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Вступ 

3D технологія дедалі активніше використовується при розробці 

конструкції сучасних виробів. Сутність 3D технології полягає в тому, що 

конструктор відразу будує віртуальну просторову модель об’єкту з 

об'ємних примітивів без застосування видів проекційного креслення на 

площині.   

Розрізняють три основних типи тривимірних моделей: каркасні, 

поверхневі та  твердотільні. Для моделей кожного типу існує своя 

технологія створення та редагування, тому НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ 

змішувати в одному зображенні різні типи моделей. 

Каркасна модель.  В цій моделі використовуються тільки точки та 

кривих, відрізки, які описують ребра. Модель не має граней, тому 

зображення є прозорим. Зображення виглядає дротовим "скелетом". 

Поверхнева модель.  В цій моделі визначаються ребра та грані 

об’єкта. Зображення є непрозорим та реалістичним. Поверхнева модель 

має об'єм,  та не має маси, бо не враховує товщину стінок. 

Твердотільна модель дає інформацію про зовнішні грані, ребра та  

про внутрішні властивості об’єкта. Твердотільна модель має об’єм,  масу, 

момент інерції, центр мас та інші масо-габаритні параметри. 

Тривимірне моделювання забезпечує наступні переваги: перегляд 

моделі з довільної точки простору, отримання реалістичного зображення 

моделі, зручніша та простіша, ніж при проекційній технології, розробка 

складних геометричних моделей, напівавтоматичне створення розрізів, 

напівавтоматичне створення проекційних двомірних видів моделі, 

проведення розрахунків деформацій, навантажень і т.і. 

 В методичних вказівках вміщено роботи з вивчення технології 

побудови та редагування аксонометричних, каркасних, поверхневих, 

твердотільних  зображень в системі Автокад. 
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Робота 7.  Аксонометричні зображення. Керування виглядом екрану 

 

Аксонометричні зображення не є об’ємними. Це тільки наближення 

двомірного зображення до його тримірного оригіналу. Тобто, модель 

об’єкта залишається пласкою. Таке креслення неможливо розглянути з 

іншої точки зору, крім уже заданої при малюванні. 

Певну фігуру (деталь) разом з осями прямокутних координат 

паралельно проеціюють на деяку площину, прийняту за площину 

аксонометричних проекцій для наглядного відображення конструкцій 

пристроїв, механізмів, деталей, тощо. 

Аксонометричні проекції, що використовуються в конструкторській 

документації, вказані в ГОСТ 2.317-69  "Аксонометричні проекції". 

Прямокутна ізометрія (рис. 7.1) має неспотворені чи однаково 

спотворені розміри вздовж аксонометричних осей Х, Y, Z. Показник 

спотворення в прямокутній ізометрії 0.82. При побудові зображень  

паралельно координатним осям відкладають неспотворені розміри. В 

результаті отримують аксонометричне зображення, що є збільшеним в 1,22 

рази і воно утворюється без порушення пропорційності  елементів.  

Кола в площинах проекції відображаються як еліпси. Для 

збільшеного зображення велика вісь еліпсу дорівнює 1,22, а мала - 0.71 

діаметра кола. Для стандартної проекції велика вісь дорівнює діаметру 

кола, мала становить  0.58 діаметра кола. 

 

Рисунок 7.1 - Прямокутна ізометрія 
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Прямокутна диметрія  застосовується якщо потрібно показати одну 

грань предмета повніше, а другу подати скорочено. Прямокутна 

диметрична проекція – проекція предмета, яка має неспотворені чи 

однаково спотворенні  розміри вздовж аксонометричних осей Х і  Z і 

зменшені вдвічі розміри вздовж осі Y (рис. 7.2).  Величина збільшення при 

цьому дорівнює 1,06. Послідовність побудови така сама, як і в ізометрії.  

 

Рисунок 7.2 - Прямокутна диметрія 

Кола в площинах проекції відображаються як еліпси. Для 

збільшеного зображення велика вісь еліпсу дорівнює 1,06, а мала - 0.95 та 

0.35 діаметра кола. Для стандартної проекції велика вісь дорівнює діаметру 

кола, мала становить  0.9 та 0.33 діаметра кола. 

 Фронтальна ізометрія  також застосовується якщо потрібно 

показати одну грань предмета повніше, а другу подати скорочено. 

Фронтальна ізометрична проекція – проекція предмета, яка має всі 

неспотворені чи однаково спотворенні  розміри вздовж аксонометричних 

осей (рис. 7.3).  Величина збільшення при цьому дорівнює 1,06. 

Послідовність побудови така сама, як і в ізометрії.  

 

Рисунок 7.3 - Фронтальна  ізометрична проекція 

Кола, які лежать в площинах, що є паралельними  фронтальній 

площині, зображуються колами. Кола, які лежать в горизонтальній та 
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профільній площинах, зображуються еліпсами. Велика вісь еліпсів 1,3, 

мала — 0,54 діаметра кола. 

 Горизонтальна ізометрія  – проекція предмета, яка має всі 

неспотворені чи однаково спотворенні  розміри вздовж аксонометричних 

осей (рис. 7.4).  Величина збільшення при цьому дорівнює 1,06. 

Послідовність побудови така сама, як і в ізометрії.  

 

Рисунок 7.4 - Горизонтальна  ізометрична проекція 

Кола, які лежать в площинах, що є паралельними  горизонтальній 

площині, зображуються колами. Кола, які лежать в фронтальній та 

профільній площинах, зображуються еліпсами. Велика вісь еліпсів 1,37 та 

1.22, мала — 0,37 та 0.71 діаметра кола. 

 Фронтальна диметрія  застосовується якщо потрібно показати одну 

грань предмета повніше, а другу подати скорочено. Фронтальна 

ізометрична проекція – проекція предмета, яка має неспотворені чи 

однаково спотворенні  розміри вздовж аксонометричних осей X, Z, 

коефіцієнт спотворення вздовж осі Y – 0.5 (рис. 7.5).  Величина збільшення 

при цьому дорівнює 1,06. Послідовність побудови така сама, як і в 

ізометрії.  

 

Рисунок 7.5 - Фронтальна диметрична проекція 

Кола, які лежать в площинах, що є паралельними  фронтальній 

площині, зображуються колами. Кола, які лежать в горизонтальній та 
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профільній площинах, зображуються еліпсами. Велика вісь еліпсів 1,07, 

мала — 0,33 діаметра кола. 

 

Побудова аксонометричних проекцій 

Побудову починають з проведення аксонометричних осей: 

вертикальну площину визначають осі х і z, а горизонтальну — х і у. 

Будуючи аксонометричні проекції, слід пам'ятати, що паралельні між 

собою у просторі лінії залишаються паралельними і на аксонометричних 

проекціях. 

У тих випадках, коли предмет має кола і їх треба зберегти на 

аксонометричній проекції неспотвореними, зручно застосувати фронтальні 

ізометричні або диметричні проекції. Розміщення площин з колами 

паралельно аксонометричній площині проекцій дає змогу викреслювати 

кола без спотворень. У всіх інших випадках виникає потреба будувати 

аксонометричні проекції кіл, які мають вигляд еліпсів. Допускається 

замість еліпсів креслити більш прості овали. 

Послідовність побудови аксонометричних проекцій об'ємних 

предметів загалом однакова. Відмінність полягає в розміщенні осей і в 

довжині відрізків, що їх відкладають уздовж осі у. Починають побудову 

аксонометричної проекції з зображення передньої (спосіб І) або нижньої 

(спосіб II) грані предмета. Далі виконують інші побудови. 

В системі Автокад реалізована можливість автоматизованого 

креслення в ізометричній прямокутній проекції.  

 При малюванні ізометричних проекцій модифікуються команди 

GRID, SNAP, ELLIPSE. 

Для малювання в ізометричній проекції використовують три 

площини: ліву, праву, верхню. Ліва - ізометрична площина між осями 90 та 

150 градусів, права - ізометрична площина між осями 90 та 30 градусів, 

верхня  - ізометрична площина між осями 30 та 150 градусів. 
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Для вмикання режиму ізометричного малювання слід задати стиль 

зображення – ізометричний (значення Isometric опції Style)  для 

прив`язки SNAP.   

Завдання режиму виконується в командному рядку (SNAP) або через 

пункт контекстного меню ”Settings”  кнопок нижньої статусної панелі 

(SNAP, GRID), пункту меню ”Tools – Drafting Settings – Snap and Grid”.  

 

Рисунок 7.6 -  Діалогове вікно завдання параметрів сітки 

 

В ізометричному режимі змінюються вид сітки,  дія команд ORTHO  

та ELLIPSE.  Сітка GRID замість  рівномірної ортогональної стає 

ізометричною зі зсунутими точками. 

 Вмикання режиму ORTHO призводить до зсуву маркера клавішами 

керування курсором уздовж нових осей згідно із завданою ізометричною 

площиною. Координати при цьому не перераховуються в нову систему 

координат. Ізометрична сітка повернута, а координати залишаються 

абсолютними прямокутними. Тобто при зсуві вздовж ізометричної вісі в 

режимі ОRТHО змінюються як координата Х так і координата Y. 

 В ізометричному режимі в команді малювання еліпса ELLIPSE 

з’являється нова опція – Isocircle. Тобто при виборі цієї опції еліпс 

автоматично замінює коло на відповідній ізометричній площині. Завдання 

ізометричного кола – еліпса на відміну від звичайного можливо тільки за 

допомогою його центру. Орієнтація еліпса встановлюється автоматично. 
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При малюванні еліпса та інших примітивів змінювати активну ізометричну 

площину можна безпосередньо всередині будь якої команди креслення. 

       Перемикнути ізометричні площини можна також за допомогою клавіш 

– Ctrl+ E або команди ISOPLANE . При перемиканні вид курсору показує 

поточну площину. 

Приклад 7.1. Намалювати ізометричний ескіз (Рис.7.7). 

 

Рисунок 7.7 - Ескіз до прикладу 7.1 

РОЗВ'ЯЗАННЯ 

Задайте режим ізометричної прив'язки SNAP із кроком 0.5 та 

умикніть сітку з таким само кроком. 

Клавішею Ctrl+E встановіть активною ліву ізометричну площину. 

