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Вступ  

 Комп'ютерний практикум з дисципліни  "Основи САКР оптико-

електронного приладобудування" є формою практичної роботи студентів 

та проводиться згідно учбового плану підготовки студентів спеціальностей 

6.05100403 "Фотоніка та оптоінформатика", 6.05100403 "Оптико-

електронні прилади"   кваліфікаційного рівня «бакалавр».   

 Мета практикуму – здобуття студентами навичок у застосуванні 

компютерного пакета Автокад для  розробки графічних конструкторських 

документів при розробці елементів ОЕП.    

  Завдання практикуму: 

- розвиток навичок у роботі з пакетом Автокад, які студенти набули в 

дисципліні "Інженерна та комп’ютерна графіка"; 

- набуття навичок у використанні елементів автоматизації при кресленні: 

прив’язки, параметризація і т.і. ; 

- набуття навичок у створенні зображень згідно вимог нормативних 

документів; 

- вивчення "механічних" можливостей пакета Автокад, бібліотек 

елементів і т.і.; 

Практикум направлено на поглиблення базових знань, які студенти 

набули в курсі "Інженерна та комп’ютерна графіка" та засвоєння  

особливостей та способів розробки конструкторської документації.  

Практикум виконується студентами індивідуально у вигляді прикладів та 

завдань, що наведені в даних методичних вказівках. 

  Оцінювання роботи студентів проводиться відповідно до 

вимог "Положення про рейтингову систему оцінки успішності  студентів з 

кредитного модуля «Основи САКР ОЕП» спеціальностей   6.05100403 

„Фотоніка та оптоінформатика”,  6.05100405 „Оптико-електронне 

приладобудування”. 
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Заняття базуються на "механічному" Автокаді. Види вікон діалогу та 

синтаксис команд в інших версіях пакета можуть відрізнятись від 

наведених у даних методичних указівках. Детальніше розкриті "механічні" 

пакету, стандартні можливості наведено оглядово. Детальніше з ними 

можна ознайомитись в довідниковій літературі [1 – 4]. 

Особливості пакету  

- Повністю відкрита структура, яка дозволяє не тільки змінювати вигляд 

оболонки  за рахунок переміщення існуючих елементів керування, а й 

створювати ще не існуючі елементи керування користувача та 

настроювати примітиви під різноманітні нормативні вимоги. 

- Наявність повного комплекту засобів двомірного та базових засобів 

тримірного креслення в одному середовищі. 

- Наявність безкоштовних версій пакета. 

-  Двовимірна параметризація, динамічні ( параметризовані ) блоки.  

-  Вбудовані мови програмування Автолісп, DCL, Diesel. Підтримка 

основних мов програмування високого рівня.   

- Графічне ядро Shape Manager на базі одного ядра ACIS 7.0, яке 

забезпечує повноцінні можливості тривимірного моделювання. 

 Основні спеціалізовані версії пакета 

- AutoCAD LT . Полегшена  2D версія. Повністю відсутні 3D інструменти, 

засоби програмування, параметризація. 

-  AutoCAD Electrical  - версія для розробки електричних систем 

керування з обширними  бібліотеками електричних елементів. 

-  AutoCAD Mechanical – версія для машино та приладобудування. Має  

бібліотеки стандартних компонентів (більше 700000 елементів) та 

розрахункові модулі. 
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Робота 1. Основи побудови пакету 

Типове робоче вікно пакету "механічної" версії представлено на 

рис.1.1. Вікно може містити: робочу графічну область 1, командний     

рядок 2,    статусний рядок режимів 3, спадаюче меню команд 4, стрічку 

команд 5, панелі кнопок команд 6, меню швидкого доступу 7, головне 

меню 8. В графічній області знаходяться поле керування виглядом 

зображення 9, куб орієнтації 10, навігаційна панель 11 та індикатор 

системи координат. У вікні "механічної" версії можуть розташовуватися 

опис механічної структури 13 та редактор механічної структури 12.   

 

Рисунок 1.1 -  Типове робоче вікно пакету 

 

Керування пакетом та введення даних користувачем на відміну 

інших пакетів САКР може проводитися двома способами. Тобто в пакеті 

реалізовано два способи ведення діалогу: командний та шаблонний.  

Майже дії пакету можуть бути проведені за допомогою введення 

команд в командний рядок. Деякі команди викликають появу діалогових 

вікон. Для придушення появи вікон слід вводити команд з префіксом "-".  
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Наприклад, введення команди hatch викличе появу діалогового вікна 

штрихування, а введення команди -hatch викличе виконання команди без 

такого вікна. Пакет Автокад є багатомовним  та може використовуватися з 

різними мовами локалізації. Станом на 2014 рік україномовної локалізації 

в продуктах Autodesk ще реалізовано.  В будь яких локалізаціях можливо 

вводити англомовні команди. Для цього слід вводити команду з префіксом 

"_". Переглянути історію команд можна на спеціальному текстовому 

екрані. Виклик та зачинення текстового екрану історії команд проводиться 

натисканням клавіші "F2".  Клавішами "↑↓" можна повертати в командний 

рядок будь яку команду з історії. Вмикання та вимикання командного 

рядка проводиться клавішами "Ctrl+9". 

Іншим способом введення та керування є шаблонний спосіб. Для 

цього в пакеті передбачені кнопки, випадаючи меню, панелі та стрічки, які 

були привнесені в пакет з продуктів Microsoft.  

В пакеті реалізовано більше 400 команд та елементів керування. Всі 

елементи керування одночасно не тільки не потрібні, але й заважають 

продуктивній роботі конструктора. Тому на екрані зазвичай залишають 

тільки необхідні елементи, які групують за логічними діями та розміщують 

в зручному місці екрана. 

Склад, вигляд та розташування органів керування можуть бути 

поіменовані та збережено в робочому просторі ("Workspace").  

В робочому просторі можуть бути сконфігуровані: командний рядок, 

центр керування (AutoCAD Design Center), палітра властивостей 

(Properties), панелі кнопок (Toolbars), інструментальні палітри ( Tool 

palettes), меню та стрічки (Ribbon), панель бібліотек (Content Libraries), 

параметри тонування зображення (Advanced Render Settings), диспетчер 

баз даних ( dbConnect Manager), диспетчер зовнішніх посилань (External 

References Manager); палітра матеріалів (Materials), інформаційна палітра 
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(Info Palette), диспетчер поміток (Markup Set Manager), калькулятор ( 

QuickCalc ), диспетчер підшивок аркушів (Sheet Set Manager), панель 

механічної структури (Mechanical Structure), панель редактора зображень 

механічної структури (Mechanical Browser). 

Примітка. В попередніх версіях замість стрічок застосовувались пульти 

керування "Dashboard". Саме під цією назвою стрічка  знаходиться в меню 

"Tool - Palettes".  

 Поточний робочий простір може показуватися нагорі екрана у меню 

швидкого доступу, на панелі робочих просторів та внизу екрана в 

статусному рядку (див.рис.1.1).  Для швидкої зміни середовища з 

відповідним набором органів керування потрібно в одному з вищевказаних 

полів обрати потрібний робочий простір або виконати команду 

WORKSPACE. За замовчанням, пакет має наступні робочі простори : 

Mechanical Classic, Mechanical, Structure, 3D Basics, 3D Modeling.  

Стандартна версія пакету вміщує простори:  2D Drafting & Annotation, 

3D Modeling, AutoCAD Classic. 

Створення креслень проводиться графічними примітивами заданими 

лініями, кольором, штриховкою, шрифтами на обраних шарах. Для 

підвищення зручності роботи та зменшення помилок в кресленнях 

застосовуються файли прототипи, які мають розширення "dwt". Ці файли є 

звичайними пустими файлами креслення, в яких встановлено одиниці 

вимірювання та точність їх відображення, назви типових шарів, ліній, типи  

шрифтів, розмірних стилів, стилів мультивиносок,  таблиць, аркушів для 

друку, види рамки та штампу аркуша, допустимі товщини ліній. У цих 

прототипах зберігається стан   графічного  редактора  системи. Це  

стосується   меж    креслення, вигляду  наведення  інформації,  роздільної   

здатності   сітки   та   дискретності  маркерів уводу інформації. Для 

метричної системи числення в пакеті Автокад, зазвичай, застосовується 
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файл acadiso.dwt, для англійської - acad.dwt. В "механічній" версії шаблон 

завантажується відповідно до того, на який стандарт оформлення 

документації налаштовано пакет. За замовчанням обираються не 

вищезгадані шаблони, а "механічні" шаблони типу am_XXX.dwt (ansi - 

американский стандарт , din - німецький ,dsi - англійський, gost- ГОСТ, 

і.т.д.).  Для того щоб установки користувача зберігались при повторних 

завантаженнях системи, треба  завантажити або створити  файл – 

прототип, відредагувати його завданням потрібних значень та зберегти на 

диску. 

 Керування виглядом стартового екрана керує системна змінна 

STARTUP. Значення "1" виводить  меню вибору (див. рис.1.2), значення 

"0"  - меню вибору шаблону (див. рис.1.3). 

 Примітка. В деяких версіях пакета  вигляд стартового екрана 

можна задати пунктом "Startup" меню "Tool – Options - System" або 

командою OPTIONS.  

 

Рисунок 1.2 - Меню вибору способу старту пакета Автокад (STARTUP=1) 

 

Рисунок 1.3 -  Стартове меню вибору шаблона пакета Автокад (STARTUP=0) 
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Меню способу старту містить наступні пункти: 

“Start from Scratch”. Почати нове креслення з “нуля ”. Використовуються 

системні установки за умовчанням. Користувач перед початком сеансу роботи із 

кресленням може вибрати тільки одиниці вимірювання на кресленні: метричні 

або англійські. 

“Use a Template”. Почати нове креслення із застосуванням креслення – 

прототипу.  

 “Use a Wizard”. Почати нове креслення з вибором параметрів оточення 

системи користувачем у діалозі. 

 “Quick Setup”.  Користувач має змогу задати границі зображення (тобто 

виконати команду LIMITS ) та тип виводу цифрових даних ( тобто виконати 

перший пункт команди UNITS). 

 “Advanced Setup”. Користувач має змогу задати границі зображення та 

повністю визначити формат виводу даних (тобто виконати команди LIMITS та  

UNITS), систему числення, вигляд лінійних та кутових розмірів, вісь початку 

відліку і т.д. 

 “Open a Drawing”. Відкрити для роботи вже існуюче креслення. 

Статусний рядок 

 У статусному рядку розташовано індикатори та перемикачі режимів 

роботи пакету: ліворуч – поле відображення поточних координат курсору 

(активація проводиться натисканням комбінації «Ctrl+D» або F6, по 

центру – поле кнопок перемикання режимів (див табл.1.1),  праворуч – 

поле додаткових режимів. 

Таблиця 1.1 Кнопки статусного рядка 

Зобр. Текст Значення Клавіші 

 INFER вмикання /вимикання геометричних 

параметрів 

 

 SNAP перемикання режиму прив’язки «Ctrl+B»/ F9 

 GRID зображення/прибирання з екрану сітки  «Ctrl+G»/  F7 

 ORTHO перемикання орфографічного режиму  «Ctrl+L»/  F8 

 POLAR перемикання режиму кутової розмітки  F10 
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Таблиця 1.1. Продовження 

 OSNAP перемикання режиму автоматичної пласкої 

прив’язки 

F3 

 3DOSNAP перемикання режиму автоматичної 

просторової прив’язки  

F4 

 OTRACK перемикання режиму прив’язки з 

слідкуванням 

F11 

 DUCS перемикання режиму тимчасових 

просторових координат   

F6 

 DYN перемикання режиму динамічного уводу  F12 

 LWT перемикання режиму відображення «ваги» 

ліній 

 

 TPY перемикання режиму відображення 

прозорості 

 

 QP виведення вікна скорочених властивостей  

 SC перемикання режиму циклічного вибору 

(Ctrl+Space) примітивів, як знаходяться 

один над одним  

 

 STRUCT виведення вікна механічної структури  

 BTM-UP/ 

TOP-DOWN 

перемикання  вибору об’єктів ззовні чи 

зсередини  

 

 S-LOCK перемикає можливість вибору примітивів 

поза зоною редагування 

 

 R-LOCK перемикає можливість редагування 

"зовнішніх" видів 

 

 MODEL/ 

SPACE 

перемикання простору моделі та аркуша  

  перегляд ескізів аркушів креслень  

  перегляд ескізу моделі  

  завдання масштабу анотацій   

  керування видимістю анотацій  

  ізоляція або заховання об’єкта   

  встановлення поточного робочого 

простору 

 

  фіксація положення статусного рядка  

  індикатор стану відеокарти  

  зв'язок з пакетом  Inventor  
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На відміну від більшості САКР пакет Автокад дає змогу користувачу 

самому обрати одиниці виміру креслення. Для цього слугує команда 

UNITS. Команда задає одиниці та вигляд зображення координат, відстаней 

та кутів. 

Команда викликається: 

Головне меню "Drawing Utilities – Units". 

Спадаюче меню.  "Format -   Units – Units". 

Командний рядок. (-)units.  

 Визначаються формат виведення лінійних та кутових величин, число 

знаків після коми, одиниці виміру (безрозмірні, від ангстрему до світового 

року) для вставки зображень в креслення та виведення для друку, напрям 

нульової вісі, напрям відліку кутів. Задані параметри точності 

відбиваються також у полі динамічного відбиття координат (див. рис.1.1). 

        Для технічного використання найбільш розповсюдженим є набір: 

-    формат чисел - десятковий, 

-    знаків після коми - 2 , 

-    формат кутів - градуси, 

- знаків після коми           - 2, 

- напрям вісі кутів            - 0 (горизонтально), 

- напрям відліку                -  проти стрілки, 

- одиниці                           -  міліметри. 

 Точність та вид відображення в будь який момент можуть бути 

змінені для одиночного об’єкту в контекстному меню чи панелі 

властивостей.  

В  "механічній " версії додано кілька пунктів швидкої зміни точності 

розмірів від однієї до чотирьох цифр після коми.  

Синтаксис основних команд стандартної версії наведено в додатку А. 

В пакети застосовано термін, якого не використовується в більшості 

інших пакетів – межі. Задаються межі командою LIMITS. Вона дозволяє 
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змінювати межі креслення та керувати контролем за виходом зображення 

за межу вказаної зони. При активізації контролю за виходом, спроби 

намалювати або вставити елемент за заданою командою межі закінчаться 

поразкою. Команда викликається з командного рядка чи пунктом "Format-

Drawing Limits" спадаючого меню. 

При використанні  пристрою уводу  (мишi, трек-болу, тощо)  для   

надання координат  іноді  важко точно  вказати  положення точки.  Для 

полегшення цього  процесу   використовується команда   SNAP. 

 Вона дозволяє  привести  уведені координати у відповідність базових 

дискретних значень (установити точність прив`язки) полярного, 

декартового чи ізометричного типу. 

 "Точність прив`язки" - це мінімальна відстань, на яку нова точка 

може наблизитися до точки прив`язки поки вони "зіллються". Ви можете 

змінити точність або відмовитися від прив`язки зовсім. 

Наприклад, для завдання розподільної здатності уводу мишею 1 

треба набрати: 

SNAP <Enter> 1 <Enter> 

Команда викликається: 

Статусний рядок "SNAP". 

Спадаюче меню.  "Tools - Drafting Settings". 

Командний рядок. SNAP  

Примітка. Для тимчасової відміни режиму  SNAP треба при 

введенні точки натиснути клавішу F9 

Для більшої наочності завдання точок можна задати кроки, тип та 

вивести на екран допоміжну сітку за допомогою команди GRID. 

Команда викликається. 

Статусний рядок "GRID". 

Спадаюче меню  "Tools - Drafting Settings". 

Командний рядок. GRID.  
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Для настроювання режимів можна застосовувати пункт спадаючого 

меню “Tools – Drafting Settings – Snap and Grid” або пункт  “Settings” 

контекстного меню кнопки статусного рядка.  

  Кінцевий розмір та роздільна здатність екрана не дозволяє 

відображати окремі елементи креслення при виводі на екран усього 

креслення.   Якщо масштаб креслення перевищує границі екрана, то 

частина креслення стає невидимою для користувача.  

Для пересування  вікна екрана по   кресленню застосовуються 

повзунки графічного вікна та команда пересування. 

Найбільш зручним у використанні є динамічне пересування. Запуск 

здійснюється командою PAN в командному рядку, контекстним меню, 

панеллю навігації. У динамічному режимі пересування  виконується 

простим "перетаскуванням" зображення натиснутою кнопкою миші, тобто 

засобом "drag and drop". Індикатором знаходження системи в режимі 

динамічного зсуву є маркер "рука".  

Для пересування між далекими точками зручно використання 

команди -PAN.  У команді передбачені два способи завдання переміщення. 

Перший спосіб передбачає завдання відносних значень переміщення по 

координатах X,Y.  Інший спосіб передбачає завдання двох точок на 

кресленні. Можна задати ці точки за допомогою мишi, або із клавіатури. 

Відповідні точки не обов`язково повинні бути відображені на екрані. Після 

завершення дій перша із заданих точок переміщується на місце другої. 

 Для зміни розмірів зображення на екрані використовується команда 

ZOOM. Використання команди не впливає на розміри елементів креслення, 

а лише змінює масштаб зображення. 

Команда викликається пунктом ”View – Zoom” спадаючого меню, 

колесом миші, контекстним меню, панеллю навігації, кнопкою панелі 
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"Zoom", "Standard"  Автокаду та "Zoom", "Main  mechanical" 

механічного Автокаду, кнопки "View tab - Navigate panel" стрічки. 

Опції команди Zoom 

ZOOM Window           Задає вікно, що виводиться на  увесь екран. 

ZOOM Dynamic   Збільшення динамічним вікном. 

ZOOM Scale   

 

 

Збільшення в задане число раз. 

Аргумент – число: абсолютне збільшення 

Аргумент – число Х: збільшення відносно поточного 

(1X) зображення. 

ZOOM Center  Дозволяє задати центр зображення. 

ZOOM Object  Збільшення обраного об’єкта на весь екран 

ZOOM All  Збільшення зображення так, щоб на екрані всі 

графічні елементи. 

ZOOM Extents   Заповнення елементами креслення увесь екран по  

межі extents. Межі, що займає графічне зображення 

називаються  "extents". 

ZOOM Previous  Відновлює попередній масштаб. 

ZOOM Realtime  Керує масштабуванням за допомогою зсуву миші 

або повороту колеса миші. 

ZOOM Realtime  Збільшення в 2 рази. 

ZOOM Realtime  Зменшення в 2 рази. 

  Збільшення до межі limits. 

  Максимально можливе зменшення. 

 

  Ключ Previous ("р") зручно використовувати якщо треба кілька 

разів змінювати   масштаб креслення та повертатися до первісного. У 

системі зберігаються    три останні стани креслення, тому використання 

цієї опції значно збільшує швидкість виводу на екран, бо перерахунки 

координат не проводяться. 
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 Dynamic - режим  завдання вікна  центром та правою межею. При 

використанні ключа "d" система переходить до режиму вікна. На екрані 

з'являється прямокутник із центральним перехрестям, що вказує центр 

майбутнього зображення. Натискання лівої кнопки миші фіксує точку 

центра та переводить систему в режим зміни вікна. На правому боці 

прямокутника з'являється стрілка, за допомогою якої можна задати 

границю зображення на екрані. Повторні натискання лівої кнопки 

перемикає режими. Натискання "Enter" виконує збільшення. 

 Для навігації по зображенню призначені також такі елементи, як 

навігаційна панель (Navigation Bar), колесо керування (Steering Wheels), 

вигляд яких представлено на  рис.1.4.   

            

Рисунок 1.4 -  Вигляд навігаційної панелі та куба орієнтації 

  

  Навігаційна панель та колесо керування внесено до складу пакету за 

прикладом популярного пакету твердотільного моделювання SolidWorks. 

Щоб мати швидкий доступ та не захаращувати графічне поле в них 

зосереджено кнопки панорамування, масштабування зображення,  

керування режимом тривимірного огляду і т.д.   

  Колесо викликається контекстним меню, кнопкою навігаційної 

панелі, пунктом [-] екранного поля керування зображенням (In canvas 

View Control), командою NAVSWHEELS. 

