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Практична робота 1 – 2 Правила оформлення креслень. 
 

Мета: Удосконалити уміння в оформленні креслень. 

Завдання: Оформлення сторінок робочого зошита основним написом і рамкою. 

Забезпечення завдання: плакат, опорний конспект, зразки виконаних робіт, підручник. 

Л1 В.Є.Михайленко Інженерна та комп’ютерна графіка. ст. 88-91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
рис.   1 

 

ОСНОВНІ НАПИСИ(ЕСКД ГОСТ 2.104-68) 

Основні написи (ГОСТ 2.104) слід розміщувати на кожному аркуші графічних документів, а також 

в текстових документах на аркушах "РЕФЕРАТ" і "ЗМІСТ" (при невеликому обсязі текстового 

документа також на всіх наступних аркушах). 

Додаткова графа виконується тільки на аркушах графічних документів. Її розміри становлять 

14Х70 мм, і в ній приводиться позначення документа. 

Розташування основних написів показане на рисунку 

а) для формату А4; б) для форматів більше за А4 при розташуванні основного напису вздовж 

довгої сторони аркуша; 

в) для форматів більше за А4 при розташуванні основного напису вздовж короткої сторони 

аркуша 

Рисунок 1 — Розташування основних написів і додаткових граф на кресленнях 

Форми основних написів для різних видів студентських робіт мають різний вигляд. Їхні р 

Основний напис для конструкторських креслень наведено на рисунку. 

Рисунок — Основний напис для конструкторських креслень 

 

 

 

 

 
В його графах 

вказують: 

графі 1 — 

позначення 

документа, що 
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співпадає з позначенням на титульному аркуші пояснювальної записки. 

В графі 2 — назву креслення. 

В графі 3 — проставляється літера «У». 

В графі 4 — масштаб основного зображення на кресленні В. 

В графах 5, 6 — відповідно порядковий номер аркуша і загальну кількість аркушів в графічній 

частині. Якщо графічна частина складається тільки з одного аркуша, то порядковий номер не 

вказується, а в графі 6 проставляється цифра 

В графі 7 — назву вищого навчального закладу (ВПУ №17); 

В графі 8 – призвіще учня; 

В графі 9 – підпис учня; 

В графі 10 –дата виконання креслення 
 

 

 

Формати креслярських аркушів вибирають залежно від габаритних розмірів креслення. 

Розміри форматів визначаються розмірами зовнішньої рамки креслення (рис. 2.1.2). Згідно 

з ГОСТ 2.301—68 регламентуються п'ять основних форматів: А0, А1, А2, АЗ, А4, розміри 

сторін яких подано в табл. 2.1.1. У разі потреби можна користуватися форматом А5 зі 

сторонами 148 х 210 мм. 

Площа формату А0 (841 х 1189) дорівнює одному квадратному метру. Інші основні 

формати можуть бути одержані послідовним поділом формату А0 на дві рівні частини 

паралельно меншій стороні відповідного формату. 

Рис.2.1.2 

Крім п'яти основних форматів, дозволяється 

користуватися додатковими, що утворюються кратним 

збільшенням меншої сторони основного формату (табл. 

2.1.2). 
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Масштаби 

Масштабом називають відношення лінійних розмірів зображення предмета до відповідних 

розмірів самого предмета. 

Перевагу віддають зображенню предмета в натуральну величину, тобто в масштабі 1:1. Однак, 

якщо треба зменшити або 

збільшити зображення, то 

застосовують такі масштаби: 

масштаби зменшення — 1 : 2; 1 : 

2,5; 1 : 4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 

1:40; 1:50; 1:75; 1 : 100; 1 : 200; 1 

:400; 1 : 500; 1 : 800; 1 : 1000; 

масштаби збільшення — 2:1; 2,5 : 

1; 4: 1; 10: 1; 20: 1; 40 : 1; 50 : 1; 100: 1. 

Слід по можливості не застосовувати масштаби 1 : 2,5; 1 : 15; 1 : 75; 2,5 : 1. 

Під час проектування генеральних планів великих об'єктів допускається застосовувати 

масштаби 1 : 2000; 1 : 5000; 1 : 10 000; 1 : 20 000; 1 : 25 000; 1 : 50 000. 

Масштаб на рисунку позначається в призначеній для цього графі основного напису за типом 1 : 

1; 1 : 2; 2 : 1 тощо, в інших випадках -за типом (1: 1); (1 : 2); (2 :1)тощо. 

Якщо окреме зображення виконано в масштабі, що відрізняється від масштабу всього 

креслення, то масштаб позначається безпосередньо біля напису, що стосується цього 

зображення, наприклад, А(5 : 1), Б—Б(1 : 2). 

На табличках, "німих" та аналогічних кресленнях масштаб у графі основного напису не 

показують. 

 

 
Практична робота №3 - 4 . Виконувати написи на кресленнях стандартним 

шрифтом. 

Нанесення розмірів на елементах деталей. 
 

Мета: Навчитись чітко і виразно робити написи на кресленнях згідно Державного 

стандарту( ГОСТ2.304 -81). Навчитись наносити розміри на елементи деталей. 

Завдання: Чітко і виразно зробити написи на кресленнях згідно Державного стандарту. 

Нанести розміри на елементи деталей. 

Всі написи на кресленнях виконують креслярським шрифтом. Це робить креслення 

більш чіткими й виразними, полегшує їх читання. 

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

звичайно. Конструкцію літер і цифр креслярського шрифту визначено державним 

стандартом. 
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Стандарт встановлює начерки двох видів літер українського і латинського ал 

фавітів:  великих  і малих , арабських  і римських  цифр та деяких знаків для 

умовних  позначень  на кресленнях. 

Висота великих літер у міліметрах, виміряна перпендику- 

лярно до основи рядка, визначає  розмір шрифту.  її познача- 

ють h, (рис. 1, а). Написи на кресленнях виконуютьшриф- 

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

Висота малих літер (її позначають  с, рис. 1 , а ) відпо- 

відає висоті великих літерпопереднього розміру шрифту. Наприклад, для шри 

фту розміру 14 висота малих літер.  дорівнює 10 мм, для розміру 10—7 мм, для 

розміру 7— 5 мм і т. д. 

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

позначаєтьсяd (рис. 10, а). 

Ширина великої літери (позначають g , рис. 10, а ) має дорівнювати 0,6h або 6d. 

Ширина літер А, Д, Ж, М, Ф, X, Ц , Ш , Щ , Ю більша за цю величину 
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на d або 2 d (включаючи нижні і верхні елементи), а ширина літер Г, С, 3 — менша 

на d . Ширина більшості малих літер дорівнює 5 d . Ширина літер а,м , ц , ь дорівнює 

6d, літер ж, т, ф, ї й , щ, ю — 7d, з та с — Ad. 
 

 

 

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

відстаней між рядками. 

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

винятком цифр 1 і 4). 

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

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

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

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

(рис. 1, б). Виконуючи написи на кресленнях, частіше застосовують похилий шрифт. 