Командою малювання лінії накресліть контури передньої грані 

паралелограма з координатами:  (3.464,2 ), (6.495,0.25), (6.495,1.25), 

(3.464,3) 

Перемикніть праву ізометричну площину. 

Командою малювання лінії накресліть праву грань паралелограма: 

(6,495,1.25), (@ 2<30), (@1<270), (@2<210). 

Перемикніть верхню ізометричну площину. 

Командою малювання лінії накресліть верхню грань : (8.227,2.25), 

(@3.5<150),  (@2<210). 

Намалюйте  ізометричний еліпс із центром 5.1960,3 та радіусом 0.5  

 

ЗАВДАННЯ 7.1. Накреслити ескізи рейтера оптичної лави та  

фотоелектричного мікроскопа, що наведено на рис.7.8. 

 При малюванні рекомендується застосовувати режим ORTHO, 

об’єктну прив'язку та команди BREAK, TRIM. Для наочності 
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використовуйте допоміжний шар та допоміжні лінії на ньому для 

отримання характерних точок креслення (центри симетрії, центри отворів ). 

Рисунок 7.8 - Ескізи до завдання 7.1 

 

Просторові зображення 

 Тривимірну модель можна розглядати з будь якого боку (точки 

зору).  

Точкою зору називається напрям, що задається із тримірної точки 

простору на точку початку системи координат.  Установлення напряму 

зору може проводитися в будь який момент роботи з моделлю. Точка зору 

задається трьома координатами. Точка зору не описується звичайними 

просторовими координатами X,Y,Z. Аналогом координат точки зору є 

направляючі  косинуси, що описують просторові вектори.  

Система має в меню декілька наперед визначених точок зору: 

0  0  1           вид згори 
0  0 -1 вид знизу 

0 -1  0 вид ліворуч 

0  1  0 вид праворуч 

1  0  0 вид спереду 

-1  0  0 вид ззаду 
1 -1  1 вид згори, спереду, ліворуч 

1  1  1 вид згори, спереду, праворуч 

1 -1  1 вид згори, ззаду, праворуч 

    -1 -1  1 вид згори, ззаду, ліворуч 
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У звичайному режимі незалежно від типу креслення: двомірне чи 

трьохмірне, пакет створює паралельну проекцію розробленої геометричної 

моделі (рис.7.9), за необхідності проекція може бути змінена на 

перспективну (рис.7.10). 

 

Рисунок 7.9 - Зображення в 

паралельній проекції. 

 

Рисунок 7.10 - Зображення в 

перспективній проекції 

 

Виглядом тривимірного зображення керує команда                            

 VISUALSTYLES. Команда визначає поточний стиль відображення 

зображень за допомогою вікна менеджеру стилів (див.рис.7.11). 

Перемикання проводиться між такими стилями: дротовий плаский (2D 

Wireframe), концептуальний (Conceptual ), схований (Hidden), реалістичний 

( Realistic ), тіньовий (Shaded), тіньовий з ребрами (Shaded with edges ), 

тіньовий у відтінках сірого (Shades of Gray), начерк (Sketchy), дротовий 

(Wireframe), напівпрозорий (X-Ray).  

      Викликається: 

Командний рядок VISUALSTYLES , 

Кнопкова  панелі "Visual Styles", 

Спадаюче меню "Tools – Palettes – Visual Styles", 

Стрічка "Home tab - View panel – Visual Styles", 
     Поле керування виглядом зображення в лівому верхньому куту екрана. 
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Рисунок 7.11 - Менеджер стилів зображення 

 

Для навігації по тримірному кресленню застосовуються команди   

VPOINT, DDVPOINT,  PLAN, VIEW, DVIEW, 3DORBIT 

(3DFORBIT, 3DCORBIT), і т.д.  

Доступ до команд навігації по тримірному кресленню може 

проводитись через пункт  "View - 3D Views" головного меню, з 

командного рядка,  кнопками панелі "View- Views" стрічки, кнопкових 

панелей "Camera adjustment", "Orbit", "3D Navigation", "View", "Walk 

and fly", панель та колесо навігації, куб орієнтації,  поле керування 

виглядом зображення в лівому верхньому куту екрана і т.д. 

Якщо непотрібно задавати точні параметри збільшення та орієнтації 

зображення, а важливо тільки оцінити зовнішній вигляд, зручно 

користуватися кубом орієнтації та панеллю навігації (див. рис.7.12).  

 

Рисунок 7.12 - Куб орієнтації та панель навігації 
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Для зміни точки зору за допомогою куба слід навести мишу на куб, 

натиснути кнопку миші та зсувом миші змінити поточну орієнтацію 

зображення.  "Клік" миші на грані чи ребрі куба призводить до 

автоматичного встановлення точки зору на обраний елемент. 

Найбільш зручним та універсальним засобом керування виглядом 

тримірного зображення можна вважати  команди  родини ORBIT.  

3DFORBIT - Free Orbit (Вільна орбіта). Реалізує довільний рух в 

будь-якому напрямку.  

3DCORBIT - Continuous Orbit (Безперервна орбіта). Реалізує 

безперервне обертання зображення для того, щоб роздивитись його з усіх 

боків. 

 ORBIT, 3DORBIT - Cоnstrained Orbit (Залежна орбіта). 

Документація визначає спроможність руху в площині ХУ та навколо осі Z. 

Насправді відсутній тільки поворот навколо вісі, яка перпендикулярна 

екрану.  

 

Викликається: 

Командний рядок ORBIT,3DORBIT, 3DFORBIT, 3DCORBIT 

Кнопкова  панель "3D Navigation ", 

Спадаюче меню "View  - Orbit ", 

Стрічка "View tab – Navigate panel – Orbit drop-down", 

Панель навігації, колесо навігації, контекстне меню будь-якої 

тривимірної команди.  
 

В режимі "вільної орбіти" (див. рис.7.13) на екрані з'являється 

зображення кола - орбіти, центр якого співпадає із центром видового 

екрану. У квадрантах кола розміщені маленькі  кола. 
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Рисунок 7.13 - Вигляд «вільної орбіти» 

Керування зображенням відбувається переміщенням миші при 

натисненій кнопці.  

Якщо курсор знаходиться за межами кола – орбіти, провадиться 

обертання зображення навколо вісі, що перпендикулярна екрану 

(скручування) . 

Якщо курсор знаходиться всередині кола – орбіти, провадяться 

нахили зображення навколо центра орбіти . 

Якщо курсор знаходиться всередині горизонтальних квадрантних 

маленьких кіл, провадиться обертання навколо горизонтальної вісі . 

Якщо курсор знаходиться всередині вертикальних квадрантних маленьких 

кіл, провадиться обертання навколо вертикальної вісі . 

Натискання правої кнопки миші викликає контекстне меню "орбіти" 

(див. рис.7.14). 

 

Рисунок 7.14 - Контекстне меню "орбіти" 
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В разі потреби задати точку зору кількісно, тобто точно визначити її 

координати застосовуються команди  VPOINT, DDVPOINT 

 VPOINT визначає точку в тримірному просторі, з якої буде 

роздивлятися зображення, та перемальовує зображення таким чином, яким 

воно  здається із заданої точки. 

Викликається з командного рядка чи пункту "View - 3D Views – 

Viewpoint" спадаючого меню. 

Формат: VPOINT  

Specify a view point or [Rotate] <display compass and tripod>: 

Введення координат - задає точку зору за допомогою трьох 

направляючих косинусів. Якщо на запит увести  ENTER, то на 

екрані з`явиться "компас" та  осі тримірної системи координат (див. 

рис.7.15). На компасі виділено для орієнтування  чотири квадранти, 

полюс та екватор.  Велике коло створює південний полюс (вид 

знизу * * –1),  північний полюс знаходиться на перетині осей 

компаса (вид згори 0 0 1).  Мале коло створює екватор 

(горизонтальні проекції  * * 0). Точки, що знаходяться праворуч від 

вертикальної осі дають вид праворуч, зліва від вертикальної осі - 

вид зліва. Точки, що знаходяться над горизонтальною віссю дають 

вид ззаду, нижче горизонтальної осі - вид спереду. 

Точки, що знаходяться в північній півкулі (між центром осей та  

малим колом) дають вид згори , у південній (між великим та малим 

колом)-  вид знизу. 

 

Рисунок 7.15 - «Компас» вибору точки зору 
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Rotate       -  задає точку зору двома кутами нахилу. Перший – кут 

азимута  в   площині OXY, другий – кут місця відносно площини 

OXY. 

Angle in X-Y plane from X axis – кут азимута від осі Х. Задається в 

градусах. Позитивне значення відповідає зсуву проти 

годинниковою стрілкою (+\- 360).  Значення 0 відповідає виду 

праворуч, 180 – виду ліворуч, 90 – виду ззаду, 270 – виду спереду. 

Angle from X-Y plane -  кут місця, або кутова висота точки зору. 

Задається в градусах. Позитивне значення відповідає зсуву проти 

годинниковою стрілкою (+\- 90).  Значення 90 -  вид згори. Цей 

пункт має відповідне меню (див. рис.7.16), аналогічне команді  

DDVPOINT (викликається пунктом "View – 3d views – Viewpoint 

presents" головного меню). 

 

Рисунок 7.16 - Вікно команди DDVPOINT 

Системна змінні WORLDVIEW дозволяє перемикнути завдання 

точки зору із глобальних координат WCS до локальних координат 

користувача UCS. ( Див. команду завдання локальної системи координат 

UCS). WORLDVIEW=1 (значення за умовчанням) - завдання глобальних 

координат,  WORLDVIEW=0  - завдання локальних координат. 

 Системна змінна  UCSORTHO встановлює режим  ORTHO при 

перемиканні точки зору в локальних координатах UCS.  
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        При застосуванні команд тримірного креслення  будуються “3D” 

зображення, у яких показано всі лінії, у тому числі i сховані.    Команда 

HIDE  перемальовує зображення, вилучаючи сховані лінії.  

Викликається: 

Командний рядок  HIDE  , 

Стрічка  "View tab -  Visual Styles panel – Hide", 

Панель  "Render". 

Спадаюче меню "View – Hide2. 
 