Навігаційна панель викликається пунктом [-] екранного поля 

керування зображенням (In canvas View Control), пунктом "View Tab - 

Windows Panel  - User Interface drop-down  - командою NAVBAR.  
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Основним  видом   робіт,   що  виконуються  в  графічному    

редакторі є креслення.  Система    Автокад   дозволяє   креслити    лініями,     

трасами, полiлiнiями,  дугами, колами, еліпсами, кільцями і т.д. 

Для завдання координат при двомірному кресленні використовується 

декартова та полярна системи числення (див. рис.1.5). Спосіб завдання 

координат при кресленні визначається станом кнопки «DYN» статусної 

панелі.  

Синтаксис опису координат для діалогу в командному рядку та в 

«динамічному» режимі дещо різняться. 

 

Завдання координат в командному рядку. 

Абсолютні декартові координати: координата Х, координата Y. 

Відносні декартові координати:       @зсув по Х, зсув по Y. 

Абсолютні полярні координати:       радіус < кут. 

Відносні полярні координати:          @радіус < кут. 

@dx, dy @r<a 

+dx

+
d
y

 

r

a

 

Рисунок 1.5 - Способи завдання координат 

  

«Динамічний» спосіб виводить поля координат та опції команд 

безпосередньо на поле креслення (див. рис.1.6). Перехід між полями 

здійснюється клавішею табуляції. 

 

Рисунок 1.6 - Вигляд запиту системи для команди LINE в  «динамічному» 

режимі 
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В «динамічному» режимі система відображає  на екрані  поточні 

координати, відстань та кут до базової точки. При увімкнутому режимі 

зображується рядок координат, при увімкнені режиму розмірів зображення 

відповідає рис.1.7. 

Для завдання абсолютних декартових координат необхідно перед 

першим числа поставити знак «#». Для завдання відносних декартових 

координат необхідно після першого числа  поставити кому.  Для доступу 

до опцій команди необхідно натиснути клавішу «». 

 

Рисунок 1.7 - Вигляд діалогу в «динамічному» режимі 

Керування виглядом елементів при динамічному введенні 

здійснюється через діалогове вікно (див. рис. 1.8), яке викликається  

пунктом головного меню “Tools – Drafting Settings – Dynamic Input” або 

пункт  “Settings” контекстного меню кнопки статусного рядка. 

 

Рисунок 1.8 - Вікно завдання вигляду елементів «динамічного»   

введення 
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Динамічний режим забезпечує зручне редагування "ручками" (grips). 

При цьому відображаються (див. рис. 1.9): вихідна довжина, зміна 

довжини, абсолютний кут та його зміна, радіус дуги.  

Для    завдання   координат    кінцевих    точок     відрізків   

передбачається   кілька  способів : 

 - указати потрібну точку за допомогою курсору, 

 - увести її абсолютні декартові координати з клавіатури, 

  - увести її   переміщення  відносно  початку  відрізку  в   декартових 

            або полярних координатах. 

    

Рисунок 1.9 - Інформація при редагуванні в "розмірному" динамічному режимі 

 

При  ввімкненому  режимі  ORTHO відрізки  будуть тільки 

вертикальними або горизонтальними. 

 Наприклад, прямокутник із координатами кутів (10,10) (20,20) може 

бути задано наступними способами 

в командному рядку: 

 (10,10) (20,20)            - абсолютними координатами кінця, 

 (10,10) (@10,10)         - відносними декартовими координатами 

                                  (переміщення кінця вздовж X  на   10, вздовж Y на 10), 

 (10,10) (@14.4<45)     - відносними   полярними    координатами   

          (переміщення   кінця    на відстань 14.4  та нахил на кут 45 градусів). 
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 при динамічному введенні: 

 (10 10) (#20 20)            - абсолютними координатами кінця, 

 (10 10) (10,10)             - відносними декартовими координатами, 

 (10 10) (14.4  45)        - відносними   полярними    координатами.   

Примітка. Для розімкнутих примітивів (лінія, полілінія) динамічним 

введенням НЕМОЖЛИВО ввести абсолютні координати подальших 

точок. 

Системи координат 

В пакеті передбачено використання двох декартових систем 

координат.  

Світова система CСК ( World Coordinate System, WCS)  є 

абсолютною та нерухомою. Ії початок відліку завжди знаходиться в точці 

0,0,0. Осі координат створюють праву систему. Зазвичай, ось ОХ має 

напрямок горизонтально праворуч, OY – вертикально вгору. 

Для зручності побудови примітивів, розрахунку потрібних точок 

призначено рухому систему координат користувача СКК (User Coordinate 

System, UCS). Позицію початку координат та орієнтацію осей визначає 

користувач. Особливі зручності забезпечує СКК при тривимірному 

конструюванні. 

 Положення системи координат визначається по знаку СК. Зазвичай 

він знаходиться в нижньому правому куту графічного редактора (див. 

рис.1.10). 

 

Рисунок 1.10 - Позначка системи координат 

  ucs. Керує поточною системою координат.    
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Команда викликається: 

Спадаюче меню "Tools - New UCS".  

Панель "UCS" . 

Клік на зображенні СКК. 
Командний рядок ucs. 

Формат:ucs 

Specify Origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/ 

World/X/Y/Z/ZAxis] <World>:  

Origin  -  задає нове положення початку системи координат. Одна точка – 

зсув без зміни орієнтації;   дві точки – зсув та визначення осі Х; 

три точки – зсув та визначення площини XOY; 

Named  - керує названими системами; 

Object – встановлення системи координат по обраним 2D чи 3D об’єктам;  

World  - встановлює ССК;  

X,Y,Z  -  повертає систему навколо осі X, Y, Z.  

 

UCSICON. Керує виглядом значка СКК. 

  Команда викликається: 

Стрічка "View tab - Coordinates panel - UCS Icon Properties". 

Спадаюче меню "View – Display - UCS Icon -PropertiesNot available in 

menus in the current workspace". 

Командний рядок UCSICON. 
 

Формат:UCSICON 

Enter an option [ON/OFF/All/Noorigin/ORigin/Selectable/Properties]: 

On                    - вмикає зображення UCS.  

Off               - вимикає зображення UCS.  

All                  - вмикає значок на всіх екранах.   

No Origin    -  стаціонарне положення значка..  

Origin           - значок розташовується в точці початку  координат..  

Selectable    - вмикає "ручки" вибору значка (змінює змінну  ucsselectmode).  

Properties  - виводить вікно параметрів значка. 
  

Якщо системна змінна  UCSSELECTMODE   встановлена в 1, то 

можна змінювати положення СКК щигликом. При цьому (див. рис. 1.11) є 
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можливість швидко зсунути, зсунути та вирівняти або встановити світову 

систему. 

 

Рисунок 1.11 - Керування системою координат за допомогою "ручок" 

 

При великому збільшенні кола та дуги можуть приймати вигляд 

ломаних.   Ретельністю креслення таких примітивів керує команда 

VIEWRES.   Задане число буде контролювати ретельність креслення кіл та 

дуг. Ці примітиви складаються з великої кількості коротких сегментів, 

більша  кількість цих сегментів надає колу чи дузі більш плавного вигляду. 

Якщо встановити число більше 100, кожна дуга чи коло буде намальовано  

більшою, ніж звичайно, кількістю сегментів. 

 Для того щоб не виконувати команду VIEWRES для кожного сеансу, 

можна зберегти її установки у файлі - шаблоні. 

Для сумісності з вимогами конструкторської документації в системі 

передбачено можливість завдання умовної ваги ліній примітивів. Завдання 

проводиться з пункту "Format - Lineweight" спадаючого меню, 

випадаючого списку головної панелі чи стрічки або за допомогою команди 

LWEIGHT.  

Примітка. Визначена за допомогою LWEIGHT товщина 

округлюється до найближчого значення зі списку. Товщина умовною та 

при роздрукуванні креслення може ВІДРІЗНЯТИСЯ. Для гарантованого 

креслення із заданою товщиною рекомендується використовувати 

полілінії або калібрувати принтер.  

Списки товщини зберігаються у файлах *.stb та можуть бути 

відредаговані через меню "Tools – Options - Plot and Publish - PlotStyle 
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Tables". В  списках знаходиться 28 значень товщини. Їх можна змінити але 

не можна додати чи видалити. 

Керує зображенням примітивів з/без урахування «ваги» лінії кнопка 

«LWT» статусного рядка. 

Примітка. Для креслення примітивами з товщиною більше 2мм слід 

використовувати полілінії або траси.  

Для  оновлення    зображення   на    екрані   застосовуються команди 

REDRAW та REGEN (пункти ”View – Redraw, Regen, Regen all” спадаючого 

меню). Обидві команди  оновлюють зображення на екрані.  Різниця в  діях 

команд  полягає в тому, що  команда  REGEN  проводить  перерахунки   

всіх   примітивів креслення,  а  команда  REDRAW  не  проводить.  Вона  

тільки  знищує  службові  позначки, тому команда REDRAW працює 

суттєво швидше. 

Для редагування   елементів  креслень у  системі  передбачені  

команди  стирання та відміни дій попередньої команди ERASE, OOPS, 

UNDO, REDO. Команда UNDO  дозволяє відмінити результати дії вже 

виконаних команд. Можна відмінити результат обраної кількості команд 

або всіх команд з початку сеансу, або групи команд.  Якщо  команда  UNDO  

введена   помилково, то  її  дію  можна  скасувати  командою REDO. 

Використовувати REDO слід безпосередньо після UNDO. 

ERASE. Видаляє обрані примітиви з екрану.  В механічній версії 

розроблено команду    AMPOWERERASE. Команда у використанні не 

відрізняється від команди ERASE. Команда орієнтована на роботу з 

механічними примітивами. Видаляє всю інформацію примітива, дозволяє 

вказувати тільки частину механічного примітиву для видалення цілого. 

елементи креслення. Для того, щоб  стерти  тільки   останній   
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намальований   об`єкт без вибору на екрані,  треба  натиснути "L" у 

відповідь  на запит. 

  Команда  OOPS  відновлює останній об`єкт, що стерто командою 

ERASE. 

 Для зміни типу ліній використовуються  пункт "Format - Linetype" 

спадаючого меню, список типів ліній у головній панелі та команда  

(-)LINETYPE. Команда  завантажує   типи  ліній  з  бібліотечного   файлу   

*.LIN, додає  нові типи та задає тип, який буде використовуватися для 

креслення. Виклик команди без знака «-» призведе до появи діалогового 

вікна вибору типів ліній аналогічно відповідному пункту головного меню.  

Примітка. В механічній версії пакету пропагується технологія роботи, 

при якій креслення проводиться типом ліній "by layer" на шарах, тип яких 

визначається призначенням лінії. Наприклад, контури кресляться на 

шарах АМ0, АМ2, осьові – на АМ7. Може тому, з стрічки виключено 

поля керування типом, кольором та вагою ліній.  

LINE. Креслення відрізками прямих ліній.  

    Щоб стерти  останній  відрізок  без виходу з  команди треба ввести 

"U"  у відповідь на останній запит "To point". 

Попередній відрізок або дугу можна продовжити (тобто намалювати 

лінію, що починається з кінцевої точки вже намальованого примітива) 

коли відповісти на запит "From point:" натиском пробілу «SPC» або 

«Enter». 

 Якщо Ви креслите багатокутник,  то координат останнього відрізка  

можна не задавати:   просто у відповідь на запит  "To point"  натисніть "C".  

У  результаті багатокутник "замкнеться" сам. 

ARC.  Використовується для креслення дуг. Викликається командним 

рядком, кнопкою меню "Draw" .  
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Команда ARC має шість параметрів : 

           A-(angle)             - кут, 

 C-(center)            - центр, 

 D-(direction)       - напрямок, 

 E-(end point)      - кінцева точка, 

 L-(length chord) - довжина хорди, 

 R-(radius)           - радіус. 

Можливі такі способи  завдання дуги (див. рис.1.12): 

         - по трьох точках, 

           - по початковій точці, центру та кінцевій точці, 

           - по початковій точці, центру та куту, 

           - по початковій точці, центру та довжині хорди, 

    - по початковій точці, кінцевій точці та радіусу, 

          - по початковій точці, кінцевій точці та куту, 

         - по початковій точці, кінцевій точці та напрямку, 

           - як продовження існуючої лінії або дуги. 

  

 

 

Рисунок 1.12 - Опції команди малювання дуг 
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Примітка. В стрічці, меню стандартного Автокаду, панелі "Draw", 

стрічці, меню механічного Автокаду для зручності застосовано не 

загальний вираз команди, а відразу розписані варіанти застосування.  

 

Приклад 1.1. Накреслити ескіз рис.1.13 сукупністю дуг. 

 

   Рисунок 1.13 -  Ескіз до прикладу 1.1 

РОЗВ'ЯЗАННЯ 

arc ()60,10 () 80,45() 60,80() дуга по трьох точках 

() 60,10() c() 67.5,45() 60,80() дуга по точці, центру та  точці 

() 60,10() c() 72.5,45() a()219() дуга по точці, центру та куту 

()60,10()c()57.5,45()l()@70<90() дуга по точці, центру та  хорді 

()60,35 ()e ()60,55 ()a ()180() дуга по точці,  точці та куту 

()60,30()e() 60,60() r() 15() дуга по точці, точці та радіусу 

() 60,27.5() e() 60,62.5() d() 0() дуга по точці, точці та напрямку 

() c () 60,71.25 () 60,80() 60,62.5() дуга по точці, центру та  точці 

() c() 60,18.75() 60,27.5() a() 180 () дуга по точці, центру та куту 

() c () 60,45 () 60,80() l () 60,10() дуга по точці, центру та  хорді 

line ()60,55 ()50,55 ()() відрізок 

arc ()()@20<270 дуга як продовження існуючої лінії або дуги 

line ()60,35 ()50,35 ()() відрізок 

arc()60,30()e() 50,35()d()180 () дуга по точці, точці та напрямку 

()60,60()e()50,55()d()180 () дуга по точці, точці та напрямку 
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CIRCLE. Використовується для креслення кіл. 

 Можливо  задати коло двома кінцевими точками діаметра, центром  

та радіусом або трьома точками, що лежать на колі (див. рис.1.14). 

Для  завдання   радіуса   можна  вказати  точку   на   колі.  У  

відповідь  на питання "Diametr/<Radius>" можна  та задати значення 

радіуса  "візуально" переміщенням курсору за "фантомом" кола на екрані. 

При необхідності задати діаметр, а не радіус,  у  відповідь на питання 

"Diametr/<Radius>", треба натиснути клавішу "D". 

 Коло можна також задати, якщо визначити  три точки  на  колі ("3P") 

або вказати дві кінцеві точки діаметра ( "2P"). 

  Можна намалювати коло, якщо  визначити  два примітиви,   до  яких 

нове коло буде дотичним ( "TTR"). 

 

 

Рисунок 1.14 - Опції команди малювання кіл 

 

Примітка. В стрічці, меню стандартного Автокаду, панелі "Draw", 

стрічці, меню механічного Автокаду для зручності застосовано не 

загальний вираз команди, а відразу розписані варіанти застосування  

та реалізовано креслення кола по трьох дотичних "ТТТ". 

 

RAY. Дозволяє креслити «промінь», який починається від базової  

точки та проходить через другу точку. 
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XLINE. Дозволяє креслити пряму (Сonstruction line), що проходить 

через базову точку горизонтально, вертикально, в заданому напрямку.  

Примітив названо "конструкційною" лінією, бо його призначення – 

допоміжні побудови для виявлення проекційних зв’язків між елементами 

креслення.  

Примітка. Рекомендується креслити допоміжні промені та виділеному 

для цього шарі. 

 Механічна версія пакету робить використання допоміжних прямих 

суттєво зручнішим. На основі примітивів ray,  xline розроблені 

додаткові способи побудови допоміжних ліній. До конструкційних ліній 

віднесено кола. Довжина конструкційних ліній не впливає на екстенти 

креслення та масштабування екрану. 

Конструкційні лінії зручно використовувати як опору для побудови 

зображення деталі. Наприклад, для визначення центру кола, підготовки 

кількох проекційних видів деталі і т.і. 

Лінії малюються червоним кольором на шарі AM_CL.  

Команди малювання та керування видимістю конструкційних ліній 

викликаються з командного рядка, панелі "Construction" стрічки, 

кнопкових панелей "Construction, Design Tools". 

 AMCONSTLINES.  Виводить діалогове вікно вибору способу 

малювання конструкційної лінії та перемикання між типом лінії: 

промінь/пряма (див. рис.1.15). 
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Рисунок 1.15 -  Вікно вибору конструкційних ліній 

 Значення умовних позначок вікна та кнопкової панелі наведено в 

таблиці 1.2. 

AMAUTOCLINES. Автоматичне креслення горизонтальних та 

вертикальних конструкційних ліній  для обраного на шарах AM_1, AM_2, 

AM_2N, AM_3, AM_3N, AM_7,  AM_7N контуру. Лінії малюються по 

крайніх точках контуру. Вигляд ліній обирається у вікні (див. рис. 1.16).  

 

 

Рисунок 1.16 - Вікно автоматичних конструкційних ліній 
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Таблиця 1.2. Типи конструкційних ліній 

Меню Панель Команда Значення 

  AMCONSTHOR Будує горизонтальну лінію 

  AMCONSTHW Будує лінію по відносному куту від базової  

  AMCONSTLOT2 Будує лінію, яка є перпендикулярною до 

двох точок 

  AMCONSTCC Будує концентричне коло до базового 

  AMCONST_CIRCLE Будує лінію – коло 

  AMCONSTVER Будує вертикальну лінію 

  AMCONSTPAR Будує лінію, яка є паралельною до базової 

та знаходиться на обраній відстані 

  AMCONSTHM Будує бісектрису 

  AMCONSTCCREA Будує коло виду вала на ПОТОЧНОМУ 

шарі 

  AMCONSTCIRCLI Будує квадрат навколо кола 

  AMCONSTCRS Будує перпендикулярні лінії, що 

перетинаються 

  AMCONSTPAR2 Будує лінію, яка є паралельною до базової 

та знаходиться на половині обраної відстані 

  AMCONSTTAN Будує дві дотичні до кола 

  AMCONSTC2 Будує дотичне коло 

  AMCONSTXRAY Будує промінь з точки 

  AMCONSTHB Будує лінію по двох точках або куту 

  AMCONSTLOT Будує лінію, перпендикулярною до базової 

  AMCONSTTC Будує дотичну до двох кіл 

  AMCONSTKR Будує коло, дотичне до двох ліній 

  AMCONSTXLINE Будує пряму з точки 

  AMCONSTZ Будує лінію по осі  Z 
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AMTRCONT.  Малює контур у вигляді полілінії на поточному шарі. 

Може включати в контур існуючи конструкційні лінії та кола.  

Команда викликається: 

Стрічка "Home tab  - Construction panel  - Trace Contour".  

Панель "Design Tools  - Construction Edit".  

Спадаюче меню "Draw -Construction Lines -Trace Contour".  
Командний рядок amtrcont. 

Формат: amtrcont  

First point: Specify a point. 

Select next point for line or [Undo/Close] <draw Arc>:  
 

 AMCONTRACE. Збирає замкнений зовнішній або внутрішній контур з 

конструкційних ліній у вигляді полілінії на шарі АМ_4.  

  Команда викликається: 

Стрічка "Home tab  - Construction panel  - Contour Trace" .  

Панель "Design Tools  - Construction Edit-Design Tools"  .  

Спадаюче меню "Draw -Boundary-Contour Trace" .  
Командний рядок amcontrace. 

Формат: amcontrace 

Enter contour type [Inside/Outside] <Inside>:  

Inside: 

Select additional boundary or point in area or [Select objects]:  

Select additional boundary:  

Point in area:  

Continue single step? (Y/N)? <Y>:  

Outside:  

Select objects:  

Select additional boundary entities:  

Сontinue single step? (Y/N)? <Y>:  
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AMCONTIN. Збирає замкнений внутрішній контур з конструкційних 

ліній у вигляді полілінії на шарі АМ_4.  

  Команда викликається: 

Стрічка "Home tab  - Construction panel  - Contour Inside" .  

Панель "Design Tools  - Construction Edit-Design Tools"  .  

Спадаюче меню "Draw -Boundary-Contour Inside"  .  
Командний рядок amcontin. 

Формат: amcontin 

Select additional boundary or point in area or [Select objects: 

Select additional boundary:  

Point in area:  

 

AMCONTOUT. Збирає замкнений внутрішній контур з конструкційних 

ліній у вигляді полілінії на шарі АМ_4.  

  Команда викликається: 

Стрічка "Home tab  - Construction panel  - Contour Outside" .  

Панель "Design Tools  - Construction Edit-Design Tools"  .  