Виконання акуратних і чітких написів креслярським шрифтом — справа непроста. 

Щоб забезпечити заданий нахил літер та цифр, рівномірну відстань між ними та між 

словами й рядками, а також щоб полегшити написання літер і цифр, перед виконанням 

написів на кресленнях попередньо розмічають сітку (рис. 11). Написи виконують у два 

етапи. Спочатку тонкими лініями намічають контури літер і цифр. Пересвідчившись, що 

вони написані правильно, їх обводять м'яким олівцем. 

Запам'ятайте, що літери і цифри стандартного шрифту ні в якому разі не викреслюють, 

а пишуть від руки. 

 
 

Завдання: Оформіть аркуш А4. Накресліть задані зображення на А4.. 1 клітинка дорівнює 

5 мм. Поставте розміри. 
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Практична робота 5 - 6. Проеціювання геометричних тіл 

 

 
Практична робота № 5 - 6 Проеціювання геометричних тіл. 

Мета: Удосконалення навиків проеціювання. 

Завдання: На оформленому аркуші А3 рамкою та основним написом виконати 

креслення паралелепіпеда, призми, конуса, піраміди, циліндра у необхідній але достатній 

кількості проекцій та вказати розміри. 

Проектування предметів прямокутної форми на площини проекцій було показане раніше, 

тому для куба і паралелепіпеда дано креслення без проекціюючих променів. 
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Куб і паралелепіпед. На кресленні куба (фіг. 53) досить зазначити один розмір, що 

характеризує довжину, ширину і висоту. На кресленні паралелепіпеда (фіг. 54) нанесені 

три розміри: довжина (В), ширина (А) і висота (Н). 

Шестикутна призма. На фігурі 55 показано прямокутне проектування правильної 

шестикутної призми на фронтальну, горизонтальну і профільну площини. Призма 

розташована основами паралельно площині Н (отже, основи перпендикулярні до площини 

V І W). Бокові ребра призми перпендикулярні площині Н (отже, паралельні площинам V і 

W). 

На фігурі 56 наведено рисунок і креслення призми втрьох прямокутних проекціях — 

фронтальній, горизонтальній і профільній. Два розміри визначають величину правильної 

шестикутної призми: висота призми (Н) і діаметр кола, описаного навколо шестикутника 

(D). 

Циліндр. На фігурі 57 показано проектування циліндра на площини V, Н і W. Циліндр 

розміщений основами паралельно площині Н (отже, перпендикулярно площинам V і W). 

Вісь циліндра паралельна площинам V і W (отже, перпендикулярна площині H). 

На фігурі 58 наведено рисунок і креслення такого циліндра в трьох прямокутних 

проекціях. 

Профільна проекція циліндра нічим не відрізняється від його фронтальної проекції; вона 

наведена лише з метою пояснення способу проектування циліндра 
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на площину W і одержання його профільної проекції. При виконанні креслення циліндра 

або предмета у вигляді циліндра можна обмежитись двома проекціями з трьох, наведених 

на фігурі 58, а саме: фронтальною і горизонтальною. 

Для циліндра зазначають два розміри — діаметр основи циліндра (D) і висоту (Н). 

На проекціях циліндра обов'язково проводять геометричні осі і центрові лінії, як це 

показано на кресленні.Правильна чотирикутна піраміда. На фігурі 59 показано 

проектування правильної чотирикутної піраміди на площини У, Н і 

W. Піраміда розміщена основою паралельно площині H, причому її 

бокові грані нахилені до всіх трьох площин проекцій. 

На фігурі 60 наведено рисунок і креслення піраміди. На кресленні 

піраміди наносять розміри сторін основи піраміди (для правильної 

піраміди вони однакові— А) і висоту (Н) піраміди. 

Прямий круговий конус. На фігурі 61 показано проектування 

прямого кругового конуса на площини Я, V і W. Конус розміщено 

так, що його основа паралельна площині H. Вісь конуса паралельна 

площинам V і W (отже, перпендикулярна площині Н). 

На фігурі 62 наведено рисунок і креслення конуса в трьох 

проекціях. Профільна проекція даного конуса нічим не 

відрізняється від його фронтальної проекції. Отже, при виконанні креслення прямого 

кругового конуса можна обмежитись двома проекціями з трьох, а саме — фронтальною і 

горизонтальною. 

Для конуса зазначають теж два розміри — діаметр основи конуса (D) і висоту (Н). На 

проекціях конуса наносять геометричні осі і центрові лінії. 

Куля. На фігурі 63 показано креслення кулі. Всі три її проекції однакові, тому кулю 

досить      зобразити      в      одній      проекції      з       доданням       напису      «Сфера». 

Для визначення за кресленням форми деталі необхідно уважно роздивитися проекції і, 

порівнюючи їх між собою, з'ясувати, які геометричні тіла вони зображають. 

Спробуємо прочитати креслення деталі (фіг. 64). 

1. З кутового штампа (основного напису) дізнаємось, що на кресленні зображено деталь, 

яка називається корпусом підп'ятника. Матеріал, з якого вона буде виготовлена,— чавун. 

Напис на штампі М1 : 1 свідчить, що креслення виготовлене в масштабі 1:1, тобто деталь 

зображено в натуральну величину. 
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За фігурами проекцій визначаємо, що зовнішня форма 

підп'ятника складається з паралелепіпеда і циліндра, який 

примикає до середини його верхньої основи. У верхній 

частині циліндра є ненаскрізний (глухий) отвір. Два 

наскрізних циліндричних отвори проходять через 

паралелепіпед. Після такого розгляду можна уявити собі 

деталь в цілому (фіг. 65). 
 

 

 

Практична робота № 7 - 8 Пересічення двох фігур 
 

Мета: навчитись будувати креслення перетину двох багатогранників. 

Завдання: Виконати креслення перетину багатогранників. 

Забезпечення завдання: плакат, опорний конспект, картки-завдання, 

зразки виконаних робіт, підручник, моделі, предмети. В.Є.Михайленко 

Інженерна та комп’ютерна графіка. 

Дані для виконання: Розміри зображення повинні бути в відповідності із 

заданими деталями. 
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Побудувати лінії пересічення поверхонь призм та аксонометричну проекцію. 
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15  

Практична робота № 9 - 10 : Побудова третьої проекції та знаходження точок на 

різних проекціях 

Мета: Розвиток аналітичного мислення. 

Завдання: 1. Виконати креслення деталі, зобразити третій вигляд 

2. Знайти проекції точок. 

Забезпечення завдання: деталі, плакат, опорний конспект, картки-завдання, зразки виконаних 

робіт, підручник, моделі, предмети. Л1 В.Є.Михайленко Інженерна та комп’ютерна 

графіка. Ст.14-15 
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Практична робота № 11 – 12. Виконання креслень деталей у аксонометричних 

проекціях 

 

Завдання: Побудувати в зошиті для практичних робіт задані моделі в аксонометричних 

проекціях. 
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Практична робота № 13 - 14. Креслення трьох виглядів за наочним зображенням 

 
Мета: узагальнити та закріпити одержані на лекціях знання. 