Команда PLAN забезпечує показ малюнка в плані, тобто згори (точка 

зору 0,0,1). Можна вибрати план поточної UCS, попередньо заданої UCS 

або WCS. Викликається пунктом "View - 3D Views - Plan View - World 

UCS" спадаючого меню. Виконання команди  в глобальних координатах 

еквівалентно завданню точки зору згори ( 0,0,1 або  Top View). 

Керування видами креслення, що мають особисті назви виконується 

командою VIEW (-VIEW) або DDVIEW. Команда -VIEW виконується в 

командному рядку, команди DDVIEW,  VIEW викликають меню 

керування видами (рис.7.17). Пойменовані види можна поєднувати в групи 

за обраними користувачем ознаками. Види групуються по категоріях у 

менеджері листів (Sheet Set Manager). 

Викликається: 

Командний рядок View  , 

Кнопкова  панелі "View", 

Спадаюче меню "View – Named Views", 

Стрічка "View tab - View panel - Named Views". 
 

Формат:  -VIEW 

Enter an option [?/Delete/Orthographic/Restore 

/Save/ sEttings/Window]: 

  ? - Виводить на текстовий екран список усіх уже існуючих у кресленні  

пойменованих  видів 



 19 

Orthographic- установлює один зі стандартних ортогональних видів, 

Delete   -  видаляє із креслення заданий вид, 

Restore    -  робить заданий вид поточним та виводить його на екран, 

Save       -  створює новий вид, що відповідає зображенню на екрані,  

Window     -  створює новий вид, що його окреслено вікном вибору, 

sEttings -  режим визначення параметрів: 

Enter an option [Background/Categorize/Layer snapshot/live 

Section/Ucs/Visual 

Background  - визначає фон для  3D зображень,  

Categorize  - визначає категорію видів для каталога аркушів,  

Layer Snapshot- переносить властивості поточного шару на вид,  

UCS – Керує змінною UCSVIEW для збереження висоти та "товщини",  

 Visual Style – визначає стиль зображення виду.  

 

Рисунок 7.17 - Меню керування названими видами 

 

 Завдання 7.2. Відкрити креслення “ofic”. Створити на ньому наступні 

пойменовані види: загальний план, зображення приймальні в плані, 

тримірний вид приймальні з боку входу, кабінет начальства в плані, 

тримірний вид кабінету, загальний зал у плані, тримірний вид 

загального залу. Збережіть файл під іншим іменем. 
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Для отримання реалістичного вигляду моделі  в перспективній 

проекції застосовується команда DVIEW. При створенні перспективного 

виду використовуються поняття камери та цілі. Камера позначає точку з 

якої ведеться спостереження. Ціль позначає точку на яку спирається лінія 

зору від камери. Система пропонує можливість зсуву камери, цілі, або 

обох точок. Для зміни масштабу зображення точку камери можна зсувати 

вздовж напряму зору змінюючи дистанцію спостереження. Змінити поле 

зору можна також зміною фокусної відстані камери. Додатково 

забезпечується отримання перетинів, нахил зображення навколо осі зору. 

 Після закінчення дії команди та повернення до командної строки 

пакета зображення на екрані залишається в перспективній проекції до 

першого редагування зображення. Будь яка команда редагування повертає 

зображення в паралельну проекцію. 

Формат:  DVIEW  

Select objects or <use >DVIEWBLOCK 

На запит вибору примітивів для компоновки перспективного виду      

треба  вказати потрібні примітиви. Якщо бажано отримати вид з 

урахуванням усіх компонентів креслення допустимо ввести all.   Якщо 

замість завдання примітивів натиснути клавішу введення, то система 

перейде в режим асистування. На екран виводиться стилізоване 

зображення хатини із дверима та трубою. Обертаючи яку за допомогою 

миші, користувач вибирає точку зору для створення перспективного виду. 

Примітка: зображення хатинки зберігається в блоці на ім’я 

DVIEWBLOCK. Користувач має можливість застосувати замість 

системного своє допоміжне зображення розміром 1х1х1 для цього 

режиму команди DVIEW. 

Enter option [CAmera/TArget/Distance/POints/PAn/ 

Zoom/TWist/ CLip/ Hide/ Off/Undo]: 

Camera – завдання положення точки з якої ведеться нагляд 

Target    - завдання точки на яку наведено камеру 
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Distance - завдання відстані від камери до цілі 

Points     - завдання двох точок: камери та цілі 

Zoom      - зміна поля зору камери 

Twist       - завдання нахилу зображення відносно осі зору 

Clip         - отримання перетину на перспективному виді 

Hide        - усунення невидимих ліній на перспективному виді 

Off          -  вимикання перспективи 

Undo       - відміна останньої дії команди 

Points. Початковою точкою для кожного виду є точка середини 

зображення. Від якої протягується «резинова нитка». Послідовно 

вводяться точка цілі та точка камери. Відслідкувати значення всіх трьох 

координат точок за допомогою «резинової нитки» неможливо, тому 

рекомендується при завданні точок або задавати всі три координати із 

клавіатури, або застосовувати фільтри об’єктової прив'язки.  При виборі 

точок уточнення остаточного вигляду зображення потребує використання 

опцій Distance, Zoom. Рекомендується починати створення 

перспективного виду з опції Points. У такому разі Ви гарантовано 

отримаєте потрібні характерні точки камери та цілі. За умовчанням точкою 

цілі є центральна точка зображення екрана. 

Camera. Використовується для завдання положення точки камери. 

Положення задається в полярних координатах: спочатку кута від площини 

XY (яка проходить крізь точку цілі), потім кута азимута від осі Х.  Зсув 

курсору призводить до динамічної зміни ракурсу по обох кутах. Для того 

щоб залишити змінним тільки один кут треба застосувати опцію Toggle.  

Target. Використовується для завдання положення точки цілі. Діє 

аналогічно опції Camera. Кути задаються відносно лінії зору від камери 

до точки 0.0.0.  

Distance. Саме ця опція вмикає перспективу в зображенні. Навіть, 

якщо задіяна команда та задані точки камери та цілі, без завдання 
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дальності зображення залишається в паралельній проекції. Завдання 

дальності виконується або явним завданням числа із клавіатури, або за 

допомогою пересувного покажчика (див. рис.7.18). Дійсне положення 

точок зору відповідає значенню покажчика – 1Х. Зсув вправо до більших 

значень відповідає збільшенню дальності та зменшенню зображення, зсув 

уліво до менших значень відповідає наближенню до моделі. 

 

Рисунок 7.18 - Покажчик  відстані  та збільшення 

 

Pan. Опція дозволяє зсувати зображення. Діє аналогічно команді 

PAn. На масштаб зображення та перспективу не впливає. 

Zoom. Опція за дією та способом завдання значень схожа до опції 

Distance. Керує масштабом зображення. Являє собою еквівалент оптичної 

системи камери зі змінним фокусом. Початкове значення фокусної відстані 

– 50 мм. Це значення відповідає показнику 1Х. За допомогою клавіатури 

треба вводити значення саме нової фокусної відстані. Зсув покажчика до 

більших значень відповідає збільшенню фокуса. Значення 1Х відповідає 

поточному зображенню. 

Twist. Опція дозволяє обертати зображення навколо лінії зору. 

Діапазон значень кутів повороту +/- 180. Увід даних або із клавіатури, або 

за допомогою курсору в динамічному режимі.  

Clip. Опція дозволяє створити перетин на кресленні. На зображенні 

залишаються примітиви, що знаходяться між переднею та задньою 

січними площинами. Площини розташовуються перпендикулярно лінії 

зору.  Розташування площин задається або із клавіатури відстанню від 

камери, або за допомогою покажчика аналогічно опції Distance. 

Значення покажчика 1Х відповідає точці камери. Вибір пункту off при 

завданні положення площини вимикає відповідну площину. Вибір пункту 
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off в опції Clip повертає попередні значення положення площин 

перетину. 

Hide. Дія опції аналогічна дії команди Hide. 

Off.  Опція повертає зображення в паралельну проекцію. При 

нормальному закінченню команди DVIEW зображення залишається в 

перспективній проекції доки не буде змінено, наприклад, командою 

VPOINT. Застосування опції  Off дозволяє завершити виконання команди 

DVIEW, залишивши зображення в паралельній проекції.  

Undo. Відміняє останню дію команди.  

 

Якщо отримано (використанням опцій Distance, Zoom) 

перспективну проекцію, то після повернення керування пакету зображення 

залишається в цій проекції. 

Для прямого керування положенням камери (наглядача) на 

перспективній проекції можна застосувати команду  CAMERA.  

Викликається: 

Командний рядок View  , 

Кнопкова  панелі "View", 

Спадаюче меню "View – Camera", 
     Стрічка "Render tab - Camera panel - Create Camera". 

Формат: CAMERA 

Current camera settings: Height=<current> Lens 

Length=<current> 

Specify camera location <current>: Enter value or specify a 

point 

Specify target location: Enter a value or specify a point 

Enter an option  

[/Name/LOcation /Height/Target/LEns/Clipping/View/<eXit>]:  

?  - виводить список існуючих камер.  

Name  - задає назву камери.  
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Location -  визначає положення камери.  

Height – визначає висоту розташування камери.  

Target – визначає точку цілі.  

Lens – визначає фокус камери.  

Clipping – визначає передню та задню площини зображення.  

 

 Для керування зображенням камери призначено команди 

3DSWIVEL, 3DDISTANCE. 

3DDISTANCE. Команда "пересуває" камеру уздовж оптичної вісі. 

3DSWIVEL. Команда "повертає" камеру навколо точки встановлення. 
 

Завдання 7.3. Відкрити збережене в завд. 7.2 креслення. Отримати 

наступні види креслення в перспективній проекції (див.рис.7.19): 

                           

Вид приймальні із входу  Вид офісу із дверей приймальні Вид кабінету із входу в нього                                                              

    

Вид залу з виходу з приймальні    Перетин офісу без стіни     Вид кімнати переговорів                              

 

Рисунок 7.19 – Види для завдання 7.3 
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Робота 8. Робота з каркасними моделями 

 Для роботи з тривимірними моделями в пакеті передбачені простори 

3D – basics (рис.8.1) та  3D – modeling (рис.8.2). В порівнянні з просторами 

двомірного креслення вони містять інструменти для створення, 

редагування та візуалізації просторових об’єктів.  