Спадаюче меню "Draw -Boundary-Contour Outside"  .  
Командний рядок amcontout. 

Формат:amcontout 

Select objects:  

Select additional boundary entities:  

 

AMPROJO.  Виводить блок осей координат.  

  Команда викликається: 

Стрічка "Home tab  - Construction panel  - Projection".  

Панель "Design Tools  - Construction Edit-Design Tools"  .  

Спадаюче меню "Draw -Construction Lines -Projection On/Off".  

Командний рядок amprojo.  
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AMMCONTV. Виводить на передній план контур, якщо той закритий 

конструкційними лініями. 

Команда викликається: 

Стрічка "Home tab  - Construction panel  - Make Contours Visible".  

Панель "Design Tools  - Construction Edit" .  

Спадаюче меню "Draw -Construction Lines -Make Contours Visible"  

Командний рядок ammcontv. 

AMCLINEL.  Запирає чи відпирає шар конструкційних ліній. 

  Команда викликається: 

Стрічка "Home tab  - Layers panel drop-down -Construction Lines 

Lock/Unlock".  

Спадаюче меню "Format -Layer Tools -Construction Line Lock/Unlock".  

Командний рядок amclinel. 

AMCLINEO. Заморожує розморожує шари конструкційних ліній.  

Команда викликається: 

Стрічка "Home tab  - Layers panel  -Construction Lines On/Off"  

Панель "Mechanical Layer Tools" .  

Спадаюче меню "Format -Layer Tools -Construction Line On/Off" .  

Командний рядок amclineo. 

AMERASEALLCL. Витирає всі конструкційні лінії. 

Команда викликається: 

Стрічка "Home tab  - Construction panel  - Erase Construction Lines –All"  

Панель "Design Tools  - Construction Edit".  

Спадаюче меню "Modify  -Erase  -Erase all Construction Lines". 
Командний рядок ameraseallcl. 

Примітка. Команду можна застосовувати якщо включено режим 

Automatic Property Management.  

AMERASECL. Витирає обрану конструкційну лінію. 

 Команда викликається: 
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Стрічка "Home tab -Construction panel -Erase Construction Lines-

Selected".  

Панель "Design Tools -Construction Edit".  

Спадаюче меню "Modify -Erase -Erase Construction Line". 

Командний рядок amerasecl. 
 

Приклад 1.2. Накреслити деталь стандартними засобами згідно 

ескізу (рис. 1.17). Розміри наведено для довідки, в ескізі їх проставляти не 

треба. Креслення збережіть. 

 

Рисунок 1.17 - Ескіз до прикладу 1.2 

РОЗВ'ЯЗАННЯ 

Призначимо початок координат контуру (0,0) для головного виду 

згори та (0, 100) – для додаткового виду спереду. Для спрощення 

намалюємо сітку допоміжних ліній товщиною 0. 

lineweight () 0() 

XLINE () h () 0,-5() 0,0 ()  0,20() 0,30()  0,40() 0,55()  0,60()   0,65() 

0,95() 0,100()  0,130()  0,135()  0,140 ()()  

XLINE()  v () -5,0()  0,0()  5,0 () 30,0()  90,0() 110,0() 140,0 () 
-намальовані допоміжні лінії 
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lineweight ()0.5() 

LINE () 140,0()  @-110,0 ()() 

ARC() c ()30,30() 30,0()  a()  -180() 

LINE ()30,60() @110,0() @60<270() 

LINE () 140,5 () @110<180()() 

arc () c()  30,30()  30,5 () a () -180() 

LINE () 30,55() @110,0 ()() 

CIRCLE () 30,30 () 10() 

LINE () 110,20 () @-20,0()  @20<90 () @20<0()  c() 
- намальовані вид згори 

LINE ()140,100 ()  @-135,0()() 

ARC () c()  5,105() 5,100 () a () -90() 

LINE ()0,105 ()@0,25() @140,0() @0,-30 () 

LINE ()140,130() 140,135() @-135,0() @0,-5 () 
- намальовані вид спереду 

LWEIGHT ()0() 

LTYPE ()center() 

LINE  ()-5,30()  @150,0()() 

line  ()30,-5()  @0,70()() 

LINE  ()30,95 () @0,45()() 
- намальовані осі 

LTYPE ()hidden 

LINE  ()110,100()  @0,35()() 

LINE () 90,100()  @0,35()() 
- намальовані сховані лінії 

erase () обрати допоміжні лінії () 

       - прибрано допоміжні лінії.  
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Завдання 1.1. 

Накреслити ескіз призми АР-90  (див. рис. 1.18) стандартними 

засобами,   зобразити   оптичну   вісь   та  світловий діаметр. 

Урахувати необхідну товщину та тип ліній. Збережіть креслення. 

Розміри наведено для довідки, в ескізі проставляти їх не треба. 

   

Рисунок 1.18 - Ескіз до завдання 1.1 

Завдання 1.2. 

Накреслити ескіз пластини  (див. рис. 1.19) стандартними 

засобами. Урахувати необхідну товщину та тип ліній. Збережіть 

креслення. Розміри наведено для довідки, в ескізі проставляти їх не 

треба. 

 

Рисунок 1.19 - Ескіз до завдання 1.2 
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Робота 2. Базові можливості креслення та редагування 

У багатьох командах редагування потрібно вказувати примітиви, над 

якими планується проведення дій. У таких випадках система в командному 

рядку виводить запит 

Select objects: 

Вибір примітивів може визначатися: 

- Прямим послідовним вказанням дигітайзером (мишею) на примітиви. 

- Прямокутним вікном, усередині якого знаходяться примітиви. Цей 

режим реалізовано за умовчанням. Вікно вибирається зліва-направо. 

Ключ «w». 

- Прямокутним вікном, яке перетинає примітиви. Цей режим реалізовано 

за умовчанням. Вікно вибирається справа  наліво. Ключ «cw». 

- Останнім примітивом, що було намальовано. Ключ «l». 

- Усіма примітивами. Ключ «all». 

- Вікном у вигляді багатокутника, усередині якого знаходяться 

примітиви. Ключ «wp». 

- Вікном у вигляді багатокутника, яке перетинає примітиви. Ключ «cp». 

- Незамкненим багатокутником (лінією вибору), який перетинає 

примітиви. Ключ «f» (fence). 

- Раніше створеною поіменованою групою (group) примітивів. Ключ «g». 

- Повтором вибору попередньої операції. Ключ «р». 

 

Для виклику рядка режимів треба увести «?» або будь-який символ, 

який не є ключем. 

Для виключення примітива з набору вибору треба вказати його 

повторно з на тисненою клавішею «Shift». 

У пакеті реалізовано режим підказки вибору примітивів. При 

знаходженні «миші» над примітивом останній змінює свій вигляд та стає 
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«підсвіченим». Користувач має змогу задати коли, як та які примітиви 

будуть зображатися при знаходженні «миші» над ними. 

 Вікно визначення стилю "підсвічення" (див. рис .2.1) викликається 

пунктом “Tools – Options – Selection” спадаючого меню. 

 

Рисунок 2.1 - Вікно завдання режиму підсвічення при виборі примітивів 

 

POLYGON. Використовується для  зображення   правильних  

багатокутників. Команда      креслить правильний багатокутник  із 

кількістю   сторін від  3  до 1024. Розмір  багатокутника може бути задано 

радіусом кола, у яке він уписаний чи біля якого описаний, довжиною 

сторони . 

RECTANG. Малює прямокутник, що описується точками діагоналі або 

сторонами. Прямокутник малюється як полілінія. Можливо визначення 

однакових фасок на всіх кутах. 

В механічній версії пропонується використовувати команду 

АМRECTANG. Команда має більше можливостей. 

Команда викликається: 

Стрічка "Home tab -Draw panel -Rectangle drop-down –Сorner".  

Панель "Draw –Rectangle" (див. рис. 2.2).  
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Спадаюче меню "Draw –Rectangle". 

Командний рядок amrectang. 

 За замовчанням прямокутник малюється по двох точках лівого 

нижнього та верхнього правого кутів. Запуск команди  AMRECTANG  

супроводжується схематичним зображенням режиму малювання 

прямокутника біля курсору. Натискання  SPACE змінює режими 

малювання. Можливі режими наведено в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1. Режими команди AMRECTANG.  

Схема Режим Порядок завдання даних 

 
Два діагональні кути 

 

 
Середина горизонтальної 

сторони в якості бази 

 

 
Середина вертикальної сторони 

в якості бази 
 

 
Середина прямокутника в 

якості бази 
 

 

 

Рисунок 2.2 - Панель малювання прямокутників 

 

Формат: AMRECTANG 

Specify first corner point or [coRner/Base/Height/ Center 

/chaMfer/Fillet/centerLine/Dialog]:  

 < Укажіть точку, опцію, SPACEBAR для перемикання малювання  > 

Corner   – малює прямокутник по точкам двох кутів;  
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Вase        – малює прямокутник по точці середини нижньої горизонтальної 

сторони та точці правого верхнього кутa; 

Height   – малює прямокутник по точці середини лівої вертикальної 

сторони та точці правого верхнього кута;   

Center  – малює прямокутник по точці середини прямокутника та точці 

правого верхнього кута;   

Chamfer – задає параметри фаски на кутах прямокутника;  

Fillet   – задає параметри округлення на кутах прямокутника;  

Сenterline – малює осьові лінії прямокутника:  

Place centerline parallel to [Base/Height/boTh] <Base>: 

                B –малювання горизонтальної осі ; 

                H – малювання вертикальної осі; 

                T – малювання обох осей .  

Dialog – виводить вікно вибору команд малювання прямокутників (див. 

табл. 2.2. та рис. 2.3).  

Після опису початкової точки можливо задати з перемиканням 

натисканням клавіші ТАВ площу та поворот прямокутника:  

Area -  прямокутник по площі ( фаски та скругління враховуються в 

площі):  

Enter area of rectangle in current units <200>:  

Calculate rectangle dimensions based on [Base/Height]:  <Enter B or H> 

Enter rectangle base <20.00>: 

Введення від'ємного значення розвертає прямокутник ліворуч 

Enter rectangle height <20.00>: 

Введення від'ємного значення розвертає прямокутник вниз 

Rotation -  задає поворот прямокутника:  

Specify rotation angle or [Pick points] <0>:  

<Specify a value for the angle or click two points  to define the direction.> 
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Рисунок 2.3 - Вікно вибору команд малювання прямокутників 

 
Креслити з вирахуванням координат точок довго, незручно і 

ШКІДЛИВО. Для спрощення процесу креслення крім вказання точки 

координатами  із клавіатури або пристроєм введення СЛІД 

застосовувати прив’язки.   

 В системі передбачено кілька режимів прив`язки: координатної 

(Snap), кутової (Polar Tracking), об`єктної (Object Snap), обох одночасно 

(Auto Tracking). 

Виглядом умовних позначок об’єктної прив’язки керує вікно 

“Drafting”, яке викликається пунктом Tools спадаючого меню, пунктом 

Options вікна Settings контекстного меню кнопки статусного рядка.   

Прив’язки можуть застосовуватись глобально або локально. 

Глобальні прив’язки діють із моменту їх увімкнення до моменту 

вимкнення. Глобальний режим об'єктної прив'язки реалізовано  за  

допомогою команди (-)OSNAP, кнопок OSNAP, POLAR, OTRACK у 

статусному рядку.  
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Таблиця 2.2. Команди малювання прямокутників 

Мал. Команда Зміст 

 AMRECTANG  Прямокутник по точкам двох кутів 

 AMRECTCWH Прямокутник по точці центру та довжинам сторін 

 AMRECTBWH Прямокутник по середині сторони та довжинам сторін 

 AMRECTBY Прямокутник по центру сторони та точці кута 

 AMRECTCW2H Прямокутник по центру, висоті та напівдовжині 

 AMRECTBWH2 Прямокутник по центру сторони, висоті та напівдовжині 

 AMRECTLY Прямокутник по точці  сторони та точці кута 

 AMRECTCWH2 Прямокутник по центру, напіввисоті та довжині 

 AMRECTLWH Прямокутник по центру  сторони, висоті та довжині 

 AMRECTCY Прямокутник по центру та точці кута 

 AMRECTCW2H2 Прямокутник по центру, напіввисоті та напівдовжині 

 AMRECTLWH2 Прямокутник по точці сторони, напіввисоті та довжині 

 AMRECTXWH Прямокутник по точці кута, висоті та довжині 

 
AMRECTQBT Квадрат то серединам горизонтальних сторін 

 
AMRECTQLR Квадрат по серединам вертикальним сторін 

 
AMRECTQBY Квадрат по середині та кінцю горизонтальної сторони 

 
AMRECTQLY Квадрат по середині та кінцю вертикальної сторони 

 
AMRECTQCR Квадрат по центру та центру сторони  

 
AMRECTQXY Квадрат по кінцям сторони 

 
AMRECTQCW Квадрат по центру та довжині 
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Локальні прив’язки діють одноразово для уводу координат точки під 

час виконання команди креслення. Локальний режим прив’язки 

вмикається кнопкою спадаючого меню прив'язки, кнопкової панелі Object 

Snap, за допомогою контекстного меню, або просто введенням у 

командному рядку ключового слова об’єктної прив’язки (див.  команду – 

OSNAP). 

Контекстне меню (див. рис.2.4) викликається натисненням правої 

кнопки миші одночасно із клавішею "Shift" або "Ctrl".  

В механічній версії додатково введено режим POWERSNAP у 

вигляді   4-х наборів прив’язок для швидкого вибору одного з них.  

Вибір набору провадиться кнопками    "Home - Utilities - Power 

Snap" стрічки, панелі "Design Tools" , командами  ampsnap. 

Настроювання наборів провадиться в діалоговому вікні команди 

AMPOWERSNAP.  

Набір 1 – "end", "mid", "cen", "int". 

Набір 2 – "end", "int", "ext", "per", "par". 

Набір 3 – "cen", "qua", "ext", "tan". 

Набір 4 – "end", "mid", "arct", "arcr". 
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Рисунок 2.4 - Контекстне спливаюче меню локальних об’єктних прив’язок 

 

При ввімкнені режиму полярного відслідковування POLAR нижньої 

статусної панелі або F10, якщо напрям співпадає із заданим в опціях 

команди, то на екрані з'являється пунктирна лінія та значення відносних 

координат у полярній системі. 

Режим слідкування OTRACK дозволяє для завдання координат 

використати одночасно кілька тимчасових точок  об’єктної прив’язки та 

кутову прив’язку для побудови точки, яка знаходиться на перетині двох 

прямих під потрібними кутами (див. рис.2.5). Режим є додатковим та без 

включення об’єктної прив’язки не працює. Для переведення в режим 

слідкування слід затримати мишу над точкою прив’язки. Ознакою 

включення режиму є поява пунктирної "фантомної" лінії від точки 

прив’язки.  
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 OSNAP.  Керує глобальними режимами об’єктної прив’язки.  

Кілька опцій можуть відокремлюватися комою. 

tracking Тимчасова прив'язки для введення зсуву в обраному напрямку 

FROM Завдання додаткової точки  

ENDpoint Найближчий кінець лiнiї чи дуги 

MIDpoint Середня точка лiнiї чи дуги 

INTersection - Перетин лiнiї / дуги / кола 

AРРarent - Уявний перетин лiнiї / дуги / кола 

EXtension - Подовження лінії 

CENter  - Центр дуги або кола 

QUAdrant  - Точки на колi чи дузі 0, 90, 180, 270 градусів 

TANgent  - Дотична до дуги чи кола 

PERpendicular - Основа перпендикуляра до лiнiї / дуги / кола 

PArallel - Основа паралельної до лінії 

INSertion - Точка вставки тексту/ блока/ форми/ атрибуту 

INSSertion - Точка вставки механічного компоненту 

NODe - Найближчий точковий елемент 

NEA rest - Найближча точка лiнiї / дуги / кола / точка 

NONe - Відмова від режиму 

 - Віртуальний перетин 

 - Відносна точка 

 -Центр прямокутника 

 - Середина відстані між двома точками 

 - Керування фільтром урахування  розмірів, штриховки, 

символів 

 - Керування координатою Z 

  - Виклик меню режимів глобальних прив’язок 

APPINT  - Уявна точка перетину 

ARCR  - Уявна лінія крізь центр дуги та ії кінець 

ARCT  - Уявна дотична кінцю дуги 

SYMP  - Лінія, симетрична базовій 
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Примітка. Відмінність прив’язок "APPINT" та "AРР" полягає в 

способі обрання примітивів. "APPINT" потребує вибору ліній. При виборі 

лінії підсвічуються. Безпосередньо після вибору ліній точка перетину стає 

базовою.  "AРР" потребує завдання точок на лінії. Після вибору 

пропонується точка перетину. 

Прив'язки " центр прямокутника", "2 точки", "віртуальний 

перетин" не мають командної версії, а є лісп програмами. 

 

Вигляд допоміжних зображень та сповіщень задається пунктом  

"Auto Track Settings" пункту "Tool – Options – Drafting" спадаючого 

меню. 

 

Рисунок 2.5 - Вигляд режиму OTRACK 

 

Координатні фільтри  

Координатні фільтри – це спосіб визначення координат точки коли 

можна частково ввести з клавіатури одну з координат та використати дані 

прив’язки про другу координату точки вже існуючих примітивів або 

розділити об’єктну прив’язку: одну координату взяти з одного примітиву, 

другу – з іншого. Всього в пакеті 6 фільтрів: .x, .y, .z, .xy, .xz, .yz. Для 

двомірного креслення актуальними є фільтри .x, .y. 

Послідовність використання координатного фільтра:  

1.  На запит точки ввести фільтр. 
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2. Об'єктною прив’язкою вказати точку, обрану в фільтрі координату 

якої буде використано. Обрана координата визначається назвою 

фільтру.  

3.  Об'єктною прив’язкою вказати точку, в якої потрібно взяти 

недостачу координату або з клавіатури ввести значення.  

Наприклад, потрібна точка, координата Х якої відповідає кінцевій 

точці одного відрізку, а координата  Y – середині іншого. Діалог може 

мати наступний вигляд: 

line () .x () of  <вкажіть кінець першого відрізку з прив’язкою 

"end"> need YZ:  <вкажіть середину другого відрізку з прив’язкою 

"mіd"> Specify next point or [Undo]:  

Вибір координатних фільтрів може проводитись введенням фільтру з 

клавіатури, пунктом "Point filters" контекстного меню (див. рис. 2.4). 

 

POLYLINE.  Дозволяє створювати об`єкти - полiлiнiї, що складаються 

із сегментів лiнiй, трас сталої чи змінної товщини та дуг. Полiлiнiя 

трактується як єдине ціле.  

Існує  два способи завдання товщини:  введення  значення  з  

клавіатури, або координат, що задають потрібну товщину. Якщо на 

запитання товщини  відповісти  координатами,  то система видає додаткове 

запитання.  Відрізок, що задано в команді співпадає із серединною лінією 

траси.  

Редагування полiлiнiї забезпечується командою PEDIT (пункт 

”Modify – Object – Polyline” спадючого меню, кнопка панелі чи стрічки 

"Modify". За її допомогою можна розмикати та замикати полiлiнiю, 

розривати полiлiнiю на окремі сегменти, або з`єднувати окремі сегменти     

в одну полiлiнiю, змінювати ширину всієї полiлiнiї або окремих її 
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сегментів, переміщувати вершини або вставляти нові, згладжувати 

полiлiнiю дугами або прибирати згладжування. 

Варіантом побудови полілінії з вже існуючих примітивів є створення 

контуру (BOUNDARY). Контури використовуються в якості меж області 

штрихування. 

(-)BOUNDARY. Перетворює примітиви в замкнений контур або 

область. Запуск команди призводить до появи діалогового вікна (рис. 2.6). 

  Команда викликається: 

Стрічка "Home tab- Draw panel –Boundary". 

Спадаюче меню "Draw – Boundary". 

Командний рядок BOUNDARY. 

 

Рисунок 2.6 - Вікно створення контуру 

REGION. Створює замкнену область з вже існуючих примітивів. 

Область використовується для: 

- обчислення масогабаритних характеристик деталі; 

- визначення зони штрихування; 

- визначення бази для твердотільного моделювання; 

- створення комплексної області за рахунок проведення логічних дій 

(див. рис. 2. 7) 

 

Рисунок  2.7 - Логічні операції з областю 
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Команда викликається: 

Стрічка "Home tab- Draw panel- Region". 

Спадаюче меню "Draw – Region". 