 

Завдання: Побудувати в зошиті для практичних робіт задані моделі в прямокутних 

проекціях у необхідній кількості виглядів. Проставити розміри. 
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Практична робота №15 – 16. Креслення деталей з розрізами. 

Мета: узагальнити та закріпити одержані на лекціях знання. 

Завдання: Побудувати на аркушах А3 задані моделі з розрізами. 

1) з’єднати половину фронтального розрізу з половиною вигляду зпереду; 
2) замінити вигляд зліва розрізом А-А; 

3) замінити вигляд зпереду розрізом А – А; 

4) замінити вигляд зліва розрізом А – А. 
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Практична робота № 17 – 18. Креслення деталі з перерізом. 

Мета: узагальнити та закріпити одержані на лекціях знання. 

Завдання: Побудувати на аркушах А3 задані моделі з перерізами. Виконати головний 
вигляд деталі та вказані перерізи. На побудові зображень нанести розміри 
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Практична робота №19 -22 Зображення ескізу креслення. 

Мета: Вміти виконувати ескізи і за ними зображати робочі креслення. 
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Практична робота № 24 – 27. Виконання складального креслення. Складання 

специфікації. 

Завдання: Побудувати на аркушах А3 в клітинку задані моделі за правилами ескізів. На 

побудові зображень нанести розміри. За заданими ескізами на аркушах А3 побудувати 

прямокутні проекції моделей та їх наочне зображення. 
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Практична робота № 23 -24 Виконання робочого креслення. 

Мета : Вміти будувати робочі креслення деталей. 

Завдання: Побудувати робочі креслення валу на А3, збільшивши в масштабі 2 : 1. 
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Практична робота № 25 - 28 Виконання складального креслення, складання специфікації 

 

Мета : Вміти виконувати складальні креслення складальних одиниць та складати 

специфікацію. 

Завдання: Побудувати на аркушах А3 складальне креслення. На аркуші А4 побудувати 

специфікацію до побудованої складальної одиниці. 



25  

 



26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Практична робота Виконання складального креслення та заповнення специфікації 
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Практична робота 29 – 30. Умовні літеро – цифрові позначення на електричних 

схемах. Виконання електричної схеми та її читання. 

Мета: Уміти читати схеми. Знати умовні літерно – цифрові позначення на схемах.. Виконувати 

електричні схеми. 

Завдання: Прочитати та виконати схеми та скласти специфікації до схем. 

 

Читаючи електричні схеми, потрібно додержуватись таких правил. 

 

1) Спочатку визначають тип і призначення схеми, для чого читають основний 

напис і знайомляться з указаними на ній та в описі технічними вимогами. 

 

2) Після ознайомлення з загальними даними з’ясовують, які елементи входять до 

складу схеми. Основними елементами електричних схем є джерела живлення 

(електрична мережа, акумуляторні та гальванічні батареї), антени, 

трансформатори , різні види електричних ламп, котушок індуктивності, 

конденсаторів, перемикачів. 

 

3) З’ясовують, як працює пристрій в цілому, для чого встановлюють шляхи 

походження електричних струмів на її ділянках. 

 

4) Читання схеми зі входу або з кінця пристрою. 

 

5) Розпочинають вивчення окремих елементів, установлюють їх призначення в 

схемі і значення параметрів специфікацією. 

 

6) Шляхи, по яких проходить струм у кожному колі, встановлюють, починаючи 

від джерела живлення, або від тих точок, до яких підводиться струм 

(наприклад, контакти 5,6, з’єднувача х4) і.т.д. 
 

Плавне ввімкнення підсилювача потужності. 
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Автоматичне управління водяним насосом. 
 
 

 

Таймер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципова схема блоку живлення 
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Завдання на екзамен 

Джерело живлення зі стабілізацією 

 

Сигналізатор розрядки 
 

Звуковий індикатор 
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Практична робота № 31 – 32. Умовні літеро – цифрові позначення на кінематичних 

схемах. Виконання кінематичної схеми та її читання. 

Мета: Сформувати тверді уміння та удосконалити навики читання схем. 
 

Завдання: Накреслити кінематичну схему. За правилами прочитати уже накреслені схеми. 
 

Без кінематичної схеми неможливо уявити жоден вид обладнання. Мова йде як про 

автомобілі, тракторах, верстатах, так і про більш простих типах механізмів. В цілому 

кінематика являє собою спеціальний відділ в механіці, який спрямований на вивчення 

властивостей ланок механізмів. Наука дозволяє провести кінематичний аналіз за 

допомогою вивчення траєкторій руху ланок, визначення точок, положень і швидкостей 

елементів. Досягнення кінцевого результату неможливо без обґрунтування поняття 

"кінематична схема", про що і піде мова в даній статті. 

Якщо коротко відповісти на це питання, то кінематична схема - це документ, на якому 

зображені всі механічні ланки із зазначенням розмірів. Дуже часто ланки схеми називають 

кінематичними парами. Якщо дати визначення науковою мовою, то це сполучені тверді 

елементи в кількості 2 штук, які завдяки умовам зв'язку обмежують рух один одного. 

 

 

Умовні графічні позначення для кінематичних схем 

 

Найменування 
Наочне 

зображення 

Умовне 

позначення 

Вал, вісь, валик, стрижень, шатун і ін. 
 

 

 

 

Підшипники ковзання і кочення на валу (без 

уточнення типу): 

 

а - радіальний 

 

б - завзятий односторонній 

 

 

 

 

 

 

З'єднання деталі з валом: 

а - вільний при обертанні 

б - рухоме без обертання 

в - глухе 

 

 

 

 

 

 

З'єднання валів: 

 

а - глухе 

 

б - шарнірне 
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Муфти зчеплення: а - кулачкова одностороння 

б - кулачкова двостороння 

в - фрикційна двостороння (без уточнення типу) 

  

Шків ступінчастий, закріплений на валу 

 

 

 

 

 

Передача плоским ременем відкрита 

 

 

 

 

Передача ланцюгом (без уточнення типу ланцюга) 

 

 

 

 

Передачі зубчасті (циліндричні): 

а - загальне позначення (без уточнення типу зубів) 

б -з прямими 

в -с косими зубами 

 

 

 

 

Передачі зубчасті з пересічними валами (конічні): 

а - загальне позначення (без уточнення типу зубів) 

б -з прямими 

в - зі спіральними 

г - з круговими зубами 

 

 

 

 

Передача зубчаста реечная (без уточнення типу 

зубів) 

 

 

 

 

Гвинт, що передає рух 
 

 

 

 

Гайка на гвинті, передавальному рух: 

а - нероз'ємна 

б - роз'ємна 

 

 

 

 

Електродвигун 

 

 

 

 

Пружини: 

а - стиснення 

б - розтягування 

в - конічні 

 

 

 

 

   

 

 

Виконання та читання кінематичних схем: 
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Практична робота № 33 -34 Умовні літеро – цифрові позначення на пневматичних та 

гідравлічних схемах. Виконання пневматичної схеми та її читання. 