 

Рисунок 8.1 - Стрічка простору 3D – basics  

 

Рисунок 8.2 - Стрічка простору 3D – modeling  

Системи координат 

Усі методи, що застосовуються для визначення точки на площині, 

придатні для опису просторової точки.  

 Декартові координати 

При використанні абсолютних або відносних декартових координат 

для просторового опису через кому додається третя координата Z (рис.8.3). 

Додатково просторові моделі можуть використовувати циліндричні та 

сферичні координати. 

 

Рисунок 8.3 - Приклад виду зображення в просторі 

Циліндричні координати.   

Формат   <@> distance < angle, distance.  

 Перше поле визначає відстань від початку системи координат 

(останньої точки), тобто довжину проекції вектора на площину XY. Друге 
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поле визначає кут між проекцією вектора на площину XY та віссю Х. 

Третє поле визначає абсолютну координату Z. Позначка @ визначає 

завдання відносних координат. 

Наприклад, завдання кінцевої точки лінії  @5<30,3 (див. рис.8.4) малює 

вектор довжиною 5.8310. Довжина лінії є гіпотенузою трикутника, один 

катет якого задано першим полем 5, другий катет задано третім полем 3. 

831.534925   

 

Рисунок 8.4 - Просторові циліндричні координати 

 

Сферичні координати.   

Формат:   <@>distance < angle < angle 

 Перше поле визначає відстань від точки початку координат до точки 

кінця вектору, тобто довжину вектора. Друге поле визначає кут між 

проекцією вектора на площину XY та віссю Х. Третє поле визначає кут 

між вектором та площиною XY. Позначка @ визначає завдання відносних 

координат. 

 

Рисунок 8.5 - Просторові сферичні координати. 
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Примітка: при використанні сферичних координат перше поле  на відміну 

від циліндричних координат визначає реальну довжину вектора. 

При просторовому малюванні, як і при звичайному, можуть 

застосовуватися координатні фільтри та об'єктні прив'язки. 

Інколи при кресленні виникає потреба задати точку не 

безпосередньо, а через допоміжні. Наприклад, коли примітив має початися 

на деякій відстані від базової точки.  У таких випадках у системі 

використовується прив‘язка «слідкування» (tracking). Фільтр задається із 

клавіатури,  з випадаючого контекстного меню під час діалогу уводу точки 

або кнопкового меню  Object Snap.  

Для прив’язки до вершин ребер та центрів граней тривимірних 

примітивів призначена прив’язка "3DOSNAP". 

  

Приклад 8.1. Намалювати контурну деталь згідно з рис. 8.6. 

 

Рисунок 8.6 -  Ескіз прикладу 8.1 

РОЗВ'ЯЗАННЯ 

Намалювати нижню грань. Виконати команду малювання лінії по 

точках (0,0,0) (5,0,0) (5,5,0) (0,5,0) 

Змінити точку зору  на 1,1,1 

Намалювати ліву бокову грань. Виконати команду малювання лінії з 

точки кута нижньої грані. Для продовження застосувати фільтр .xy та 

вказати базову точку ( координати xy для нової точки взято з базової) на 

запит останньої координати z увести 2. Для продовження застосувати 

аналогічний фільтр та вказати точку другого кута нижньої грані. На запит 
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координати z застосувати прив'язку до кінця вже намальованої лінії. 

Закінчити малювання на точці другого кута нижньої грані. 

Намалювати праву бокову грань. Виконати команду копіювання. За 

базову точку взяти перший кут нижньої грані (0,0,0) за другу точку взяти 

кінець протилежної сторони  нижньої грані.  

Намалювати ребра верхньої грані, що залишилися. Застосувати 

прив'язку до існуючих точок. 

Намалювати нижнє коло. Виконати команду малювання кола. Для 

завдання центру застосувати фільтр .x та вказати ребро нижньої грані, що 

розташоване по вісі Х із прив'язкою до середини ребра. На запит 

координат YZ застосувати прив'язку до середини ребра, що розташовано 

по вісі Y. Задати радіус 2. 

Аналогічно намалювати верхнє коло. 

 

Іншим  засобом отримати просторове зображення є завдання висоти 

(Elevation) та товщини (Thickness) двомірним примітивам. Товщина 

примітива «виштовхує»  його по координаті Z (див. рис.8.7). Наприклад, 

коло стає циліндром, прямокутник стає паралелепіпедом. Такі примітиви 

не є “повноцінними” просторовими елементами. До їхніх бокових сторін 

не можна застосовувати об’єктну прив'язку, хоча при зміні точки зору вони 

поводять себе як звичайні поверхні. Висота примітива є його координатою 

Z. 

 

Рисунок 8.7 - Примітиви із завданою товщиною. 

Завдання товщини та висоти можливо двома методами: 
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- зміною властивостей існуючого примітива change, chprop, 

properties контекстного меню; 

- застосування команди завдання висоти elev при створенні 

примітиву. 

 

Формат:  ELEV  

Specify new default elevation <0.0000>:  

Specify new default thickness <0.0000>:  

 

Застосування зміни властивостей примітива задає товщину тільки 

одного примітива, що редагується. Застосування команди elev задає 

висоту та товщину для всіх примітивів, що будуть малюватися після 

виконання команди. 

Приклад 8.2. Намалювати просторову деталь, що складається з 

нижнього циліндра радіусом 18 та товщиною 3, вісі радіусом 3 та 

товщиною 24, верхнього циліндру радіусом 18 та товщиною 3 (рис. 8.8). 

 

Рисунок 8.8 - Ескіз до прикладу 8.2 

РОЗВ'ЯЗАННЯ 

Намалюйте коло  із центром 6,6 та радіусом 18. 

Задайте товщину (Thickness) кола 3 зміною властивостей вікном 

Properties. Коло перетворилось на циліндр із радіусом 18 та висотою 3. 

Намальовано нижню частину деталі. 

Виконайте команду elev із висотою 3 ( що дорівнює товщині 

нижнього циліндра) та товщиною 24. 
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Намалюйте коло радіусом 3. Центр кола задайте за допомогою 

прив'язки до центру існуючої частини деталі. Намальовано не коло, а 

циліндр, що розташовано на нижній частині деталі, бо попередньо 

застосовано команду elev. 

Для завдання нової висоти та товщини для верхньої частини деталі 

виконайте команду  elev із параметрами висоти 27, товщини 3. 

Намалюйте коло радіусом 18. Центр кола задайте за допомогою 

прив'язки до центру середньої частини деталі. Намальовано не коло, а 

циліндр, що розташовано на вісі детал, бо попередньо застосовано команду 

elev. 

Поверніть систему в попередній стан. Виконайте команду elev із 

параметрами висоти 0, товщини 0. 

За допомогою команд зміни точки зору, збільшення та схову 

пристосуйте зображення до наведеного ескізу. 

Приклад 8.3. Намалювати елементи згідно з рис.8.9. 

 

Рисунок 8.9 - Ескіз до прикладу 8.3 

 

РОЗВ'ЯЗАННЯ 

Намалюйте основу під циліндр: паралелепіпед товщиною 0.25 із 

точками (2,2) (4,2) (2,5) (4,5),- примітивом SOLID.  

Аналогічно намалюйте основу під літеру товщиною 2 із точками  

(4,2) (7,2) (4,5) (7,5). 

Установить потрібний кут зору. 
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Намалюйте циліндр - коло товщиною 0.5 із центром (3,3), радіусом 

0.75 на висоті 0.25. 

Намалюйте  літеру "Т" лініями, трасами, полілініями товщиною      

0.25 ширини 0.5 із точками (5.5,2.25) (5.5,4.25) та (4.5,4.5) (6.5,4.5) на 

висоті 2. 

Установить потрібний кут зору та сховайте невидимі грані 

 

Полілінія має свій просторовий аналог  3DPOLY. Для редагування  

3DPOLY застосовується однакова з полілінією команда PEDIT. По своїх 

властивостях просторова полілінія більш нагадує трасу (TRACE): 

- неможливо включати до неї сегменти-дуги; 

- неможливо її малювати стилем, що має розривний візерунок. 

 

Більшість примітивів не можуть бути застосовані без обмежень при 

просторовому малюванні. Наприклад, для малювання кола та полілінії  

необхідно  розмістити їх у площині користувача довільним переносом 

системи координат у будь яке місце креслення. 

У пакеті  може застосовуватися два типи систем координат (див. 

роботу 1). Абсолютна декартова система координат – світова система 

координат (ССК). Ця система координат установлюється по умовчанню. 

Має незмінний початок у точці  0,0,0. Прикметою двовимірної роботи у 

світовій системі координат є умовна позначка літери W  у нижньому куту 

креслення. Локальна декартова система координат - система координат 

користувача (СКК). Ця система координат установлюється в будь якому 

місці креслення користувачем та має довільну просторову орієнтацію. У 

кресленні існує одна ССК та необмежена кількість СКК. Активна може 

бути тільки одна система координат. Керує системою координат команда 

UCS. 

Робота із кресленням може проводитись у двох просторах: просторі 

моделі (model space) та просторі аркуша (paper space, layout). Основна 
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робота по моделюванню проводиться користувачем у просторі моделі. 

Саме тут здійснюються операції по створенню та редагуванню 

геометричної моделі. У просторі аркуша, звичайно, формуються  проекції 

моделі на площині. Тобто креслення з необхідними зображеннями, 

написами, допоміжними лініями та інше. Застосовується простір аркуша 

для надання кресленню вигляду  конструкторського документа та друку 

документа. Ознакою знаходження в просторі є піктограма аркуша чи 

моделі на полі екрана (див. рис.8.10 ). 

    

  

а б в г д е 

Рисунок 8.10 - Вигляд піктограм просторів. 

а,б  - двовимірні піктограми в просторі моделі, 

в,г  - тривимірні піктограми в просторі моделі, 

д  - тривимірна піктограма у випадку, коли напрям зору є паралельним 

площині XY, 

е - піктограма площини аркуша.  

 

Виглядом умовної позначки системи координат керує команда 

UCSICON (див. роботу 1). 

