовчуванням ця опція вимкнена, і всі опції 

діалогу не-доступні.  
Кнопка Прямоугольник разбиения викликає діалогове вікноГабариты 

прямоуголь-ника для задачі розмірів зон. Введіть в полях діалогового вікна значення 

висоти і ширини зон або виберіть ці значення з розкривних списків. При розбитті листа на 

зони орієнтація прямоку-тника розбиття ігнорується: сторона листа ділиться на довжину 

тієї сторони прямокутника, яка максимальне число раз укладається в довжину сторони.  
Розділ Отметки призначений для проставляння позначень зон на аркуші креслення. 

Прапорціпо вертикали іпо горизонтали групиИспользовать забезпечують включення 

потрібної опції для відображення відповідних позначень. 

Список, що розкривається Тип текста забезпечує вибір символів для позначення 

зон (арабські і римські цифри, букви російського або латинського алфавіту). 
Поле Начинать с забезпечує вибір цифри або букви, з якої буде починатися ряд позна-  

чень. 

Перемикачіснизу вверх, сверху вниз, слева направо, справа налево групи На-

правление забезпечують напрямок проставляння позначень. 

Ввімкнена опція Текст всегда горизонтально забезпечує горизонтальне розта-

шування всіх символів позначення зон. 

Кнопка Шрифт призначена для виклику діалогового вікна Параметры шрифта 

для завдання параметрів шрифту позначень зон. 

Список, що розкривається Тип линии дозволяє вибрати тип лінії для відтворення 

меж зон (Тонкая, Основная, Утолщенная). 
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Список, що розкривається Ширина поля обозначения зон, мм призначений для 

вибору значення ширини поля позначення зон (в міліметрах).  
При включенні опції Располагать снаружи внутренней рамки листа поле позна-

чення зон буде розташовуватися зовні внутрішньої рамки аркуша. Якщо опція вимкнена, 

то поле позначення зон буде розташовано всередині внутрішньої рамки аркуша.  
Після завершення налаштування розбиття креслення на зони натисніть на кнопку ОК.  

Для виходу з діалогового вікна без збереження змін натисніть на кнопкуОтмена. 

Для установки параметрів тексту технічних вимог: 

- клацніть в головному меню по пункту Сервис, а потім у випадаючому меню по пун-

ктуПараметры. З'явиться діалогове вікно Параметры з відкритою вкладкоюТе- 

кущий чертеж;  
- клацніть по пункту Параметры листа, якщо він не розкритий, а потім – по пункту 

Технические требования. У правій частині з'явиться панель Параметрытекста 

технических требований, щопоказана на рис. 3.38.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.38– Діалогове вікно Параметрыз відкритою вкладкою Текущий чертежі 

панеллюПараметры текста технических требований 
 

Панель Параметры текста технических требований дозволяє призначити різні параме-

три тексту, які будуть використовуватися за замовчуванням при введенні відповідних написів. 
 

В текстовому полі Шаг строк, мм встановлюється відстань між рядками тексту.  
В текстовому полі Красная строка, мм встановлюється величина відступу вправо 

від кордону абзацу в його першому рядку. 

В розділі Отступы встановлюються величини відступу зліва і справа.  
В текстовому полі Слева, мм встановлюється величина відступу зліва.  
В текстовому полі Справа, мм встановлюється величина відступу праворуч.  
В розділі Интервал визначаються інтервали перед абзацом і після нього. 

ВполіПеред абзацем, мм встановлюється величина інтервалу перед абзацом. 

В поліПосле абзаца, мм встановлюється величина інтервалу після абзацу.  
В розділі Выравнивание за допомогою перемикачів призначається потрібний 

спосіб ви-рівнювання абзаців (вліво, вправо, по центру і на всю ширину). 

КнопкаШрифт викликає діалогове вікно Параметры шрифта для налаштування 

пара-метрів шрифту. 

КнопкаТабуляция викликає діалогове вікно Табуляция для налаштування 

параметрів табуляції. 
Після завершення налаштування параметрів абзацу натисніть на кнопку ОК. Для вихо-

ду з діалогового вікна Параметры без збереження змін натисніть на кнопку Отмена.  
Для установки параметрів тексту незазначеної шорсткості: 
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- клацніть в головному меню по пункту Сервис, а потім у випадаючому меню по пун-

ктуПараметры. З'явиться діалогове вікно Параметры з відкритою вкладкоюТеку-щий 

чертеж; 

- клацніть по пункту Параметры листа, якщо він не розкритий, а потім – по пункту Не- 

указанная шероховатость. У правій частині з'явиться панель Параметры текста не-

указанной шероховатости, щопоказана нарис. 3.39.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.39– Діалогове вікно Параметрыз відкритою вкладкою Текущий чертежі 

панеллю Параметры текста неуказанной шероховатости 
 

ПанельПараметры текста неуказанной шероховатости дозволяє призначити 

парамет-ри, які будуть використовуватися за замовчуванням при введенні текстових 

фрагментів в доку-менти.  
Для установки потрібного шрифта:  

- клацніть по стрілці, що спрямована вниз, в списку, що розкривається Шрифт.Частково 

розкриється список встановлених в системі шрифтів. Для перегляду всіх шрифтів 

можна використовувати смугу прокрутки;  
- клацніть мишкою по потрібному шрифту. У вікні перегляду Пример буде показаний 

вид обраного шрифту. 
Щоб змінити шрифт для будь-яких об'єктів (наприклад, для написів в позначеннях 

шорсткості або для елементу таблиці), перейдіть до відповідної цьому об'єкту діалогове вікно 

налаштування, включіть опцію Отличается от шрифта по умолчанию і виберіть ін-ший 

шрифт. При цьому наступні зміни шрифта не будуть впливати на локальний шрифт, обра-ний 

для об'єкта. Навпаки, при вимкненні опції Отличается от шрифта по умолчанию для 

об'єктів даного типу знову буде використовуватися шрифт за замовчуванням.  
Ссписок, що розкривається Высота, мм служить для визначення висоти шрифту напису.  
Ссписок, що розкривається Сужение, мм служить для визначення величини звуження.  
КнопкаЦвет викликає відповідне діалогове вікно для призначення кольору напису. 

ПрапорціКурсив, Жирный, Подчеркнутый встановлюють вид напису. 

Після завершення налаштування параметрів тексту натисніть на кнопкуОК. Для 

виходу з діалогового вікна без збереження змін натисніть на кнопкуОтмена. 
 

3.7 Вивід документів на друк 

 

3.7.1 Режим попереднього перегляду 

 

Після того, як документ створений, і потрібно отримати його паперову копію, слід перейти 
 
в режим попереднього перегляду для друку. Це особливий режим КОМПАС-3D V12 LITE Plus,  
в якому Ви можете бачити реалістичне зображення документу, розмістити документ на 
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полі виведення, вибрати тільки будь-яку частину для виведення, змінити масштаб виве-

дення і так далі. 

У режимі попереднього перегляду документи недоступні для редагування.  

Для входу в режим викличте команду Файл  –Предварительный просмотра-

бо натисніть відповідну кнопку на панелі Стандартная.  
У тому випадку, якщо для роботи завантажено кілька документів, на екрані з'явля-

ється діалогове вікно вибору документів для друку. Ви можете вибрати один або відразу 

декілька документів.  
Режим предварительного просмотрамає власне Главное меню, Панель управлени-  

яі, Панель свойств. 

Главное меню в режимі попереднього перегляду:  

Панель управления в режимі попереднього перегляду: 
 
 

 

Панель управлениямістить кнопки для швидкого виклику найбільш часто викорис-

товуваних команд:  

-Печать  - Настройка параметров вивода  -Настройка плоттера/принтера  

 -Фильтры вывода на печать  - Добавить / удалить документ из просмотра  

 - Поворот против/по часовой стрелке 
 

- 
 

Сдвинуть 
 

-  Увеличить 
 

масштаб 
 

рамкой/увеличить 
 

масштаб/ 
 

уменьшить 
 

масштаб  

 - Текущий масштаб 

 

- 
 

Показать 
 

все 
 

- Текущий шаг курсора  
 

- Закрыть просмотр 
 

- Справка 

 

Панель свойств в режимі попереднього перегляду:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

У режимі попереднього перегляду на екрані показується умовне поле виведення 

(один або кілька аркушів паперу). На ньому реалістично відображається вибраний доку-

мент (або декілька вибраних документів).  
Якщо формат аркуша паперу, встановлений в налаштуваннях поточного принтера, 

менше, ніж зображення документу (або документів) див. рис. 3.40, система автоматично 

розраховує необхідну для виведення кількість листів. При цьому поле виведення в режимі 

перегляду розділяється пунктирними лініями на частини, відповідні установкам в даний 

момент формату паперу та її орієнтації. 
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Рис. 3.40 – Випадок, колиформат аркуша паперу, встановленого в налаштуваннях пото-

чного принтеру, менше, ніж зображення документу 
 

Розмір аркушів паперу з урахуванням «мертвих зон» (областей біля краю листа, які 

принтер не може задрукувати в силу своїх конструктивних особливостей) і необхідну кі-

лькість листів відображається в нижній частині екрану –Строке состояния. 
 

Існують наступні можливості розміщення документу на полі виведення: 
 

Переміщення документу  
Переміщення документів на полі виведення можна здійснювати мишею, з допо-

могою клавіш зі стрілками або шляхом вказівки координат базової точки зображення.  
За допомогою миші можливе розміщення документу:- довільне, 

Щоб перенести зображення на полі друку, виконайте наступні дії. 

1. Зробіть поточним документ, який необхідно перемістити.  
2. Встановіть курсор так, щоб він знаходився в межах документу. Вид курсору 

зміниться .  
3. Натисніть ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, переміщайте мишу. Габари-

тна рамка зображення буде пересуватися по полю виведення. 
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4. Коли необхідне положення габаритної рамки досягнуто, відпустіть кнопку  
миші.  

Зображення буде перерисовано відповідно до нового положення документу на полі  
виведення. Додаткові листи на полі друку будуть з'являтися автоматично при виході до-

кументу за поточні габарити поля виведення. 

- з прив'язкою до кута аркуша,  
Прив'язка зображення до кута аркуша паперу проводиться під час переміщення зо-

браження по полю виведення мишею. 

Коли один з кутів габаритної рамки зображення наближається до кута будь-якого з 

листів, що складають поле виведення, в кутку листа виникає маркер у вигляді невеликого 

кружечка. Якщо відпустити кнопку миші, коли маркер знаходиться на екрані, відбудеться 

прив'язка відповідного кута зображення до куті аркуша (при цьому інші кути документу 

можуть і не потрапити точно в кути аркуша, якщо розміри документу не кратні розмірам 

листа). 

Значення відстані між кутом листа і кутом габаритної рамки зображення, при дося-

гненні якого виникає маркер прив'язки, можна змінити в діалозі налаштування параметрів 

виведення. У цьому ж діалозі можна відключити прив'язку документу до кутів листа. Для 

виклику діалогу служить командаФайл–Настройка параметров вывода. 

Вільне розміщення документу на аркуші зручно застосовувати, коли необхідно на-

друкувати документ з великими полями. Розміщення з прив'язкою до кутів, навпаки, до-

зволяє економити папір, друкуючи документи поруч один з одним або максимально бли-

зько до країв листа. 
При переміщенні документу за допомогою клавіш зі стрілками одне натискання 

клавіші зрушує зображення на один крок. Для зміни кроку переміщення введіть або вибе-  

ріть його зі спискуТекущий шаг курсора  на Панели управления.  
- з прив'язкою до кута іншого документу. 

Після того, як за допомогою клавіш зі стрілками досягнуте потрібне положення га-

баритної рамки зображення, зафіксуйте її натисканням клавіші <Enter>. Зображення буде 

намальовано відповідно до нового положення документу на полі виведення.  
Ви можете задати точне положення зображення, ввівши координати його базової 

точки у відповідних полях на Панели свойств. Базовою точкою зображення є його лівий 

нижній кут (в ньому розташовано умовне позначення координатних осей), а початком си-

стеми координат -лівий нижній кут аркуша паперу. 

Зверніть увагу на те, що введення кожної координати необхідно підтверджувати 

натисканням клавіші <Enter>. 

Якщо поточними є кілька документів, то їх можна переміщати мишею довільно, за 

допомогою клавіш зі стрілками або шляхом вказівки координат базової точки зображення. 

Переміщення декількох документів з використанням прив'язки неможливо.  
Переміщення мишкою і клавішами здійснюється так само, як і в разі, якщо поточ-

ним документ єдиний. 

Переміщення ж шляхом вказівки координат має такі особливості:  
Базовою точкою декількох виділених документів вважається лівий нижній кут до-

кумента, який був зазначений першим. У цій точці розташоване умовне позначення коор-

динатних осей, а її координати відображаються в полях на Панели свойств.  
Ви можете ввести в ці поля нові значення, підтверджуючи введення натисканням 

клавіші<Enter>. Поточні документи будуть розміщені на полі виведення так, щоб базова 

точка зайняла зазначене положення.  
При цьому ви можете задавати тільки такі координати базової точки, при яких всі 

поточні документи уміщаються на полі виведення. Таким чином, зміщення документів 

вгору і вправо не обмежена, а вниз і вліво – обмежена габаритами поля вивода. 
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Поворот документа  
Щоб більш раціонально використовувати папір, іноді буває необхідно повернути 

друковане зображення.  
Поворот документу здійснюється за допомогою команд Повернуть по часовой 

стрелке  іПовернуть против часовой стрілки . 

Повернене зображення можна також переміщати і масштабувати, як і пряме. 