Мета: Сформувати тверді уміння та удосконалити навики читання схем. 

Завдання: Накреслити гідравлічну схему схему. За прочитати схему. 

Проста принципова схема гідроприводу обертального руху з об'ємним регулюванням 

показана на рис.1, а. Електродвигун 2 обертає регульований насос 3, який подає масло в 

гідросистему з гідробака 1 через фільтр 4 в нерегульований гідромотор 5, що обертає 

робочий орган 8. Гідроапарати: 6 - запобіжний клапан, 7 - підпірний клапан. 

Таблиця 1 

Умовні позначення на гідравлічних схемах 

ГОСТ 2.780-68, ГОСТ 2.782-68, ГОСТ 2.721-74 

Умовне 

позначення 

 

Назва 
Умовне 

позначення 

 

Назва 

Лінії зв’язку 

(трубопроводи) 

 
Регулюючий орган 

 

 

 
- всмоктування, напору, 

зливу 

 

 

- нормально 

закритий 

 
 

 

- управління 

 

 

- нормально 

відкритий 

 
 - дренажні Клапани 
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З’єднання ліній зв’язку 

 
 

 

- запобіжний з 

власним 

управлінням 

(прямої дії) 

 

 

 

Перехрещування лінії 

зв’язку 

 

 

- диференційний 

(що підтримує 

тиск р1-р2=const) 

 
 

 

 
Трубопровід гнучкий 

Гідроциліндри 

двосторонньої 

дії 

 

 

 

 

 
Підвід рідини 

 

 

- з 

одностороннім 

штоком 

 

 

 

Злив рідини 

 

 

- з двостороннім 

штоком 

 

 
 

 
Гідробак 

 
 

 

- з 

диференційним 

поршнем 

 
 

 

 
Фільтр 

 

 

- плунжерний 

односторонньої 

дії 

Умовне 

позначення 

 

Назва 
Умовне 

позначення 

 

Назва 

Насоси Розподілювачі 
 

 

 

- з постійним 

потоком 

 

 

- чотирьохлінійний 

двопозиційний 

 

 

 

- регульовані 

 

 

- чотирьохлінійний трьох- 

позиційний 

 
Гідродвигуни 

Типи управління 

розподілювачем 

 

 

 

- з постійним 

напрямком потоку 

 

 

 

- ручне 

 

 

 

- регульовані 

 

 

 

- від кулачка 
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Гідроклапан 

зворотній 

 

 

 

- пружиною 

 
 Кран 

 

 
- від рукоятки з фіксатором 

 

Дроселі 

 

 
- від 

електромагніта 

 

 

 - нерегульований 
 

 - гідравлічне 

 

 - регульований 
 

 - електрогідравлічне 

 

 

 

Гідропідсилювач 

 

 

Камера мембранна 

двосторонньої дії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. рис.1 

Схема гідропривода поворотно-поступального руху з дросельним регулюванням на 

виході представлена на рис. 14, б. Масло з гідробака 1 нагнітається насосом 3 в систему, 

проходячи через фільтр 4, гідророзподілювач 5, гідроциліндр 6 і дросель 7, яким 

регулюють швидкість потоку рідини в системі (розподільником - напрям цього потоку). 

В середньому положенні обидві порожнини гідроциліндра з’єднано між собою, тому 

поршень і пов'язаний з ним стіл нерухомі. При перемиканні розподільника управо 

масло прямує в ліву порожнину гідроциліндра, а з правої порожнини поступає на злив. 

В результаті поршень і стіл рухаються управо. Перемиканням розподільника в ліву 

позицію змінюють напрям потоку масла, що поступає в гідроциліндр, і тим самим 

реверсують стіл. Надмірний потік масла з системи зливається через переливний клапан 

8. 
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Насос 

манометр 

 

Закривка 

Зворотній клапан 

 

Теплообмінник 

Термометр 

Подаючий та зворотний трубопроводи 

від теплових мереж 

Подаючий та зворотний 

трубопроводи опалення 

Подаючий та зворотний трубопроводи 

від теплових мереж 

Трубоводи холодної води 
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Практична робота № 33 – 38. Робота з системою координат,об’єктною прив’язкою, 

допоміжними командами(відміна дій, отримання допомоги). Знайомство з командами 

побудови елементарних об’єктів. Властивості об’єктів (щари, робота з кольором, вага 

(товщина ліній,), копіювання властивостей) 

Мета: Сформувати тверді уміння та удосконалити навики використання графічних 

редакторів.. 

Завдання: Засвоїти знання і оволодіти уміннями використання системи координат, 

прив’язки, допоміжних команд та властивостями об’єктів. 

У програмі autocad положення точок об'єктів можна задавати різними способами. Один 

із способів завдання положення - робота з системами координат в autocad. У autocad 

існують 2 типу систем координат: абсолютні і відносні. 

Чим же відрізняються абсолютні та відносні координати в autocad? 

При використанні абсолютних координат положення точок задається щодо деякої 

строго фіксованою точки - початку координат. Координати в autocad вводяться з 

клавіатури в командний рядок. Записуються абсолютні координати за таким правилом. 

Спочатку вводиться координата точки по горизонтальній осі абсцис X, потім ставиться 

кома і вказується координата по вертикальній осі ординат Y. При тривимірному 

моделюванні в autocad можна також вказувати третю вісь - вісь аплікат Z, оскільки 

робочий простір autocad тривимірне. При завданні координат потрібно враховувати, що 

в числі координати ціла частина відділяється від дробової точкою, а не коми. 

Наприклад, якщо координата по X дорівнює 16, а координата по Y 16,5 то вводити 

координати потрібно наступним чином: 16,16.5. Якщо вказати 16, 16,5, то autocad 

вирішить, що Ви вказали відстань по осі X - 16, по осі Y - 16, а по осі Z - 5, і положення 

точки буде вказано невірно. 

Основою необхідної для розуміння логіки побудов в багатьох САПР (в нашому випадку 

AutoCAD) є вміння працювати з системою координат, супутніми командами і 

властивостями. Саме з цього Ми почнемо з вивчення ССК(світова система координат). 

ССК це звичайна прямокутна система координат, початком якої є точка 

з координатами {0, 0} лежить на перетин осей Х і Y (при створенні нового файлу 

перехрестя осей розташовується в лівому нижньому кутку простору моделі). Кожен 

побудований об'єкт має характерні точки, з присвоєними їм координатами, які 

відповідають за стан об'єкта в просторі моделі щодо початку координат МСК. 

Визначальні точки примітивів: 

Відрізок - початкова і кінцева точки. 

Полілінії і багатокутники - вершини. 