Найбільш зручним методом створення СКК замість виконання 

команди є вибір позначки координат. Зупинка миші на "ручках" X, Y 

позначки автоматично відкриває контекстні меню, які дозволяють 

повернути СКК навколо відповідних осей, зупинка на "ручці" центру – 

зсунути СКК, натискання правої кнопки миші (див. рис.8.11) – обрати 

опції дій, які відповідають запуску команди UCS. Опція "" команди 

дозволяє автоматично прив’язати СКК до існуючого примітиву. 

положення СКК від типу примітива наведено в табл.8.1.  
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Рисунок 8.11 - Контекстне меню систем координат 

Таблиця 8.1. Залежність положення СКК від типу примітива для опції Object  

Примітив Положення СКК 

Line 

2D Polyline 

Найближчий кінець лінії – початок системи координат. 

Лінія становить вісь Х 

Block Точка вставки – початок системи координат. Вісь Х 

направлена за кутом нахилу блоку 

Circle Центр кола – початок системи координат. Вісь Х – 

напрям від центру кола до точки. 

Arc Центр дуги – початок системи координат. Вісь Х – 

напрям від центру дуги до краю дуги, що найближчий до 

точки. 

 

Для прискорення зміни пойменованих СКК використовується 

команда UCSMAN. Команда викликає діалогове вікно (див. рис. 8.12) 

роботи з доступними пойменованими СКК та “стандартними” СКК: вид 

спереду, вид ззаду, від згори, вид знизу, вид справа, вид зліва.  

Викликається: 

Командний рядок UCSMAN, 

Кнопкова  панелі "UCS", 

Спадаюче меню "Tools – Named UCS", 
Стрічка "View tab - Coordinates panel - Named". 
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Рисунок 8.12 - Вікно пойменованих систем координат 

 

 Приклад 8.4. Намалювати  каркасну модель кронштейна. Розміри 

горизонтальної планки 10х8х2, розміри вертикальної планки 10х10х3. 

Отвір у горизонтальній планці – по центру верхньої грані радіусом 1. На 

вертикальній планці два отвори радіусом 1 (див. рис.8.13). 

 

Рисунок 8.13 -  Ескіз деталі до прикладу 8.4 

РОЗВ'ЯЗАННЯ 

Підготувати екран до креслення. Установити просторовий вид SW 

(1,1,1). Для наочності встановити прив'язку піктограми системи координат 

до початку координат за допомогою команди ucsicon із ключем "or". 

Намалювати вертикальну планку 

Намалювати першу грань вертикальної планки кронштейна за 

допомогою замкненої просторової полілінії з  4-ма вузлами: (0,0,0)  (10,0,0)  

(10,0,10)  (0,0,10).  
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Намалювати другу грань вертикальної планки кронштейна. 

Використати команду Copy. Вибрати намальовану грань. За базову точку 

взяти  точку (0,0,0) , зсув задати згідно із шириною  - 0,3,0. 

Намалювати чотири ребра вертикальної планки за допомогою 

команди Line. Точки задати об’єктною прив'язкою. 

Намалювати горизонтальну планку. 

Намалювати нижню грань горизонтальної планки. Застосувати 

команду Line. За базову точку взяти кінець ребра  біля початку 

координат. Наступні точки задати послідовно (0,5,0) (10,0,0) та 

протилежний кінець ребра. 

Намалювати верхню грань горизонтальної планки кронштейна. 

Використати команду Copy. Вибрати намальовану грань. За базову точку 

взяти  точку (0,0,0) , зсув задати згідно із шириною  - 0,0,2. 

Намалювати два ребра горизонтальної планки за допомогою команди 

Line. 

Намалювати ребро перетину граней. 

Виконати команду редагування поліліній Pedit. Вибрати полілінію, 

послідовно застосувати ключ Edit vertex – move. Перенести нижнє ребро 

полілінії до місця перетину граней. 

Намалювати отвір у горизонтальній планці. 

Намалювати коло на верхній горизонтальній грані. Виконати 

команду Circle. Задати фільтр ".Х". Застосувати прив'язку до середини 

та вказати для координати Х горизонтальне ребро. Для координат Y,Z 

зробити аналогічно. Намалювати коло на нижній горизонтальній грані. 

Виконати команду Copy. Вибрати коло. базову точку взяти  (0,0,0), зсув 

задати згідно із шириною - 0,0,-2. 

Намалювати отвори у вертикальній планці. 

Для малювання кіл зсунути СКК на вертикальну грань. Виконати 

команду  UCS із ключем "3points". За точку початку координат узяти 

кінець ребра перетину. Вектори Х та Y задати прив'язкою до ребер грані. 
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Намалювати коло на вертикальній грані. Виконати команду Circle. 

Задати режим слідкування. Першу допоміжну точку взяти на середині 

вертикального ребра. Другу допоміжну точку задати зсувом @2,0. Радіус 

кола 1. 

Виконати команду Copy. Вибрати коло. базову точку взяти  точку 

(0,0,0) , зсув задати згідно із шириною - 0,0,-3. 

Виконати команду Mirror. Вибрати кола. Лінію віддзеркалювання 

задати прив'язкою до середин горизонтальних ребер.  

 

Приклад 8.5  Намалювати ескіз стільця згідно рис.8.14. 

 

Рисунок 8.14 -  Ескіз деталі до прикладу 8.5 

 

РОЗВ'ЯЗАННЯ 

Створіть допоміжний шар та зробить його поточним. Для наочності 

застосуйте відмінний колір допоміжного шару. 

На допоміжному шарі намалюйте габаритні примітиви ( рис. 8.15). 

Намалюйте нижню горизонтальну габаритну лінію від точки 60,40 

довжиною 100. Намалюйте вертикальну лінію. Застосуйте режим 

слідкування. Перша допоміжна точка – середина лінії, друга допоміжна 

точка @0,-30. Довжина лінії 160. Намалюйте середню горизонтальну лінію 

зі зсувом @-40,0 від середини вертикальної лінії. Довжина лінії 80. 
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Намалюйте верхню горизонтальну лінію дзеркальним відбиттям нижньої 

лінії навколо середньої. 

Намалюйте ніжки стільця. 

Зробіть основний шар поточним. Намалюйте коло - циліндр з 

радіусом 5 та товщиною 100. Центр кола повинен бути зсунута всередину 

від кінця габаритної лінії на 20. Намалюйте всі чотири ніжки  дзеркальним 

відбиттям. 

 

 

Рисунок 8.15 -  Габаритні побудови прикладу 8.5 

 

Намалюйте сидіння стільця. 

Установіть висоту 100 та товщину 1 для сидіння стільця командой 

elev. Намалюйте полілінією ліву половину сидіння. Перша точка – режим 

слідкування, зсув на –10 по вертикалі від верху вертикальної лінії. Друга 

точка – зсув на 40 вліво. Третя точка – режим слідкування, зсув –10,10 від 

дотичної до кола. Четверта точка – режим слідкування, зсув -10,0 від кінця 

верхньої горизонтальної лінії. П’ята точка – кінець середньої 

горизонтальної лінії. Шоста точка – режим слідкування, зсув -10,0 від 

кінця нижньої горизонтальної лінії. Сьома точка – режим слідкування, зсув 

0,-10 від нижнього кінця вертикальної лінії. Намалюйте праву половину 

контуру дзеркальним відбиттям. З’єднати дві полілінії в одну та 

закруглити контур. Виконайте команду редагування полілінії Pedit із 

ключами Join, Fit. 
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Намалюйте спинку. 

Установіть точку зору SE (1,-1,1). Перемістить початок СКК у точку 

(60,140,100) та поверніть навколо вісі Х  на –100. Установіть зображення в 

плані. 

Намалюйте ліву опору  спинки. Установіть висоту 0, товщину 90. 

Намалюйте коло радіусом 5 із центром, що співпадає із центром кола 

ніжки. Намалюйте праву опору спинки копіюванням зі зсувом  100,0. 

Установіть прив'язку дотична. Установіть висоту 0, товщину 0. Намалюйте 

дугу. Перша точка – дотична до лівої опори, друга точка – перетин 

горизонтальної та вертикальної лінії, третя точка – дотична до правої 

опори. Змінить для дуги висоту на 40, товщину на 50. 

Вимкніть допоміжний шар. Установіть потрібну точку зору. 

 

Завдання 8.1. Намалювати каркасну модель фотоелектричного 

мікроскопа (Завдання 7.1) 
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Робота 9. Робота з сітчастими моделями 

Поверхневі моделі в пакеті реалізовано на основі сіток (mesh) та 

поверхонь (surface). Обидва об’єкти є повноцінними тривимірними 

примітивами, які можуть розглядатися з різних точок зору, мають 

можливість "фото реалістичного" тонування, є тонкими оболонками з 

визначеною формою. Розрізняються об’єкти засобами створення та 

редагування. Команди роботи з сітками та поверхнями в версіях старших 

за 2009 мають відмінності від "старіших" версій. 

Сітчасті примітиви мають найбільше можливостей для редагування 

та призначені для опису складних геометричних форм. Модель сітки 

складається з вершин (Vertex), ребер (Edge), три або чотирикутних граней 

(Face). Грані складаються з елементарних багатокутників - фасетів (Facet) 

див. рис.9.1. Зміна положення вершини, ребра призводить до зміни форми 

відповідної грані. При цьому кількість фасетів не змінюються. 

 

Рисунок 9.1 - Складові сіток 

Примітка. Фасети відображаються в стилях "Hide",  "Conceptual", 

якщо значення системна змінна VSEDGES= 1. 

Сітку можна створити одним з наступних способів: 

- з стандартних форм, таких як циліндр, конус, куля і т.д. командою 

MESH; 
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- з вже існуючих двовимірних примітивів, які є контурами 

майбутнього об’єкта, шляхом кручення (REVSURF), зсуву 

(RULESURF), натягування (TABSURF, EDGESURF); 

- перетворенням з твердотільних об’єктів або поверхонь командою 

MESHSMOOTH; 

- командами  3DMESH, PFACE. 

 Команди роботи з сітками викликаються з командного рядка, 

кнопкової панелі Smooth Mesh підменю Draw – Modeling – Meshes 

головного меню, закладки Mesh стрічки.(див. рис.9.2.),  

 

Рисунок  9.2 - Стрічка полігональних сіток 

"Класичними" різновидами сітки є довільна грань та довільна сітка. 