Ви можете повернути як один, так і кілька поточних документів одночасно. 
 

Масштабування документу  
Ви можете встановити збільшений або зменшений масштаб для виведення докуме-

нту на друк.  
Для цього зробіть поточним документ (документи), масштаб якого слід змінити. 

Потім введіть або виберіть зі списку Масштаб на Панели властивостей потрібне значен-

ня масштабу.  
Іноді потрібно вмістити документ на певній кількості аркушів, при цьому масштаб 

зображення на папері заздалегідь точно не відомий. Для такого розміщення документів 

скористайтеся командою Сервис–Подогнать масштаб.  
Після виклику цієї команди на екрані з'являється діалог вибору кількості аркушів.  

У діалозі можна вказати необхідну кількість аркушів паперу по горизонталі або по верти-

калі або необхідний масштаб друку. Після введення одного з перерахованих параметрів 

два, що залишилися розраховуються автоматично.  
Зверніть увагу на те, що команда Сервис– Подогнать масштабдоступна, тільки 

якщо виділений один документ. Підгонка масштабу для декількох документів одночасно 

неможлива.  
Ви можете встановити умолчательный масштаб печати документов. Для цього 

викличте команду Файл–Настройка параметров вывода. У діалозі введіть потрібне зна- 

чення в полі Масштаб печати документов по умолчанию. Зазначений масштаб буде ви-  
користовуватися за замовчуванням для всіх документів, відкритих в режимі перегляду і 

доданих в цей режим. Надалі масштаб друку для кожного документу можна буде змінити. 

Документ (документи), розміщення якого на полі виведення виконується в даний 

момент, вважається поточним. Він відображається укладеним в габаритну рамку зеле-

ного кольору. Щоб зробити документ поточним, слід клацнути по його зображенню ми-

шею або вибрати його ім'я зі списку Документ на Панели свойств. Щоб зробити поточ-

ними кілька документів, слід вказувати їх, утримуючи клавішу<Ctrl>.  
Після того, як документ розміщений найкращим чином, викличте команду Файл– 

Печать для початку виведення документу на папір.  

Можна також натиснути кнопку Печать  на Панели управления. 
 

Команда Включити/виключити листи  
Дозволяє заборонити висновок на друк зазначеної сторінки (листа) або скасувати 

заборону.  
Якщо обраний для друку документ (або декілька документів) цілком розміщується 

на одній сторінці, команда буде недоступна. 

Для швидкого виклику команди натисніть кнопку Включить/выключить лис-

ты Панели управления.  
Після виклику команди включається режим вказівки сторінок на полі друку (при-

знаком того, що режим включений, є відображення кнопкиЛистыяк натиснутою). Щоб 

скасувати висновок на друк будь-якої сторінки, зафіксуйте курсор усередині цієї сторінки. 

При цьому зміниться колір, яким зазначена сторінка зображена на екрані. 
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Повторна фіксація курсора всередині зазначеної сторінки скасовує заборону на її  
друк. 

Для виходу з режиму вказівки сторінок викличте ще раз команду або натисніть 

кнопкуЛисты (вона повернеться в початкове ненатиснуте положення). 
 

3.7.2 Команда Печать  
Дозволяє налаштувати параметри виведення текстового документу або специфіка- 

ції на друк. 
Для виклику команди виберіть її назву з меню Файлабо натисніть кнопку Пе- 

чать на Стандартной панели (див. рис.3.41).  
Після цього на екрані з'явиться діалог, в якому можна вибрати потрібний пристрій 

виведення (або файл, в який потрібно вивести документ), масштаб виведення, діапазон 

друку, кількість копій та інші параметри.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3.41– Виклик команди Печать на Стандартной панели 

 

Після установки всіх параметрів натисніть кнопку ОКдля початку друку. Щоб вий-

ти з діалогу без виведення документу на друк, натисніть кнопку Отмена. 
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ТЕМА 4. РЕДАГУВАННЯ КРЕСЛЕННЯ 

 

4.1 Компактная панель з панеллю Редактирование 

 

Компактна панель з активною кнопкою-перемикачем Редактирование показана на 

рис. 4.1. 
 
 
 
 

 

Рис. 4.1– Компактна панель з панеллю інструментів Редактирование 

 

Сдвиг   
Для виклику команди натисніть кнопку Сдвигна панелі інструментів Редактиро-

ваниеабо виберіть команду меню Редактор–Сдвиг–Указанием. 

Існують два способи виконання зсуву об'єктів: 

- з використанням базової точки  
- завданням переміщень по осях.  

Для выполнения перемещения первым способом сначала укажите базовую точку 

для сдвигат1, а потім точку т2, що визначає її нове положення (див. рис. 4.2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.2 – Початкове зображення і зображення після зсуву отворів 

 

Для виконання переміщення другим способом введіть в поляСдвиг XіСдвиг Y на 

Панели свойствзначення зсувів в напрямках осей поточної системи координат.  

Група перемикачів Режим  на Панели свойствдозволяє вказати, чи зали-

шати або видаляти вихідні об'єкти після виконання операції.  

Для завершення команди натисніть кнопку Прервать команду на Панели спе-

циального управленияабо клавішу <Esc>.  

Поворот   
Вкажіть точку центру повороту.Укажите базовую точку т1, а затем точку т2, опре-

деляющую новое положение базовой точки (див. рис. 4.3).  

Група перемикачів Режим  на Панели свойствдозволяє вказати, чи зали-

шати або видаляти вихідні об'єкти після виконання операції. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 4.3 – Початкове зображення і зображення після повороту отвору щодо центра плас-

тини на 120 градусів 
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Для завершення команди натисніть кнопку Прервать команду  на Панели спе-

циального управленияабо клавішу <Esc>.  

Масштабирование   
Для виклику команди натисніть кнопку Масштабированиена панелі інструментів-

Редактированиеабо виберіть її назву з меню Редактор.  
Задайте у відповідних полях на Панели свойствзначення коефіцієнтів масштабу-

вання в напрямку осей координат (ви можете ввести різні значення коефіцієнту масшта-

бування по горизонталі і по вертикалі).  
Зауваження. Введення масштабу по осіYнеможливий, якщо серед виділених об'єк-

тів є окружності, або дуги кіл, або види цілком. У цьому випадку виконання операції ви-
конується із значенням масштабу по осі Y, рівним масштабу по осі X.  

Група перемикачівРежим  на Панели свойствдозволяє вказати, чи залиша-

ти або видаляти вихідні об'єкти після виконання операції.  

Група перемикачів Выносные линии дозволяє вказати, чи масштабувати 

виносні лінії. Вкажіть точку центру масштабування, як показано на рис. 4.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 4.4 – Початкове зображення і зображення після масштабування рукоятки 

 

Для завершення команди натисніть кнопку Прервать команду  на Панели спе-

циального управленияабо клавішу<Esc>.  

Симметрия   
Вкажіть положення першої (т1), а потім другий (т2) точок осі симетрії. Кут нахилу 

осі до осі абсцис поточної системи координат буде визначено автоматично.  

Група перемикачів Режим  на Панели свойствдозволяє вказати, чи зали-

шати або видаляти вихідні об'єкти після виконання операції (рис. 4.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 4.5 – Початкове зображення і зображення після виконання перетворення симетрії 

 

Якщо прямолінійний об'єкт, який є віссю симетрії, існує в документі, Ви можете 

вказати сам цей об'єкт, а не точки, що належать йому. 
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Для цього натисніть кнопку Выбор базового объекта  на Панели специального-

управленияі вкажіть курсором потрібний прямолінійний об'єкт.  

Для завершення команди натисніть кнопку Прервать команду  на Панели спе-

циального управления або клавішу <Esc>.  

Копирование   
Для виклику команди натисніть кнопкуКопияна панелі інструментів Редактиро-

ваниеабо виберіть команду меню Редактор–Копия – Указанием.  
Вкажіть базову точку для копіювання т1. Вкажіть точкут2, що визначає нове поло-

ження базової точки (див. рис. 4.6).  
Значення зміщень по осях поточної системи координат будуть розраховані авто-

матично і показані в полях Смещение по оси ХіСмещение по оси Y. 

Після фіксації нового положення базової точки система копіює виділені елементи в 

задане місце.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 4.6– Початкове зображення і зображення після копіювання отворів 

 

Зауваження.Об'єкти-копії розташовуються в тих же видах і на тих же шарах, що і 

вихідні об'єкти.  
Порада. Якщо значення переміщень в напрямках осей відомі, то для виконання ко-

піювання Ви можете ввести їх у відповідні поля на Панели свойств. Точки т1іт2при цьому 

вказувати не потрібно. 
За один виклик команди Ви можете створити будь-яку кількість копій об'єктів. 

Для завершення команди натисніть кнопку Прервать команду  на Панели спе-

циального управления або клавішу <Esc>.  

Деформация сдвигом   
Для виклику команди натисніть кнопкуДеформация здвигом на панелі інструмен-

тів Редактированиеабо виберіть її назву з меню Редактор.  
Вкажіть об'єкти для деформації:  
Вказування об'єктів для деформації проводиться за допомогою прямокутної рамки. 

Вкажіть послідовно першу (т1) і другу (т2)точки рамки. Об'єкти, повністю або час-тково 

потрапили в рамку, будуть виділені. Система перейде в режим виконання деформа-  
ції.  

Якщо ви випадково помилилися при виділенні об'єктів, зовсім не обов'язково за-
вершать команду і викликати її знову. Положення можна виправити за допомогою кнопок 
Панели специального управления.  

Кнопка Выделить новой рамкой дозволяє сформувати рамку знову. Після її 

натискання колишнє виділення скасовується, і система знову очікує виділення об'єктів: 

наПанели свойствз'являються полят1іт2. Ви можете вказати першу і другу точки вершини 

рамки знову. 
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Кнопка Исключить/добавить объект дозволяє зняти виділення з об'єктів, що 

потрапили в рамку. Для виключення об'єкту вкажіть його курсором. Повторна вказівка 

об'єкта знову включає його в виділену групу.  
Зауваження.Об'єкт, що знаходиться поза рамки, неможливо додати до виділених. 

Поки кнопка Исключить/добавить объектнатиснута, поля Панели свойств недо- 

ступні. Закінчивши виключення або додавання об'єктів, відіжміть кнопку, щоб перейти до 

виконання деформації (рис. 4.7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 4.7 – Початкове зображення і зображення після деформації зсувом 

 

Укажите базовую точку для сдвига т1, а затем точку т2, определяющую ее новое 

положение.  
Порада. Якщо значення переміщень в напрямках осей поточної системи координат 

відомі, то для виконання деформації Ви можете ввести їх у відповідні поля наПанели 

свойств. Точки т1іт2при цьому вказувати не потрібно. 

Правила деформації об'єктів зсувом: 

Елементи,що потрапили повністю в рамку виділення, просто зсуваються на задану 

відстань. 

Елементи, що частково потрапили в рамку виділення, редагуються таким чином, 

щоб їх характерні точки, що потрапили в рамку виділення, перемістилися на задану від-

стань, а характерні точки, що не потрапили в рамку виділення, залишилися на колишньо-

му місці. 

Елементи, що не потрапили в рамку виділення, не редагуються. 
За один виклик команди Ви можете відредагувати декілька об'єктів креслення. 

Для завершення команди натисніть кнопку Прервать команду  на Панели спе-

циального управления або клавішу <Esc>.  

Усечь кривую   
Дозволяє видалити частину об'єкту, обмежену точками перетину його з іншими 

об'єктами.  
Для виклику команди натисніть кнопку Усечь кривуюна панелі інструментів Ре-

дактированиеабо виберіть її назву з меню Редактор - Удалить. 

Усікати можна будь-які геометричні об'єкти за винятком еквідістанти і допоміжних 
прямих. 

За замовчуванням видаляється ту ділянку кривої, який вказаний курсором. При 

цьому в групі Режим на Панели свойствактивний перемикач Удалять указанный 

участок. Якщо ж потрібно видалити зовнішні по відношенню до зазначеної ділянки кри-

вої, активізуйте перемикач Оставить указанный участок. 
За один виклик команди Ви можете усікти довільну кількість об'єктів.  

Для завершення команди натисніть кнопку Прервать команду  на Панели спе-

циального управления або клавішу <Esc>.  

Команда Усечь кривую двумя точкам  
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Дозволяє видалити частину об'єкту, обмежену двома довільно заданими точками. 

Усікати по точках можна будь-які геометричні об'єкти за винятком еквідістанти і  
допоміжних прямих. 

За замовчуванням видаляється ту ділянку кривої, який вказаний курсором. При 

цьому в групі Режим на Панели свойствактивний перемикач Удалять указан-

ный участок. Якщо ж потрібно видалити зовнішні по відношенню до зазначеної ділянки 

кривої, активізуйте перемикач Оставить указанный участок.  
Якщо об'єкт замкнутий, необхідно вказати точку всередині видаляється ділянки 

(рис. 4.8).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 4.7 – Усічення об'єктів по зазначених точках  
а) вихідне зображення, б) результат виконання команди 

 

Встановивши потрібний режим, вкажіть курсором усікається геометричний об'єкт.  
Потім вкажіть дві точки (т1іт2), що обмежують ділянку кривої, яку слід видалити. 

Якщо зазначені точки не належать обраній кривій, то пооження кордонів ділянки буде ви-

значатися проекціями зазначених точок на криву. 
За один виклик команди ви можете усікти довільну кількість об'єктів. 

Для завершення команди натисніть кнопку Прервать команду  на Панели спе-

циального управления або клавішу <Esc>.  