Кола, дуги, спіралі - центральна точка. 
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Рис 1. Визначальні точки і абсолютні координати простих і складних примітивів 

Для побудови відрізка за абсолютними координатами необхідно вибрати інструмент 

відрізок (вкладка головна - панель малювання - відрізок), в командному рядку ввести 

координати першої точки (спочатку коор. По Х потім, через кому, коор. По Y), 

натиснути Enter, після чого потрібно ввести координати другої точки відрізка, 

натиснути Enter і для закінчення побудови Esc. 

СПОСОБИ ВВЕДЕННЯ КООРДИНАТ 

Тепер давайте визначимося із способами введення координат. На ряду з абсолютними 

координатами (відраховуються від початку МСК) розглянутими вище, існують відносні 

координати, які відкладаються від попередньо побудованої точки, для того що б 

вводити відносні координати потрібно перед координатою Х поставити @ (наприклад 

@ 20,50 при такому введенні визначальна точка побудується на 20 одиниць вище і на 50 

одиниць правіше попередньої побудованої точки, а не щодо початку МСК.) 

Для третього способу введення використовуються полярні координати. Даний спосіб 

застосовується, коли відома довжина відрізка і кут щодо позитивного напрямку осі Х. 
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За замовчуванням позитивне значення величини кута відкладається проти 

годинникової стрілки, від'ємне значення за годинниковою стрілкою. Звернемось 

наприклад 
 

 

 

 

 

Тут зображений відрізок довжиною 8 одиниць повернений на 225 щодо Х + 

Початкова точка побудована за допомогою абсолютних координат -2, -2 

а для побудови кінцевої точки за допомогою полярних координат в командний рядок 

потрібно ввести 8 <225, 

 

де: 8 - довжина відрізка; 

 

<- Позначення кута; 

225 - кут на який потрібно повернути відрізок (відкладається від додатного напрямку 

осі Х ПСК першої точки проти годинникової стрілки). 
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Об’єктна прив’язка. 

Об’єктна прив’язка – найбільш швидкий спосіб точно вказати точку на об’єкті, не 

обов’язково знаючи її координати, а також побудувати допоміжні лінії. Наприклад, 

об’єктна прив’язка дозволяє побудувати відрізок від центра окружності, від середини 

сегмента полілінії, від реального або видимого перетину об’єктів. Об’єктну прив’язку 

можна задати в будь-який момент, коли AutoCAD очікує введення координат точки. 

Розглянемо деякі види об’єктних прив’язок (табл.1). 

 
Об’єктні прив’язкиТабл.1 

 

Назва Опис Ілюстрація 

 

 
Зсув 

Встановлення тимчасової базової точки для побудови 

наступних точок. Використовується в сполученні з іншими 

режимами об’єктної прив’язки і відносних координат, 

оскільки досить часто потрібно визначити точку, у якої 

відомі координати щодо деякої точки вже намальованого 

об’єкта. 

 

 
 

 

Кінцева точка 
Прив’язка до найближчих кінцевих точок об’єктів 
(відрізків, дуг, поліліній і т.п.) 

 

 

Середня точка 
Прив’язка до середніх точок об’єктів (відрізків, дуг і т.п.)/І 

Т.І./ 

 

 

Перетинання Прив’язка до точок перетинань будь-яких об’єктів 
 

Передбачуване 

перетинання 

Прив’язка до точки видимого на екрані передбачуваного 

перетинання 

 

 

Продовження 

об’єкту 
Прив’язка до уявного продовження лінії 

 

 

Точка центру Прив’язка до центра дуги, окружності або еліпса 

 

 

 
Квадрант 

Прив’язка до найближчого квадранта (точці, розташованої 

під кутом 0, 90, 180 або 270° від центра дуги, кола або 

еліпса) 

 

 

Дотична 
Прив’язка до точки на дузі, колі, еліпсі або плоскому 

сплайні, що належить дотичній до іншого об’єкту 

 

 

Нормаль 
Прив’язка до точки об’єкта, що лежить на нормалі до 

іншого об’єкта або до його уявного продовження 

 

 

Паралель Прив’язка об’єктів до паралелей 

 

 

Вузол Прив’язка до геометричного об’єкта «точка» 

 

 

 

 
Приклад 1. Накреслити два вкладених один в один прямокутника, про які відомо: 

Ø координати лівого нижнього і правого верхнього кутів зовнішнього становлять 

відповідно (0, 0) і (200, 150) 
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Ø координати лівого нижнього і правого верхнього кутів внутрішнього знаходяться на 

відстані 50 і 20 по відповідним осям від кутів зовнішнього. 

Послідовність дій для виконання: 

 

1. вибрати команду Накреслити прямокутникдля зовнішнього прямокутника 

2. у відповідності з запитом у командному рядку визначити координати першого 

кута 0, 0 і другого кута 200, 150 

3. вибрати команду Накреслити прямокутникдля внутрішнього прямокутника 

4. у якості координат першого кута із панелі об’єктної 

прив’язки вибрати  (зсув), а потім  (кінцева точка) і клацнути лівою 

кнопкою миші в околі лівої нижньої точки зовнішнього прямокутника 

5. задати відносні координати зміщення по осям @50, 20(вправо і вгору) 

6. аналогічно визначити координати другого кута внутрішнього прямокутника, 

тільки для нього зміщення по осям складає@–50, –20(вліво і вниз від правого 

верхнього кута зовнішнього) 
 

Рис.10 Приклад використання об’єктної прив’язки 

В результаті виконаних дій креслення буде виглядати приблизно так, як на рис.10 

(розмірів не буде, вони показані для наочності) 

Приклад 2. Накреслити два кола зі спільним центром, що має координати (0, 0), і 

відповідними радіусами 200 і 100. 
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Послідовність дій для виконання: 

1. вибрати команду Накреслити коло для зовнішнього кола 

2. у відповідності з запитом у командному рядку визначити координати центра кола 0, 

0 і радіус200 

3. вибрати команду Накреслити коло для внутрішнього кола 

4. у якості координат центра кола із панелі об’єктної прив’язки вибрати  (точка 

центру) і клацнути лівою кнопкою миші в околі центру зовнішнього кола 

5. задати радіус внутрішнього кола 100. 

 

Властивості обєктів: 

щари, робота з кольором, вага (товщина ліній,), копіювання властивостей) 

Шар – це сукупність параметрів креслення графічних об’єктів різних типів. Шари 

існують для того, щоб не перемикати власноруч поточні установки креслення для 

кожного типу ліній. Вважається, що кожному типу лінії в кресленні відповідає один 

шар. Шари, що накладаються один на другий, утворюють фінальне креслення. 

Можна також використовувати шари для розміщення на них окремих об’єктів 

креслення. Створенням, видаленням і редагуванням властивостей шарів 

керує диспетчер властивостей шарів (рис.13). 
 