Панель "Draw".  

Командний рядок REGION. 

 
DONUT. Виконує малювання кілець та кругів. Результат залежить від 

значення змінної FILL.  Діаметри  кілець можна задавати числом або 

відстанню між двома вказаними точками на екрані. Для побудови 

замальованого кола треба задати нульове значення діаметра внутрішнього 

кола. Насправді кільця є замкненими полілініями круглої форми. 

ELLIPSE. Дозволяє креслити  еліпси, еліптичні дуги, ізометричні 

кола. 

Осі  

В механічній версії існують засоби спрощення малювання осей. Осі 

малюються згідно заданих параметрів обраного стандарту в "Option – AM 

Standards" пакету. 

Команди викликаються: 

Стрічка "Home tab - Draw panel – Centerline" (див. рис. 2.8 ). 

Панель "Centerlines – Draw".  

Спадаюче меню "Draw - Centerlines- Center Line". 

 

Рисунок 2.8 -  Меню осей стрічки 
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AMCENTLINE. Малює вісь по заданих кінцевих точках. Має опцію 

виклику вікна вибору типу осей.  

AMCENCRANGLE.  Малює кола або стандартні отвори (наскрізні, 

глухі, різьбові)  обраного діаметру з осями на колі на обраних кутах (при 

визначенні через "|") . Можна залишити тільки осі. 

AMCENCRCORNER. Малює кола або стандартні отвори (наскрізні, 

глухі, різьбові)  на поточному шарі з осями в куту контуру на визначених 

відстанях. Можна залишити тільки вісі. 

AMCENCRFULLCIRCLE. Малює М кіл або стандартні отвори 

(наскрізні, глухі, різьбові)  обраного діаметру з осями (коловий масив 

3600). Можна залишити тільки осі. 

AMCENCRHOLE. Малює коло (концентричні кола при визначенні 

діаметрів через "|") на поточному шарі з осями або тільки осі. 

AMCENCRINHOLE. Малює осі для обраного кола.  

AMCENCROSS. Малює перпендикулярні осі рівного розміру від 

обраної точки центру. 

AMCENCRPLATE. Малює кола або стандартні отвори (наскрізні, 

глухі, різьбові)  на поточному шарі з осями в кутах замкненого контуру на 

визначеній відстані. Можна залишити тільки вісі.  

AMCENINBET. Малює вісь між дома лініями для позначення їхньої 

симетричності.  
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AMCENLINE.  Команда тільки для командного рядка. Малює вісь на 

поточному шарі та параметрично пов'язується з обраним контуром.  

Приклад 2.1. Намалювати фігуру згідно рис.2.9 із застосуванням 

об’єктних прив’язок. 

 

Рисунок 2.9 - Ескіз до прикладу 2.1 

РОЗВ’ЯЗАННЯ 

(arc) () c () 30,50 () 45.2,37 ()а ()180 () 

(line) ()30,7.5 ()80,7.5 ()80,80 ()() 

                          - намальовано дугу 1, горизонтальну лінію 2, вертикальну - 3 

()cen () (укажіть точку  центра до появи знаку)  int () (укажіть точку біля 

перетину лiнiй 3, 2 до появи знаку) ()()                                             

                       - намальовано лінію 4  від центру  кола до точки перетину лiнiй3,2 

()qua () (укажіть точку справа на дузі) end () (укажіть точку біля верхнього 

краю лiнiї 3) ()() 

                         - намальовано лiнiю 5 від дуги  до верхнього краю лінії 3 

()mid () (укажіть точку на вертикальній лiнiї)  tan () (укажіть точку у 

верхній частині дуги) ()() 

                          - намальовано   лiнiю 6  від    середини   вертикальної   лiнiї    

дотичну до дуги 

()mid () (укажіть точку на нахильній лінії 4)  per () (укажіть точку на 

вертикальній лiнiї ) ()() 

                              - намальовано лінію 7 від середини нахильної лiнiї 4 

перпендикулярну вертикальній лiнiї 

()appint ()(укажіть лінію 5 та лінію 7) ext ()(укажіть праворуч лінії 2)()() 
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                              - намальовано лінію 8 від уявного перетині лiнiй 5, 7 до 

продовження лінії 2 

() аrct ()  (укажіть лівий край дуги, проконтролюйте появу фантомної лінії 

дотичної)  12 () arcr () (укажіть правий край дуги, проконтролюйте появу 

фантомної радіальної лінії) 30 ()() 

                              - намальовано лінію 9 від точки на відстані 12 на дотичній до 

дуги до точки на відстані 30 на радіусі дуги 

() from  () mid ()(укажіть середину лінії 6) @15<270  () tracking () cen 

(укажіть центр дуги)    @-10,0 () @10,-10 () () 

                              - намальовано лінію 10 зсунуту на 15 під кутом 2700  від 

середини лінії 6 до  точки, зсунутої на  відстані -10,0 та 0,-

10 від точки центра дуги 

() (включіть режим об’єктного слідкування) (проведіть прив’язку до лівого 

краю лінії 2, проведіть прив’язку до продовження лінії 5, на перетині 

пунктирних ліній оберіть точку) sympt ()(укажіть верхній край лінії 8)()() 

                              - намальовано лінію 11 від уявного перетину перпендикуляра до 

лiнiй 2 та продовження лінії 7 до точки, яка є симетричною 

відносно лінії 8 
 

COPY. Використовується    для    копіювання    одного    або   кількох 

елементів креслення в інше місце без ліквідації оригіналу. Кількість дій 

задається системною змінною COPYMODE. При COPYMODE=1 проводиться 

однократне копіювання. При COPYMODE=0 копіювання проводиться доти, 

доки користувач не натисніть ENTER на запит "Second point". 

   Команда має три види вибору об'єктів для копіювання: почергове 

завдання об'єктів за допомогою курсору, "W"- завдання вікна (при цьому 

будуть скопійовані всі   об`єкти,  що  попадають  у  вікно ),  "L"  - вибирає  

для   копіювання   останній накреслений елемент. Завдання  переміщення  

та  базової точки проводиться аналогічно команді PAN.   
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AMPOWERCOPY. Команда схожа на  COPY.  Відмінність полягає в тому, 

що    в команді можливо виділити частину складного об’єкту, а копіюється 

весь об’єкт разом зі всіма компонентами та атрибутами. Команда 

орієнтована на копіювання одного об’єкту. Багатократне копіювання 

можливо тільки при явному указані атрибута "m". 

 

Команда викликається: 

Стрічка "Home tab -Modify panel – Copy".  

Панель "Mechanical Main –Modify –Copy".  

Спадаюче меню "Modify - Power Copy". 

Командний рядок ampowercopy. 

Формат: ampowercopy 

Select object: 

Specify base point or displacement, or [Multiple]:  

 

MOVE.  Дозволяє   переміщувати елементи  відносно заданої  базової 

точки. 

Примітка. Альтернативою є вибір примітива та його «перетягування» 

(drag and drop) за допомогою «миші». 

 

MIRROR.  Дозволяє   дзеркально   відбити  елементи  відносно 

заданої   лінії відображення.  Вихідні  елементи  можна  стерти або 

залишити на попередньому місці. 

 Часто    необхідно  дзеркально   відобразити   частину     креслення,     

але зберегти  текст  та розміри без змін.  AutoCAD  допускає це змінною 

MIRRTEXT.  Якщо  значення   MIRRTEXT =1,  текст  буде     

відображатися дзеркально. Якщо MIRRTEXT=0, команда MIRROR відіб'є 

тексти без їх дзеркального відбиття та перекручення. 
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JOIN.  Команда з’єднує декілька примітиви в один. Може 

застосовуватися до ліній, дуг, сплайнів, поліліній. Дуги можуть 

об’єднуватись або перетворюватися на кола.  

 

Об’єднуються: 

- лінії, що лежать на одній прямій та мають розрив між собою, 

- дуги, що лежать на одній дузі та мають розрив між собою, 

- полілінії та сплайни, які торкаються один одного в кінцевій точці.  

В механічній версії застосовується команда AMJOIN з схожим 

керуванням. 

 (-)OVERKILL. Видаляє лінії, дуги, полілінії, що накладаються одна 

на одну або перекриваються повністю чи частково. Відкриває діалогове 

вікно (див. рис. 2.10).  

  Команда викликається: 

Стрічка "Home tab - Modify panel - Delete Duplicate Objects". 

Спадаюче меню "Modify - Delete Duplicate Objects". 

Панель. Modify II - Delete Duplicate Objects.  

Командний рядок. (-)OVERKILL. 

 

Рисунок 2.10 - Вікно видалення дублікатів 
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  BREAK. Витирає частину лiнiї, кола або дуги. 

  Можна розбити лiнiю, дугу на дві частини або вiдрiзати від неї 

частину. Якщо розбивається коло, то воно перетворюється на дугу. 

СТИРАЄТЬСЯ ЧАСТИНА ОБ`ЄКТУ ВІД ПЕРШОЇ ТОЧКИ ДО 

ДРУГОЇ ПРОТИ ГОДИННОЇ СТРІЛКИ. 

  Точка, що введена першою вважається точкою розриву. Якщо розрив  

потрібен у мiсцi перетину кількох елементів тощо, то на запит треба ввести 

'f'. Після цього можна вказати опцію прив`язки. 

        Друга точка не обов`язково мусить належати об`єкту. Якщо вказати  

другу точку за межами об`єкту, то система знищить частину елементу від  

першої точки до кінця примітиву. 

 Команда не може застосовуватися до розмірів, блоків, областей. 

 

Для створення масивів примітивів призначено команду ARRAY. 

Команда є універсальною. Вона дозволяє створювати прямокутні, полярні 

та криволінійні масиви. Викликати команду можна тільки з командного 

рядка. Судячи по способу виклику команда не є рекомендованою. У 

стрічці, меню, панелі модифікації вона відсутня, представлено три інші 

команди: ARRAYRECT – для прямокутних масивів, ARRAYPOLAR - для 

полярних масивів, ARRAYPATH- для криволінійних масивів. Діалог 

визначення параметрів змінено відносно версій 200Х, прибрано діалогове 

вікно. 

Команди викликаються: 

Стрічка "Home tab -Modify panel – Array". 

Панель  "Modify".  

ARRAYRECT.  Створює масив копій примітивів по рядках, стовбцях на 

площині та рівнях (level) по висоті.  

Формат: ARRAYRECT 
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Select objects: <Обрати примітиви> 

Specify opposite corner for number of items or [Base point/ Angle/ 

Count]<Count>:                                         (1) 

Уведення ключа "В" вибирає режим "Base Point" для завдання базової 

точку масиву: 

Specify base point or [Key point] <centroid>: 

та повертає до запиту (1). 

Уведення ключа "А" вибирає режим "Angle Specifies" для завдання кута 

нахилу масиву: 

Specify row axis angle <0>: 

та повертає до запиту (1). 

За замовчанням включено режим "Specify opposite corner", в якому  

динамічно з відображенням рядків та стовбців на екрані завдається їх кількість.  

Подальший запит 

Specify opposite corner to space items or [Spacing] <Spacing>: (2) 

дозволяє за замовчанням завдати точки кута масиву або ключем "S" завдати 

кількісно відстані між стовбцями та рядками:   

Specify the distance between rows or [Expression] <6.6>: 

Specify the distance between columns or [Expression] <6.6>: 

 Уведення ключа "С" вибирає режим "Count" для завдання кількості рядків 

та стовбців з клавіатури: 

Enter number of rows or [Expression] <4>: 

Enter number of columns or [Expression] <4>: 

та повертає до запиту (2). 

Подальший запит 

Press Enter to accept or [ASsociative/Base point/Rows/ Columns/ 

Levels/eXit]<eXit>: 

 Ключ "А" включає режим "Associative" для визначення поведінки елементів 

масиву.  

Yes – масив стає єдиним цілим.  

No – елементи масиву залишаються самостійними. 

Ключ "R/С" включає редагування кількості, відстаней між рядками/ 

стовбцями.  

Enter the number of rows or [Expression] <2>:  

Specify the distance between rows or [Total/Expression] <-14.1>: 

Specify the incrementing elevation between rows or [Expresson]: 

Ключ "Т" (Total) завдає загальний габаритний розмір масиву: 

Enter total distance between start and end rows <-28.2>: 
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Specify the incrementing elevation between rows or [Expresson]: 
 Ключ "L" завдає масив уздовж осі Z: 

Levels  Specifies the number and spacing of levels. 

Enter the number of levels or [Expression] <1>: 2 

Specify the distance between levels or [Total/Expression] <1.0>: 2 

   ARRAYPOLAR. Створює полярний масив навколо центральної точки. 

Формат: ARRAYPOLAR. 

Select objects:  

Specify center point of array or [Base point/Axis of rotation]: 

Center Point – визначає центр симетрії масиву (вісь Z поточної системи 

координат).  

Base Point – аналогічно команді ARRAYRECT.  

Axis of Rotation -  визначає по двом точкам вісь симетрії масиву.  

Подальші запити  

Enter number of items or [Angle between/Expression] < last count>:  

Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) or [Expression]:  

Press Enter to accept or [ASsociative/Base point/Items/Angle 

between/Fill angle/ROWs/Levels/ROTate items/eXit]<eXit>:  

Items – визначає кількість елементів в масиві.  

Angle Between – визначає кут між елементами.  

Fill Angle -  число, визначає кут масиву.  

Associative – аналогічно команді ARRAYRECT.   

Rows - аналогічно команді ARRAYRECT.   

Total  - аналогічно команді ARRAYRECT.   

Levels  - аналогічно команді ARRAYRECT.   

Rotate Items  - контролює, чи будуть елементи розгортатися уздовж.   
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ARRAYPATH. Створює лінійні масиви уздовж криволінійної 

траєкторії. Примітивом траєкторії може бути лінія, полілінія, сплайн, 

спіраль, дуга, еліпс, коло.  

Формат: ARRAYPATH. 

Select objects:  

Select path curve:  

Enter number of items along path or [Orientation/Expression] 

<Orientation>:  

Введення кількості елементів призводить до створення масиву від 

базового примітиву аналогічно опції Base Point =end of path curve з орієнтацією 

"NORmal". 

Expression - аналогічно команді ARRAYRECT.  

Orientation – визначення способу орієнтації елементів уздовж траєкторії: 

    Specify base point or [Key point] <end of path curve>: 

     Base Point – визначає точку початку масиву. Вказання точки на 

вихідному примітиві створює масив на траєкторії.  Значення за 

замовчанням (сend of path curve) починає масив з вихідного 

елементу.  

Specify direction to align with path or [2Points/NORmal]: 

  2 Points – визначення напрямку вирівнювання з напрямком траєкторії 

по двох точках.  

 Normal – примітиви перпендикулярні початку траєкторії.  

Enter number of items along path or [Expression] <4>: 

     Number of Items -  визначає кількість елементів масиву.  

Specify the distance between items along path or 

[Divide/Total/Expression] <Divide evenly along path>:  

     Distance Between Items -  визначає відстань між елементами.  

     Divide – розташовує елементи рівномірно уздовж траєкторії.  
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Примітка. В документації вказано можливість вибору режиму ділення 

"Divide/Measure". Реально при малюванні масиву доступу до методу ділення 

немає.  

Total - аналогічно команді ARRAYRECT.  

Press Enter to accept or [ASsociative/Base point/Items/Rows/Levels 

/Align items /Z direction/eXit]<eXit>:  

Associative -  аналогічно команді ARRAYRECT.  

Items  - редагує кількість елементів масиву.  

Rows  - аналогічно команді ARRAYRECT.  

Levels  - аналогічно команді ARRAYRECT.  

Align Items – керує поворотом елементів уздовж траєкторії. Поворот 

проводиться відносно положення першого елемента на траєкторії (див. рис.2.11).  

Align arrayed items to path? [Yes/No] <Yes>: n 

    

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 -  Режими вирівнювання криволінійного масиву 

ARRAYEDIT. Редагування масивів  дозволяє редагувати асоціативні 

масиви та їх властивості, вихідні примітиви, замінювати вихідні 

примітиви. 

Найбільш зручним є редагування масивів за допомогою елементів 

стрічки. Панель редагування (див. рис. 2.12 ) відкривається при виборі  

масиву. 
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Рисунок 2.12 -  Панелі стрічки редагування масивів 

 

-ARRAY. Варіант команди командного рядка створення неасоціативних 

прямокутних та полярних масивів. 

ROTATE. Повертає обраний примітив. 

 

Приклад 2.2. Дослідження команди break. Намалювати фігуру 

згідно з рис.2.13. 

 

Рисунок 2.13 - Ескіз до прикладу 2.2 

РОЗВ’ЯЗАННЯ 

(circle) ()60,45 ()15 ()  ()2p ()75,45 ()60,30 () ()95,10 

()2.5 ()  - намальовано  кола 

(line) () (вкажіть центр нижнього кола прив’язкою “центр” ) (вкажіть 

середнє коло прив’язкою “дотична ” знизу кола ) () 
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Повторіть команду для малювання лінії від центра нижнього кола дотично 

до верхнього краю середнього кола. 

- намальовано лінії від центра малого кола дотичні до середнього 

(break) () (вкажіть велике коло) f() (прив’язкою „перетин ” вкажіть 

послідовно нижню та верхню (проти годинникової стрілки) точки перетину кіл) 

- прибрано дугу великого кола 

()(вкажіть середнє коло) f () (прив’язкою „кінець ”  вкажіть послідовно 

нижню та верхню (проти годинникової стрілки) точки перетину кола та ліній) 

- прибрано дугу середнього кола 

zoom ()  w () (охопіть вікном нижнє коло) 

(break) () (вкажіть коло)  f() (прив’язкою „перетин ” вкажіть послідовно  

точки перетину кола та ліній) 

- прибрано дугу малого кола 

()(вкажіть верхню лінію) f () (прив’язкою "перетин" вкажіть точку перетину 

лінії та нижнього кола,   укажіть точку кінця  лінії) . 

Повторіть операцію з нижньою лінією   - прибрано лінії всередині малого кола 

zoom () е () 

 
Приклад 2.3.  Дослідження команди створення масивів. Накреслити  

пластину діаметром  100 мм , у  якій зроблено шість отворів  10 мм на 

радіусі 80 мм (див. рис.2.14). Ескіз зберегти. 

 

Рисунок 2.14 - Ескіз до прикладу 2.3 
  РОЗВ'ЯЗАННЯ 

  Встановити лінію "основна" з вагою 0.3 

 (circle) ()0,0 ()d ()100 () 

 (circle) ()0,0 ()d ()60 () 

 (circle) ()40,0 () 5 () 

 (arraypolar) () <укажіть накреслене коло діаметра 10мм> 0,0 

()(або укажіть центр кола осі)6 ()()() 
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  Встановити лінію "осьова" з вагою 0 

  (line) ()-55,0 ()@110,0 ()() ()0,55 ()@0,-110 ()() 

  (circle) ()0,0 ()40 () 

   
Приклад 2.4.  Дослідження малювання поліліній та масивів.  

1) Намалювати ескіз печатної плати полілініями згідно з рис.2.15. 

Товщина лінії контуру 0.6, ширина доріжки 2.5 

2) Накреслити полiлiнiю, що описує квадратичну функцію (див. 

рис.2.16). 

       

Рисунок 2.15 - Ескіз до прикладу 2.4.1   Рисунок 2.16 - Ескіз до прикладу 2.4.2                

РОЗВ’ЯЗАННЯ 

(pline)()5,20()w()0.6()()5,80 () 90,80() 90,20 ()82.5,20 () 

82.5,12.5()50,12.5 ()50,20 ()c()     

                       - намальовано контур 

()53.75,19.375 ()w()1.25 ()()a ()ce ()53.125,19.375 ()a ()180 ()()   

()53.125,19.375()w()2.5()()53.125,12.5() (Esc) 

  - намальована контактна доріжка 

(array) ()w ()охопіть вікном контактну доріжку ()r() c()1 ()7 ()s 

()4 ()()         - намальовано 7 контактних доріжок 

(donut) () 0()5 ()50,40 ()(Esc) 

(arrayrect) ()вкажіть центр кола ()()с ()2 ()5 ()s ()7.5 ()7.5 

()()             - намальовано 5x2 контактних кіл 

(pline) ()80,47.5 ()85,47.5 ()85,27.5 ()76.25,20 () (Esc) 

Відкрити нове вікно. 