Команда Выровнять по границе   
Дозволяє продовжити об'єкти до зазначеного кордону або усікти по ній. 

Вкажіть кордон вирівнювання – будь-який геометричний об'єкт. 

Потім вкажіть об'єкти, які повинні бути вирівняні. 

Зауваження.Допоміжні прямі можна вирівняти по межі. Криві Безьє і NURBS мо-

жуть бути тільки усічені по межі, продовження їх за допомогою команди вирівнювання 

неможливо.  
Щоб перейти до вирівнювання по іншій границі, натисніть кнопку Указать заново 

на Панели специального управления і виберіть новий кордон.  

Для завершення команди натисніть кнопку Прервать команду  на Панели спе-

циального управления або клавішу <Esc>. 
 

4.2 Компактная панель з панеллю Выделение 

 

Компактная панель с активной кнопкой-переключателем Выделение показана на 

рис. 4.8.  
.  

 
 
 

Рис. 4.8 – Компактна панель з активною кнопкою-перемикачем 

 

Панель інструментівВыделениевключає наступний набір кнопок: 
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Команда Выделить все   
озволяє виділити відразу всі об'єкти, які містяться в поточному фрагменті або в по-

точному вигляді активного креслення.  
Для виклику команди натисніть кнопкуВыделить всена панелі інструментівВыде-

лениеабо виберіть її назву з менюРедактор. 
Можна також натиснути комбінацію клавіш <CTRL>+<A>. 

Команда Исключить объект   
Дозволяє скасувати виділення окремого об'єкту активного документу.  
Для виклику команди натисніть кнопку Исключить объектна панелі інструментів 

Выделениеабо виберіть її назву в меню Выделить–Исключить. 

Вкажіть курсором елемент, з якого потрібно зняти виділення. При цьому елемент 

повинен потрапити в "пастку" курсору. 

За один виклик команди можна скасувати виділення довільної кількості об'єктів. 

Команда Выделить слой указанием   
Дозволяє виділити об'єкти одного або декількох шарів в поточному вигляді крес-

лення або у фрагменті.  
Для виклику команди натисніть кнопку Выделить слой указанием на панелі ін-

струментів Выделениеабо виберіть її назву в меню Выделить. 

Потім вкажіть елементи, що належать шарам, які повинні бути виділені.  
Якщо будь-які об'єкти документу вже виділені, то елементи вибраних шарів будуть 

до них додані..  

Команда Выделить вид указанием   
Дозволяє виділити один або кілька видів креслення. За допомогою цієї команди ви-

ди виділяються як єдині об'єкти. 

Для виклику команди натисніть кнопку Выделить вид указаним на панелі інстру-

ментівВыделениеабо виберіть її назву в меню Выделить. 

Потім вкажіть елементи, що належать видам, які повинні бути виділені.  
Ознакою того, що вид виділено як єдине ціле, служить поява підсвічений-ної габа-

ритної рамки навколо цього виду. Якщо будь-які об'єкти вже виділені, то елементи вибра-
них видів будуть до них додані.  

Команда Выделить рамкой   
Дозволяє виділити об'єкти активного документу за допомогою прямокутної рамки. 

Для виклику команди натисніть кнопку Выделить рамкойна панелі інструментів-  
Выделениеабо виберіть її назву в меню Выделить. 

Вкажіть курсором першу і другу вершини прямокутної рамки. 

Елементи, цілком що потрапили в задану рамку, будуть виділені.  
Якщо будь-які об'єкти вже виділені, то вказані за допомогою рамки елементи бу-

дуть до них додані. 
За один виклик команди можна задати довільну кількість рамок.  

Команда Выделить вне рамки   
Дозволяє виділити об'єкти активного документу, що не потрапили в задану пря-

моугольную рамку. 

Для виклику команди натисніть кнопку Выделить вне рамкина панелі інструмен-

тів Выделениеабо виберіть її назву в меню Выделить. 

Вкажіть курсором першу і другу вершини прямокутної рамки.  
Елементи, цілком залишилися зовні заданої рамки, будуть виділені.  
Якщо будь-які об'єкти вже виділені, то вказані за допомогою рамки (тобто що не 

потрапили в неї) елементи будуть до них додані. 
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За один виклик команди можна задати довільну кількість рамок.  

Команда Выделить секущей рамкой   
Дозволяє виділити об'єкти активного документу, частково або повністю по-полеглі 

в задану прямокутну рамку. 

Для виклику команди натисніть кнопку Выделить секущей рамкойна панелі ін-

струментівВыделениеабо виберіть її назву в меню Выделить. 

Вкажіть курсором першу і другу вершини прямокутної рамки. 

Елементи, які цілком або частково потрапили всередину заданої рамки, будуть ви- 

ділені.  
Якщо будь-які об'єкти вже виділені, то вказані за допомогою січної рамки елементи 

будуть до них додані. 
За один виклик команди можна задати довільну кількість січних рамок. 

Команда Выделить секущей ломаной   
Дозволяє виділити об'єкти активного документу, перетинаючи їх ламаною лінією. 

Для виклику команди натисніть кнопку Выделить секущей ломанойна панелі ін- 

струментівВыделениеабо виберіть її назву в меню Выделить.  
Вказуйте курсором вершини ламаної так, щоб її ланки перетиналися з об'єкєктами, 

які потрібно виділити. 
Якщо будь-які об'єкти вже виділені, то вказані за допомогою січної брухту-ної еле-

менти будуть до них додані.  

Команда Выделить прежний список   
Дозволяє виділити об'єкти, які виділялися попередній раз (елементи колишнього 

списку).  
Для виклику команди натисніть кнопку Выделить прежний списокна панелі ін-

струментівВыделениеабо виберіть її назву в меню Выделить. 
Якщо будь-які об'єкти вже виділені, то елементи колишнього списку будуть до них 

додані.  

Команда Выделить по типу   
Дозволяє виділити об'єкти активного документу відповідно до їх типу. 

Для виклику команди натисніть кнопкуВыделить по типуна панелі інструментів 

Выделениеабо виберіть її назву в меню Выделить. 

Після виклику команди на екрані з'являється діалог із списком типів об'єктів, наяв-

них в активному документі. Виберіть зі списку типи, які потрібно виділити, і натисніть 

кнопкуОК.Для виходу з діалогу без вибору натисніть кнопку Отмена. 

Якщо будь-які об'єкти вже виділені, то вибрані за типом об'єкти будуть до них до- 
дані. 

Команда Выделить по стилю кривой   
Дозволяє виділити об'єкти активного документу відповідно до їхнього стилю.  
Для виклику команди натисніть кнопкуВыделить по стилю кривойна панелі ін-

струментів Выделениеабо виберіть її назву в меню Выделить. 

Після цього на екрані з'являється діалог із списком стилів кривих, використовува-

них в активному документі. Виберіть зі списку стилі, які потрібно виділити, і натисніть 

кнопкуОК. Для виходу з діалогу без вибору натисніть кнопкуОтмена.  
Якщо будь-які об'єкти вже виділені, то вибрані по стилю кривої об'єкти будуть до 

них додані. 
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ТЕМА 5. РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ. ВИКОРИСТАННЯ ПРИКЛАДНИХ БІБЛІОТЕК 
 

5.1 Використання видів 

 

Креслення, створювані в КОМПАС-3D, можуть складатися з декількох видів. 

Розбиття креслення на види не є обов'язковим. В принципі, все зображення на кре-  
сленні може бути створено в одному виді, якщо це зручно при роботі. При створенні но-

вого креслення спеціальний системний вид з номером 0 створюється автоматично, і Ви 

можете негайно приступати до викреслювання об'єктів, які будуть автоматично поміща-

тися в цей нульовий вид. 

Видв системі КОМПАС – це будь-який ізольоване зображення на кресленні. Поло-

ження кожного виду в системі координат креслення (або абсолютній системі) визначаєть-

ся точкою прив'язки, кутом повороту і масштабом (див. рис. 5.1).  
 
 
 

 

Рис. 5.1 – Параметри панелі Вид 

 

У кожному виді можна створювати до 255 шарів для зручного розміщення і оброб-

ки зображення.  
Усередині фрагменту розбиття на види неможливе, так як фрагмент сам аналогіч-

ний системному виду креслення. 

Створити в поточному кресленні вид можна двома способами:  
1. Меню Вставка– Вид  
2. Компактна панельАссоциативные видыкнопкаСоздать вид.  

На Панели свойствз'являться елементи управління, які дозволяють задати параме-

три створюваних видів. 

Змінити параметри поточного виду можна: 

Меню Сервис – Параметры текущего вида 
 

Компактна панель з панеллю Ассоциативные виды  
Компактна панель з активною кнопкою-перемикачем Ассоциативные виды пока-

зана на рис. 5.2  
 
 
 

Рис. 5.2 – Компактная панель с активной кнопкой-переключателем  

Ассоциативные виды 
 

Панель інструментівАссоциативные виды→командаСоздать вид 
 

Дозволяє створити в активному кресленні новий вид. Для виклику команди натис-

ніть кнопку Создать новый видна панелі інструментів Ассоциативные видыабо вибе-

ріть її назву в меню Вставка.  
Елементи управління, розташовані на вкладці Параметры (див. рис.5.1) Панели 

свойствдозволяють налаштувати параметри вигляду. 

В поліНомервідображається номер виду, автоматично присвоєний йому системою. 

Якщо необхідно, введіть в це поле інше значення. 

В поліИмя відображається ім'я виду, автоматично присвоєне йому системою. Якщо 

необхідно, введіть в це поле інший текст. Вміст поляИмявідображається вДереве черте- 

жа. 
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Список Цветдозволяє вибрати колір виду в активному стані. 
 

В поліМасштабможна ввести довільний масштаб створюваного зображення у ви-

гляді відношення будь-яких чисел. Ви можете також вибрати масштаб виду зі стандартно-

го ряду. Для цього розгорніть список Масштабі виділіть потрібний рядок.  
Перемикач Точка видадозволяє вибрати положення базової точки виду: в центрі 

габаритного прямокутника або на початку координат. 

Задайте кут повороту вигляду і положення його точки прив'язки.  
Щоб відмовитися від створення вигляду, натисніть кнопку Прервать команду на 

Панели специального управления. 

Определение состояний видов и управление ими  
Для отримання інформації про види поточного документу можна використовувати 

два способи:  
Перший спосіб–за допомогою кнопки Состояния видов, що розташованана панелі 

інструментівТекущее состояние. Для цього натисніть на кнопку Состояния видов –на 

панелі інструментів Текущее состояние. З'явиться діалогове вікно Состояния видов, по-

казане на рис.5.3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.3 – Діалогове вікно Состояния видов 

 

У цьому діалоговому вікні в поліНазвание видаприведена інформація про те, в 

якому стані знаходяться види, з яких видів складається поточний документ, їх порядкові 

номери, імена.  
В якому стані знаходиться той чи інший вид – це визначається типом значка, який 

передує тому чи іншому виду. 

Якщо це зачорнений квадратик, то вид знаходиться в активному стані. Якщо 

стоїть галочка, це означає, що вид активний і до того ж поточний. Якщо в 

квадратику стоїть хрестик, то даний вид знаходиться в стані фонового. Якщо в 

квадратику зображена закреслена лінія, то даний вид знаходиться в стані 

погашеного.  
Першим в списку видів представлений вид під нульовим номером – Системный.У 

цьому виді розміщується, як мінімум, зображення формату креслення зі штампом. Якщо 

користувач не створював ніяких видів, то всі що вводяться в креслення об'єкти автомати-

чно розміщуються в системному вигляді. Інакше кажучи, системний вид крім зображення 

формату і штампа може містити будь-які геометричні об'єкти і елементи оформлення, які 

можливо зобразити на кресленні в масштабі 1:1. Один з видів креслення обов'язково є по-

точним, саме йому належить символ початку координат. Всі новостворювані об'єкти роз-

ташовуватись-ються в поточному вигляді і логічно йому належать. 
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Параметри пункту Системный виджорстко зафіксовані і не можуть бути змінені. 

Цей вид завжди має номер 0, масштаб 1:1, кут повороту 0 °, ім'я –Системный вид, точку 

прив'язки - початок координат листа – лівий нижній кут документу. 

Другий спосіб –за допомогою системи меню. Для цього: 

- клацніть в головному меню по пункту Сервис. З'явиться меню, що випадає;  
- клацніть в випадаючому меню по пункту Состояния видов. З'явиться діалогове 

вікно Состояния видов. 

В поліНазвание видавідображається список імен і номерів всіх видів поточного 

креслення. Поруч з іменами проставляються спеціальні значки, що ілюструють стан кож-

ного виду.  
У верхній частині діалогового вікна наведено можливі стани видів: Текущий, Фо-

новыйіПогасить (Погашенный) див. рис.5.3. За допомогою цих перемикачів встановлю-

ється стан обраного зі списку виду.  
Текущий видзавжди єдиний в кресленні. У цьому виді можна виконувати будь-які 

операції по введенню, редагуванню і видаленню об'єктів. Всі новостворювані об'єкти збе-

рігаються саме в поточному вигляді. Системні лінії поточного виду завжди відображають-

ся реальним кольором і стилем. 