Рис.13 Диспетчер властивостей шарів 

 

 
Розглянемо ті властивості шару, що інтуїтивно не досить зрозумілі: 

Ø Включення/Виключення шару здійснюється, якщо необхідно тимчасово прибрати 

з креслення всі об’єкти даного шару 

Ø Заморожування шару– це його часткове відключення 

Ø Блокування шару–це захист його об’єктів від випадкового видалення 

Ø Колір шару– колір примітивів заданого шару 



43  

Ø Тип лінії–тип лінії, яким будуть вимальовуватись всі примітиви, що належать шару 

Ø Товщина лінії– вага (товщина) лінії, якою будуть вимальовуватись всі примітиви, 

що належать шару 

Ø Стиль друкування– стиль друкування для заданого шару 

Ø Друкування– дозвіл/заборона виводу шару на друкування 

Інформація про поточний шар представлена на панелі шарів (рис.3). Панель 

властивостей об’єктів, яка зазвичай знаходиться праворуч від панелі шарів (рис.4), 

містить: колір об’єктів,типи ліній об’єктів, вагу ліній об’єктів. При роботі з шарами 

слід дотримуватися правила: усередині даного шару для всіх об’єктів необхідно 

встановити атрибут ПоСлою. Тоді при змінах у вікні диспетчера властивостей шарів 

(рис.13) для даного шару зміни відбудуться для всіх об’єктів шару. 

 
 

Елементарні команди побудови об’єктів. 

Палітра властивостей призначена для змінення параметрів вже створених об’єктів. 

Для того, щоб нею скористатися, слід у контекстному меню виділеного об’єкту вибрати 

пункт Властивості, або натиснути кнопку на панелі інструментівСтандартна. У 

вигляді закріпленої панеліпалітра властивостей для виділеного об’єкту «коло» 

виглядає так (рис.14): 
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Точка 

Наказ, що формує точку, викликається з головного меню 

командою Креслення →Точка або натисканням на піктограму Точка  панелі 

інструментів Креслення. Точка визначається вказівкою її координат. Точка не має 

фізичного розміру, тому існують стилі відображення точок, які викликаються 

командою головного меню Формат →Відображення точок(рис.15). 
 

Рис.15 Вікно стилів відображення точок 

Точки можуть використовуватися як вузли або посилання для об’єктної прив’язки і 

відліку відстані. Існують також способи розмітки або розділення об’єктів на частини за 

допомогою точок. 

Відрізок або лінія є основним графічним об’єктом AutoCAD. Викликається з 

головного меню командою Креслення → Відрізок або натисканням на 

піктограму Відрізок панелі інструментів Креслення. КомандаВідрізок створює 

серію відрізків від заданої точки, при цьому наступні відрізки починаються з кінців 

попередніх. Для завершення процесу креслення відрізків слід натиснути 

клавішу Enter, а відміни всієї серії –Esc, а для відміни останнього відрізку – 

опціюВідмінити. 

Якщо відрізок відмітити, то можна побачити три характерні точки: за кінцеві його 

можна розтягувати і змінювати напрямок, а за центральну – 

переміщувати (рис.16). Цей процес називаєтьсяредагуванням за допомогою ручок. Він 

дуже зручний і використовується для всіх графічних примітивів AutoCAD. 
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Рис.16 Редагування за допомогою ручок 

Приклад. Накреслити прямокутний трикутник, катети якого дорівнюють 300 

(відкладати по осі X вправо) і 400 (відкладати по осі Y вверх). Почати креслення з 

точки, координати якої (100,200). 

Послідовність дій для виконання: 

 

1. Виконати командуКреслення → Відрізокабо  

2. Задати координати першої точки 100, 200 

3. Наступну точку знайти одним з трьох способів: 

 

а. За допомогою полярного відстеження по горизонталі (кут 0°) задати розмір першого 

катету: 300 

б. Задати відносні координати 

@300,0 

в. Задати абсолютні координати 

400,200 (незручно!) 

 

1. Наступну точку знайти 

одним з трьох способів: 

 

а. За допомогою полярного 

відстеження по вертикалі (кут 90°) 

задати розмір другого катету: 400 

б. Задати відносні координати 

@0,400 

в. Задати абсолютні координати 

400,600 (незручно!) 

 
1. Повернутися до першої 

точки, тобто замкнути 
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контур: З(Замкнуть) для російськомовного AutoCAD, або С(Close) для 

англомовного. 

 

В результаті отримаємо креслення (рис.17): 

Рис.17 Приклад використання команди Відрізок 

Полілінія– це зв’язана послідовність лінійних і дугових сегментів постійної або 

змінною товщини. Найбільш яскравим прикладом використання полілінії є зображення 

стрілок (наприклад, для мітки розрізу або значка «Перевернуто» – рис.18). 

Викликається з головного меню командоюКреслення → Полілінія або натисканням 

на піктограму Полілінія  панелі інструментівКреслення. 
 

 
Рис.18 Приклад використання команди Полілінія 

Запити команди Полілінія (див. вікно командних рядків): 

 

1. вказати початкову точку полілінії 
2. вказати наступну точку або один з ключів(натискання виділеної (найчастіше – 

це перша велика) букви викликає потрібний режим): 

 

- перейти в режим дуг 

- замкнути поліліію відрізком 

- задати напівширину, тобто відстань від осьової лінії широкого сегменту до краю 

- задати довжину сегменту 

- скасувати останній створений сегмент 

- задавати ширину наступного сегмента (запит початкового і кінцевого значення) 

 

Мультилінія– це набір паралельних прямих, які будуються по заданому маршруту 

(лінії, що проходить вздовж осі). За замовчуванням будуються дві паралельні прямі, 

вісь яких проходить по верхній. 

Викликається з головного меню командоюКреслення → Мультилінія. 

Існує поняття стиль мультиліній. На одному кресленні можна зберегти декілька типів 

мультиліній для побудови різних типів об’єктів (наприклад, стін на плані будівлі). 

Діалогове вікно налаштування стилів викликається командою Формат → Стилі 

мультиліній. Там визначається кількість паралельних ліній, їх розташування, тип і 

колір кожної (рис.19) 
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Багатокутники являють собою замкнуті полілінії; вони можуть мати від 3 до 1024 

сторін рівної довжини. Багатокутник можна побудувати або вписавши його в уявну 

окружність, або описавши навколо неї, або задавши початок і кінець однієї з його 

сторін. Так як довжини сторін багатокутників завжди рівні, з їх допомогою легко 

будувати квадрати і рівносторонні трикутники. 

Викликається з головного меню командоюКреслення → Багатокутник або 

натисканням на піктограму Багатокутник  панелі інструментів Креслення. 

Запити команди Багатокутник: 

 

1. вказати кількість сторін багатокутника 

2. вказати центр багатокутника (або ключ вказівки однієї сторони) 

3. задати параметр розміщення для центра багатокутника: 

 

- вписаного в коло 

- описаного навколо кола 

 

- вказати радіус кола. 

 

Викликається з головного меню командою Креслення → Прямокутник або 

натисканням на піктограму Прямокутник  панелі інструментів Креслення. 