(pline) ()0,0 ()5,25 ()8,64 ()10,100 ()() 

- накреслено полiлiнiю - ломану 

(mirror) ()укажіть полінію ()  включіть ортогональний режим, вкажіть 

верхній край полілінії, вкажіть точку збоку попередньої    "n" () 
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- виконане дзеркальне відбиття ломаної відносно горизонтальної    вісі, 

що проходить через її вершину 

()вкажіть верхню полілінію ()включіть ортогональний режим, вкажіть нижній 

край полілінії, вкажіть точку вище попередньої()"y" () 

- виконане дзеркальне відбиття частини ломаної  відносно   вертикальної 

вісі, що проходить через її вершину      

)вкажіть полілінії () включіть ортогональний режим, вкажіть верхній край 

полілінії, вкажіть точку збоку попередньої    "n" () 

pedit () (укажіть на першу чверть полiлiнiї)  "j"() 

(вкажіть послідовно частини полiлiнiї)()"f" ()() 

- сегменти чотирьох ломаних зібрані в одну полiлiнiю проведене згладжування 

полiлiнiї. 

  
Приклад 2.5. Намалювати ескіз згідно рис. 2.17 з застосуванням 

прив’язок та "механічних" команд. Ескіз зберегти. Розміри наведено для 

довідок, проставляти не потрібно. 

 
Рисунок 2.17 - Ескіз до прикладу 2.5 

 
РОЗВ'ЯЗАННЯ     

 (amconsthor )  0,0()  0,9()  0,30()()   

 (UCS)  @0,50()()- перенесемо СКК в центр виду спереду на 50 вгору 

 (amconsthor )  0,0()  0,8()  0,15 ()0,60()() 

 (amconstver)  0,0 () 5,0() 13,0()  20,0()  30,0()  60,0()() 
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  (mirror )  <вибрати вертикальні лінії>()<вибрати горизонтальну 

конструкційну лінію 0> <вибрати горизонтальну конструкційну лінію 0>   () 
()  <вибрати горизонтальні  лінії>()<вибрати вертикальну конструкційну 
лінію 0> <вибрати вертикальну конструкційну лінію 0> () 

- намальовано допоміжні конструкційні лінії червоним кольором на шарі 
AM_CL 

 (AMRECTCY)  <вказати  перетин вертикальної та горизонтальної 

конструкційних ліній 0,0 для виду згори>  @60,30 () 

 (circle) <вказати перетин ліній 0,0>  ()20()  

  (line) <вказати  перетин вертикальної конструкційної лінії -30 та верх 
сторони прямокутника>  <вказати перетин вертикальної конструкційної лінії -30 
та нижньої  сторони прямокутника>() 
() <вказати  перетин вертикальної конструкційної лінії -13 та верх сторони 
прямокутника>  <вказати перетин вертикальної конструкційної лінії -13 та кола 
згори>() 
()    <вказати  перетин горизонтальної конструкційної лінії 9 та лівої  грані 
прямокутника> <вказати  перетин горизонтальної конструкційної лінії 9 та лівої 
вертикальної лінії -30> ()   

 (mirror) <вказати останні лінії> () <вказати вертикальну конструкційну 

лінію 0,0>  <вказати вертикальну конструкційну лінію 0,0> () 
() <вказати останні лінії> () <вказати горизонтальну конструкційну лінію 0,0>  
<вказати вертикальну горизонтальну лінію 0,0> () 

- намальовано контур виду згори 

 (line)   < вказати перетини конструкційних ліній:  -60,0   -60,15   -30,15        
-30,60    30,60   30,15    60,15    60,0    с 
()    <вказати 2 точки лівої нахильної лінії>  () 
()   <вказати 2 точки правої нахильної лінії>  () 
()   <вказати перетин вертикальної конструкційної лінії –13 та верху контуру 
виду спереду> @0,-10 <прив'язка перпендикуляр до вертикальної 
конструкційної лінії  13>  <вказати перетин вертикальної конструкційної лінії 13 
та верху контуру виду спереду> () 

 (BREAK) <вказати верх контуру>  f  <вказати праву точку (перетин контуру 
та вертикальної конструкційної лінії 13)>  <вказати ліву точку (перетин контуру 
та вертикальної конструкційної лінії -13)>   

- намальовано контур виду спереду 
 

 (UCS)  ()-повернемо ССК 

встановити тип лінії "схована" – AM ISO02W050, вагу лінії 0. 
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 (line)    <вказати перетин вертикальної конструкційної лінії –20 та верху 
контуру виду спереду> @0,-25 <прив'язка перпендикуляр до вертикальної 
конструкційної лінії  20>  <вказати перетин вертикальної конструкційної лінії 20 
та верху контуру виду спереду> () 
()  <вказати перетин вертикальної конструкційної лінії –5 та низу контуру виду 
спереду> <вказати перетин вертикальної конструкційної лінії –5 та 
горизонтальної конструкційної лінії 8 виду спереду> <кутова прив'язка 450 
прив'язка "nea" до вертикальної конструкційної лінії 0> <вказати перетин 
вертикальної конструкційної лінії 5 та горизонтальної конструкційної лінії 8 
виду спереду> <вказати перетин вертикальної конструкційної лінії 5 та низу 
контуру виду спереду> () 

 (circle) <вказати перетин ліній  0,0>  5() 

- намальовано сховані контури 
 

(amcentline) <прив’язка "from"  вказати середину нижньої лінії контуру 
виду спереду>    @0,-5  <прив’язка "from" прив’язка "2 points"  вказати 2 точки  
верхньої лінії контуру виду спереду> @0,-5  

(AMCENINBET) <вказати верх виду згори> <вказати низ виду згори>  

() <вказати ліву сторону виду згори> <вказати праву сторону виду згори>  
-намальовано осі обох видів 

(ameraseallcl)витерти конструкційні лінії. 
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Завдання 2.1. Намалювати фігуру згідно з рис.2.18. Розміри наведено для 

довідки, проставляти їх не треба. Ескіз зберегти. 

Завдання 2.2. Намалювати ескіз стрілки згідно з рис.2.19. 

       

 

Рисунок 2.18 - Ескіз до завдання 2.1  Рисунок 2.19 - Ескіз до завдання 2.2 

 

Завдання 2.3. Намалювати фігуру згідно з рис.2.20. Розміри наведено для 

довідки, їхнє нанесення непотрібно. 

 

Рисунок 2.20 - Ескіз до завдання 2.3 
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Робота 3. Розширені можливості креслення та редагування 

  Окремі   частини   креслення  можна    розташовувати   на   різних   

прозорих шарах. Кількість шарів  практично необмежена.  Така  шарова  

технологія  використовується   коли необхідна   детальна   проробка  чи   

виведення    окремих  деталей  на принтері. Наприклад, один  шар уміщує 

схему електричної сіті, наступний монтажну схему дротів i т.д. 

 Керування шарами здійснюється кнопками головної панелі, стрічки, 

пункту "Format - Layer" спадаючого меню та команди (-)LAYER.  

  Малювати  можна   на  активному  шарі.  Активним  у даний  момент 

може бути тільки один шар. На екран виводяться елементи шарів, що 

включені. Кількість включених шарів необмежена. Шари, що вимкнені або 

заморожені  на екран не виводяться, хоча інформація про елементи цих 

шарів не загублюється та із креслення не вилучається. При редагуванні 

креслення зміни перераховуються на вимкнених шарах  (без  зображення 

на екрані) та не торкаються заморожених шарів. Замкнені шари на екрані 

відображаються але креслити на них неможливо. 

 Шарам надаються властивості: колір, тип лінії, прозорість і т.і. 

Властивості шарів передаються примітивам, які малюються на відповідних 

шарах типом "by layer". 

 

Рисунок 3.1 - Екранна панель для керування шарами 

 Зміст позначок панелі шарів: 

 Вмикає/вимикає шар 

 Заморожує/розморожує шар на всіх портах 

 Заморожує/розморожує шар поточному порті 

 Замикає/ розмикає шар. Шар продовжує бути видимим але малювати на 

ньому неможливо. Елементи не перемальовуються. 

 Показує колір шару за замовчанням 
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Активним (поточним) є шар, назву якого відображено в першому 

рядку панелі керування шарами (див. рис. 3.1). Активним шар 

призначається вказанням мишею на (або праворуч) імені шару. Вказання 

мишею на відповідний графічний елемент змінює властивості шарів. 

Команда LAYER працює як пункт меню - викликає менеджер шарів 

(див. рис. 3.2). 

 

Рисунок 3.2 - Менеджер властивостей шарів    

 

Менеджер властивостей шарів    

Менеджер шарів виводить список шарів, показує та редагує 

властивості шарів. У вікні менеджера вміщуються: згори – рядок індикації 

поточного шару, під ним – рядок кнопок керування фільтрами та шарами, 

ліворуч – панель з "деревом" фільтрів умов відображення інформації, 

зовнішніх посилань (xref) та груп шарів, праворуч – панель властивостей 

шарів. 

Кнопки керування:  

   - кнопка створення фільтра властивостей шарів, 

           - кнопка створення групи фільтрів, 

           - кнопка створення поіменованого стану шарів, 

            - кнопка створення нового шару, 

            - кнопка створення нового замороженого  в просторі паперу шару,  

            - знищення шару, 

           - встановлення поточного шару. 
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Hатискання правої кнопки миші викликає контекстне меню. 

Контекстне меню керує видимістю, заморозкою, закриттям групи або 

фільтру, створенням, зміною назви, видаленням фільтрів, дозволяє обрати 

шари в групу. Опція "VP" відноситься до портів простору паперу. Опція 

"isolate" вимикає всі шари окрім обраного. 

 Панель властивостей шарів виводить та дозволяє задавати назву 

шару, поточний стан, стан виключення, стан заморозки, стан замкнення, 

колір, тип лінії, вагу лінії, прозорість, стиль другу, стан друку, стан 

заморозки, кольору, типу лінії, ваги лінії, друку портів простору паперу. 

Команда   -LAYER  дозволяє   вибрати  шар поточний шар    та керує 

властивостями шарів з командного рядка. 

Групування шарів забезпечує підвищення зручності в навігації по 

кресленню .  Наприклад, на кресленні можна розмістити всі види вала в 

групі шарів "Вал" і всі види корпуса в групі шарів "Коробка".  

Застосування груп дозволить змінювати вигляд екрана натисканням 

кнопки видимості групи в менеджері шарів замість почергового керування 

видимістю шарів. Групування також дозволяє удосконалити видимість 

елементів, що належать різним групам шарів у кресленні, підкресливши 

видимість однієї групи та подавивши інші.  

Для створення групи слід натиснути кнопку або пункт меню 

створення групи. Обрати групу та пунктом додавання шарів в 

контекстному меню групи обрати об’єкти на екрані. 

Механічна версія Автокад рекомендує інший підхід до організації та 

використання шарів.  Замість повністю вільного впорядкування 

користувачем зображень пропонується жорсткий контроль креслень 

правилами відповідних стандартів та використання бібліотек стандартних 

елементів оформлення креслень. Якщо в стандартній версії перевірка на 
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відповідність стандартів є опційною, то в механічній версії без 

встановлення поточного стандарту креслення практично неможливо.  

Більшість елементів механічних бібліотек, структури креслення  

розроблено як динамічні блоки. Компоненти  об’єктів автоматично 

малюються на службових "механічних" шарах. Специфікація "механічних" 

шарів наведена в табл. 3.1. Назви та властивості шарів змінювати не 

рекомендується. Шари розбиті на наступні логічні групи: механічні, 

оформлення, позицій складальних креслень, бази матеріалів, розрахункові, 

місцевих видів, розмірні, схованих ліній, таблиці отворів, символів, 

стандартних елементів, текстові, штампів, версій і т.і. Відповідно, панель 

шарів та інші елементи керування мають  інше наповнення (див. рис. 3.4). 

Керує перевіркою відповідності примітивів правилам "Автоматичне 

управління процесом" (АУП, Automatic Property Management).  

  АУП при виконанні кожної команди перевіряє групу параметрів, які 

встановлені для об'єкта креслення як "властивості об’єкта" (Object 

Property Settings ) на сторінці стандартів вікна настроювання пакету 

AM:Standards.  

Наприклад, команда AMCONSTLINES малює конструкційні лінії 

типом лінії, вагою лінії та кольором, які призначені поточним  стандартом. 

Крім того, команда малює лінії на попередньо визначеному для цього  шарі 

незалежно від того, який шар є поточним. Якщо шар не існує, то команда 

автоматично створює шар. Команда AMSHIDE перетворює контури 

примітивів, які перекриваються іншими об'єктів в невидимих ліній. При 

виборі об'єктів для фону AMSHIDE перевіряє "механічні" властивості 

фонових об'єктів, щоб визначити, як лінія повинна вести себе в разі 

захованої ситуації. Тому, якщо буде обрана конструктивна лінія, AMSHIDE 

ігнорує її не перетворить в приховану.  
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Примітка. Виробником не рекомендується вимикання АУП. 

Включенням/ виключенням АУП керує пункт Тоols – Options - 

AM:Standards –  "Standard" кореневий елемент дерева - Let AutoCAD 

Mechanical manage object properties. (див. рис. 3.3) 

 

Рисунок 3.3 - Поле керування АУП (Automatic Property Management) 

Таблиця 3.1 Специфікація механічних шарівы 

Тип шару Назва Колір Тип лінії Товщина 
лінії Об'єкти 

Contour  Main AM_0 7 (white) ISO: 
Continuous  

ISO: 
0.5mm 

Контур 1, корисна 
довжина 

Contour  AM_1 14 (brown) ISO: 
Continuous  

ISO: 
0.5mm 

Контур 2 

Contour  AM_2 5 (blue) ISO: 
Continuous  

ISO: 
0.5mm 

Контур 3, 4, FEA 
деформаційна сітка, 
текст 

Hidden AM_3 6 
(magenta) 

ISO: 
AM_ISO02
W050 

ISO: 
0.25mm 

Сховані лінії, вузькі 
об'єкти  

Auxiliary AM_4 3 (green) ISO: 
Continuous  

ISO: 
0.25mm 

Додаткові лінії, 
розрахункові об’єкти, 
межі деталі 

Dimension/ 
Annotation  

AM_5 3 (green) ISO: 
Continuous  

ISO: 
0.25mm 

Розміри, виноски, 
позиції, символи 
позначок 

Text AM_6 2 (yellow) ISO: 
Continuous  

ISO: 
0.25mm 

Текст  

Centerline AM_7 4 (cyan) ISO: 
AM_ISO08
W050 

ISO: 
0.25mm 

Осьові 

Hatch AM_8 1 (red) ISO: 
Continuous 

ISO: 
0.25mm 

Штриховка, FEA  сітка 

Behind AM_9 253 (gray) ISO: 
Continuous 

ISO: 
0.25mm 

Задній план  

Section Line  AM_10 7 (white) ISO: 
AM_ISO08
W050 

ISO: 
0.5mm 

Лінії розтинів 

Phantom AM_11 3 (green) ISO: 
AM_ISO09
W050 

ISO: 
0.25mm 

Фантомні лінії 

Part Reference  
Objects  

AM_12 7 (white) ISO: 
Continuous 

ISO: 
0.5mm 

Стандартні елементи. 
Вставка об’єктів  
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Таблиця 3.1. Продовження 
Std. Parts: 
Contour  

AM_0N 7 (white) ISO: 
Continuous 

ISO: 
0.5mm 

Стандартні елементи. 
Контур 1, корисна 
довжина 
 

Std. Parts: 
Contour  

AM_1N 14 (brown) ISO: 
Continuous 

ISO: 
0.5mm 

Стандартні елементи. 
Контур 

Std. Parts: 
Contour  

AM_2N 5 (blue) ISO: 
Continuous 

ISO: 
0.5mm 

Стандартні елементи. 
Контур 

Std. Parts: 
Contour  

AM_3N 6 
(magenta) 

ISO: 
M_ISO02
W050 

ISO: 
0.25mm 

Стандартні елементи. 
Контур 

Std. Parts: 
Auxiliary 

AM_4N  3 (green) ISO: 
Continuous 

ISO: 
0.25mm 

Стандартні елементи. 
Лінії потоку 

Std. Parts: 
Dimension 

AM_5N 3 (green) ISO: 
Continuous 

ISO: 
0.25mm 

Стандартні елементи. 
Розміри 

Std. Parts: Text AM_6N 2 (yellow) ISO: 
Continuous 

ISO: 
0.35mm 

Стандартні елементи. 
Текст 

Std. Parts: 
Axisies 

AM_7N 4 (cyan) ISO: 
M_ISO08
W050 

ISO: 
0.25mm 

Стандартні елементи. 
Осі 

Std. Parts: 
Hatch  

AM_8N 1 (red) ISO: 
Continuous 

ISO: 
0.25mm 

Стандартні елементи.  
Штриховка 

Std. Parts: 
Behind  

AM_9N 253 (gray) ISO: 
Continuous  

0 Cтандартні елементи. 
Задній план  

Std. Parts:  AM_10N 7 (white) ISO: 
M_ISO08
W050 

ISO: 
0.5mm 

Стандартні елементи. 
Розтини  

Std. Parts: 
Phantom  

AM_11N 3 (green) ISO: 
M_ISO09
W050 

ISO: 
0.25mm 

Стандартні елементи.  
Фантомні лінії 

Std. Parts: Part  
Reference 
Objects  

AM_12N 7 (white) ISO: 
Continuous 

ISO: 
0.5mm 

Стандартні елементи.  
Посилання 

Construction 
Line  

AM_CL 1 (red) ISO: 
Continuous  

ISO: 
0.25mm 

Конструкційні лінії 

Std. Parts: 
Reference 

AM_PAR
EF 

4 (cyan) ISO: 
Continuous  

ISO: 
0.25mm 

Стандартні елементи.  
Посилання 

Border/Title 
Block  

AM_BO
R 

7 (white) ISO: 
Continuous 

ISO: 
0.5mm 

Штампи, рамки 

Viewport AM_VIE
WS 

1 (red) ISO: 
Continuous 

ISO: 
0.25mm 

Межі портів 
спостереження 

Behind (extra)  AM_INV 253 (gray) ISO: 
Continuous 

0 Задній план. Додатково 

Trailing Line  AM_TR 3 (green) ISO: 
Continuous  

ISO: 
0.25mm 

З'єднувальні лінії 

 

Примітка. Для зміни параметрів шару треба внести зміни в відповідний 

файл - шаблон. 

 

Рисунок 3.4 - Панель "механічних" шарів, де 
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1 – кнопка менеджера механічних шарів, 2 – панель вибору стандартних шарів, 

3 – випадаючий список шарів, 4 -  кнопка встановлення поточним того шару, на 

якому знаходиться обраний об’єкт, 5 – кнопка переведення об’єктів з шарів 

стандартних  елементів (АМ_1_N …AM_12_N ) на відповідні робочі шари 

(AM_1 … AM_12).  
Для пришвидшення зміни  механічних шарів застосовується кнопки  

панелі механічних шарів: 

встановлення поточним шару контуру АМ_0 

встановлення поточним шару контуру АМ_1 

встановлення поточним шару контуру АМ_2 

встановлення поточним шару схованих ліній АМ_3 

встановлення поточним шару  АМ_3 

встановлення поточним шару додаткових ліній АМ_4 

встановлення поточним шару анотацій АМ_5 

встановлення поточним шару тексту АМ_6 

встановлення поточним шару осьових ліній АМ_7 

встановлення поточним шару контуру АМ_7 

встановлення поточним шару штриховки АМ_8 

встановлення поточним шару розрізів АМ_8 

 встановлення поточним шару фантомів АМ_11 

Примітка. Кнопки реалізовані командою amlayer з ключем key.  

 

Менеджер механічних шарів 

 Менеджер виконує дії аналогічно менеджеру властивостей шарів 

стандартної версії. Структура вікна також схожа на структуру вікна 

стандартної версії. Однак механічний менеджер має деякі особливості та 

обмеження. 

  Групи шарів відображаються та мають такі ж властивості, як і 

звичайні шари, але засобів створення груп менеджер немає. 
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Примітка. Якщо  Automatic Property Management включений, то Автокад 

малює примітиви на відповідному шарі, незалежно від того, який шар є 

поточним.  

Наступні шари не можуть бути видалені: 

- шари з примітивами;  

- шари, які пов’язані з "механічними" об’єктами;  

- механічні шари, створені пакетом (назви яких починаються з AM) ; 

- поточний шар;  

- шар DEFPOINTS;  

- шари зовнішніх посилань хref.  
 