Фоновые видыдоступні тільки для виконання операцій прив'язки до точок або об'-

єктів. Ці види можна переміщати, а їх вміст недоступний для редагування. Елементи фо-

нових видів зображуються на екрані пунктирними лініями.  
Погашенные видывідображаються на кресленні тільки габаритними рамками, 

вміст видів при цьому не показується. Такі види повністю недоступні для виконання опе-

рацій.  
Активными видамиможуть бути відразу кілька видів. Якщо вид не є фоновим або 

погашеним, то він вважається активним. Поточний вид також є активним. Елементи акти-

вних видів доступні для редагування і видалення. Всі об'єкти, що містяться в активному 

вигляді, пофарбовані на екрані в один колір (за замовчуванням - чорний). 

Кнопка Включить вседозволяє перевести відразу всі види в активний стан.* Кноп-

ка доступна при наявності хоча б одного погашеного або фонового виду.* 

Кнопка Цвет викликає діалогове вікно Цветв активному стані, в якому можна виб-

рати колір відтворення виду в активному стані. 

Кнопка Настройкавикликає діалогове вікно Параметры з відкритою вкладкою 

Системаі панеллю Отрисовка видов, показане на рис. 5.4. 

Включите опцию Отображать имена видов и щелкните по кнопке ОК. На панели 

инструментов Текущее состояние в раскрывающемся списке Текущий вид появятся 

имена видов вместо их номеров, которые устанавливаются по умолчанию.  
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Рис. 5.4 – Діалогове вікно Параметры з відкритою вкладкою Система 

і панеллю Отрисовка видов 
 

5.2 Застосування шарів 

 

Шарможна назвати рівнем, на якому розміщена частина об'єктів фрагменту або 

виду креслення.  
Робота з шарами в КОМПАС-3D є повною аналогією використання накладених 

один на одного кальок при звичайному проектуванні на кульмані. КОМПАС-3D дозволяє 

створити в документі до 255 шарів. Кожен шар може мати унікальну назву для полегшен-

ня пошуку та вибору. При створенні нового фрагменту або виду креслення КОМПАС ав-

томатично формує шар з номером 0, в якому можна відразу починати роботу.  
Управління шарами  
Управління шарами графічного документу проводиться за допомогою елементів 

Панели текущего состояния.  

Кнопка Состояния слоев виводить на екран диалог состояния слоев 

(див. рис.5.5), в якому можна змінити параметри існуючих шарів і створити нові шари. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 5.5 –Діалогове вікно Состояния слоев 

 

В поліТекущий слойвідображається номер або ім'я (це залежить від налаштування, 

зробленого в діалозі параметрів шарів) поточного шару. Щоб зробити поточним другий 

шар, введіть або виберіть зі списку потрібний номер (ім'я).  
Шар може перебувати в одному з наступних станів:  

поточний; 

активний; 

фоновий;  
погашений (невидимий).  

Поточний шарзавжди один і тільки один. У ньому можна виконувати будь-які 

опеpaціі по введенню, pедaгуванню і видаленню елементів. Всі знов створювані об'єкти 

зaносятся саме в цей, поточний, шар.  
Активнимиможуть бути відразу кілька шарів. Елементи тaких шарів доступні для 

виконання опеpaцій pедaгування і видалення. Всі об'єкти, що належать до aктивного шару, 

зображаються нa екрані одним кольором, устaновленним для дaнного шару в діалозі на-

лаштування його параметрів. 

Елементи фонових шарів виду доступні тільки для виконання опеpaцій пpів'язки 

до точок або елементів. Ці шари не можна пеpеміщувати, a їх вміст недоступний для 

pедaгування. 
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Якщо вміст якого-небудь шару на повинен відображатися нa екрані, слід оголосити 

його погашеним (невидимим). Елементи таких шарів не будуть видимими нa екрані і 

стaнуть повністю недоступними для будь-яких опеpаций.  
5.3 Створення робочого креслення деталі 

 

Робочим кресленням деталіназивається документ, що містить зображення деталі, 

розміри та інші дані, необхідні для виготовлення, ремонту і контролю деталі. Цей доку-

мент містить дані про матеріал, шорсткості поверхонь, технічні вимоги та ін. Таким чи-

ном, робоче креслення включає в себе як графічну, так і текстову інформацію. При вико-

нанні робочого креслення деталі визначають вид, що дає найбільше уявлення про її устрій 

(головний вид), і необхідну кількість інших видів і зображень.  
Етапи створення робочого креслення:  
Перший етап –виклик діалогового вікна Новый документ. Це можна виконати 

трьома способами:  
• клацнути по кнопціСоздать–першій на панелі інструментівСтандартная;  
• натиснути комбінацію клавіш Ctrl+N;  
• клацнути по пунктуФайлголовного меню, а потім – по пунктуСоздатьв випадаю-

чому меню. 

У всіх способах з'явиться діалогове вікно Новый документз одного з відкритих 

вкладок. 

Другий етап–визначити, який документ повинен бути створений.  
Якщо потрібно змінити формат і орієнтацію аркуша, або оформлення (тобто тип 

оформлення основного напису) то: 

•клацніть правою кнопкою миші. З'являється контекстне меню, показане вище;  
• клацніть в контекстному меню по пункту Параметры текущего чертежа. З'яв-

иться діалогове вікноПараметры з відкритою вкладкоюТекущий чертеж. 

Третій етап – встановлення необхідних прив'язок 

Четвертий етап – якщо необхідно створити вид, 

шари. П'ятий етап –графічна частина  
Шостий етап –простановка розмірів, шорсткості, введення технічних вимог, вве-

дення знаку незазначеної шорсткості (виклик команди Неуказанная шероховатость, 

Технические требованияв пункті головного меню Вставка). 
 

5.4 Використання прикладних бібліотек 

 

Існує величезна кількість деталей і вузлів, подібних за формою і які відрізняються 

лише своїми параметрами – розмірами.  
При роботі з КОМПАС-3D Ви можете зберігати створені зображення в файлах, а 

потім вставляти їх в нові документи. Однак це не завжди зручно, так як кожен раз після 

вставки фрагмента або моделі доводиться редагувати об'єкт для отримання необхідних 

розмірів. 

Для спрощення і прискорення розробки креслень і збірок, що містять типові і стан-

дартизовані деталі (кріплення, пружини, підшипники, різьбові отвори, канавки, елементи 

електросхем, будівельні конструкції тощо) дуже зручно застосовувати готові параметрич-

ні бібліотеки.  
Бібліотека –це додаток, створений для розширення стандартних можливостей 

КОМПАС-3D і працює в його середовищі. 

В системі КОМПАС можлива робота з бібліотеками трьох типів: 

1. бібліотеки фрагментів *.lfr, 

2. бібліотеки моделей *.l3d,  
3. прикладні бібліотеки *.dll или *.rtw. 
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Прикладна бібліотека може бути створена в одній зі стандартних середовищ про-

програмування для Windows (Borland C ++, Microsoft Visual C ++, Borland Pascal і т.д.) з 

використанням функцій спеціального комплекту розробки додатків КОМПАС-МАЙСТЕР 

за своєю архітектурою бібліотека є стандартним динамічно підключаємим модулем (DLL) 

Windows. За замовчуванням файли бібліотек мають розширення * .DLL або * .RTW.  
У прикладних бібліотеках через мовні засоби можуть використовуватися всі мож-

ливості КОМПАС, що надаються при інтерактивній роботі (створення і редак-вання об'єк-

тів, робота з моделлю документа, відкриття і збереження креслень і фрагментів і т.д.)*  
За допомогою Менеджера (див. рис.5.6) (панель інструментів Стандартнаяабо 

пункт головного менюСервис) Ви можете підключати, відключати і запускати бібліотеки, 

вибирати режим їх роботи (меню, вікно, діалог або панель), а також створювати бібліоте-

ки фрагментів і бібліотеки моделей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 5.6 –ПідключенняМенеджера библиотек 

 

При додаванні бібліотеки вМенеджер необхідно клацнути лівою кнопкою миші по 

пунктуБиблиотеки КОМПАС→Добавить описание→ Библиотеки докумен-

тов→з'явиться вікноДобавить библиотеку (в якому ви вибираєте необхідну вам бібліоте-

ку), див. рис.5.7. 
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Рис. 5.7 –Додавання бібліотеки (constr) в Менеджер библиотек 

Всі бібліотеки згруповані в одинадцять розділів Менеджера: 

1. Fвіакосмічна промисловість 

2. Машинобудування  
3. Металоконструкції  
4. Оснащення, інструмент  
5. Gриклади бібліотек  
6. Інші  
7. Розрахунок і побудова  
8. Зварювання  
9. Будівництво, інженерні мережі та комунікації  
10. Трубопроводи, судини і апарати  
11. Електроніка і електротехніка  

Режими роботи з бібліотекою  
Ви можете встановити потрібний режим, вибравши відповідну опцію в діалозі вла-

стивостей бібліотеки, що додається.  
КОМПАС-3D забезпечує чотири різних режими роботи з підключеною бібліотекою 

- окно, диалог, меню и панель. У кожному конкретному випадку режим роботи вибира-

ється користувачем з міркувань зручності. Як змінити спосіб роботи з бібліотекою може 

бути виконано в будь-який момент, навіть під час виконання будь-якої бібліотечної функ-

ції.  
В режимі менюструктура бібліотеки відображається у вигляді стандартного ієрар-

хічного меню. 

Якщо встановлений режим діалогу, на екрані знаходиться діалогове вікно, в лівій 

частині якого відображається список команд поточної бібліотеки. Команди можуть бути 

згруповані по розділах. У правій частині діалогу відображаються слайди, що полегшують 

пошук потрібної команди. 

Щоб повернутися до звичайної роботи з системою, необхідно обов'язково заверши-

ти діалог бібліотеки. 

В режиміокнаструктура бібліотеки відображається в стандартному вікні Windows. 

Ви можете змінювати розмір вікна бібліотеки, а також згортати (мінімізувати) його, зали-

шаючи на екрані лише піктограму. Основна перевага режиму вікна полягає в тому, що, на 

відміну від режимів меню і діалогу, бібліотека і основна система працюють одночасно. 

Можна динамічно переходити від основних команд системи до функцій бібліотеки і на-

впаки. 

В режиміпанелиструктура бібліотеки представлена на окремій вкладці у вікні Ме-

неджера бібліотеки. Ви можете змінювати розмір будь-якої області вкладки. Перевага ре- 
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жиму панелі полягає в можливості перегляду слайдів, відповідних командам бібліотеки.  
Як і в режимі вікна, бібліотека і основна система працюють одночасно. 
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ТЕМА 6. ЗБІРКА. ДЕТАЛЮВАННЯ. ФРАГМЕНТИ. 

 

6.1. Створення складальних креслень 

 

Складальне креслення–документ, що містить зображення складальної одиниці та 

інших даних, необхідних для складання (виготовлення) та контролю. Основні вимоги до 

виконання складальних креслень встановлює ГОСТ 2.109-73.  
Складальне креслення повинно мати:  
1) зображення складальної одиниці, що дає уявлення про розташування і взаєм-

ного зв'язку складових частин, що з'єднуються з даного кресленням; 

2) відомості, що забезпечують можливість складання і контролю складальної 

одиниці; 

3) розміри, граничні відхилення та інші параметри і вимоги, які повинні бути 

проконтрольовані або виконані по складальному кресленні; 

4) вказівки про характер сполучення і методах його здійснення, якщо точність 

спряження забезпечується при складанні (підбір деталей, їх припасування і т.д.); 

5) вказівки про спосіб виконання нероз'ємних з'єднань (зварних, паяних та ін.);  
6) номера позицій складових частин, що входять у виріб;  
7) основні характеристики виробу;  
8) габаритні розміри, що визначають граничні зовнішні або внутрішні обриси  

виробу;  
9) установчі розміри, за якими виріб встановлюється на місці монтажу;  
10) приєднувальні розміри, за якими виріб приєднується до інших виробів;  
11) Необхідні довідкові розміри.  

Всі складові частини на складальному кресленні нумерують відповідно до номерів  
позицій, зазначеними в специфікації. Номери позицій вказують на полицях ліній-виносок, 

проведених від зображень видимих складових частин. 

Лінію-виноску, що перетинає контур зображення і не відводиться від будь-якої лі-

нії, закінчують точкою. Лінію-виноску, що відводиться від ліній видимого і невидимого 

контуру, а також від ліній, що позначають поверхні, закінчують стрілкою.  
Лінії-виноски повинні: не перетинатися між собою, бути непаралельними лініям 

штрихування (якщо лінія-виноска проходить по заштрихованому полю) і не перетинати, 

по можливості, розмірні лінії та елементи зображення, до яких не відноситься поміщений 

на полиці напис. 

Номери позицій вказують на тих зображеннях, на яких відповідні складові частини 

проектуються як видимі, як правило, на основних видах та розрізах, що заміняють їх. 

Номери позицій розташовують паралельно основного напису креслення поза кон-

туром зображення та групують в колонку або рядок по можливості на одній лінії. 

Номери позицій на кресленні наносять, як правило, один раз. Допускається повтор-

но вказувати номери позицій однакових складових частин. 

Розмір шрифту номерів позицій повинен бути на один-два номери більше, ніж роз-
мір шрифту h, прийнятого для розмірних чисел на тому ж кресленні.  

Для групи кріпильних деталей, які стосуються одного та того ж місця кріплення, 

можна робити спільну лінію-виноску з вертикальним розташуванням номерів позицій. 

Складальні креслення виконуються, як правило, з спрощеннями, відповідними ви-

могами стандартів ЕСКД. 

На складальних кресленнях допускається не показувати: 

- фаски, округлення, проточки, поглиблення, виступи та інші дрібні елементи; 

- зазори між стрижнем та отвором; 
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- кришки, кожухи, перегородки та т.п., якщо необхідно показати закриті ними 

складові частини виробу. При цьому роблять відповідний напис, наприклад: "Кришка поз. 