Вони забезпечують створення сіток з необмеженою кількістю вершин. Такі 

примітиви являють собою єдине ціле. Редагувати в них можна тільки 

положення вершин, керувати видимістю ребер, редагувати ребра та грані 

неможливо. 

Довільна грань малюється командою PFACE за наступним 

алгоритмом. 

На першому етапі послідовно задаються всі вузли довільної грані: 

Specify location for vertex 1:  

Specify location for vertex 2 or <define faces>: 

     Specify location for vertex n or <define faces>: 

Завдання завершується натисканням клавіші  ENTER 

На другому етапі задані вузли приписуються до відповідних граней 

через кому: 

Enter a vertex number or [Color/Layer]: 

 Додатково в команді можна задати колір сітки та шар для 

розміщення. 
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Команда 3Dmesh дозволяє створювати полігональні замкнені або 

незамкнені довільні сітки з чотирикутних комірок. Сітка визначається 

кількістю вузлів в напрямках M,  N за аналогією з осями X, Y (див.рис.9.3). 

В більшості випадків команда застосовується в комбінації з програмами на 

мові  AutoLISP для автоматичного обчислення координат вузлів. 

 

Рисунок 9.3 - Довільна сітка 

Приклад 9.1. Намалювати деталь згідно з рис.9.4 за допомогою 

довільних граней. 

 

Рисунок 9.4 - Ескіз до прикладу 9.1 

РОЗВ’ЯЗАННЯ 

Підготовчі операції. Установити режим  OSNAP по кінцевих точках. 

Намалювати три горизонтальні допоміжні примітиви. Намалювати 

шестикутник. Виконати команду Polygon  із центром 10,10, режим 

малювання – уписати, радіус кола –5. Скопіювати шестикутник зі зсувами 

@0,0,10 та @0,0,20. Змінити точку зору на 1,1,1. 
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Намалювати 5 вертикальних граней та три горизонтальні командою 

PFACE. Послідовно змійкою задати 18 вузлів довільної грані. (1-верх, 2 – 

середина, 3-низ, 4 – наступний низ за годинниковою стрілкою й т.д.). 

Задати вузли 8 граней (Для першої вертикальної грані –1,3,4,6. Для другої 

вертикальної грані –6,4,9,7. Для верхньої горизонтальної грані –

1,6,7,12,13,18 і т.д.). Сховати невидимі ребра командою HIDE. 

 

 Малювання стандартних сіток 

У системі передбачена можливість малювання декількох 

стандартних полігональних сіток: паралелепіпеда (box), піраміди 

(pyramid), клина (wedge), конуса (cone), сфери (sphere), тора (torus) 

командою MESH. 

Викликається: 

Командний рядок MESH, 

Кнопкова  панелі "Smooth Mesh Primitives, Smooth Mesh ", 

Спадаюче меню "Draw - Modeling - Meshes  - Primitives ", 
Стрічка "Mesh tab - Primitives panel ". 
 
Формат: MESH 
Select primitive [Box/Cone/CYlinder/Pyramid/Sphere/ 

Wedge/Torus/SEttings] 

Box  - створює сітчастий паралелепіпед. Режими малювання представлено 

на рис.9.5. 

  

 

Рисунок 9.5 - Режими малювання сітчастого паралелепіпеду 
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Cone – малює сітчастий конус. Режими малювання представлено на 

рис.9.6. 

 

Рисунок 9.6 - Режими малювання сітчастого конуса 

 

Cylinder  - малює сітчастий циліндр. Режими малювання представлено 

на рис.9.7. 

  

Рисунок 9.7 - Режими малювання сітчастого циліндра 

Pyramid – малює сітчасту піраміду. Режими малювання представлено на 

рис.9.8. 
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Рисунок 9.8 - Режими малювання сітчастої піраміди 

Sphere  - малює сітчасту сферу. Режими малювання представлено на 

рис.9.9. 

  

Рисунок 9.9 - Режими малювання сітчастої сфери 

 В версіях пакета більше за 2007 прибрана сітчаста півсфера (dome, 

dish). Малювання такого примітива складається з двох етапів: малювання 

сфери та прибирання редагуванням потрібної частини зі сфери.  

Wedge  - малює сітчастий клин. Режими малювання співпадають з 

режимами малювання паралелепіпеду (рис.9.5). 

Torus-  - малює сітчастий клин. Режими малювання представлено на 

рис.9.10. 
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Рисунок 9.10 - Режими малювання сітчастого тора 

Вигляд результату малювання при застосуванні полігональних сіток 

обумовлюється значенням системних змінних SURFTAB1 та SURFTAB2. 

Ці змінні задають кількість граней сітки. Змінна SURFTAB1 задає число 

ліній по горизонталі (колу), змінна SURFTAB2 задає число ліній по 

вертикалі (зсуву). Число порядку 20 створює практично коло. Змінні 

задають режим малювання тільки для примітивів, що будуть малюватися, і 

не впливають на вигляд примітивів, що вже намальовані. 

За замовчанням кільксть фасетів на грані дорівнює 4. Змінити вигляд 

граней можна командою MESHPRIMITIVEOPTIONS. Команда відкриває 

діалогове вікно теселяції сіток (див. рис.9.11 ). 

 

Рисунок 9.11 -  Діалогове вікно теселяції сіток 

 Увікні для кожної стандартної сітки можна визначити кількість 

фасетів відповідно до табл.9.1. Аналогічні дії можна провести завданням 
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відповідних системних змінних, наприклад для паралелепіпеду: 

DIVMESHBOXHEIGHT, DIVMESHBOXLENGTH, DIVMESHBOXWIDTH. 

Таблиця 9.1 Параметри теселяції граней сіток 

Length 

 

Radius 

 

Width 

  

Sweep 

Path 
 

Height 

 

Slope 

 

Height 

 

Axis 

 

Base 

 

  

 

Команда REVSURF малює сітчасту поверхню шляхом обертання 

контуру навколо обраного примітива - осі. 

Формат:     REVSURF 

            Current wire frame density:  SURFTAB1=6  SURFTAB2=6 

            Select object to revolve:  -задає  контур 

Select object that defines the axis of revolution: -задає вісь обертання 

            Specify start angle <0>:- задає початковий кут 

Specify included angle (+=ccw, -=cw) <360>:  -задає кут обертання 

 

Контур може складати лінія, полілінія, дуга, коло, еліпс, сплайн.  

При малюванні рекомендується застосовувати СКК, яку розгорнуто 

відносно осі Х на 90 градусів.  Поворот може  починатися з довільного 

початкового кута та мати будь-яке значення до 360 градусів. Позитивне 

число призводить до повороту проти годинникової стрілки. Напрям 
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визначається місцем, де вказано вісь обертання за правилом правої руки. 

Якщо розмістити великий палець по осі від указаної точки до дальнього 

кінця осі, то пальці правої руки вкажуть напрям повороту. 

 

Команда TABSURF  малює полігональну поверхню зсуву із 

завданням контура та примітива - вектора зсуву. 

Формат:     TABSURF 

            Select object for path curve:                 - задає контур 

Select object for direction vector: - задає  вектор зсуву 

Контуром, що потребує зсуву може бути лінія, дуга, коло, полілінія. 

Не можна вибрати більше однієї визначної кривої. Поверхня будується від 

точки на кривій, що є найближчою до місця вказу. 

Вектор зсуву має бути реальним примітивом: лінія, дуга, коло, 

полілінія. Напрям зсуву визначається напрямом від точки вказу до 

дальнього кінця примітива-вектора.  

 

Команда RULESURF малює полігональну поверхню, що 

розміщується (натягується) між двох визначених примітивів. 

Формат:     RULESURF 

          Current wire frame density: RFTAB1=6 

    Select first defining curve:             -задає перший контур 

          Select second defining curve:       -задає другий контур 

 

Визначеною кривою (контуром, що потребує зсуву) може бути 

точка, лінія, дуга, коло, полілінія. Якщо одна крива замкнена, то друга має 

бути теж замкненою, або точкою.  Вигляд поверхонь визначається 

значенням системної змінної SURFTAB1. 

Завдання 9.1. Намалювати деталь згідно з рис.9.12 
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Рисунок 9.12 - Ескіз до завдання 9.1 

Команда EDGESURF малює ділянку поверхні Кунса по чотирьох 

краях, що стуляються. 

Формат:     EDGESURF 

Select object 1 for surface edge:   -задає перший край 

Select object 2 for surface edge:  -задає другий край 

 Select object 3 for surface edge:  -задає третій край 

 Select object 4 for surface edge:  -задає четвертий край 

 

Краями можуть бути лінії, дуги, полілінії. Порядок вибору країв не 

має значення. Перший напрям поверхні задається перший примітив. Два 

примітиви, що торкаються першого, задають другий напрям поверхні. 

Приклад 9.2. Намалювати деталь згідно з рис.9.13. 

 

Рисунок 9.13 - Ескіз деталі прикладу 9.2 

РОЗВ’ЯЗАННЯ 

Намалювати габаритні контури.  

Виконати команду Line (0,0) (100,0) (100,200) (0,200) c. Скопіювати 

нижній контур на висоту 40. Намалювати вертикальні ребра. Допоміжний 

контур має вигляд, схожий на зображення рис.9.14. 
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Рисунок 9.14 - Габаритний контур 

Намалювати контур деталі (рис.9.15). 

Намалювати напівколо (1) із радіусом 10: Створити СКК по трьох 

точках. Початок координат – точка 1, вісь Х – точка 3, вісь Y – точка 2. 

Виконати команду Arc по центру (прив'язка до середини відрізка 1-3), куту 

180 та радіусу 10. 

 

Рисунок 9.15 - Контур деталі 

Намалювати край (2).Повернутися до ССК. Намалювати 3D-

полінію: від крайньої точки дуги  @0,-70, фільтром .х задати координату х 

прив'язкою до габаритної лінії 15, фільтром .y  прив'язатися до середини 

габаритної лінії 12, координату z  задати 30, закінчити полілінію на 

середині вертикального ребра. 

Намалювати край (3). Створити СКК по трьох точках. Початок 

координат – точка 5, вісь Х – точка 7,        вісь Y – точка 6. Намалювати 

дугу з кутом 90 та радіусом 20. Намалювати лінію @20,0 (до середини 

габаритного ребра 57). Перейти в план ССК. Виконати дзеркальне 

відбиття. 