 Кнопки та поля менеджеру: 

    - створення шару або тільки опису шару; 

    - видалення шару; 

    - встановлення поточного шару, 

    - визначення шару, на якому намальовано обраний об’єкт, 

    - перенесення об’єктів на обраний шар, 

    - висвітлює об’єкти, які знаходяться на обраному шарі,  

    - ховає визначення шарів. 

Контекстне меню менеджера 

Convert to Mechanical Layer – перевести стандартний шар в механічним 

за рахунок  додавання визначення  (definition) у властивості шару. 

Перевід у механічні шари автоматично додає шар в базову групу 

механічних шарів (Base Layer Group). Зворотнє переведення не 

передбачається. 

Use as Selection Set – вибирає всі примітиви на шарі як набір вибору. 
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Simple View – ховає стовбці з властивостями шарів та назвами об’єктів. 

Full View – вмикає повний вид таблиці. 

Панель властивостей шарів 

Поле Status: 

- механічний шар.  

- механічний шар, який не  дублюється в інших групах. (Створений 

командою  AMLAYERGROUP).  

- стандартний шар.  

"     " – визначення шару без його створення.  

  Пункти Name, On,  Freeze,  Lock,  Color, Linetype, Lineweight, Plot, 

New VP Freeze, VP Freeze  мають таке ж значення, як в стандартному 

Автокаді.   

Replicate in Layergroup – показує дублювання шару в інших групах.  

Override color by Layergroup  - показує пере визначення кольору з 

кольору шару на колір групи.  

 Associated objects – для механічних шарів показує назви об’єктів, які 

використовуються шаром. 

Description  - необов’язковий опис шару. 

Import – імпорт шарів з файлу креслення, шаблону або конфігурації 

Lineweight Mapping – надання ваги кольору. 

AMLAYER. Командна версія менеджера механічних шарів.   

Формат: AMLAYER 

Enter an option [Layer/Object keys]: 

Layer  -  проводить операції над шарами   
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Enter an option [?/Make/Set/New/Freeze/Thaw/Lock/Unlock/sElection 

set/Highlight]: Select an option. 

?:  - виводить список шарів  

Make  -  створює новий шар та робить його поточним . Можливо 

вказувати назву шару з префіксом групи. Наприклад, “Group1-AM_5”. 

Set  – встановлює поточний шар  

New - створює новий шар(и)  

Freeze – заморожує механічний шар(и)  

Thaw - розморожує шар(и)  

Lock - закриває механічний шар(и)  

Unlock - розкриває механічний шар(и)  

Selection set -  вибирає всі елементи шару  

Highlight – "підсвічує" елементи шару  

Object key  - виводить шари, які пов’язані з обраними об’єктами  

Enter object key or [?] <?>: 

Ключі деяких об'єктів наведено нижче: 

BOR3 Border Objects            FEMST FEA: Text for Stress      

CAL3 Calculation Objects         HIDW  Hidden Line                

CENW    Centerline  HATC Hatch 

CLIN  Construction Line          HOCW  Hole Circle            

CON1 Contour 1                     INFO Part Reference Geometry    

DILI  Dimension Lines     LEAD Leader 

DIMP Dimension, parametric     N_CON1  Standard Parts: Contour 1    

POSN Balloon Geometry                SECT Break Out Line                 

SYB3 Calculation Symbols            MSYM Symbol Geometry                 

TIT3 Title Block Objects          TRAIL Trailing Line              
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Групи механічних шарів 

Примітка. Виробник рекомендує застосування замість груп шарів 

засобів механічної структури для організації вигляду креслень.  

Механічна версія Автокада дозволяє поєднувати механічні шари. 

Кожен такий набір може створювати механічну групу. Шари контурів  

(AM_0 …. AM_12) та стандартних елементів (AM_0N … AM_12N) 

ПОВТОРЮЮТЬСЯ в кожній групі. Шари AM_BOR (меж), AM_PAREF 

(вставки елементів), AM_CL (конструкційних ліній), AM_VIEW (портів),  

AM_INV (невидимих ліній) автоматично не дублюються. Наприклад, шар 

AM_0 з групи LG1 показується як LG1-AM_0.  

Для роботи з групами механічних шарів призначена група команд. 

Основна з них (-) AMLAYERGROUP. Команда без "-" викликає 

менеджер груп механічних шарів. 

Команда викликається: 

Панель  "Layergroup".  

Спадаюче меню  "Tools - Layergroup - Layergroup Manager". 

Командний рядок  amlayergroup.  

 

Менеджер груп механічних шарів 

Менеджер призначено для адміністрування груп, в які об’єднані 

механічні шари. Дозволяє створювати, видаляти, називати шари, міняти 

їхні властивості, переносити об’єкти з однієї групи в іншу.   

 Примітка.  Малювання проводиться на шарах поточної групи. Вбудовані 

команди створення стандартних елементів виводять об’єкти на свої 

шари незалежно від того, яка група є поточною.  

    - завдання кольору для елементів, які не належать обраній групі.   
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Панель  властивостей груп  

   - шар у поточній групі.  

   Групи Name, Freeze, Lock, Color, Plot Description аналогічні 

менеджеру шарів.  

   -AMLAYERGROUP. Керування групами механічних шарів з 

командного рядка.  

Формат: -AMLAYERGROUP. 

Enter an option [layerGroup/Object keys/Standard part 

layergroup]: ,де 

layerGroup – керує групами шарів  

[?/Make/Set/New/Freeze/Thaw/Lock/Unlock/Color/Rename/ 

sElectionset/Highlight]:  
 Пункти ?, Make,Set, New, Freeze, Thaw, Lock, Unlock, 

color,   Rename, Selection set,  Highlight, Object key  

аналогічні опціям команди "-амlayer". 

 Standard part layergroup – створює групу для стандартних 

елементів. Всі стандартні елементи будуть креслитися на шарах обраної 

групи  

       Enter standard part layer group <?>:  

Для встановлення в якості поточної групи BASE треба ввести ".". 

Для позначення того, що спеціального шару не буде створюватися, треба 

ввести "?". 

Видалити шар із креслення командою -LAYER неможливо. Для цього 

треба  застосувати команду PURGE (-PURGE). 

 

 Примітка: За допомогою команди  неможливо видалити шар 0, лінію 

CONTINUOUS, шрифт STANDART та пойменовані види. 
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OFFSET. Створює об`єкт, що є паралельним оригіналу як  на заданій 

відстані від нього, так й крізь задану точку.  

AMOFFSET. Механічна версія команди OFFSET. Дозволяє керувати 

на яких шарах буде розміщено копії, задавати кілька відстаней. 

  Команда викликається: 

Стрічка "Home tab - Modify panel -  Offset".  

Панель "Modify". 

Спадаюче меню "Modify – Offset". 

Командний рядок amoffset.  

Формат:amoffset 

Specify offset distance or [Through/Mode]<0.125|0.25|0.5>: 

Mode  -  визначення шару, на якому буде розташовано копії.  

Enter an option [Normal/Current layer] <Normal>: 

Normal  -   копії на тому ж шарі, що й оригінал; 

Current layer – копії на поточному шарі.  

Through – визначення об’єкту для копіювання та точок цілі 

Select object to offset or <exit>: 

Specify through point: 

Select object to offset or <exit>: 

Offset – визначення відстаней. Можна визначити кілька значень через “|”.  

Select object to offset or <exit>:. 

Specify point on side to offset: 

Select object to offset or <exit>: 
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Приклад 3.1. Накреслити  зображення  умовного  знаку червоним  

кольором  на шарі  ZNAK  та  його кріплення  на шарі KRIP зеленим   

кольором згідно з рис. 3.5. 

 

Рисунок 3.5 - Ескіз до прикладу 3.1 

РОЗВ'ЯЗАННЯ 

Створимо два нових шари „znak” та „krip” у віконному діалозі або 

командою: 

 -layer ()n ()znak ()c ()red ()znak ()n () krip ()c ()green ()krip ()() 

- у креслення уведено два шари “znak” із червоним кольором  та “krip” 

із зеленим.  

Зробіть шар поточним кнопкою керування шарами або командою 

 -layer ()s ()znak ()() 

- шар “znak” зроблено активним (поточним) 

(circle) ()100,150 ()30 ()()100,150 ()25 () 

(pline) ()85,140 ()@20<90 ()@10<0 ()@20<270 ()@10<0 ()@20<90 

()@10<0 ()@20<270 ()() 

(offset) ()2 () (укажіть на полiлiнiю) (укажіть на точку  ліворуч від 

лівого вертикального сегмента) () 

(line) () (прив’язкою „кінець ” укажіть точку біля нижнього лівого краю 

зовнішньої полiлiнiї ) (прив’язкою „кінець ” укажіть точку біля лівого нижнього   

краю внутрішньої полiлiнiї ) () 

Повторіть операцію для правої сторони контуру 

 - на шарі ”znak” кольором, що відповідає цьому шару (червоним) 

накреслено знак у вигляді двох кіл та умовного малюнку. 

 

Зробіть шар “krip” поточним. 

 (line) ()80,180 ()120,180 () @10<270 ()@40<180 () c () 

 (copy) () (укажіть сторони прямокутника ) ()80,170 ()@50<270 () 
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 (line) ()95,185 ()105,185 ()105,50 ()95,50 ()c () 

 (break) () (укажіть ліву лінію) f м int () (укажіть верхню  точку перетину 

ліній) int м (укажіть нижню точку перетину   ліній) 

Повторіть операцію „розриву ” для трьох перетинів, що залишилися 

- накреслено елемент кріплення знаку. 
 

Колір кожного елементу креслення, що буде намальовано, можна 

задавати за допомогою шару (bylayer) або  безпосередньо за   допомогою 

команди (–)COLOR та кнопки кольору  панелі "Property".  

Для зміни кольору та інших якостей уже існуючих об'єктів 

використовується команда CHANGE, пункт "Modify - Properties" 

головного меню, пункт "Properties", "Quick Properties" (див. рис. 3.6) 

спливаючого контекстного меню, кнопки завдання кольору, ваги, типу 

розміру, текстового стилю головної панелі. 

Можна обрати опис кольору RGB компонентами в режимі Truecolor, 

задати число від 1 до 15 або стандартне ім'я кольору в режимі COlorbook. 

 Усі нові об`єкти будуть намальовані цим кольором, незалежно від 

того, який колір має поточний шар. Для подальшої зміни кольору треба 

знову використати команду зміни.    При уведенні "BYLAYER", нові 

об`єкти приймуть колір шару, на якому вони будуть намальовані.    

     

Рисунок 3.6 - Вікна "Властивості" (Properties та Quick Properties) 
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  При уведенні "BYBLOCK", об`єкти будуть мати білий колір 

доки вони не об'єднані в блок. 

 

CHANGE.Дозволяє змінити якості елементів,  що вже існують. 

Формат:  CHANGE    

Select objects:  (select)  Properties/<Change point>: 

Change point  - точка зміни (ТЗ).  У цьому режимі можна   змінити. 

Line -  Кінець лінії, найближчий до ТЗ, зміщується в ТЗ. 

Circle -  Змінюється радіус так, що ТЗ попадає на коло. 

Block -  Точка прив`язки зміщується в ТЗ. Можна задати новий кут. 

Text -  Точка прив`язки зміщується в ТЗ. Можна задати новий текст або 

    новий стиль тексту. 

Attribute -  Можна задати новий текст або новий стиль тексту. 

 

Properties -  змінює якості об'єктів. 

Enter property to change  

[Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness/TRanspar

ency/Material/Annotative]: 

Color колір LAyer шар 

Elev рівень LType тип лінії 

ltScale масштаб візерунка 

лінії 

Lweight «вага» лінії 

Thickness висота Transparency прозорість 

Material матеріал Annotative анотація 

 

Зміна параметрів примітива через вікно «Властивості» є більш 

швидким та зручним засобом. Але в цьому вікні відображаються не всі, а 

тільки основні властивості примітива. Редагування геометричних 
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параметрів в пакеті можливо безпосередньо на екрані за допомогою 

"ручок", які з'являються після виділення примітиву. Під курсором також 

з'являється список можливих дій для редагування. 

 

Застосування штриховки 

        При створенні креслень часто виконуються розрізи та перетини, в 

яких використовується спеціальний графічний елемент - штриховка. 

 Для автоматичної штриховки в системі використовується команда     

-HATCH, або її віконний аналог HATCH (див. рис. 3.7).  

 

Рисунок 3.7 - Вікно опису штриховки 

При виклику команди одночасно розкривається панель  стрічки (див. 

рис. 3.8). 

 

 

Рисунок 3.8 - Вікно редагування штрихування 

Візерунки штриховки зберігаються в дискових файлах "*.PAT". 

Можливий вибір між "Predefined hatch patterns" – візерунки з бібліотеки 

пакету з файлів  acad.pat та acadiso.pat, "User-defined hatch patterns" – 
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візерунки з визначеними користувачем типом лінії, розміром та кутом, 

"Custom hatch patterns" – візерунки з файлів користувача.  

 Штриховка може бути асоціативна та анотаційна. Асоціативність 

штриховки проявляється в тому, що при зміні області штрихування 

штриховка автоматично змінюється та закриває всю область. 

Анотаційність проявляється при друці моделі за рахунок масштабування 

зображення. Штрихування в Автокаді може проводитись нормальним 

(normal), ігноруючим (ignore), зовнішнім (outer) стилями. Зміст стилів 

показано на рис. 3.9. 

 

Рисунок 3.9 - Стилі штрихування 

 Визначення області штрихування може проводитись послідовно 

вказанням примітивів, що створюють межі (border) області або вказанням 

точки всередині замкненої області штрихування. Всередині області 

штрихування можна виділити підобласті (island), які не будуть 

штрихуватися. Для меж області можна визначити допустиму величину 

розриву (gap) межі області, при якому лінія межі буди вважатися цілою. За 

замовчанням передбачається, що основним є метод визначення області 

штрихування вказанням внутрішньої точки. 

 Межі штрихування можуть бути виділені в окремий примітив – 

полінію або регіон (Retain Boundaries). 

Накреслений візерунок штриховки вважається системою 

спеціальним блоком. Тому операції редагування працюють не над 

окремими лініями штриховки, а над усією зоною в цілому. 

Значення параметрів запам`ятовуються та використовуються при 

наступних викликах команди HATCH . 



 

 

85 

        Для роз`єднання блоку штриховки при необхідності доступу до 

окремих ліній візерунку треба при завданні імені візерунку поставити знак  

"*" попереду імені для нової штриховки, або застосувати команду  

EXPLODE  для штриховки, що вже намальована. 

      Щоб вірно виконати штриховку згідно із заданими границями треба 

щоб зона штриховки обмежувалась примітивами: лінія, дуга, полiлiнiя, 

траса, коло. Межі зони повинні перетинатися тільки в кінцевих точках та 

не повинні накривати одна одну. 

 Коли контур області не може бути визначеним, пакет показує це 

червоними мітками (див. рис. 3.10). Мітки прибираються командами 

перемалювання креслення.  

 

Рисунок 3.10 - Індикація помилки визначення контуру 

 

Вже нанесене штрихування легко модифікувати командою 

редагування штрихування. 

 HATCHEDIT.  Редагування вєе існуючого штрихування. 

Команда викликається при виборі штрихування або  

Стрічка "Home tab -Modify panel- Edit Hatch". 

Спадаюче меню "Modify - Object – Hatch". 

Панель "Modify II" . 

Командний рядок  HATCHEDIT. 
 

В механічній версії пакету  для пришвидшення штрихування  

введено команди amhatch_45_2  - штрихування металів 45х2.5, 

amhatch_45_5  - штрихування металів 45х5, amhatch_45_13  - 
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штрихування металів 45х13, amhatch_135_2  - штрихування металів 

135х2.7, amhatch_135_5  - штрихування металів 135х5, amhatch_BDL  - 

штрихування неметалів 45х2.3, amuserhatch- для модифікації існуючих 

штрихувань типу "user defined" (див. рис. 3.10). Ці команди поєднані в 

окрему панель "hatch"(див. рис. 3.11).  

Примітка. Команди не дозволяють обрати складний контур, штриховка 

проводиться за один крок на шарі АМ_8. 

 

Рисунок 3.10 -  Вікно amuserhatch 

 

Рисунок 3.12 - Панель hatch 

AMBROUTLINE. Малює межу обриву місцевого виду за допомогою 

сплайну на шарі АМ_4. Крива є більш гладкою в порівнянні з 

використанням команди  SPLINE. 

Команда викликається: 

Стрічка "Home tab - Detail panel  - Break-out Line".  

Панель "Draw". 

Спадаюче меню "Draw - Break-out Line".  

Командний рядок  ambroutline 
 

SPLINE. Малює сплайн.  
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  Команда викликається: 

Стрічка "Home tab - Draw panel – Spline".  

Панель "Draw. Spline". 

Спадаюче меню "Draw  - Spline".   

Командний рядок  SPLINE. 

Примітка. Керують видимістю опорних точок сплайну команди CVSHOW, 

CVHIDE.  

Формат:   SPLINE 

Current settings: Method=CV   Degree=3 

Specify first point or [Method/Degree/Object]: m 

Method – перемикає між методами точок та вершин. 

Control Vertices – створює сплайн з контролем вершин лінійний 

ступеню 1, квадратичний ступеню 2 і т.д. до ступені 10. 

Примітка. Вказаний метод є переважним  для використання  3D NURBS.  

Object  - перетворює полілінію в сплайн.  

Degree – встановлює ступінь сплайну. 

Fit point – створює кубічний сплайн ступеню 3.  

Undo -  стирає останній фрагмент.  

           Close – створює замкнений контур.  

          Knots – визначає метод контролю: 

Chord - пропорціонально довжині хорд.  

Square - пропорціонально квадрату відстані.  

Uniform - рівномірний метод. 

Start Tangency - визначає умови дотичної початку фрагменту. 

End Tangency – визначає умови дотичної в кінці фрагменту. 

Tolerance – визначає точність від  0 (проходження крізь точки) до 1.  
 

AMSECTIONLINE. Малює позначки  розрізу та назву розрізу. Розміри 

та виглід позначок визначаються настроюваннями сторінки AM_Standards 

згідно вимог встановленого стандарту. Назва розрізу пропонується 

автоматично з від слідкуванням можливого повторювання. Позначки 

розрізу та назва взаємопов’язані. Видалення однієї призодить до видалення 

другої. Позначки групуються в блок на шарі АМ_10. 



 

 

88 

 За замовчанням встановлена вага лінії 0.8, довжина 15мм, тип лінії 

між позначками - PHANTOM2. Колір лінії – червоний, тексту – зелений. 

Команда викликається: 

Стрічка "Home tab - Detail panel  - Section Line".  

Панель "Draw". 

Спадаюче меню "Draw  - Section Line".   

Командний рядок  amsectionline. 

  

Формат: amsectionline 

Select point [Visibility]: 

Select Point  - визначає початкову точку позначки розрізу. 

Specify next section line point [Center]: 

Next Section Line Point – визначає наступні точки. Якщо задати 

тільки другу точку, то буде позначено простий розріз з довжиною 

позначки 15мм. 

Specify next section line point or [Half/Name/Arc]:   

Half – додає сегмент перпендикулярний до першого для позначення 

розрізу половини об’єкту.   

Arc – додає дугу.  

Specify center point of arc or [Secondpoint]: 

 Center Point of Arc – додає дугу за початковою точкою, 

центром та кінцевою точкою.  

Second Point – додає дугу по трьох точках.  

   Name – визначає літеру назви розрізу.  

Specify side of section: 

Specify origin of section view: 

Center  - створює неповний розріз для циліндричних об’єктів під 

обраним кутом.  

Visibility  - визначає вид зображення позначок.  
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Enter an Option to Change [Arrow/Line/Name/Planenames]: 

Arrow – перемикає видимість стрілок.  

Line – визначає вигляд лінії між позначками.  

 Specify line visibility [Betweenplanes/Continuous/None]:  

Betweenplanes – малює лінію за замовчанням (червона, PHANTOM2). 

Continuous – суцільну лінію.  

None – не малює лінію.  

Name – Перемикає видимість літер.  

Planenames – керує видимістю літер на місцях зламу лінії розтину.  

 

Завдання 3.1. Намалювати контур (див.рис.3.12) жовтим кольором 

товщиною 1 на шарі 0 згідно ескізу. Нанести асоціативну штриховку з 

контуром на шарі «1». 

 

Рисунок 3.12 - Ескіз до завдання 3.1 

Завдання 3.2. Використовуючи креслення прикладу 2.3  намалювати 

ескіз у відповідності до рис. 3.13. Розміри проставляти не потрібно. 