3 не відображено";  
- написи на табличках, фірмових планках, шкалах та інших подібних деталях, зо-

бражуючи тільки їх контур. 

Складальне креслення виконується в такій послідовності:  
1) вибір числа зображень;  
2) вибір масштабу зображень;  
3) вибір формату аркуша;  
4) компоновка зображень;  
5)виконання зображень; 

6) нанесення розмірів; 

7) нанесення номерів позицій;  
8) виконання текстового матеріалу;  
9) заповнення основного напису.  

Технічні вимоги на кресленні викладають, групуючи разом однорідні та близькі за 

своїм характером вимоги, по можливості в послідовності, що рекомендовано ГОСТ 2.315-

68. 
 

Створення складального креслення передбачає виконання кількох етапів: 

 

Перший етап–відкриття всіх документів, які містять деталі, що входять до склада-

льного креслення. Припустимо, ми хочемо створити складальне креслення РоликіВтулка, 

для якого деталі створені заздалегідь. Для цього:  
•клацніть на панелі інструментівСтандартнаяпо кнопці Открыть–другий ліворуч  

– або натисніть комбінацію клавішCtrl+O. З'явиться діалогове вікно Выберите файлдля 

открытия; 

• знайдіть необхідний файл, наприклад під назвою Креслення_ролик.cdw. У ньому 

ми раніше зберегли креслення ролика; 

• клацніть по його назві мишею. У вікні перегляду праворуч з'явиться вміст файлу 

– креслення ролика. Потім натисніть на кнопку Открыть. Обраний файл з'явиться на 

екра-ні;  
• аналогічні дії виконайте з іншим раніше створеним файлом під назвою Чер-

теж_втулка. Обраний файл з'явиться на екрані; 

• клацніть в головному меню по пункту Окно, а потім у випадаючому меню – за 

пунктом Мозаика вертикально.З'являться вибрані креслення, які розмістяться у вигляді 

вертикальної мозаїки.  
Можна також виділити спочатку всі потрібні файли, утримуючи клавішуCtrl,а по-

тім клацнути по кнопціОткрыть. Всі виділені файли відкриються, та вміст їх розмістить-

ся у вигляді вертикальної мозаїки на екрані.  
Однак викликані зображення можуть бути розташовані не по центру свого вікна. З 

усіх викликаних документів тільки один буде активним. Щоб змінити розташування крес-

лення:  
• клацніть по вікну, в якому креслення розташоване не по центру Окноактивізуєть-  

ся;  
•клацніть на панелі інструментівВидпо кнопці Показать все–із зображенням крес-

лення, передостанній на панелі. В активному вікні відбудеться установка креслення по 

центру;  
• клацніть по іншому вікні для його виділення, а потім – по кнопці Показать все. У 

цьому вікні теж відбудеться установка креслення по центру і т.д. 

У нашому прикладі це буде виглядати так, як показано на рис. 6.1. 
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Рис. 6.1 – Подання деталей перед створенням складального креслення Ролик + Втулка 

 

Другий етап –створення нового документа з базовою деталлю з віддаленими зай-

вими розмірами та обо-значеннями шорсткості. Для цього: 

• клацніть по вікнуЧертеж ролик, якщо це вікно не активований, тобто не є поточ- 

ним;  
• клацніть в головному меню по пункту Файл, а потім у випадаючому меню – по 

пункту Сохранить как. З'явиться діалогове вікно Укажите имя файл для записи; 

• введіть у діалоговому вікні в полі Имя файла: ім'я нового документа, наприклад 

Ск_креслення або ПK.02.06.01.00.CDW; 

•клацніть по кнопці Сохранить. На екрані залишаться практично ті ж зображення 

деталей, тільки файл з роликом матиме тільки що введене користувачем ім'я, припустимо 

Ск_креслення;  
• клацніть у вікні з файлом Ск_креслення по кнопціРазвернуть–середній з трьох, 

розташованих у правому верхньому кутку поточного вікна; збільшіть зображення ролика 

на весь екран й видаліть всі зайві розміри та позначення шорсткості.  
Для видалення зайвого об'єкту на кресленні:  
• збільшіть область, де розташований зайвий об'єкт;  
• клацніть по ньому мишею для його виділення. Об'єкт виділяється зеленим кольо-  

ром;  
•натисніть на клавішу Delete. Виділений об'єкт зникає з екрану.  
Після видалення всіх зайвих розмірів й позначень шорсткості базова деталь Роли-

кбуде виглядати так, як показано на рис. 6.2. 

Третій етап– перенос геометрії втулки у вікно складального креслення ролика. Для  
цього:  

Клацніть у головному меню по пункту Окно, а потім – за назвою файлу, що міс-

тить деталь Втулка. На екрані з'явиться робоче креслення втулки; 

Клацніть на панелі інструментів Вид по першій кнопці – Увеличить масштаб ра-  
мкой;  

• клацніть по місцю розташування початкової точки прямокутної рамки (лівий вер-

хній кут); 

• наведіть курсор миші в місце розташування кінцевої точки прямокутної рамки 

(правий нижній кут) і клацніть мишею. Відбудеться збільшення втулки. Збільшення роз-

міру втулки можна виконати і за допомогою коліщатка миші. 
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Рис. 6.2 – Представлення ролика з віддаленими зайвими розмірами і позначеннями шор-

сткості 
 

Видаліть зайві об'єкти деталі. Це в першу чергу знак шорсткості і осьова лінія. Для  
цього:  

• натисніть на клавішуCtrlі, утримуючи її, клацніть по осі симетрії, а потім – по 

знаку шорсткості. Зазначені об'єкти виділяться зеленим кольором; 

• натисніть на клавішуDelete. Виділені об'єкти зникнуть з креслення.  
Решта об'єктів можуть бути видалені за допомогою виділення рамкою. Для цього:  
• клацніть в головному меню по пунктуВыделить, а потім у випадаючому меню – 

по пунктуРамкой; 

• клацніть по місцю розташування початкової точки прямокутної рамки (лівий 

верхній кут); 

• наведіть курсор миші в місце розташування кінцевої точки прямокутної рамки 

(правий нижній кут) і клацніть мишею. Рамка виділення повинна розташовуватися так, як 

показано на рис. 6.3. Потрапивши в рамку об'єкти виділяться зеленим кольором. 
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Рис. 6.3–Охоплення втулки рамкою виділення  
 

Встановіть глобальну прив'язкуПересечение.Для цього: 
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•клацніть на панелі інструментівТекущее состояниепо кнопціУстановка гло-

бальных привязок. З'явиться діалогове вікноУстановка глобальных привязок;  
• клацніть мишею по прив'язціПересечение, якщо перед нею немає галочки. 

Тепер можна перейти до копіювання втулки. Для цього: 

• клацніть на панелі інструментівСтандартнаяпо кнопціКопированиеіз зображен-

ням двох листів - або натисніть комбінацію клавіш Сtrl+Insert 

• наведіть курсор миші на середину лівої торцевої лінії лінії і клацніть мишею. 

Система виконає копіювання виділених об'єктів в буфер обміну даними. Ніяких 

повідомлень про завершення операції копіювання в буфер система не видає;  
•клацніть в головному меню по пунктуОкно, клацніть в головному меню по пункту 

а потім - по назві що містить базову деталь Ролик. На екрані з'явиться креслення 

Ролика;  
• збільшіть розмір отвору ролика, наприклад, за допомогою коліщатка клацніть на 

панелі інструментівСтандартная по кнопціВставитьі наведіть курсор, а разом з ним і 

фантом втулки, в середню точку лівої бобишки ролика, а потім клацніть;  
• клацніть по кнопціПрервать командуна панелі спеціального управління або 

натисніть на клавішуEsc. Втулка встане в отвір ролика. Це стан системи показано на рис. 

6.4;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 6.4–Початкова установка втулки в отвір ролика 

 

• натисніть на клавішуShiftі, утримуючи її, клацніть по зайвим лініям на складаль-

ному кресленні. Зайві лінії виділяться зеленим кольором;  
•натисніть на клавішуDeleteдля видалення виділених ліній. 

 

Четвертий етап–установка розміру отвору ролика з посадкою. Розмір діаметру от-

вору ролика з квалітетом і граничними відхиленнями потрібно замінити розміром з посад-

кою. Для цього:  
• клацніть двічі по розмірному напису діаметру отвору ролика. Розмірний напис, 

лінія і виносні лінії стануть зеленого кольору. Одночасно з'явиться панель властивостей- 

Линейный размер;  
• клацніть двічі на панелі властивостей по полюТекстдля уточнення розміру 

внутрішнього діаметру втулки, так як побудову втулки ми виконували «на око». З'явиться 

діалогове вікноЗадание размерной надписи;  
• клацніть за прапорцямиКвалитетіОтклонениядля їх відхилення;  
• клацніть двічі по текстовому полю Текстпісля. З'явиться спливаюче меню; 
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• клацніть у спливаючому меню по пунктуПосадки в системе отверстия. З'явиться 

друге спливаюче меню;  
• клацніть у другому спливаючому меню по пунктуПереходные посадки. З'явилася 

третя спливаюче меню. Після цього система може виглядати так, як показано на рис. 6.5; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 6.5–Спліваюче меню пункту Переходные посадки 

 

• клацніть по посадціН7/n6в третьому спливаючому меню. Обрана посадка дода-

сться в діалоговому вікніЗадание размерной надписиу вікні перегляду;  
• клацніть по кнопціОКв діалоговому вікніЗадание размерной надписи;  
• клацніть по кнопціСоздать объект. Встановлений в діалоговому вікні розмір 

з'явиться в розмірного напису 

• клацніть по полю креслення для зняття виділення з тільки що відредагованого 

розміру отвору ролика. 
 

П'ятий етап–простановка позначень для ролика і втулки. Для цього: 
 

• клацніть на панелі інструментівВидпо кнопціПоказать все–передостанній, із 

зображенням форматки; 

• клацніть наКомпактной панелипо кнопці-перемикачуОбозначения, а потім на 

панелі інструментів, що з'явилася – по кнопціОбозначение позиций. З'явиться відповідна 

панель властивостей з двома вкладками: Знак і Параметры;  
• клацніть по вкладціПараметрыі встановіть в ній параметри, як показано на  

рис. 6.6.  
На вкладціЗнакє два здвоєних поля для визначення початкової точки відгалуження, 

на яку вказує лінія-виноска, і точки початку полки. При вказівці точок мишею їх коорди-

нати визначаються автоматично і заносяться в ці поля. Третє поле –Текст–викликає 

діалогове вікноВведите текст, в якому ви можете ввести потрібний напис. 
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Рис. 6.6–Встановлення номера позиції 

 

На вкладціПараметрыє список Стрелка, дозволяє вибрати тип стрілки для позна-

чень маркування, таврування або позиційної лінії-виноски.  
Далі є перемикачНаправление полки, дозволяє вибрати напрямок відтворення 

полки позиційної лінії-виноски: вправо або вліво. 

Є також перемикачТекст вниз/вверх, що дозволяє вибрати напрямок додавання 

полиць позиційної лінії-виноски: вниз або вгору. 

Остання опція–По умолчанию. При її включенні всі поточні налаштування вклад-

ки Параметрыбудуть використовуватися при створенні наступних об'єктів наступного 

типу до кінця сеансу роботи. При виключеній опції налаштування поширюється тільки на 

поточний (створюваний) об'єкт. 

Далі:  
• клацніть на панелі інструментівТекущее состояниепо кнопціУстановка гло-

бальных привязок. З'явиться діалогове вікно; 

• клацніть по прапорцю Все привязки, якщо він встановлений, для тимчасового 

зняття всіх прив'язок. Вони можуть заважати встановленню позначень позицій, точніше 

початкових точок позицій;  
• клацніть по ролику в місці установки початкової точки виносної лінії, потім 

перемістіть курсор миші в місце розташування полиці виносної лінії і клацніть мишею; 

•клацніть по кнопціСоздать объектна панелі спеціального управління. З'явиться 

позначення позиції для ролика; 

•клацніть по втулці в місці установки початкової точки виносної лінії, потім 

перемістіть курсор миші в місце розташування полиці виносної лінії і клацніть мишею. 

З'явиться позначення позиції для втулки; клацніть по кнопціСоздать объектна панелі 

спеціального управління. З'явиться позначення позиції для втулки. 
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6.2 Створення креслень деталювання 

 

Виконання креслень деталей за кресленням загального виду (рідше по складально-

му кресленню) називаєтьсядеталюванням.  
Рекомендується наступний порядок деталювання:  
1. Читання креслення загального виду. На цьому етапі необхідно отримати уявлен-

ня про призначення, взаємодії і способах з'єднання складових частин. Доцільно зрозуміти 

порядок розбирання і складання виробу.  
2. Читання форми і виявлення габаритів деталей і складальних одиниць. Головний 

вид деталі вибирається виходячи із загальних вимог, а не з розташування її на заданому 

кресленні. Призначається необхідне (мінімальне) число зображень деталі.  
3. Виконання зображень деталей. На кресленні деталі зображують і ті елементи, які 

на складальному кресленні не показані або показані спрощено, наприклад: фаски, отвори 

під кінці установочних гвинтів, проточки та ін. Розміри цих конструктивних елементів ви-

значають не по складальному кресленню, а за відповідними стандартами на ці елементи. 