Запити команди Прямокутник(за замовчуванням прямокутник будується по двом 

протилежним кутам): 

 

1. Задати місцезнаходження одного з кутів прямокутника, або вибрати одну із опцій 

2. Задати протилежний кут прямокутника, або вибрати одну із опцій 

 

Опції команди Прямокутник: 

- Фаска (Chamfer) – побудова прямокутника зі зрізаними кутами. Після вибору опції 

слід послідовно ввести два значення, які будуть зрізані с двох сторін кожного з кутів 

прямокутника 
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- Спряження (Fillet) – побудова прямокутника з округленими кутами. Після вибору 

опції слід ввести радіус спряження кутів прямокутника 

- Ширина (Width) – завдання товщини лінії для побудови прямокутника 

- Висота (Thickness) і Рівень (Elevation) – опції, що використовуються для 

трьохвимірних побудов 

Приклад 1. Накреслити прямокутник, координати лівого нижнього кута якого (50, 70), 

довжина дорівнює 200, а ширина 150. 

Послідовність дій для виконання: 

 

1. Виконати командуКреслення → Прямокутник або  

2. Задати координати лівого нижнього кута 50,70 

3. Задати координати правого верхнього кута, що відстоїть від лівого нижнього по 

осі X на 200 вправо, а по осі Y на 150 вверх, тобто @200,150 

 

В результаті отримаємо креслення (рис.20): 
 

Рис.20 Приклад використання команди Прямокутник 

Приклад 2. Накреслити прямокутник, координати лівого нижнього кута якого (50, 70), 

довжина дорівнює 200, а ширина 150. Зрізати с двох сторін кожного з кутів 

прямокутника по 15. 

Послідовність дій для виконання: 

 

1. Виконати командуКреслення → Прямокутник або  

2. Задати опцію Фаска і ввести два значення: 15 по осі X і 15 по осі Y 

3. Задати координати лівого нижнього кута 50,70 

4. Задати координати правого верхнього кута, що відстоїть від лівого нижнього по 

осі X на 200 вправо, а по осі Y на 150 вверх, тобто @200,150 

5. 5. В результаті отримаємо креслення (рис.2) 
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Команда здійснює переміщення одного або групи обраних об’єктів, не змінюючи їхніх 

 

 

В AutoCAD об'єкти можна легко редагувати, змінюючи їх форму та розташування. 

Команди редагування можуть бути викликані з панелі інструментів Редактирование, 

екранного меню або з командного рядка. 

Вибір об’єктів, які потрібно змінити, можна робити як до, так і після виклику команди. 

Команда „Стереть” 

 Команда використовується для видалення (стирання) одного або кількох об’єктів. 

Попередньо виділені об’єкти можна також видалити звичним способом з клавіатури 

клавішею Delete. 

 

Команда „Перенести” 

розмірів та орієнтації. Після виклику команди, якщо ще не були обрані об’єкти для 

переміщення, зробіть це. Далі в командному рядку з’явиться запитБазовая точка или 

[Перемещение]:. Для варіанта «базовая точка/вторая точка» спочатку задається довільна 

точка креслення, яка буде базовою, а потім положення, яке вона повинна зайняти після 

переміщення. У якості базової можна брати будь-яку точку екрана, але зазвичай для 

наочності вказується вершина одного з об’єктів або його характерна точка (рис. 6). 

При виборі параметра Перемещение потрібно вказати відносне зміщення вздовж 

координатних осей всіх точок об’єкту відносно його початкового положення. 

Наприклад, якщо задати переміщення 10,20, об’єкт переміститься на 10 одиниць у 

напрямі осі Х і на 20 одиниць у напрямі осі У. 

 

Команда „Копирование” 

 Команда призначена для копіювання наявного об’єкта однократно або багаторазово. 

При цьому вихідний об’єкт зберігається. При копіюванні об’єкта потрібно вказати 

базову точку і положення другої точки, у яку переміщається базова точка, або відносне 

зміщення. 

Способи копіювання об’єктів аналогічні способам переміщення. Різниця між ними 

полягає тільки в тому, що при переміщенні вихідний об’єкт стирається і з’являється на 

новому місці, тоді як при копіюванні він не видаляється, а на новому місці з’являється 

його копія. 

Команда «Подобие» 

 Команда застосовується для побудови нових об’єктів, подібних за формою до 

обраного наявного. Розміщення нового об’єкту задається або відстанню до вихідного 

об’єкта, або вибором точки, через яку він має проходити. 

У відповідь на запит Укажите расстояние смещения или 

[Через/Удалить/Слой]: потрібно вказати величину зміщення відносно вихідного 

об’єкта. Потім задаємо сторону зміщення, вказавши курсором будь-яку точку з того 
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Ця команда дозволяє створювати дзеркальне відображення виділеного об’єкта щодо 

боку об’єкта, з якого потрібно побудувати подібний. На вказаному місті з’являється 

новий об’єкт, аналогічний вихідному. 

Якщо обрати опцію Через, потрібно вказати конкретну точку, через яку має пройти 

подібний об’єкт. В цьому випадку він копіюється зі зміною розміру. Таким чином 

можна створювати концентровані кола, багатокутники. 

Команда «Поворот» 

 Застосовується для повороту об'єкта або групи об'єктів навколо заданої базової 

точки. Точка відліку системи координат розташовується в обраній базовій точці. 

Поворот можна здійснити як на абсолютний кут, так і на відносний. Задання 

абсолютного кута повороту призводить до зміни поточного кута повороту об’єкту на 

вказаний. Відносний кут повороту означає, що об’єкти повертаються навколо базової 

точки на цей кут по відношенню до свого поточного положення. 

На запит команди Угол поворота или [Копия/Опорный угол] <0>: кут повороту можна 

задати або за допомогою миші, або ввести з клавіатури. 

Нагадаємо, що за умовчанням відлік кутів ведеться відносно горизонтальної осі, 

направленої вправо, проти ходу годинникової стрілки. Якщо потрібно повертати об’єкт 

в інший бік, величина кута задається зі знаком «−». 

Команда «Зеркало» 

обраної осі симетрії (рис. 7). У відповідь на запити команди, вказуємо мишею на екрані 
першу та другу точки осі відображення, або задаємо їх координати в командному рядку. 

Також надається можливість або зберегти об’єкт-оригінал, або видалити його. 

Команда «Массив» 

 Команда дозволяє створювати копії об’єкта в прямокутному або круговому масиві. 

Команда аналогічна команді Копировать, але при необхідності копіювання об’єкта у 

великій більш ефективна 

 

.  
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Рис. 8 Діалогове вікно команди Массив 

 

Після запуску команди з’являється діалогове вікно для введення параметрів масиву (рис. 

8). Якщо обрано прямокутний масив, необхідно вказати число рядків і стовпців (цілі 

числа), вказати відстані між елементами масиву і кут нахилу. Введені числа можуть 

бути як додатними, так і від’ємними – від цього залежить розташування масиву. 