Намалювати край (4) дзеркальним відбиттям краю (2). 
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Установити значення системних змінних полігональних поверхонь 

20. Виконати команду Edgesurf. Виконати команду Hide . Установити 

потрібну точку зору. 

Примітка. При генерації полігональних поверхонь визначні 

примітиви стають недосяжними для подальшого використання. Поверхня 

«обгортає» їх. Для того щоб залишити визначні примітиви, 

рекомендується створювати полігональні поверхні на окремих шарах для 

того, щоб мати можливість керувати їх видимістю та мати доступ до 

країв поверхонь. 

 

Завдання 9.3.  Намалювати за допомогою сіток ескіз згідно рис.9.16 

(приклад 8.4). 

Для завдання бокових поверхонь можна використати поверхні зсуву 

(RULESURF, TABSURF). Для завдання граней з отворами можна 

застосувати поверхню Кунса (Edgesurf). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.16 - Ескіз до завдання 9.2 

Моделі сіток мають можливості редагування, які не застосовуються 

для 3D тіл та поверхонь. Наприклад для сіток застосовуються згини, 

кероване зглажуваннять, перетворення фасетів в грані. Щоб змінити форму 

моделі можна довільно редагувати: зсувати, ділити, поєднувати, вирізати,- 

ребра, грані та вершини сітки.  

Зглажування (Smoothing). Керування ступінню наближення форми 

сітки до округлої форми (див. рис. 9.17). 
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Рисунок 9.17 - Ступені згладжування сіток 

 Ступінь згладжування обраних збільшується () чи зменшується () 

дискретно в діапазоні від 0 (нижчий рівень згладжування) до 4.  

Зглажування проводиться: 

Командний рядок  MESHSMOOTHMORE, MESHSMOOTHLESS, 

Кнопкова  панель "Smooth Mesh ", 

Спадаюче меню "Modify - Mesh Editing - Smooth More/ Smooth Less", 

Стрічка "Mesh tab - Mesh panel - Smooth More/ Smooth Less", 

Вікно "Properties". 
 

Згущення сітки (Refinement. ). Виконує чотирикратне збільшення 

кількості граней сітки (див. рис.9.18). При цьому поточне значення 

згладжування приймає значення 0, тобто після виконання згущення 

згладжування виконати неможливо. 

 

Рисунок 9.18 - Уточнення сітки 

 Згущення проводиться: 

Командний рядок  MESHREFINE, 

Кнопкова  панель "Smooth Mesh ", 

Спадаюче меню "Modify - Mesh Editing - Refine Mesh", 

Стрічка "Mesh tab - Mesh panel - Refine Mesh". 
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Згинання ребра (Crease). Зміна ступеню згладжування окремого 

ребра проводиться командами  MESHCREASE, MESHUNCREASE (див. 

рис.9.19). 

 

Рисунок 9.19 - Згинання ребер 

Команди викликаються: 

Вікно "Properties", 

Кнопкова  панель "Smooth Mesh ", 

Спадаюче меню "Modify - Mesh Editing – Crease/ Uncrease", 

Стрічка "Mesh tab - Mesh panel – Add/ Remove Crease". 
 
 Можливі значення "згинання": 

 Crease value – визначення ступеню згладжування від 0 до 4, 

Always – значення -1, визначає постійне згладжування. 

 

Поєднання граней проводиться командою MESHMERGE. Команда 

перетворює обрані суміжні грані в одну (див. рис.9.20). 

 

Рисунок 9.20 - Поєднання граней сітки 

Команда викликається: 

Кнопкова  панель "Smooth Mesh ", 

Спадаюче меню "Modify - Mesh Editing – Merge Face", 

Стрічка "Mesh tab - Mesh panel – Merge Face". 
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Команда MESHSPLIT виконує зворотю дію: ділить обрану грань 

на дві (див. рис.9.21). Користувач має змогу обрати точки лінії розділу або 

прив’язати лінію розділу до вершин.  Команда є корисною для створення 

трикутних граней, які можуть бути додатково відредаговані командою 

MESHSPIN. 

 

Рисунок  9.21 - Розділення грані сітки 

Команда викликається: 

Спадаюче меню "Modify - Mesh Editing – Split Merge Face", 

Стрічка "Mesh tab - Mesh panel – Split Face". 
 

Стиснення вершин суміжних граней в одну (див. рис.9.22) 

проводиться командою MESHCOLLAPSE. 

 

Рисунок 9.22 - Стиснення вершин сітки 

Команда викликається: 

Спадаюче меню "Modify - Mesh Editing – Collapse Face or Edge", 

Стрічка "Mesh tab - Mesh panel – Collapse Face or Edge". 
 

Обертання трикутних граней навколо суміжного ребра проводиться 

командою MESHSPIN. 
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Вичавлювання грані проводиться командою MESHEXTRUDE. 

Команда проводить подовження існуючої грані в просторі (див. рис. 9.23).   

На відміну від команди редагування тіл EXTRUDE, команда MESHEXTRUDE 

не призводить до створення окремого об’єкта.  

 

Рисунок 9.23 - Вичавлювання грані сітки 

Команда викликається: 

Спадаюче меню "Modify - Mesh Editing – Extrude Face", 

Стрічка "Mesh tab - Mesh panel – Extrude Face". 
 

Формат: MESHEXTRUDE 

Adjacent extruded faces set to: Join 

Select mesh face(s) to extrude or [Setting]: - 

визначення грані для вичавлювання 

Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle]: 

Specify height – визначає довжину вичавлювання відносно осі Z, 

  Direction – визначає вектор вичавлювання по двох точках, 

Path – визначає траєкторію вичавлювання по існуючій лінії чи 

сплайну, 

Taper angle – визначає кут "звуження" при вичавлюванні 

значенням -90 …900 або як відстань між двома точками,  

Setting -  визначає чи будуть грані вирівняні (Yes) чи ні (No) див. 

рис. 9.24. 
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Рисунок 9.24 - Режими вичавлювання сіток 

 

Видалення щілин між сітками та отворів в сітках проводиться 

командою MESHCAP (див. рис.9.25). Команда створює сітку між 

вказаними "вільними" ребрами. Ребра можуть задавитися почергово 

опцією "Edges" або групою опцією "Chain". 

 

Рисунок 9.25 - Прибирання зазорів в сітках 

Команда викликається: 

Спадаюче меню "Modify - Mesh Editing – Close Hole", 

Стрічка "Mesh tab - Mesh Edit panel – Close Hole", 
 Командний рядок MESHCAP. 

 

Можливо редагування форми окремих елементів складних 

тривимірних об’єктів. Складними об’єктами є сітки та поверхні чи тверді 

тіла, які створені за рахунок логічних операцій об'єднання, віднімання і т.д. 

Елементами   сітки та об’єктів крім сфери є вершини, ребра, грані. Для 

"логічних" об’єктів елементами є первинні примітиви та ребра, які 

створюються під час логічних дій. 
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При наведенні курсора об’єкт виділяється вся сітка. Для вибору 

елементу слід задати режим вибору в контекстному меню вибору об’єктів 

(див. рис. 9.26), на стрічці або при виборі натиснути та утримати клавішу 

CTRL.   

 

Рисунок 9.26 - Контекстне меню вибору елементів 

Щоб прибрати елемент з набору вибору слід повторно вибрати 

елемент з натиснутими клавішами CTRL та SHIFT. 

Поточне значення фільтра вибору елементів відображається 

умовними позначками біля курсора: 

 

Shift + F2  Фільтрація вершин 

Shift + F3 Фільтрація ребер 

Shift + F4 Фільтрація граней 

Shift + F5 Фільтрація історії 

Shift + F1 Фільтрація вимкнена 

 

Циклічний перебір кількох елементів 

Іноді елементи можуть бути сховані іншими об’єктами.  За 

допомогою клавіш CTRL+ПРОБЕЛ можна провести циклічний перебір 

схованих елементів. Наприклад, коли обираються грані ящика, першою 

виділяється грань на переднього плану. Щоби обрати сховану грань, 

потрібно з натиснутою клавішею CTRL натиснути клавішу ПРОБІЛ. 

Відпустити клавішу ПРОБЕЛ и щигликом обрати грань. 
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Загальне редагування тривимірних примітивів 

Для редагування об’ємних примітивів застосовуються  або звичайні 

команди редагування (MOVE, COPY і т.д.),  їх тривимірні модифікації 

(3dmove, 3drotate, rotate3d, 3dmirror, 3dscale, 

scale3d ), що дозволяють проводити просторові зсуви, або спеціальні 

ручки – гізмо (Gizmo) 

Застосування гізмо  

Гізмо призначені для проведення змін в об’єкти уздовж обраної 

площини або вісі.  

При обранні об’єкта або виклику команди редагування гізмо 

відображаються автоматично. Тип гізмо при обранні об’єкта: зсув, 

поворот, масштабування або жодного (рис.9.27),- обирається фільтром 

гізмо. Фільтр перемикається на стрічці "Home – Selection - Gizmo" або в 

контекстному меню гізмо. 

 

Рисунок 9.27 – Гізмо зсуву, повороту та масштабування 

 При активації гізмо зсуву можна провести зсув в обраному напрямку 

(рис.9.28а) або в обраній площині (рис. 9.28б). 

    

а                      б 

Рисунок 9.28 – Гізмо зсуву. а – уздовж осі, б – по площині 

 Подальший діалог 

** MOVE ** 

Specify move point or [Base point/Copy/Undo/eXit]: 

Move point – дозволяє провести зсув вказавши нову точку положення 

об’єкта динамічно на екрані. 
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Copy – переведення в режим копіювання об’єкта.  

Base point – дозволяє обрати базову точку об’єкта. Аналогічну дію 

виконує зсув гізмо в нове положення. 

При активації гізмо повороту можна провести поворот навколо 

обраної координатної осі X, Y, Z (рис.9.29). Центром повороту є 

центральна точка гізмо.  

    

Рисунок 9.29 – Гізмо поворота 

 Подальший діалог 

** ROTATE ** 

Specify rotation angle or [Base point/Copy/Undo/Reference/eXit]: 

Specify rotation angle - дозволяє провести поворот вказавши нову точку 

положення об’єкта динамічно на екрані або значення кута поворота. 