4. Нанесення розмірів. Копії креслень загального вигляду, розмноження для нав-

чальних цілей, можуть мати масштаб, який не відповідає номінальному.Тому необхідніше 

габаритному розміру та відповідній довжині на копії визначити масштаб зображення на 

копії та користуватися цим масштабом для призначення розмірних величин.Особливу ува-

гу при призначенні розмірів звертають на сполучені розміри, тобто на ті розміри деталей, 

що поєднані, номінальні значення яких є однаковими. Назначаемые размеры целесообраз-

но также согласовывать с рекомендуемыми ГОСТ 636-69.Розміри, що призначаються 

доцільно також погоджувати з рекомендованими ГОСТ 636-69. Цей стандарт встановлює 

чотири ряди чисел для вибору лінійних розмірів в машинобудуванні в межах 0,001 - 200 0 

мм, причому числам першого ряду слід віддавати перевагу числам другого, числа другого 

ряду - числам третього та т.д. Значення нормальних лінійних розмірів в межах 1 ÷ 1000 мм 

представлені в табл. 6.1. 
 

Таблиця 6.1 – Нормальні лінійні розміри по ГОСТ 6636-69, мм (в межах 1…1000 мм)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Оформлення креслення. Найменування деталі та її позначення визначається 

за специфікацією. 
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Групові конструкторські документи(КД).Складові частини виробу можуть бути 

однакової форми, але різних розмірів, виготовлені з різних матеріалів та з різними по-

криттями, відрізнятися точністю виготовлення та іншими параметрами.  
Для скорочення кількості КД ГОСТ 2.113-75 допускає складання групового КД, що 

містить інформацію про двох та більше виконаннях деталі або складальної одиниці. 

Одне з виконань умовно приймають за основну та на його зображенні вказують 

загальні для всіх виконань розміри та інші параметри, а змінні розміри позначають буква-

ми латинського алфавіту, вказуючи їх на зображенні основного виконання. Конкретні 

номінальні значення цих розмірів слід вказувати в таблиці виконань. Кожному виконанню 

(крім основного) привласнюють порядковий номер -01, -02 та т. д., прописується через 

дефіс до основного позначення, зазначеного в основному написі груповий КД. У 

специфікації виробу записують повні позначення всіх виконань в порядку зростання їх 

номерів. На рис.6.7 показаний приклад групового креслення прокладки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 6.7–Приклад групового креслення прокладки 

 

6.3 Фрагменти та бібліотеки фрагментів 

 

Фрагмент – допоміжний тип графічного документу в КОМПАС-3D. Файл фраг-

менту має розширення frw.  
За час своєї професійної діяльності кожен конструктор накопичує безліч типових 

рішень, які не оформляються у вигляді закінченого та офіційно затверджуваного креслен-

ня. Для їх зберігання в КОМПАС передбачений окремий тип документу – фрагмент.  
Головною відмінністю фрагменту від креслення є відсутність формату, основного 

напису та позначення шорсткості невказаних поверхонь. 

КОМПАС надає користувачеві потужний та гнучкий механізм вставки фрагментів 

для швидкого формування і редагування складальних креслень. 

Крім вставки вмісту зовнішнього фрагменту, КОМПАС-ГРАФІК дозволяє створи-

ти локальний фрагмент всередині документу, а потім багаторазово використовувати його. 

Різні способи вставки фрагментів 
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КОМПАС забезпечує три способи вставки фрагменту в інший документ (креслення 

або фрагмент).  
Перший спосіб – цевставка фрагмента россыпью. При цьому об'єкти, фрагменту 

що вставляється фізично копіюються в документ, а будь-який зв'язок між цими об'єктами і 

з фрагментом-джерелом втрачається.  
Другий спосіб дозволяє взяти в документ фрагмент, що вставляється. У цьому ви-

падку вміст фрагменту фізично копіюється в документ і зберігається там як єдине ціле 

(створюється особливий об'єкт – внутрішній типовий фрагмент). При цьому зв'язок з 

фрагментом-джерелом не зберігається, за винятком інформації про його ім'я та повний 

шлях до файлу.  
Третій спосіб –коли фрагмент вставляється в головний документ як зовнішнє поси-

лання, в документі формується тільки посилання на фрагмент-джерело без 

фізичнихоб'єктів, що містяться в ньому. Тому при редагуванні фрагменту-джерела будуть 

оновлюватися і всі зроблені вставки цього джерела. Цей спосіб вставки ідеальний для 

випадків, коли зберігається у фрагменті зображення деталі або вузла використовується 

відразу в декількох різних документах, і модифікація фрагменту приведе до автоматичної 

зміни цих головних документів при їх відкритті. 

Для того, щоб вставити вміст зовнішнього фрагменту в документ необхідно: 

1. Виберіть команду Вставить фрагмент в меню Редактор.  
2. У діалозі виберітьимя файла фрагментадля вставки.  
3. Після вказівки ім'я файлу на екрані відображається діалог, в якому призначають-

ся необхідні параметри для вставки вибраного фрагменту в документ. Виберіть тип встав-

ки (розсипом, взяти в документ або зовнішнім посиланням), а також задайте спосіб 

розміщення об'єктів, що вставляються шарах (на поточний шар або на шари джерела). 

Якщо  обраний  спосібвставки  взятием  в  документабо  внешней  ссылкой,  
обов'язковим є введення так званого ім'я вставки – довільного рядка коментаря про встав-

ку фрагменту, що виконується. 

Якщо обраний фрагмент вже був раніше вставлений в документ, то автоматично 

буде використовуватися попереднє ім'я вставки, яке недоступне для зміни. 

4. Натисніть кнопку ОК для виходу з діалогу.  
5. Додайте фрагмент на документі, перетягуючи його курсором за базову точку. 

При цьому на екрані відображається фантом об'єктів, що вставляються. Ви можете задати 

масштаб і кут повороту вставки в відповідних полях Строки параметровоб'єктів.  
6. Для завершення вставок фрагменту в документ, натисніть<Esc>або кнопку-  

Прервать команду на Панели специального управления.  
Редагування вставлених фрагментів  
Якщо виконувалася вставка фрагментів розсипом, то вставлені об'єкти ніяк не 

пов'язані між собою і можуть редагуватися окремо за допомогою різних команд КОМ-

ПАС.  
Якщо фрагмент є локальним, був узятий в документ або вставлений зовнішнім по-

силанням, то він сприймається як єдиний об'єкт, і його елементи не можуть виділятися і 

редагуватися окремо. Для редагування такої вставки двічі клацніть на ній лівою кнопкою 

миші. На екрані з'явиться діалог редагування параметрів вставки.  
Задайте, якщо це необхідно, нові координати, кут повороту і масштаб вставки. Для 

перетворення вставки в набір окремих об'єктів, не пов'язаних між собою і з фрагментом-

джерелом, натисніть кнопку Рассыпать.  
Якщо потрібно внести зміни в вміст вставки (тобто відредагувати самі геометричні 

об'єкти), натисніть кнопкуРедактировать источник. КОМПАС відкриє нове вікно, в яке 

буде завантажений для редагування зовнішній файл фрагмент-джерело (якщо була зроб-

лена вставка зовнішнім посиланням) або набір об'єктів вставки (якщо фрагмент був узятий 

в документ). 
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Бібліотека фрагментів  
Кожна бібліотека фрагментів є окремим файлом з розширенням.lfr. Фрагменти біб-

ліотеки не є окремими файлами на диску, а входять складовими частинами в єдиний файл 

бібліотеки. Фрагменти зберігаються у вигляді упорядкованих списків в підрозділах і коре-

невому розділі бібліотеки. Імена фрагментів і розділів бібліотеки можуть складатися з 

будь-яких символів, кількість фрагментів і розділів не обмежена.  
При створенні розділу бібліотеки або додаванні фрагменту можна ввести довільний 

коментар. 

За допомогоюМенеджера (панель інструментівСтандартнаяабо пункт головного 

менюСервис) запускаємо бібліотеку→клацаємо лівою кнопкою миші по пунктуБиблио-

теки КОМПАС→Добавить описание→Прикладной библиотеки→з'явиться вікноВы-

берите файл для открытия (в якому ви вибираєте необхідний файл), див. рис.6.8 (вибір 

файлуGRAPHIC –Бібліотека конструктивних елементів)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 6.8 –Вибір бібліотеки фрагментів 

 

Використання призначених для користувача бібліотек фрагментів 

 

PGS –Умовні позначення Пневмо- іГідросхем  
GRAPHIC – Бібліотека конструктивних елементів 

TECH – Бібліотека технологічних позначень 

ELECTRO – Бібліотека електротехнічних позначень 

KIP – Контрольно вимірювальні прилади і автоматика 
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ТЕМА 7. СТВОРЕННЯ СПЕЦИФІКАЦІЙ 

 

7.1 Принципи створення специфікацій 

 

Специфікація–документ, що містить інформацію про склад зборки, представлену 
 
у вигляді таблиці. Специфікація оформляється рамкою і основним написом. Вона часто 

буває багатосторінковою. Файл специфікації має розширення .spw. 

Специфікацію складають на кожну складальну одиницю на окремих аркушах фор-

мату А4. Форму і порядок заповнення специфікації встановлює ГОСТ 2.108-68. 

-документация;  
Специфікація складається з розділів, розташованих в наступній послідовності: 

-комплекси; 

- складальні 

одиниці; -деталі; -

стандартні вироби; -

інші вироби; -

матеріали;  
- комплекти.  

Найменування кожного розділу розділу вказують у вигляді заголовку в графі "На-

именование"і підкреслюють. Після кожного залишають кілька вільних рядків для додат-

кових записів. Допускається резервувати номери позицій.  
Запис виробів, які зазначаються в розділах "Сборочные единицы"і"Детали", ви-

робляють в алфавітному порядку поєднання початкових індексів організацій розробників і 

далі в порядку зростання цифр, що входять в позначення.  
В розділі"Стандартные изделия"записують вироби, застосовані за наступними 

категоріями стандартів: державним, республіканським, галузевим і стандартам 

підприємств. В межах кожної категорії стандартів записи роблять по групах виробів, 

об'єднаних за їх функціональним призначенням (кріпильні вироби, електротехнічні виро-

би і т.д.); в межах групи – в алфавітному порядку найменувань виробів; в межах кожного 

найменування –в порядку зростання позначень стандартів, а в межах кожного позначення 

стандарту – в порядку зростання основних параметрів або розмірів виробу.  
В розділ"Материалы"вносять всі матеріали, які безпосередньо входять до виробу, 

що спеціфікується, в послідовності, яка визначенаГОСТ 2.108-68. 

В графі"Формат"вказують формати документів, значення яких вносяться в гра-  
фу"Обозначение".  

В графі"Поз."вказують порядкові номери складових частин яку складають 

специфікацію виробу відповідно до послідовності їх запису в специфікації. Номери 

позицій не надають документів, які наводяться в розділі "Документация".  
В графі"Кол."вказують кількість складових одиниці на один специфікований 

виріб. В розділі"Документация"цю графу не заповнюють. 

Допускається суміщення специфікації зі складальним кресленням за умови їх про-

живання на форматі А4 (рис. 7.1). Такому сполученому документу привласнюють позна-

чення основного конструкторського документу. 
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Рис. 7.1 –Поєднання специфікації зі складальним кресленням 

 

7.2 Створення специфікації на складальному кресленні в ручному режимі 

 

Створення специфікації на складальному кресленні в ручному режимі включає 

кілька етапів.  
Перший етап– створення нового документу в режимі роботи системиСпецифи-

кация. Для цього: 

• клацніть по кнопціСоздать–на панелі інструментівСтандартная–або натисніть 

комбінацію клавішCtrl+N.З'явиться діалогове вікноНовый документ; 

• клацніть по піктограміСпецификация, якщо вона не виділена;  
• клацніть в діалоговому вікніНовый документпо кнопціОК. Система перейде в 

режим створення або редагування специфікації з появою відповідного вікна з бланком 

специфікації. Цей стан системи показано на рис. 7.2;  
• клацніть по кнопціСохранить–на панелі інструментівСтандартная, із зображен-

ням дискети. З'явиться діалогове вікноУкажите имя файла для записи; 

• введіть в полеИмя файла: ім'я файлу специфікації. Зазвичай специфікаціям при-

своюють імена, що збігаються з іменами складальних креслень; 

•клацніть по кнопціОК. З'явиться діалогове вікноИнформация о документе–його 

можна не заповнювати; 
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•клацніть по кнопціОК. Відкриється бланк специфікації з заданим ім'ям в масштабі 

1.  
Другий етап –установка нормального режиму роботи системи. Інакше створити 

розділи специфікації не вдасться. Це можна виконати двома способами. 

Перший спосіб –за допомогою пунктів меню: 

• клацніть в головному меню по пунктуВид. З'явиться меню, що випадає; 

• клацніть в випадаючому меню по пунктуНормальный режим, якщо цей пункт не 

знебарвлений, тобто якщо система вже не працює в нормальному режимі. 

Другий спосіб–за допомогою кнопок на панелі інструментівВид. Клацніть по 

кнопціНормальный режимякщо вона не знебарвлена,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 7.2 –Головне вікно системи в режимі створення специфікації 

 

Третій етап–додавання потрібного розділу в специфікацію. Це можна виконати 

двома способами.  
Перший спосіб– за допомогою пунктів меню: 

• клацніть в головному меню по пунктуВставка. З'явиться меню, що випадає; 

• клацніть в випадаючому меню по пунктуРаздел.  
Другий спосіб–за допомогою кнопок наКомпактнойпанели. Клацніть по 

кнопціДобавитьрозділ. 