Якщо обрано створення кругового масиву необхідно вказати: центр, навколо якого по 

колу буде скопійовано обраний об’єкт; спосіб побудови кругового масиву; кількість 

елементів та кут між ними; вказати, чи треба повертати елементи масиву при 

розміщенні їх по колу (змінювати їх орієнтацію). 

Обрані параметри відображаються у вікні попереднього перегляду шаблона масиву. 

Команда «Растянуть» 

 Команда дозволяє розтягувати об’єкт шляхом переміщення його частини (рис. 9). 

Вибір дозволяється здійснювати тільки січною рамкою. При цьому об’єкти, що цілком 

потрапили в рамку, не змінюють свою форму, а тільки переносяться з місця на місце, а ті, 
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що пересічені рамкою, можна змінювати. Положення кінцевих точок та вершин, які 

знаходяться поза рамкою, залишаються незмінними. Об’єкт, який переноситься, не 

втрачає зв’язків у загальному зображенні. За допомогою цієї команди зручно, наприклад, 

видовжувати або скорочувати відрізки. 

 

Команда «Обрезать» 

 Команда дозволяє видалити частину об’єкта, що виступає за зазначені границі (рис. 

10). Для побудови границі об’єкта можна задати одну або кілька ріжучих кромок. Якщо 

необхідно розбити об’єкт, будується дві границі відсікання і видаляється частина 

об’єкта, розташована між ними. 

У відповідь на запити команди спочатку потрібно вказати об’єкти, які служитимуть 

ріжучими кромками. Далі вказуємо об’єкти, які обрізуються. 

Необхідний контур можна побудувати і в процесі виконання однієї команди, оскільки в 

одному сеансі один і той самий об’єкт може бути як ріжучою кромкою, так і об’єктом, 

який обрізується. Тобто зручно відразу виділити всі об’єкти, з якими працюємо, а потім 

лівою клавішею миші вказувати на елементи, які потрібно підрізати. Якщо на перший 

запит команди натиснути Enter, всі об’єкти виберуться як потенціальні границі 

відсікання. В цьому разі об’єкт обріжеться до найближчого, що підходить для 

використання його як кромки. 

Команда «Удлинить» 

 Команда призначена для подовження об'єктів до заданих граничних кромок з явним 

або неявним перетинанням. Як граничні кромки можуть виступати більшість об'єктів 

AutoCAD, у тому числі текст. Подовжуватися можуть не замкнуті об'єкти. 

Щоб скористатися командою, необхідно спочатку вказати об’єкт до якого необхідно 

подовжити, а далі – об’єкт, що подовжується. 
 

 

 Команда застосовується для пропорційної зміни розмірів об'єктів креслення. У 

залежності від значення масштабного коефіцієнта, об’єкти збільшуються (масштабний 

коефіцієнт більше одиниці) або зменшуються. 

Масштабування здійснюється щодо базової крапки, положення якої на екрані 

залишається незмінною. 

Іноді обчислення масштабного коефіцієнта є трудомісткою операцією. У цьому випадку 

зручно користуватися опцією Опорный отрезок, в якості якого беруть один із вимірів 

об’єкта (рис. 11). Потрібно вказати на кресленні або ввести з клавіатури поточну 

довжину елемента вихідного об'єкта та її нову довжина після масштабування. 

Команда «Расчленить» 

 Команда розбиває складні об’єкти (полілінії, області, блоки, штриховку) на складові 

частини. Результат роботи команди залежить від типу об’єкта: 

· для блоків здійснюється заміщення блоку дублікатами об’єктів, які входять до його 

складу; 

· штриховка заміщується відрізками, що її складають; 

· полілінії заміщуються комбінацією дуг та відрізків і втрачають свою ширину. 
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Додатковий засіб редагування «Ручки» 

Засіб редагування ручками – це можливість швидкого спільного використання точок 

об’єктної прив’язки та команд редагування, які найчастіше використовуються. 

Якщо вибрати об’єкт в той час, коли не виконується жодна команда, на ньому 

з’являються ручки – маленькі сині квадратні маркери (рис. 12). Для редагування 

потрібно вибрати ручку, точка розміщення якої буде базовою точкою (ручка стає 

червоного кольору). Перетягуючи ручки, можна здійснювати розтягування (режим за 

умовчанням), переміщення, поворот, масштабування, дзеркальне відображення об’єктів. 

В кожній з цих команд присутня опція Копировать, що дозволяє одночасно з 

редагуванням геометрії створювати копії вибраних об’єктів. При цьому вихідні об’єкти 

залишаються незмінними, а всі перетворення відбуваються в копіях оригіналу. Режими 

редагування можна вибирати в контекстному меню або, послідовно натискаючи 

клавішу Enter (Пробіл), переглядати їх список у командному рядку. 

Будь – яке креслення, як графічний документ, супроводжується текстом. Рядок тексту 

може складатись із символу, слова або речення. В середовищі AutoCAD передбачена 

можливість створення однорядкового і багаторядкового тексту. Однорядковий текст 

використовується для написання окремих букв або цифр, слів, а також фраз в один або 

кілька рядків. Кожен рядок такого тексту закінчується натисканням клавіші Enter і 

сприймається системою як окремий об’єкт (графічний примітив). 

Багаторядковий текст призначений для створення великих масивів тексту. Він створюється за 

допомогою спеціального текстового редактора. Весь створений абзац сприймається 

системою як єдиний об’єкт. 

Панель інструментів «Текст» 

Буфер обмінку. 

В системі AutoCAD існує також стандартний спосіб переміщення об’єктів за допомогою буфера 

обміну. Цей метод використовується практично у всіх текстових та графічних редакторах. Між 

операціями вирізання (копіювання) і вставки, об’єкти зберігаються в спеціальному розділі 

пам’яті комп’ютера – в буфері обміну. 

Спочатку об’єкт потрібно виділити. Потім вибрати потрібну команду в контекстному меню, на 

панелі інструментів або натиснувши відповідну комбінацію клавіш: 

· Вырезать (Cut) Ctrl + X ; 

· Вставить (Paste) Ctrl + V ; 

· Копировать (Сору) Ctrl + C. 

 

 
 

http://techcourses.ru/videourok-principy-sozdaniya-3d-obektov-v-autocad/ 

http://techcourses.ru/videourok-principy-sozdaniya-3d-obektov-v-autocad/
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Практична робота № 39 -40. Підсумклве контрольне завдання. 

Завдання №1. Виконати креслення застосовуючи спряження. 
 

 

2. Побудувати деталі «Стойка», застосовуючи знання з конечності та уклону. 

 
 
 

3. Побудувати креслення зрізаної призмипіраміди. Знайти дійсний розмір контуру перерізу. 

Побудувати аксонометричну проекцію призми. 
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4. Побудувати третю проекцію за двома заданими. 
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5. На фронтальному вигляді виконати розріз. 

6. Виконати креслення деталей з виправленням допущених помилок. 
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