Креслення зберегти. Використати механічні команди осей, отворів. 

 

Завдання 3.3. Намалювати ескіз у відповідності до рис. 3.14. Розміри 

проставляти не потрібно. Креслення зберегти. Використати 

механічні команди осей, отворів, лінії обриву. 
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 Рисунок 3.13 - Ескіз завдання 3.2      Рисунок 3.14  - Ескіз завдання 3.3 

 

Завдання 3.4. Накреслити лінзу   з R1=120 мм R2= 0 мм, діаметром  100 

мм, світловим діаметром 90 мм, осьовою  товщиною 30 мм (див. рис. 

3.13) блакитним кольором на шарі  "lens" зі штриховкою склом, та 

оправу з кільцем зеленим кольором на шарах "opr", "kil"    зі 

штриховкою металом. Загальна товщина 40 мм, товщина стінок 3 

мм.  У кресленні повинні бути всі необхідні елементи для  побудови 

креслення складання та деталювання.  При необхідності введіть 

додаткові шари та групи шарів.  Креслення збережіть на диску. 

 

Рисунок 3.13 - Ескіз до завдання 3.4 

Примітка: Штриховка прозорих матеріалів може мати наступний опис: 

           *glass 

    45, 0,        0,     5,  3.5,  5,   3.5 

     45, 2.42,   1.42,    5,  3.5,  1,   -7.5 

     45, 0.42,   1.42,    5,  3.5,  1,  -7.5 
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Застосування «ручок» для редагування 

Ручки (GRIPS) – службовий елемент креслення, який позначає базові 

точки кожного примітиву. Ручки додаються до примітива автоматично під 

час креслення. Ручки дозволяють проводити дії із примітивами без 

застосування командного рядка. За допомогою них можна розтягувати, 

повертати, копіювати, масштабувати, віддзеркалювати, розтягувати 

примітиви.  

Коли користувач виділяє примітив або область навколо  

позначаються ручки у вигляді невеликих прямокутників. Для того щоб 

виключити примітив із вибраних, необхідно натиснути ліву кнопку миші 

одночасно із клавішею Shift на примітиві. Для вимкнення ручок необхідно 

натиснути клавішу Esc. 

Для активізації ручки необхідно підвести до неї курсор та натиснути 

ліву кнопку миші. Активована ручка змінює свій колір. Така ручка 

називається гарячою. 

Для активації декількох ручок застосовується комбінація клавіші 

Shift та  кнопки миші. Якщо ручка активована помилково, повторне 

натискання  кнопки миші на ручці вимикає її.  Можливо здійснювати зміну 

операцій за допомогою клавіш Enter, Space.  Їх послідовне натискання для 

"гарячої" ручки призводить до циклічного перемикання між можливими 

командами редагування. Після редагування примітив залишається 

обраним, а ручка "гарячою". Для скасування обрання треба натиснути Esc.  

Меню операцій, доступних за допомогою "гарячої" ручки,  

визивається натисканням правої кнопки миші.  

Для ручок можна змінювати розмір та колір. Для цього 

застосовується меню "Tools -Selection ". Звичайно, ручки умикнуто (on) та 

заборонено для блоків (off). Тобто, для блоків відображується тільки одна 

ручка – точка вставки блоку. У секції  кольору дозволяється змінити 
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кольори ручок.  секції розміру дозволяється встановити розмір 

прямокутника ручки за бажанням користувача. 

 Для креслення фасок у системі передбачено команду CHAMFER. 

Команда служить для зняття фасок із кутів, що отримано при перетині 

ліній. Також її можна використовувати для полiлiнiй. При цьому фаски 

знімаються з усіх сегментів полiлiнiї. 

 

CHAMFER.Розрізає дві прямі, що перетинаються (або два суміжні 

сегменти полiлiнiї ) на заданій відстані від точки перетину та з'єднує їх 

новою прямою. При цьому можна задавати різні відстані. Якщо прямі не 

перетинаються, то CHAMFER продовжить їхніх доки вони не 

переткнуться. Можливі режими:   D – зняття фасок по двом відстаням від 

вершини кута, P  - зняття фасок із полiлiнiї,     A - зняття фасок по катету та 

куту,      Е -   режим фаски за умовчанням: D або A,  Т - задає чи будуть 

лінії до фаски вкорочені чи ні. Аналогічні дії    викликає зміна системної 

змінної TRIMMODE, М – задає режим зняття фасок на декількох 

примітивах. 

Менш відомий приклад застосування команди CHAMFER - 

продовження двох  відрізків до їхнього перетину.  Для цього потрібно в 

команді задати відстань  до скосу 0.0 в режимі TRIM. 

AMCHAM2D. Механічна версія зняття фасок. Дозволяє ставити 

розміри  для фасок та має віконний діалог (див. рис. 3.14). Фаска може 

обиратися зі списку, задаватися кількісно або точками на екрані. 

Команда викликається: 

Стрічка "Home tab - Modify panel - Fillet drop-down – Chamfer".  

Панель "Modify".  

Спадаюче меню "Modify – Chamfer". 

Командний рядок amcham2d. 
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Формат:amcham2d 

Select first object or [Polyline/Setup/add Dimension]: 

First Object  -  визначає примітиви,  

Select second object or <Return for polyline>: 

Select object to create original length: 

Polyline  -  знімає фаску на всіх вершинах пололінії  

Select polyline: 

Setup  - виводить вікно настроювань,  

Add Dimension  -  ставить розміри фаски  

Select chamfer line: 

Select first object: 

Select second object: 

 

 

Рисунок 3.14 -  Вікно команди amcham2d 

FILLET.Використовується для креслення галтелей. Вона з`єднує дві 

лінії, або два сегменти полiлiнiї дугою заданого радіуса. Довжини ліній 

автоматично добираються згідно з радіусом, що задано. При необхідності 

лінії спочатку продовжуються до перетину, а потім зовнішні відносно дуги 

кінці стираються. Для полiлiнiї згладжуються  всі її сегменти разом. 

Можливі режими:   D – зняття фасок по двом відстаням від вершини кута, 

P  - закруглення полiлiнiї,     R – визначення радіуса,  Т - задає чи будуть 

лінії вкорочені чи ні. Аналогічні дії    викликає зміна системної змінної 

TRIMMODE, М – задає режим закруглення на декількох примітивах. 
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        Якщо лінії, на яких треба накреслити галтель, перетинаються, то дуга 

буде накреслена в місці їхнього перетину. Якщо задати радіус галтелі 

рівним 0, то система продовжить лінії до їх перетину.    Вигляд галтелі 

залежить від послідовності та місця завдання точок, що з`єднаються (див. 

рис.3.15). 

порядок 

завдання 

точок 

    

результат 

    

Рисунок 3.15 -  Варіанти створення галтелей 

AMFILLET2D. Механічна версія скругління. Дозволяє ставити 

розміри  для фасок та має віконний діалог (див. рис. 3.16). Скругління 

може обиратися зі списку, задаватися кількісно або точками на екрані. 

Команда викликається: 

  Стрічка "Home tab - Modify panel – Fillet".  

Панель "Modify". 

Спадаюче меню "Modify – Fillet". 

Командний рядок amfillet2d. 

Формат:amfillet2d . 

Select first object or [Polyline/Setup/add Dimension] <Setup>: 

Select second object or <Return for polyline>: 

Polyline  - скруглює всі вершини полілінії  

Select polyline: 

Setup  - виводить вікно конфігурації  

Add Dimension – ставить розміри скруглення  

Select fillet arc: 

Specify dimension line location [Options]: 

      Options – виводить вікно настроювань розмірів  
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Рисунок 3.16 -  Вікно команди amfillet2d 

 

SCALE. Змінює розмір уже існуючого об'єкта рівно по обох  

координатах X та Y.     Команда перекреслює із заданим масштабним 

коефіцієнтом об`єкт гомотетично відносно заданої базової точки гомотетiї. 

Для збільшення об`єкта коефіцієнт більше одиниці, для зменшення -  

число від 0 до 1. Режим  "Reference" задає абсолютне значення довжини 

об`єкта до та після масштабування.  Режим "Copy" будує копію 

примітиву зі зміненими масштабом. 

AMSCALEXY. Команда масштабування механічного пакету. Дозволяє 

проводити масштабування по осях X та Y незалежно з різними 

збільшеннями.     

Команда викликається: 

Спадаюче меню "Modify - Scale -Scale xy". 

Командний рядок amscalexy. 

 EXTEND. Продовжує примітиви, що вже намальовано так, щоб вони 

закінчувалися точно на межі, яка співпадає із заданим примітивом 

креслення. Опції:  Fence – задає ломану лінію вибору, примітиви, що 

перетинають її будуть подовжені, Сrossing – обирає для подовження 
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примітиви, що знаходяться всередині прямокутного вікна. Інші опції 

застосовуються для тривимірних примітивів.  

 В якості меж можна вибирати лінії, дуги, кола, полiлiнiї. Вибір 

об'єктів здійснюється вказанням на них пристроєм уводу.       Подвійний 

вибір одного примітиву, що необхідно продовжити призводить до його 

продовження не до першого краю межі, а до дальнього краю. 

 

TRIM. Обрізає  об`єкти, що вже намальовано так, щоб вони 

закінчувалися точно на заданій межі. Як i у команді EXTEND, межами 

можуть бути лінії, дуги, кола, полiлiнiї. Опції команди:  eRase – витирає 

обрані примітиви не виходячи з діючої команди, інші опції аналогічні 

команді EXTEND. 

LENGTHEN. Змінює величину незамкнутих примітивів. Може 

застосовуватися не тільки для лінійних, але й для кутових примітивів. 

Можливі опції: 

DElta Подовжує примітив на заданий відрізок Delta. 

Percent Подовжує примітив до заданого у відсотках значення 

Total Подовжує примітив до заданого абсолютного значення 

Dynamic Вмикає режим динамічного подовження до вказаної користувачем точки. 

При виборі примітива відображається його поточна довжина, для 

кутових – додатково кутовий розмір. Подовження примітиву відбувається  

з того краю, біля якого примітив було обрано. 

 

STRETCH.Служить для редагування вже існуючих об'єктів. Вона 

переміщує частину креслення, що вибрана користувачем. При цьому 

переміщенні графічні зв`язки між частинами креслення зберігаються. 
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  В якості  об'єктів  можна вибирати будь які примітиви, але 

обов`язково їх завдання перерізаним вікном ("СWindow"). Об`єкти можуть 

бути  додані чи прибрані. Вікно задається з верхнього правого кута. 

 Якщо команда викликається з командного рядка, система пропонує 

виділити примітиви за допомогою перетинаючого вікна. Якщо спочатку 

зроблено виділення, то команда приймає для обробки примітиви, що 

виділено.  

 Прибрати примітиви з виділеної зони можна або вказавши на них 

мишею з натисканням лівої кнопки миші одночасно із клавішею Shift на 

примітиві, або обрав опцію R (Remove) у командному рядку.  

 Після вибору об'єктів, команда STRETCH запитує: 

Base point or displacement: 

New point: 

Base point - це базова відлікова точка оригіналу, відносно якої 

буде здійснюватися переміщення. 

 New point - це нове положення базової точки. 

 

 Указати точки можна або мишею, або координатами із клавіатури.

 Дія команди залежить від типу об`єкту, який обрано. Кінці ліній, що 

потрапили у вікно, переміщуються. Кінці ліній зовні вікна залишаються на 

місці. Дія команди на дуги та кола ідентично за винятком того, що центр,  

початковий та кінцевий кути  підбираються так, що відстань від середини  

хорди до дуги залишається  незмінною. 

 Вершини трас та соліди, що потрапили всередину вікна, 

переміщуються,  зовні вікна - залишаються на місці. 

 Для полiлiнiй дія команди окрема для кожного сегменту, мовби 

полiлiнiя складається із примітивних  дуг та ліній. Команда не виконується 

для кіл, тексту та блоків. 
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Приклад 3.2. Дослідження вкорочення примітивів. Накреслити ескіз 

згідно з рис.3.17. Розміри наведено для довідок. Креслення збережіть. 

 

Рисунок 3.17 -  Ескіз до прикладу 3.2 

РОЗВ'ЯЗАННЯ 

вибрати шар АМ_0 ( параметри примітивів "bylayer") 

(amconstcrs)  0,0 () 148,-18()() 

(circle) <вказати точку перетину конструкційних ліній  0,0>  d()  52() 

() <вказати точку перетину конструкційних ліній  0,0>  d  ()16() 

(amcencrfullcircle ) <вказати точку перетину конструкційних ліній  

0,0>  34 () 8 () 4()  45() 

(amcencrinhole) <вказати коло 52>  

- намальовано ліву частину зображення з колами та осями 

(сircle) <вказати точку перетину 148,-18>()  d()  130() 

() <вказати точку перетину 148,-18> () d()  80() 

() <вказати точку перетину 148,-18> () d()  46() 

(amcencrinhole ) <вказати коло 130> 

(UCS) <вказати точку перетину конструкційних ліній 148,-18>  

(line)   0,3 () @100,0 ()() 

(trim) <вказати  коло 46> <вказати коло 80> ()< вказати точку лінії ліворуч 

кола 46> < вказати точку лінії вправоруч кола 80>()  
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(mirror) < вказати лінію> < вказати 2 точки на конструкційній лінії 148,-

18>() 

(break) <вказати коло 80>()  f() <вказати точку перетину верхньої лінії та 

кола> <вказати точку перетину нижньої лінії та кола > 

()< вказати коло 46>()  f() <  вказати точку перетину нижньої  лінії та кола> 

<вказати точку перетину  верхньої лінії та кола>()  

(arraypolar) <вказати контур з дуги та двох ліній >()  7()()  x() 

(break) < вибрати коло 46>()   f()  <послідовно вибрати  дві точки 

перетину паза з колом()()  

повторити дію для всіх пазів 

(UCS) w () 

- намальовано праву частину зображення з сімома шліцевими пазами 

(circle)  t () <вказати коло 52> <вказати коло 130> 180() 

(break) <вказати  коло 180>  f()< вказати точки перетину кола 180 з колами 

130 та 52 > 

(amoffset) <вказати дугу 180>   20()< вказати точку знизу дуги 180> 

(amfillet2d)  ()  12 ()<вказати коло 130 та правий край нижньої дуги  180> 

() 10  <вказати коло 52 та лівий край нижньої дуги 180> 

- намальовано верхнє ребро з округленнями 

(xline)  h() <вказати нижню точку кола 130>() 

(line)   <прив’язка слідкування  вказати точку перетину прямої та кола 130>     

@-78,0() @100<120 ()() 

(line)   0,40() @30,0()() 

(trim) <вказати коло 130> < вказати нахильну лінію> () <вказати точку на 

прямій праворуч від перетину з колом> < вказати точку ліворуч від перетину з 

нахильною лінією> 

(amoffset) 20 () <вказати нижню горизонтальну лінію> < вказати точку 

згори лінії> 

() 20 () <вказати нахильну лінію> < вказати точку згори лінії> 
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() 18 () <вказати верхню горизонтальну лінію> < вказати точку знизу лінії> 

(amfillet2d) () 5 ()<вказати коло 52> < вказати лівий край верхньої 

горизонтальної  лінії > () 

()14 ()<вказати правий край cверхньої горизонтальної  лінії> < вказати 

верхній край зсунутої нахильної лінії> () 

()8 ()<вказати лівий край зсунутої нижньої горизонтальної лінії> < вказати 

нижній край зсунутої нахильної лінії> () 

()5 ()< вказати правий край зсунутої нижньої горизонтальної лінії > <вказати 

коло 130> () 

()20 ()вказати правий край нижньої горизонтальної лінії вказати нижній край 

нахильної лінії () 

()12 ()<вказати правий край зсунутої верхньої горизонтальної лінії> < 

<вказати верхній край нахильної лінії> () 

- намальовано нижнє ребро з округленнями 

 
Приклад 3.3. Дослідження команди розтягування. 

У наведеній схемі потрібно (див. рис. 3.18): 

1. Збільшити вертикальний розмір на 10 одиниць. 

2. Збільшити ширину правої частини на 20 одиниць. 

3. Збільшити ширину позначки вікна на 15 одиниць вправо. 

    

                                        до                              після 

Рисунок  3.18 - Ескіз до прикладу 3.3. 
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РОЗВ'ЯЗАННЯ 

Накреслити схему згідно з малюнком. Розміри та стиль штриховки 

зберігати не обов’язково. При кресленні рекомендується застосовувати полілінії.  

(STRETCH). Обрати вікном верхню частину схеми. Якщо обрані не всі 

примітиви, додати їх. У відповідь на запит нової точки ввести @10<90.  Схема 

змінилася. Вертикальний розмір став 199.9 замість 189.9. 

(STRETCH). Обрати вікном праву частину схеми. Якщо обрані не всі 

примітиви, додати їх. У відповідь на запит нової точки ввести @20<0.  Схема 

змінилася. Горизонтальний розмір став 186.6 замість 166.6. При цьому розміри 

отвору двері 77.4 та позначки вікна 44 не змінилися. 

(STRETCH). Обрати вікном  частину схеми, що охоплює вікно. Якщо обрані 

не всі примітиви, додати їх. У відповідь на запит нової точки ввести @15<0. 

Схема змінилася. Розмір позначки вікна став 59 замість 44. 
 

Завдання 3.5. Модифікуйте креслення згідно з рис. 3.19. Розміри 

проставляти не потрібно. 

 

    

Рисунок 3.19 - Ескіз завдання 3.5 
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Додаток А. Синтаксис основних команд 
 

  UNITS. Задає одиниці виміру та формат відображення числових 

значень, число знаків після десяткової точки (Precision) для позначення 

розмірів та відповідей. 

 Формат:  UNITS 

 Формати лінійних значень:   

Науковий      (Scientific) 1.55E+01 (15.5 одиниць) 

Десятковий   (Decimal) 15.5000 -  "  - 

Технічний     (Engineering) 1'-3.5" -  "  - 

Архітектурний (Architectural) 1'-3 1/2" -  "  - 

Дрібний         (Fractional) 15 1/2 -  "  - 

 

 Формати кутових значень: 

Градуси                          (Decimal Degree) 42.5 

Град/хв./сек.                  (Deg/Min/Sec) 42d30'0.0" 

Радіани                          (Radians) 0.7418r 

Топографічні одиниці   (Survey) N 47d30'0" E 

Гради                             (Grads)  

     

Для кутів можна задати напрям: 00, 900, 1800, 2700,-  початкової вісі 

та напрям відліку кутів: за годинниковою стрілкою, чи проти. 

             

LIMITS. Задає межі майбутнього креслення. 

 Формат:     LIMITS 

Reset Model space limits: 

Specify lower left corner or [ON/OFF]: 

Specify upper right corner           : 

Ключ "ON/OFF"   вмикає /  вимикає слідкування за межами, що 

задано точками лівого нижнього "Lower left corner"  та верхнього правого 

"Upper right corner"   кутів креслення. В заданих межах відображається 

сітка. Продовження примітивів за межі неможливо. 

       

SNAP. Встановлює крок прив’язки при кресленні. 

Формат: SNAP 

Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Rotate/Style/Type] < поточне значення >: 

SNAP число -  Установити точність прив`язки 
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SNAP ON -  Умикнути прив`язку 

SNAP OFF -  Вимкнути прив`язку 

SNAP ROTATE -  Повернути сітку прив`язки 

SNAP ASPECT - Установити різну точність по осях X та Y 

SNAP STYLE - Установити декартову чи ізометричну сітки 

SNAP TYРЕ - Установити прив'язку до вузлів сітки чи полярну 

 

 GRID. Встановлює та відображає допоміжну сітку на екрані. 

Формат: GRID 

Specify grid spacing(X) or  

[ON/OFF/Snap/Major/aDaptive/Limits/FollowAspect]: 

 

GRID число -  Установити крок сітки 

GRID ON -  Умикнути сітку 

GRID OFF -  Вимкнути сітку 

GRID ASPECT - Установити різний крок по осях X та Y 

GRID SNAP - Установити сітку згідно параметрів команди 

SNAP 

GRID MAJOR - Установити період головних ліній сітки 

GRID ADAPTIVE -  Перемикання адаптивного масштабування 

сітки 

GRID LIMITS - Установити сітку по межах 

GRID Follow - Установити переміщення сітки разом з ССК 

 

Режими навігації колеса керування:  

Center    -   встановлює зображення по центру обраного об’єкту.  

Look       -  розгортає зображення на обраний кут.  