В обох випадках з'являється діалогове вікноВыберите разделі тип объекта, пока-

зане на рис. 7.3 
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Рис. 7.3 –Діалогове вікно Выберите раздел і тип объекта 

 

Клацніть в діалоговому вікніВыберите разделі тип объектапо потрібному розділу, 

наприклад Детали, а потім – по кнопціСоздать.  
У бланку специфікації з'явиться вибраний розділ, а її перший рядок стане доступ-

ним для введення відповідної інформації. Це стан системи показано на рис. 7.4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 7.4 –Бланк специфікації з введеним розділом Детали 

 

З'являється миготливий курсор. Введіть необхідну інформацію, наприклад, як по-

казано на рис. 7.5.  
Рядок, що відноситься до конкретного об'єкту специфікації, так і називається – 

об'єкт. Для переходу від одного стовпчика до іншого в рядку введення даних за допомо-

гою клавішіTab. Для підтвердження введення даних про об'єкт клацніть по будь-якому 

вільному місцю специфікації або натисніть комбінацію клавішCtrl+Enter. 
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Рис. 7.5 –Бланк специфікації з введеним об'єктом 

 

Для введення ще одного об'єкту – ролика – в поточний розділ Детали:  
• клацніть в головному меню по пунктуВставка, а в випадаючому меню – по пунк- 

туБазовый объектабо клацніть наКомпактной панелипо кнопціДобавить базовый объ-  
ект. Курсор встановиться в наступний рядок розділуДетали;  

• введіть в наступний рядок дані, що відносяться до деталі Ролик;  
• клацніть мишею по будь-якому вільному місцю специфікації або натисніть 

комбінацію клавіш Ctrl+Enter. Введені дані для деталі Ролик перемістяться до початку 

розділу. Це результат автоматичного сортування об'єктів згідно ГОСТ 2.108-96. За раху-

нок цього об'єкти в розділи можна вводити в довільному порядку. 

При необхідності редагування будь-яких даних рядка клацніть двічі по рядку і ви-

конуйте редагування. Тільки після закінчення редагування не забудьте натиснути на 

кнопкуСоздать объект на панели специального управления.  
Аналогічним чином створіть розділДокументацияі введіть дані, наприклад, про 

складальному кресленні. Після цього система автоматично розставить розділи згідно 

ГОСТ. Це стан системи представлено нарис. 7.6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 7.6 –Бланк специфікації з введеним другим об'єктом в розділіДетали і новим 

розділомДокументация 
 

Таким чином, заповнення специфікації ручним способом виконується в нормаль-

ному режимі, а для заповнення основного напису використовується режим Разметка 

страниц.  
Для зміни режиму роботи системи клацніть на панелі інструментівВид по 

кнопціРазметка страниц. В цьому режимі система автоматично ділить заповнену табли-

цю специфікацій на необхідне число сторінок, додає до кожної сторінки специфікації еле-

менти оформлення і виводить їх на екран. 
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Щоб побачити всю сторінку цілком, клацніть на панелі інструментівВидпо 

кнопціМасштаб по высоте листа. 
 

7.3 Створення специфікації для складального креслення в напівавтоматичному 

режимі 
 

Специфікація може бути складена на основі вже готового складального креслення 

(в тому числі на основі креслення, створеного в попередніх версіях КОМПАС-ЗD).  
При вставці в креслення або модель стандартних виробів (болтів, шайб, 

підшипників, трубопроводів і т.д.) з конструкторської бібліотеки, що поставляється разом 

з системою, їх позначення (назва, параметри, номер стандарту) формується і вноситься в 

специфікацію автоматично. При цьому здійснюється спрямована асоціативний зв'язок між 

специфікацією і відповідними їй документами. Але спочатку цей зв'язок необхідно вста-

новити. 

Для кожного об'єкту специфікації можна вказати геометричні об'єкти, що входять 

до його складу, лінію-виноску, назву, позначення, кількість аркушів, примітки і т.д. При 

підключенні підготовленого таким чином листа складального креслення до специфікації 

відбувається автоматичне перенесення існуючих в ньому об'єктів в специфікацію (з пере-

рахунком номерів позицій, зон і т.д.). Для переходу до такого режиму роботи системи 

необхідно виконати кілька етапів. Процес створення специфікації продемонструємо на 

прикладі складального креслення Ролик_Втулка (див. рис.7.7)  
Перший етап–відкриття складального кресленняРолик_Втулка. 

Другий етап –підключення опису специфікацій (див. вище).  
Третій етап–формування в підлеглому режимі об'єкту специфікації деталіВтулка 

складального кресленняРолик_Втулка. 

Подчиненный режим–це режим перегляду і редагування об'єктів специфікації 

безпосередньо в документі (кресленні, фрагменті або моделі). При переході в підлеглий 

режим роботи системи відкривається спеціальне вікно з віконцями і розділами, 

ідентичними колонок і розділах специфікації. Для переходу в підлеглий режим: 

• клацніть в головному меню по пунктуСпецификация, а потім у випадаючому 

меню – по пунктуДобавить объектабо клацніть наКомпактной панелипо кнопці- 

перемикачуСпецификация,а потім – по кнопціДобавить объект спецификации. В обох 

випадках з'явиться діалогове вікноВыберите раздел и тип объекта; 

•клацніть в діалоговому вікніВыберите разделі тип объекта по пункту Детали, а 

потім – по кнопціСоздать. З'явиться порожній об'єкт специфікації для деталі Втулка, по-

казаний на рис. 7.8;  
• введіть в рядку бланку специфікації необхідні дані по деталі, наприклад в 

стовпціНаименование ім'я деталі –Втулка; 

• клацніть в бланку специфікації по кнопціОКабо на панелі спеціального 

управління по кнопціСоздать объект. Після цього в файлі складального креслення 

з'явиться об'єкт специфікації. Однак він в звичайному режимі роботи системи не видно.  
Четвертий етап–перегляд об'єкту специфікації в спеціальному вікні підлеглого 

режиму роботи системи. Будемо для стислості таке вікно називати підлеглим вікном. Для 

виклику підлеглого вікна клацніть в головному меню по пунктуСпецификация,а потім у 

випадаючому меню –по пунктуРедактировать объекты. З'явиться вікно підлеглого ре-

жиму для редагування об'єкту специфікаціїВтулка, показане нарис. 7.9. 
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Рис. 7.7 –Складальне креслення Ролик_Втулка 
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Рис. 7.8 –Створення об'єкту специфікації для деталі Втулка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 7.9 –Підлегле вікно і складальне креслення 

 

Бланк і об'єкт специфікації в підпорядкованому вікні – це ще не специфікація.  
П'ятий етап–уявлення підлеглого вікна і складального креслення на одному 

екрані. Для цього клацніть в головному меню по пунктуОкно, а потім у випадаючому ме-

ню – по пунктуМозаика вертикально. На екрані з'являться відразу два вікна. Кілька 

збільшіть, наприклад, за допомогою коліщатка миші розмір складального креслення, щоб 

добре було видно позиції деталей. Цей стан системи показано на рис. 7.10. 
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Рис. 7.10–Подчиненное окно и сборочный чертеж 

 

На малюнку добре видно, що номер позиції втулки на складальному кресленні – 2, 

в підпорядкованому вікні в об'єкті специфікації Втулка– 1.  
Шостий етап–зв'язування об'єкту специфікації деталіВтулказ об'єктом на скла-

дальному кресленні. Для цього: 

• клацніть на складальному кресленні по втулці. Вона виділиться зеленим кольо- 

ром; 

• натисніть на клавішуShiftі, утримуючи її, клацніть по номеру позиції втулки 2. 

Номер і лінія позиції виділяться зеленим кольором. Можна деталь не виділяти, але номер 

позиції деталі потрібно виділити обов'язково;  
• клацніть в підпорядкованому вікні за назвою об'єкту специфікації–Втулка. Рядок 

виділиться чорним кольором. В такому стані об'єкт специфікації є підключеним; 

• клацніть в головному меню по пунктуРедактор, а потім у випадаючому меню –по 

пунктуРедактировать состав объекта. 

• клацніть в інформаційному вікні по кнопціДобавить. Номер позиції на складаль-

ному кресленні зміниться, і він стане таким само, як і в підпорядкованому вікні. Таким 

чином, встановився зв'язок між об'єктом специфікації і позначенням позиції на складаль-

ному кресленні; 

• клацніть в підпорядкованому вікні по кнопціЗакрыть, розташованої в правому 

верхньому куті. 

Сьомий етап–введення інформації по інших деталей збірки. Для цього виконайте 

третій і четвертий етапи для кожної деталі складального креслення. У нашому прикладі це 

детальРолик. Цей стан системи показано нарис. 7.11.  
За рахунок встановлення зв'язку між об'єктом специфікації і позначенням позиції 

на складальному кресленні можна швидко знаходити на складальному кресленні потрібні 

деталі по їх позначенню або найменуванню у вікні підлеглого режиму.  
Для швидкого пошуку деталі в складному кресленні:  
• встановіть поруч підлегле вікно і складальне креслення;  
• клацніть в підпорядкованому вікні по назві потрібного об'єкту. Рядок об'єкту 

виділиться чорним кольором; 

• клацніть в головному меню по пункту Сервис, а потім у випадаючому меню - по 

пункту Показать состав объектаабо клацніть на Компактной панелипо кнопці-

перемикачу Спецификация, а потім там само на панелі інструментів – по кнопці Пока- 
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зать состав объекта. Підключений об'єкт разом з номером позиції виділиться на скла-

дальному кресленні зеленим кольором. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 7.11–Підлегле вікно з об'єктами специфікації Втулка і Ролик 

 

Восьмий етап–якщо необхідно, додайте в збірку стандартні вироби з бібліотеки 

кріплення. Простежте, щоб опція Создавать объекты спецификации на 

вкладціСвойствана панелі властивостей була включена.  
Створені і відредаговані в підлеглому режимі об'єкти специфікації постійно 

зберігаються в документі. Їх можна в будь-який момент передати в пов'язану з цим доку-

ментом специфікацію.  
Щоб побачити всі створені об'єкти: 

• клацніть в головному меню по пунктуВид. З'явиться меню, що випадає; 

• клацніть в випадаючому меню по пунктуПоказать все объекты.  
На цьому напівавтоматичне формування об'єктів специфікації в збірці закінчується. 

Завдяки наявності зв'язку зміни в складальному кресленні, деталювання або доку- 

менту-моделі автоматично відбиваються в специфікації. 
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ТЕМА 8. ВИМІР ОБ'ЄКТІВ. ОБЧИСЛЕННЯ МАСО ЦЕНТРУВАЛЬНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК (МЦХ) 
 

КОМПAС-ГРАФИК дозволяє виконати розрахунок масових і інерціонних характе-

ристик окремих деталей і збірок. Підтримуються розрахунки маси деталі (збірки), коорди-

нати центру мас, плоскінних і центробіжних моментів інерції.  
В рамках двомірної моделі можливо задавати для розрахунків плоскі фігури, тіла 

обертання (або сегменти тіл обертання) і тіл видавлювання. Характеристики можуть ви-

значатися в системі координат документу або в спеціально заданій для розрахунку власної 

системи координат. 

При розрахунку характеристик тіл обертання або видавлювання можна вибирати 

значення щільності матеріалу із довідкової бази. Файл, в якому зберігаються значення 

щільностей, доступний для редагування і може бути змінений користувачем.  
Рорзраховані масово-центрові характеристики елементу записуються у файл з роз-

ширенням *.SBW. Ім’яфайла буде запрошуватися системою при записі. 
 

8.1 Компактная панель з панеллю Измерения 2D  
 
 
 
 

 

Команда Координаты точки   
Дозволяє визначити положення зазначеної точки в поточній системі координат. 

Вкажіть курсором точку, положення якої потрібно визначити.  
В Інформаційному вікні з'являться значення, що характеризують стан зазначеної 

точки: координати по осях Х і Y, довжина і кут нахилу радіус-вектора. 
Ви можете зберегти або роздрукувати результати вимірювання. Для цього скорис-

тайтеся командами меню Информационногоокна.  

Для виходу з команди натисніть кнопку Прервать команду  на Панели специ-

ального управления, клавішу <Esc>або закрийте Информационное окно. 
 

Команда Расстояние между 2 точками   
Дозволяє визначити відстань між двома точками в поточній системі координат. 

Вкажіть курсором точки, відстань між якими потрібно визначити.  
В Інформаційному вікні з'явиться значення відстань між зазначеними точками, від-

стань між ними по осях Х і Y, а також координати точок.  
Ви можете зберегти або роздрукувати результати вимірювання. Для цього скорис-

тайтеся командами меню Інформаційного вікна.  

Для виходу з команди натисніть кнопку Прервать команду  на Панели специ-

ального управления, клавішу <Esc>або закрийте Информационное окно. 
 

Команда Расстояние между 2 точками на кривой   
Дозволяє визначити довжину ділянки кривої, обмеженої зазначеними точками. 
Вкажіть курсором криву, уздовж якої буде вимірюватися відстань, а потім - дві що  

лежать на ній точки.  
В Інформаційному вікні з'явиться значення довжини ділянки кривої, обмеженої за-

значеними точками і деякі довідкові параметри. 
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Ви можете зберегти або роздрукувати результати вимірювання. Для цього скорис-

тайтеся командами меню Інформаційного вікна.  

Для виходу з команди натисніть кнопку Прервать команду  на Панели специ-

ального управления, клавішу <Esc>або закрийте Информационное окно. 
 

Команда Расстояние от кривой до точки  

Дозволяє визначити відстань між кривою і точкою.  
Вкажіть курсором криву, а потім - точку, відстань до якої потрібно визначити.  
В Інформаційному вікні з'явиться значення відстані від кривої до зазначеної точки і 

деякі довідкові параметри. 
Ви можете зберегти або роздрукувати результати вимірювання. Для цього скорис-

тайтеся командами меню Інформаційного вікна.  

Для виходу з команди натисніть кнопку Прервать команду  на Панели специ-

ального управления, клавішу <Esc>або закрийте Информационное окно. 
 

Команда Расстояние между 2 кривыми   
Дозволяє визначити відстань між двома обраними кривими. 

Вкажіть курсором першу і другу криві, відстань між якими потрібно визначити.  
В Інформаційному вікні з'явиться значення відстані між кривими і деякі довідкові 

параметри. 
Ви можете зберегти або роздрукувати результати вимірювання. Для цього скорис-

тайтеся командами меню Інформаційного вікна  

Для виходу з команди натисніть кнопку Прервать команду  на Панели специ-

ального управления, клавішу <Esc>або закрийте Информационное окно. 
 

Команда Угол между 2 прямыми/отрезками   
Дозволяє виміряти кут між двома прямолінійними об'єктами (прямими, відрізками, 

ланками ламаної і т.п.). 

Вкажіть курсором перший і другий об'єкт, кут між якими потрібно визначити. 

В Інформаційному вікні з'явиться значення кута між зазначеними об'єктами.  
Ви можете зберегти або роздрукувати результати вимірювання. Для цього скорис-

тайтеся командами меню Інформаційного вікна.  

Для виходу з команди натисніть кнопку Прервать команду  на Панели специ-

ального управления, клавішу <Esc>або закрийте Информационное окно. 
 

Команда Длина кривой   
Дозволяє виміряти повну довжину довільної кривої. 

Вкажіть курсором криву, довжину якої потрібно визначити.  
Обрана крива буде виділена червоним кольором, а значення її довжини з'явиться в 

Інформаційному вікні. 
Якщо потрібно обчислити сумарну довжину об'єктів (відрізків, дуг, сплайнів) або їх 

частин, що складають безперервну послідовність, натисніть кнопкуОбход границы по  

стрелке  на Панели специального управления. Система перейде в режим обходу кордо-

ну по стрілці. Сформуйте потрібну фігуру. Вона буде виділена червоним кольором, а від-

повідне значення довжини з'явиться в Інформаційному вікні. 
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Якщо потрібно виміряти довжину тимчасової (неіснуючої в кресленні) ламаної, на-  

тисніть кнопкуРучное рисование границ на Панели специального управления. Система 

перейде в режим ручного малювання кордонів. Сформуйте потрібну фігуру. Вона буде 

виділена червоним кольором, а відповідне значення довжини з'явиться в Інформаційному 

вікні.  
Ви можете зберегти або роздрукувати результати вимірювання. Для цього скорис-

тайтеся командами меню Інформаційного вікна.  

Для виходу з команди натисніть кнопку Прервать команду  на Панели специ-

ального управления, клавішу <Esc>або закрийте Информационное окно. 

 

Команда Площадь   
Дозволяє виміряти площу довільної фігури. 

Вкажіть курсором точку всередині замкнутої області, обмеженою пересічними 

геометричними об'єктами. 

Система автоматично визначить межі фігури, утвореної цими об'єктами. Вона буде 

виділена червоним кольором, а значення її площі з'явиться в Інформаційному вікні. 

Якщо потрібно обчислити площу фігури, обмеженою замкнутим контуром, 

натисніть кнопку Указать замкнутую кривую на Панели специального управленияі 

вкажіть потрібний контур. Фігура, обмежена обраним контуром, буде виділена червоним 

кольором, а відповідне значення площі з'явиться в Інформаційному вікні. 
Якщо потрібно обчислити площу фігури, утвореної набором геометричних об'єктів, 

натисніть кнопку Обход границы по стрелке  наПанели специального управления. 

Система перейде в режим обходу кордону по стрілці. Сформуйте потрібну фігуру. Вона 

буде виділена червоним кольором, а відповідне значення площі з'явиться в 

Інформаційному вікні.  
Якщо кордону фігури, площу якої потрібно обчислити, не існує в кресленні, Ви 

можете сформувати тимчасову ламану лінію. Для цього натисніть кнопкуРучное рисова-  

ние границ  наПанели специального управления. Система перейде в режим ручного ма-

лювання кордонів. Сформуйте потрібну фігуру. Вона буде виділена червоним кольором, а 

відповідне значення площі з'явиться в Інформаційному вікні.  
Ви можете зберегти або роздрукувати результати вимірювання. Для цього скори-

стайтеся командами меню Інформаційного вікна.  

Для виходу з команди натисніть кнопку Прервать команду  на Панели специ-

ального управления, клавішу <Esc>або закрийте Информационное окно. 
 

8.2 Розрахунок МЦХ плоских фіигур  

Команда Расчет МЦХ плоских фигур   
Дозволяє розрахувати МЦХ плоскої фігури довільної форми. 

Послідовно вказуйте курсором замкнуті контури (еліпси, кола, сплайни і т.п.), що 

обмежують фігуру для розрахунку. 
Якщо в якості кордону потрібно вказати контур, утворений набором геометричних 

об'єктів або їх частин, натисніть кнопку Обход границы по стрілці на Панели специ-

ального управления. Система перейде в режим обходу кордону по стрілці. Сформуйте 

потрібну фігуру.  
Якщо кордону фігури, МЦХ якої потрібно обчислити, не існує в кресленні, Ви мо-

жете сформувати тимчасову ламану лінію. Для цього натисніть кнопкуРучное рисование 
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границ  наПанели специального управления. Система переходить в режим ручного ма-

лювання кордонів. Сформуйте потрібну фігуру.  
У діалозі, що з'являється після завдання кожного контуру, потрібно вказати, тіло 

або отвір, що обмежує цей контур. 

Зазначені контури виділяються кольором, а в Інформаційному вікні з'являються 

масо-центрові характеристики фігури, обмеженої обраними контурами. 

Щоб виключити з меж фігури будь-який контур, вкажіть його повторно. Значення в 

Інформаційному вікні будуть перераховані відповідно до отриманих меж. 
Ви можете зберегти або роздрукувати результати вимірювання. Для цього скори-

стайтеся командами меню Інформаційного вікна.  

Для виходу з команди натисніть кнопку Прервать команду  на Панели специ-

ального управления, клавішу <Esc>або закрийте Информационное окно. 
 

8.3 Розрахунок МЦХ тіл обертання  

 Команда Расчет МЦХ тел вращения  
Дозволяє розрахувати МЦХ тіла обертання довільного перетину. 

Правила вказівки перетину і осі тіла обертання  
- Утворює перетин тіла обертання задається контуром, що його обмежує.  
- Перетин, щоутворюється лежить в площині XOY (в площині креслення) з одного 

боку від осі X. 

- Обертання перетину відбувається відносно осі X.  
- Для тіл обертання кут розчину дуги обертання дорівнює 360 градусів. Для 

сегментів тіл обертання кут розчину дуги обертання менше 360 градусів. 

Послідовно вказуйте курсором замкнуті контури (еліпси, кола, сплайни і т.п.), що 

обмежують перетин тіла. 
Якщо в якості кордону перетину потрібно вказати контур, утворений набором гео- 

метричних об'єктів або їх частин, натисніть кнопку Обход границы по стрілці на Па-

нели специального управления. Система переходить в режим обходу кордону по 

стрілці. Сформуйте потрібну фігуру. 
Якщо кордону розтину не існує в кресленні, Ви можете сформувати тимчасову ла-  

ману лінію. Для цього натисніть кнопку Ручное рисование границ  наПанели специ-

ального управления. Система переходить в режим ручного малювання кордонів. Сфор-

муйте потрібну фігуру.  
У діалозі, що з'являється після вибору кожного контуру, потрібно вказати, тіло або 

отвір обмежує цей контур, вказати щільність матеріалу і кут розчину дуги обертання. 

Зазначені контури виділяються кольором, а в Інформаційному вікні з'являються 

масо-центрові характеристики тіла обертання, перетин якого обмежено обраними конту-

рами.  
Щоб виключити з меж перетину будь-який контур, вкажіть його повторно. Значен-

ня в Інформаційному вікні будуть перераховані відповідно до отриманих меж. 
Ви можете зберегти або роздрукувати результати вимірювання. Для цього скори-

стайтеся командами меню Інформаційного вікна.  

Для виходу з команди натисніть кнопку Прервать команду  на Панели специ-

ального управления, клавішу <Esc>або закрийте Информационное окно. 
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ТЕМА 9. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ OLE 

 

Технологія OLE (Object Linking and Embedding, зв'язування і вбудовування 

об'єктів) є одним з найбільш потужних засобів Windows, що забезпечують спільну роботу 

різних додатків і обмін інформацією між ними.  
Використовуючи OLE, користувач може вставляти в документ, створений в одному 

додатку Windows, об'єкти інших додатків. Наприклад, можна вставити креслення або 

фрагмент, розроблений за допомогою КОМПАС-3D V12 LITE, в текстовий документ 

Microsoft Word. Надалі вставлений об'єкт (документ) можна відредагувати, причому для 

редагування будуть використовуватися команди "рідного" для даного об'єкта додатки 

(тобто для редагування вставленого в Word креслення або фрагмента буде активізуватися 

КОМПАС-3D V12 LITE).  
Вставляти в інші документи можна тільки файли КОМПАС-документів цілком. 

Вставка окремих об'єктів КОМПАС через буфер обміну (Clipboard) в даний час не 

підтримує (КОМПАС-3D V12 LITE використовує свій власний буфер обміну, що 

відрізняється від стандартного Clipboard). 

Можна виконати вставку таким чином, щоб було збережено зв'язок з файлом-

джерелом і виконувалося автоматичне оновлення вставки при внесенні змін у файл-

джерело.  
Надалі при описі застосування механізмів OLE в якості прикладу візьмемо 

взаємодію програм КОМПАС-3D V12 LITE і Microsoft Word. Взаємодія з іншими додат-

ками Windows виглядає аналогічно, а відмінності можуть спостерігатися лише в конкрет-

ному оформленні команд і діалогів цих додатків. 
 

9.1 Вставка документу КОМПАС-3D V12 LITE з зовнішнього файлу 

 

Для вставки документу (креслення або фрагменту) КОМПАС-3D V12 LITE з 

існуючого файлу в документ Word, виконайте наведені нижче дії: 

1. Викличте в Word команду Вставка - Объект. 

2. В з'явившомуся на екрані діалозі активізуйте вкладкуСоздание из файла. Якщо 

потрібно, щоб запроваджений КОМПАС-документ відображався в документі Word як 

піктограма, включіть опціюВ виде значка.  
Якщо потрібно, щоб вставлений КОМПАС-документ зберігав зв'язок з файлом-

джерелом, включіть опціюСвязь с файлом. Згодом будь-яка зміна файлу-джерела буде 

відображатися в документі, куди було виконана вставка.  
3. Введіть в полеИмя файлаповне ім'я файлу, що вставляється. Можна також на-

тиснути кнопкуОбзорі вказати потрібний каталог і файл документу. 

4. Натисніть кнопкуОКв діалозіВставка объекта. 

Вміст обраного файлу буде вставлено в документ Word. 

Зауваження. Будьте уважні при перейменуванні або перенесення файлів, які є дже-

релами пов'язаних вставок, так як може статися розрив зв'язків з ними. 
 

9.2 Редагування вставленого документуКОМПАС-3D V12 LITE 

 

Щоб відредагувати вставлений документ КОМПАС-3D V12 LITE, виконайте 

наступні дії:  
1. Клацніть правою кнопкою миші на вставленому документі КОМПАС-3D  

V12 LITE.  
2. Виберіть в меню команду Объект. 

На екрані з'являється підменю, що містить команди Edit, OpenіПреобразовать. 
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Якщо документ КОМПАС-3D V12 LITE був вставлений зі зв'язком з файлом-

джерелом, то після виклику будь-якої команди–EditабоOpen–завантажується система 

КОМПАС-3D V12 LITE. У ній відкривається файл-джерело вставленого документу.  
Якщо документ КОМПАС-3D V12 LITE був вставлений без зв'язку з файлом-

джерелом, то після виклику команди Editв вікно Word завантажується вікно КОМПАС-3D 

V12 LITE: меню і панелі Word замінюються меню і панелями КОМПАС-3D V12 LITE. У 

вікні КОМПАС відкривається вставлений документ. 

Після виклику командиOpenзавантажується система КОМПАС-3D V12 LITE. У 

ній відкривається вставлений документ. 

3. Внесіть в документ необхідні зміни.  
Якщо Ви працювали в документі Word, клацніть в будь-якому його місці, не зайня-

тому вставленим документом. 

Якщо Ви працювали в системі КОМПАС-3D V12 LITE, збережіть документ і за-

крийте сеанс. 

У вікні Word буде відображатися відредагований документ КОМПАС-3D V12 

LITE. 

Не рекомендується змінювати перетягуванням розмір габаритної рамки вставлено-

го КОМПАС-документу під час звичайної роботи в Word. Це може призвести до спотво-

рення зображення вставленого документу. 
 

9.3 Видалення впровадженого документуКОМПАС-3D V12 LITE 

 

Щоб видалити раніше вставлений документ КОМПАС-3D V12 LITE, виконайте 

наступні дії. 
 

1. Клацніть на вставленому документі КОМПАС-3D V12 LITE. Він буде виділений 

габаритною рамкою.  
2. Натисніть<Delete>або виберіть у меню Word командуПравка–Удалить. 
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