Orbit       - вмикає режим тривимірного перегляду.  

Pan          - пересуває зображення.  

Rewind    - перемикання між раніш використаними видами екрану.  

Up/Down -  пересування зображення уздовж осі  Z.  

Walk       - симулятор пересування уздовж моделі.  

Zoom      - керує збільшенням зображення.  

 

UNDO.  Дозволяє відмінити результати дії вже виконаних команд. 

Формат:  UNDO   

Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back]<1>: 
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За умовчанням команда чекає введення кількості операцій, дії яких буде 

скасовано. 

 Опції UNDO реалізують наступні функції: 

Mark Ставить контрольну точку в інформації, що використовується  

для                          відновлення попередніх станів креслення. Ця 

точка може бути використана в опції Back. 

Begin 

End 

Об`єднують групу команд, які   UNDO  трактуються  як   одна 

операція. 

Auto Можна ввімкнути /ON/ або вимкнути /OFF/. При ввімкненому 

Auto  будь  яка  операція  з  меню    буде   виконуватися   як  

одна команда, що  скасовується одною командою UNDO. 

включить 

Back Відновлює  стан   креслення,  що  існував  у   момент   

постановки  контрольної точки. 

Control Встановлює режим роботи команди 

All Відміняє всі команди з початку сеансу. (Може застосовуватися 

для всіх команд вибору) 

  

POLYLINE.  Створює об`єкти - полiлiнiї, що складаються із сегментів 

лiнiй, трас сталої чи змінної товщини та дуг. Полiлiнiя трактується як 

єдине ціле.  

Формат:  PLINE   

Specify start point: 

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 

В режимі дуги: 

Specify endpoint of arc or 

[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/  Second pt /Undo/Width]:  

 

PEDIT. Редагування полiлiнiї. 

Формат:  PEDIT   

Select polyline or [Multiple]: 

Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/ Decurve/Ltype 

gen/Reverse/Undo]: Enter an option or press Enter to end the command 

Якщо полiлiнiя замкнена, опція "Close" замінюється на "Open". 

Якщо вибраний примітив не є полiлiнiєю, то система видає запит  на 

перетворення цього примітиву на полiлiнiю. 

Опції редагування однієї обраної полілінії. 
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Close -  замикає точки початку та кінця полiлiнiї. 

Open 
-  використовується тільки після використання опції Close. 

Видаляє замикаючий сегмент. 

Undo - відміняє останню дію. 

Join -  з`єднує вказані примітиви в одну полiлiнiю. За допомогою 

цієї  

    опції  можна приєднувати до полiлiнiї нові сегменти, які 

торкаються. Може використовуватись тільки для незамкнених 

полiлiнiй. Режими: 

Extend -  з’єднує обрані полілінії шляхом подовження або 

обрізання сегментів до найближчої вершини.   

Add -з’єднує полілінії додавання прямого відрізку. 

Both -застосовує , якщо спроба застосувати   невдала. 

Width - перетворює полiлiнiю змінної товщини на ломану однієї 

товщини. 

Edit vertex -  редагує вершини полiлiнiї. 

Fit -  будує криву, що складається з дуг по вершинах полiлiнiї. 

Decurve -  вiдмiняє дію Fit curve. 

Spline - будує сплайн по вершинах полілінії. Тип сплайну 

визначається змінною   SPLINETYPE (5 – параболічний 

сплайн, 6 – кубічний сплайн). 

   Кількість сегментів сплайну визначається змінною 

SPLINESEGS. 

Ltype gen  - використовується для ліній, які намальовані візерунками з 

розривами. Має значення    ON/OFF . ON  – перемальовує 

полілінію так, що на кожному сегменті міститься розрив. 

Reverse -   обертає порядок нумерації вершин полілінії. 

 

  

 При обранні кількох поліліній [Multiple] опція об'єднання Join має 

особливості.  

Join Type = Extend 

Enter fuzz distance or [Jointype] <20.0000>: 

Enter join type [Extend/Add/Both] <Extend>: 
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Опція з’єднує відповідні кінцеві точки поліліній, які знаходяться в 

межах відстані з’єднання (fuzz distance). У режимі Extend 

додаються/обрізаються сегменти зі збереженням їх типу. Тобто лінія 

залишається лінією, дуга – дугою. У режимі  Add  кінці поліліній 

з’єднуються сегментом ломаної. 

При виборі опції "Edit vertex"  AutoCAD позначає на екрані першу 

вершину полiлiнiї знаком "Х", та видає запит:  

Next/Previous/Break/Insert/Move/Regen/Straighten/Tangent/Width/eXit <N>: 

 

Next - переміщує маркер "Х" до наступної вершини 

Previous - переміщує маркер "Х" до попередньої вершини. 

Break - запам`ятовує   місце   вершини,  що  помічена   маркером  та  

надає   можливість    перейти  до    потрібної    вершини  та    

видалити    всі   сегменти, що знаходяться між нею та 

поміченою. 

Insert - додає до  полiлiнiї нову вершину після поміченої. 

Move - переносить помічену вербину в інше місце. 

Regen - регенерує полiлiнiю. Використовується спільно з опцією 

Width. 

Straighten - запам`ятовує   позицію   поміченої   вершини   та  надає  

можливість   після  переміщення  до  іншої  вершини,  замінити  

всі  сегменти між    ними на один прямолiнiйний сегмент. 

Tangent - зв`язує     напрямок     дотичної    з     вершиною     для    

наступного   використання при згладжуванні кривої. 

Width - змінює   начальну   та   кінцеву   ширину   сегмента   за   

поміченою   вершиною. 

Exit - вихід з режиму редагування вершин. 

 

ELLIPSE. Дозволяє креслити  еліпси та еліптичні дуги. 

Формат:  ELLIPSE   

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: 

Введення  точки осі: 

        Specify distance to other axis or [Rotation]: 

Якщо задати "розмір другої вісі",  AutoCAD зрозуміє  це  як  

половину довжини цієї вісі. Якщо відповісти  "R", перша вісь 

буде головною і  з'явиться  запит: 

        Rotation around major axis: 
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Головна вісь трактується тепер як  діаметр  кола,  який   буде  

повернутий на певне  значення  відносно вісі  в  третьому    вимірі.  

Задати кут повороту можна в межах від 0 до 89.4 градуса. 

C   -  AutoCAD запитає центральну точку і по одній кінцевій точці 

кожної вісі. Запит "< розмір 2-ї вісі >/Поворот:"  у цьому  

випадку також   з’явиться,  тому ви  можете встановити поворот 

еліпса швидше, ніж  2-у вісь. 

А – креслення еліптичної дуги. Перші точки визначають ось дуги. 

Третя точка  визначає відстань від центру дуги. Четверта та 

п’ята точки визначають початок та кінець дуги ( див. рис. 1)  

Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]: 

Specify other endpoint of axis: 

Specify distance to other axis or [Rotation]: 

Specify start angle or [Parameter]: 

Specify end angle or [Parameter/Included angle]: 

 

Рис. 1. Схема малювання еліптичної дуги 

Parameter  - повторює введення стартового кута режиму Angle, створює 

дугу за наступним пап метричним рівнянням: 

 p(u) = c + a * cos(u) + b * sin(u), де 

c – точка центру,  a, b – головна та допоміжна осі.  

 Якщо  встановлено  ізометричний   режим   команди   SNAP,   

команда  ELLIPSE дозволяє намалювати коло в існуючій ізометричній 

проекції по центру, радіусу або діаметру. 

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center/Isocircle]: 

  

 Радіусом  або  діаметром  буде  радіус  або  діаметр   вихідного кола, 

який існував би у вихідній горизонтальній проекції. Користувач може 

задати числове значення радіуса або постановкою точки показати радіус  

як  відстань  від  центра  кола до  даної   точки. 
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POLYGON.  Використовується для  зображення   правильних  

багатокутників. Команда      креслить правильний багатокутник  із 

кількістю   сторін від  3  до 1024. Розмір  багатокутника може бути задано 

радіусом кола, у яке він уписаний чи біля якого описаний, довжиною 

сторони . 

 Формат:  POLYGON  

          Enter number of sides <4>: 

Specify center of polygon or [Edge]: 

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] 

<I>: 

          Specify radius of circle: 

 При виборі малювання через центр кола. 

Insсribed - треба задати  радіус кола,  на    якому розташуються  

вершини багатокутника. 

Circumsсribed - треба задати радіус кола, на  якому розташуються 

середини сторін багатокутника. 

 Edge         - дозволяє малювати багатокутник по стороні. 

Specify first endpoint of edge:  

Specify second endpoint of edge: 

 

RECTANG. Малює прямокутник, що описується точками діагоналі 

або сторонами. Прямокутник малюється як полілінія. Можливо 

визначення однакових фасок на всіх кутах. 

Формат: RECTANG  

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:, де 

 

Chamfer – задає фаску на кутах прямокутника; 

Fillet      - задає округлення на кутах прямокутника; 

Width     - задає товщину полілінії, якою буде намальовано прямокутник. 

Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: 

Area –        креслить  прямокутник за обраною площею: 

Enter area of rectangle in current units <100.00>: 

Calculate rectangle dimensions based on [Length/Width] 

 <Length>: 

Enter rectangle length <10.00>: 

Dimensions – креслить прямокутник за обраною шириною та довжиною: 

Specify length for rectangles <10.00>: 
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Specify width for rectangles <10.00>: 

Specify other corner point or [Area/Dimensions/ 

 Rotation]:завдати точку для орієнтації прямокутника 

Rotation – креслить прямокутник із обраним нахилом: 

Specify rotation angle or [Pick points] <0>: 

 
-ARRAY.  Варіант команди командного рядка створення неасоціативних 

прямокутних та полярних масивів. 

Формат: ARRAY 

Select objects: Use an object selection method 

Enter the type of array [Rectangular/Polar] < current>: Enter an option or press ENTER 

Rectangular  

Enter the number of rows (---) <1>: 

Enter the number of columns (|||) <1>: 

Enter the distance between rows or specify unit cell (---): 

Specify the distance between columns (|||): 

 Завдання від'ємних значень розгортає масив ліворуч. 

Polar     

Specify center point of array or [Base]:   

За замовчанням потребується завдання центральної точки.   

Base       -  завдає базову точку для центру масиву від опорного об’єкту.  

Specify center point of array or [Base]: 

Specify the base point of objects: 

Specify center point of array: 

Enter the number of items in the array: 4 

Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) <360>: 

Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>: 

Якщо не задавати кількість елементів, масив описується діапазонів кутів 

та відстанню між елементами.   

Angle between items: Specify an angle 

 

MOVE.  Дозволяє   переміщувати елементи  відносно заданої   базової 

точки відповідно до обраного режиму. 

Формат:  MOVE 

 Select objects: ( вибір) 

Режим точок. 
Specify base point or [Displacement] <Displacement>: 
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Specify second point or <use first point as displacement>: 

Перша обрана точка стає базовою. Друга точка вказує нове 

положення примітива. 

Перша точка є єдиною, і саме вона вказує нове положення 

примітива. Координати точки інтерпретуються як відносний зсув.  
Режим зсуву. 

Specify base point or [Displacement]<Displacement>: d 

Specify displacement <0.0000, 48.0000, 0.0000>: < зсув > 

Уведене значення трактується як відносний зсув. 

COPY. Використовується    для    копіювання    одного    або   кількох 

елементів креслення в інше місце без ліквідації оригіналу. 

Формат: COPY 

Select objects:Обрати об’єкти, після закінчення натиснути Enter   

Specify base point or [Displacement/mOde/Multiple] <Displacement>: Обрати 

базову точку або ввести літеру опції    

Specify second point or [Array] <use first point as displacement>: Обрати другу 

точку або ввести літеру опції 

 Displacement -  задає відносний зсув. Опція аналогічна введенню  Enter  

                                       на запит другої точки, 

 Mode - задає режим виконання команди: Single – однократний,  

                 Multiplе– багатократний. 

 Array – вмикає копіювання лінійного масиву.  

    Number of Items to Array – завдання кількості копій, 

    Second Point – визначає точку кінця лінії масиву, 

    Fit  -  показує позицію кінцевої копії масиву. 

 

MIRROR.  Дзеркально   відбиває  елементи  відносно заданої   лінії 

відображення.  Вихідні  елементи  можна  стерти або залишити на 

попередньому місці. 

 Формат:  MIRROR   

Select objects: ( вибір) 

     First point of mirror line: (точка) 

     Second point: (точка) 

     Delete old objects? <N> (Y, N або ENTER). 

 

ROTATE. Повертає обраний примітив. 
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  Формат. ROTATE. 

Current positive angle in UCS: ANGDIR=current ANGBASE=current 

Select objects:  

Specify base point:  

Specify rotation angle or [Copy/Reference]:  

Rotation Angle  - визначає кут нахилу. 

Copy                        - включає режим копіювання.   

Reference            - включає режим повороту.   

 

ALIGN. Переміщує, повертає та масштабує примітив таким чином, що 

він "приєднується" до обраного примітиву. При обранні однієї пари точок 

базовий об’єкт паралельно переміщується до контакту завданої пари точок. 

При обранні двох пар точок базовий об’єкт "пристиковується" до 

приймаючого так, щоб співпали визначені лінії. За запитом проводиться 

масштабування об’єктів. 

  Формат. ALIGN 

Select objects: 

Specify first source point: 

Specify first destination point: 

Specify second source point: 

Specify second destination point: 

Specify third source point or <continue>: 

Scale objects based on alignment points? [Yes/No] <N>:   

 

(-)OVERKILL. Видаляє лінії, дуги, полілінії, що накладаються одна на 

одну або перекриваються повністю чи частково.  

Формат:-OVERKILL 

Select objects:  

Enter an option to change [Ignore/tOlerance/optimize Plines/combine parTial overlap/combine 

Endtoend/Associativity] <done>:   
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Ignore    - не перевіряє вказані властивості при видаленні примітивів:None , All 

,Color , LAyer , Ltype , Ltscale , LWeight , Thickness , TRansparency , 

plotStyle , Material . 

Tolerance - визначає точність порівняння примітивів. Значення "0" говорить про 

повне спів падіння.  

Optimize Polylines – визначає режим обробки поліліній. 

Optimize segments within plines [segment wiDth/Break polyline/Yes/No] <Yes>: 

 Segment Width – товщина сегментів не враховується,  

 Break Polyline – розриває полілінії,  

 Yes  - враховує полілінії як цілі об’єкти та видаляє не полілінії, які 

перекривають полілінії.  

 No – полілінії розглядаються як окремі сегменти.  

Combine Partial Overlap – примітиви, що перекриваються, поєднуються.  

Combine End to End  - примітиви з співпадаючими кінцями поєднуються.  

Associativity  - асоціативні примітиви не видаляються.  

 

Формат: -LAYER   

Current layer:  "0"  

Enter an option ?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype /Lweight /TRansparency/MATerial/ 

PStyle/Freeze/Thaw/LOck/ Unlock /stAte/ Description/rEconcile]:  

? - список існуючих у креслені шарів. 

SET - установити поточний шар. 

MAKE - створити новий шар та зробити його поточним. 

NEW - створити новий шар, але не виводити його на  екран. 

ON - умикнути шар. 

OFF - вимкнути шар. 

COLOR  - надати колір  шару для виводу на екран. 

LTYPE  - надати тип лінії  шару. 

FREEZE - заморозити шар. 

THAW 

PLOT 

- розморозити шар. 

- керує другом вимкнутих та заморожених шарів 

Transparency  - встановлює прозорість шару. Діапазон  0 … 90.  

Material  - надає матеріал до шару 

Pstyle - надає стиль друку до шару 

State - зчитує та зберігає властивості шару  

Description - встановлює опис 
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OFFSET. Створює об`єкт, що є паралельним оригіналу як  на заданій 

відстані від нього, так й крізь задану точку.  Об`єктом може бути лінія,  

дуга, коло, полiлiнiя. Типовий   приклад такої ситуації  креслення   

корпусів коробчастого типу, елементів, що виготовляються за  технологією 

штампування. 

 Формат:  OFFSET  

Current settings: Erase source=No  Layer=Source  OFFSETGAPTYPE=0 

Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <1.0000>:                         

  Якщо "оригіналом" є полiлiнiя, що має ширину,  відстань 

вимірюється від центральної вісі полiлiнiї. У залежності від того, що 

вибрано  відстань чи точка - слідує запит: 

 Side to offset:     або            Through point: 

 

Формат: -HATCH   

Current hatch pattern:  xxx 

Specify internal point or [Properties/Select objects/draW 

boundary/remove Boundaries/Advanced/DRaw order/Origin/ 

ANnotative/hatch COlor/LAyer/Transparency]:  

 

Specify Internal Point - визначає область штрихування вказанням 

внутрішньої точки. Під час виконання може бути застосовано контекстне 

меню штрихування (рис. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Контекстне меню штрихування 
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Properties – визначає властивості штрихування  

Enter a pattern name or [?/Solid/User defined/Gradient]   

<GOST_GLASS>: 

            Pattern Name — визначає назву візерунку штриховки.  

            ?   - виводить список візерунків.  

         Solid  - визначає суцільне заповнення як візерунок.  

User Defined – визначає модифікацію користувача (крок, 

кут) обраної назви візерунку.  

Gradient – визначає градієнтну заливку.  

 Specify a scale for the pattern <1.0000>: 

Specify an angle for the pattern <0>: 

Select Objects  - визначає об’єкти для межі області штрихування. 

Draw Boundary  - визначає межу малюванням нового примітиву – 

полілінії.  

Remove Boundaries  - видаляє обрані примітиви з межі  

Add Boundaries  - додає примітиви для межі.  

Advanced – додаткові настроювання штрихування 

  

Enter an option [Boundary set/Retain boundary/Island detection/ 

Style/Associativity/Gap tolerance/separate Hatches]: 

Boundary Set   - настроювання меж області  

Specify candidate set for boundary [New/Everything]: 

New – ручне визначення примітивів.  

Everything – визначає межі автоматично. Включаються всі 

примітиви, які є видимі на екрані.  

Retain Boundary – створення додаткового примітиву – межі 

області штрихування.  

Island Detection  - визначає спосіб обминання зон, які не будуть 

штрихуватися.  

Do you want island detection? [Yes/No] <Y>: n 

В разі вимкнення "островів":  

Enter type of ray casting [Nearest/+X/-X/+Y/-Y/Angle]: 
Nearest – проводить лінію від визначеної точки до найближчого 

примітиву, який перетинає межу проти годинникової стрілки.  

+X, -Х, +Y, -Y– проводить лінію праворуч/ ліворуч/ вгору. вниз від 

точки до примітиву, який перетинає межу проти годинникової 

стрілки (див. рис. 3).  
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Рис. 3. Режими оминання "островів" 

Примітка. Опція Island Detection  не праціє належним чином 

Style  - визначення стилю штрихування: Ignore, Outer, 

Normal 

Associativity  - визначення асоціативності штрихування.  

Gap Tolerance – визначення допуску на розрив межі штрихування 

Separate Hatches  - установлює штриховку у вигляді окремих 

ліній. 

Draw Order – встановлює порядок розташування штрихування: позаду 

або попереду об’єктів, позаду або попереду межі. 

Origin  - встановлює точку початку штрихування.  

Annotative  - встановлює анотованість штрихування в площині 

паперу.  

Hatch Color  - встановлює колір. 

Layer – встановлює шар для штрихування. 

Transparency – встановлює прозорість штрихування.  
 

TEXT (DTEXT).  Пише текст заданої висоти під заданим кутом. 

Формат:  TEXT   

Current text style:  "STANDARD"  Text height:  3.50  Annotative:  No 

Specify start point of text or [Justify/Style]: 

Specify height <3.50>: 

Specify rotation angle of text <0>: 

Enter an option [Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]:   

Specify start point of text or [Justify/Style]: s 

Enter style name or [?] <STANDARD>: *Cancel*       

        Розмістити текст можна кількома способами (див. рис.   ): 
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A Уписати текст між двома крайніми точками. Висота та кут нахилу 

не задаються. Система автоматично пропорційно       змінює 

висоту та ширину знаків таким чином, щоб рядок уписувався в 

задані межі. 

C Центрирувати текст відносно заданої точки. 

F Уписати текст заданої висоти між двома заданими точками. Цей 

режим схожий на режим А, але система при зміні масштабу знаків 

залишає  сталою висоту букв. 

M Центрирувати текстову строку по горизонталі та  по вертикалі 

відносно заданої точки. 

R Вирівняти текст по правій межі. 
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