Reference – дозволяє задати кут відносно визначеного напрямку. 

 Copy – вмикає режим копіювання. 

 Base point - дозволяє обрати базову точку об’єкта.  

 При активації гізмо масштабування можна провести зміну розмірів  

об’єкта  Для тіл та поверхонь – однаково уздовж всіх осей (рис.9.30а). , для 

сіток – однаково або тільки уздовж обраної вісі (рис.9.30б, в).  

                          

а                                 б                        в 

Рисунок 9.30 – Гізмо масштабування 

а -  однаково по всіх осях для всіх примітивів,  

б – уздовж обраної площини для сіток, в – уздовж обраної вісі для сіток. 

 Подальший діалог 
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** SCALE ** 

Specify scale factor or [Base point/Copy/Undo/Reference/eXit]:  

scale factor  - визначає масштаб кількісно або динамічно точкою, 

Reference – визначає масштаб як відношення референсної та нової 

довжин, 

Specify reference length:  визначає референтну довжину у вигляді 

чисельного значення або як відстань між двома вказаними точками; 

New Length – визначає нову довжину у вигляді чисельного 

значення або як відстань між двома вказаними точками. 

3dmove  проводить тривимірний зсув примітива. 

Команда викликається: 

Спадаюче меню "Modify – 3D Operation – 3DMove", 

Стрічка "Home - Modify –3DMove ", 

Панель  "Modeling", 
 Командний рядок 3DMove. 

 Подальшій діалог: 

Specify base point or [Displacement] <Displacement>: 

base point -  визначає базову точку для зсуву, 

Second point – визначає точку зсуву,  

Displacement – визачає зсув як координати уведеної точки відносно 

ССК.  

3DROTATE – проводить просторовий поворот примітива. 

Команда викликається: 

Спадаюче меню "Modify – 3D Operation – 3DRotate", 

Стрічка "Home - Modify –3DRotate ", 

Панель  "Modeling", 
 Командний рядок 3DRotate. 

 Подальшій діалог: 

Current positive angle in UCS:  ANGDIR=counterclockwise  ANGBASE=0 

Select objects  - визначає об’єкти для повороту.  
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Specify base point – визначає базову точку повороту. 

Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: 

Specify angle  - визначає кут повороту, 

Copy – вмикає режим копіювання, 

Reference – визначає відносний кут повороту, 

Specify reference angle – визначає референтний кут числом або 

двома точками,  

Specify the new angle or [Points]  - визначає новий кут 

числом або двома точками. 

3DSCALE – змінює розміри обраних примітивів. 

Команда викликається: 

Спадаюче меню "Modify – 3D Operation – 3DScale", 

Стрічка "Home - Modify –3DScale ", 

Панель  "Modeling", 
 Командний рядок 3DScale. 

 Подальшій діалог: 

Select objects – обирає примітиви,  

Specify base point – визначає базову точку,  

Pick a scale axis or plane – визначнає вісь для зміни розмірів, 

Specify scale factor or [Copy/Reference]: 

scale factor  - визначає масштаб кількісно або динамічно точкою, 

Reference – визначає масштаб як відношення референсної та нової 

довжин, 

Specify reference length:  визначає референтну довжину у вигляді 

чисельного значення або як відстань між двома вказаними точками; 

New Length – визначає нову довжину у вигляді чисельного 

значення або як відстань між двома вказаними точками. 

Команда 3darray  робить кілька копій примітива.  

Команда викликається: 
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Спадаюче меню "Modify – 3D Operation – 3D Array", 

Стрічка "Home - Modify –3D Array ", 

Панель  "Modeling", 
 Командний рядок 3DArray. 

 Ключі команди:  

Select objects: 

Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: 

  Rectangular: створює “матричну” копію по стовпцях  (X axis), 

рядках (Y axis) та рівнях (Z axis).  

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

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

Number of levels ( . . . ) <1>:  

Specify the distance between rows (---): 

Specify the distance  between columns ( | | | ): 

Specify the distance  between levels ( . . . ): 

Примітка: тільки один із параметрів матриці (рядок, стовпець, рівень) 

може мати значення 1. 

Polar – створює  “полярну” копію поворотом навколо вісі. 

Enter the number of items in the array:– задає число копій 

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

кут, у якому розташовуються копії. 

Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>– задає режим 

вирівнювання копії відносно центральної лінії 

Specify center point of array: 

Specify second point on axis of rotation: – задає 

просторову вісь за двома точками. 

Команда  mirror3d  створює дзеркальне просторове відбиття 

відносно заданої площини.  

Команда викликається: 

Спадаюче меню "Modify – 3D Operation – 3D Mirror", 
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Стрічка "Home - Modify –3DMirror ", 

Панель  "Modeling", 
 Командний рядок 3DMirror. 

 Ключі команди: 

Select objects: - вибір примітивів для віддзеркалювання. 

Specify first point of mirror plane (3 points) or 

[Object/Last/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] 

Specify first point - визначає площину віддзеркалювання. 

Оbject  - для завдання площини використовується вже існуючий 2d 

примітив (коло, дуга, полілінія). 

Select a circle, arc, or 2D-polyline segment: 

Delete old objects? <N>: 

Last  -  Віддзеркалює примітив відносно останньої площини, що задана. 

Zaxis – Задає площину по вісі Z (Точкою в площині та точкою, що 

лежить на перпендикулярі до площини ).  

Specify point on mirror plane: 

Specify point on Z-axis (normal) of mirror plane: 

Delete source objects? [Yes/No] <N>:  

View – Виставляє площину віддзеркалювання паралельно площині 

поточного виду по одній заданій точці. 

Specify point on view plane <0,0,0>:  

Delete source objects? [Yes/No] <N>:  

XY / YZ / ZX – Виставляє площину віддзеркалювання по одній зі 

стандартних площин (XY, YZ,  ZX) та одній точці.  

Specify point on (XY, YZ, ZX) plane <0,0,0>: 

Delete source objects? [Yes/No] <N>:  

3points -  Виставляє площину по трьох точках. 

Specify first point on mirror plane:  

Specify second point on mirror plane: 

Specify third point on mirror plane:  
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Delete source objects? [Yes/No] <N>: 

 

Команда rotate3d  дозволяє повернути примітив навколо 

просторової вісі. Команда залишена з старіших версій пакету. 

Формат: rotate3d 

Select objects:  - завдає примітиви для обертання. 

Specify first point on axis or define axis by 

[Object/Last/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis/2points]:  

Specify first point on axis   - завдає вісь обертання. 

Object – вибирає вісь по вже існуючому примітиву (лінії, колу, дузі, 

полілінії). 

View – вибирає вісь у напрямку зору поточного виду крізь завдану точку. 

Specify a point on the view direction axis -  вибирає точку вісі. 

Xaxis / Yaxis / Zaxis – вибирає вісь по завданій точці. Напрям 

визначає вісь координат (X, Y, Z). 

Specify a point on the (X, Y, Z) axis -  вибирає точку вісі. 

 

2 points – задає вісь безпосередньо по двох точках. 

Specify 1st point on axis: Specify a point (1) 

Specify 2nd point on axis: Specify a point (2) 

Подальший діалог: 

<Rotation angle> / Reference:  

Rotation Angle – абсолютний кут обертання від поточного положення. 

Reference – кут обертання як різниця заданого напрямку відносно 

базового. 
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Робота 10. Поверхневі та твердотільні об’єкти 

 

Об’ємні примітиви розширюють можливості моделювання. Хоча 

кількість базових примітивів у системі не перевищує кількість 

полігональних (Sphere, Cone, Wedge, Torus, Cylinder, Box), їх властивості 

більш широкі за рахунок додаткових вагових, геометричних, фізичних 

характеристик та застосування логічних операцій. 

В версіях пакета, старших за 2007 операції роботи з поверхневими та 

твердотільними об’єктами уніфіковані.  

Поверхню можна створити одним з наступних способів: 

- з вже існуючих двовимірних примітивів, які є контурами 

майбутнього об’єкта, шляхом обертання, вичавлювання, зсуву, по 

розтинах (REVOLVE, EXTRUDE, SWEEP, LOFT); 

- перетворенням з твердотільних об’єктів або сіток 

(CONVTONURBS, CONVTOSURFACE); 

- командами  PLANESURF, SURFBLEND, SURFNETWORK, 

SURFOFFSET, SURFPATCH. 

Тіло можна створити одним з наступних способів: 

- з стандартних форм, таких як циліндр, конус, куля і т.д.; 

- з вже існуючих двовимірних примітивів, які є контурами 

майбутнього об’єкта, шляхом обертання, вичавлювання, зсуву, по 

розтинах і т.д.  (REVOLVE, EXTRUDE, SWEEP,  LOFT, 

POLYSOLID); 

- перетворенням з поверхонь або сіток (CONVTOSOLID, 

SURFSCULPT,  THICKEN ); 

- логічними перетвореннями існуючих тіл (UNION, SUBTRАCT, 

SLICE, INTERSECT). 

 

Поверхня — це тонка оболонка, яка не має маси та об’єму. В 

AutoCAD реалізовано  два типи поверхонь: процедурні поверхні та 
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NURBS-поверхності. Процедурні поверхні мають властивість 

асоціативного моделювання, а NURBS-поверхності — переваги 

редагування за допомогою керуючих  вершин. 

Рекомендована виробником процедура моделювання полягає в 

побудові базової моделі з сіток, тіл, процедурних поверхонь з їхнім 

наступним перетворенням в NURBS-поверхні.  

Асоціативність поверхні полягає зв’язку поверхні з базовою кривою, 

з якої поверхня створена. При редагування базової кривої виконується 

автоматичне оновлення профілю асоціативної поверхні.  

Примітка. Для редагування асоціативної поверхні слід вности зміни 

саме в базову криву, а не в поверхню. При зміні поверхні асоціативність 

розривається. 

Автоматичним видаленням базових кривих після створення тіла або 

поверхні керує системна змінна DELOBJ. При вмиканні асоціативності 

значення змінної  DELOBJ ігнорується та базові криві не видаляються. 

Асоціативність дозволяє виконувати наступні дії: 

- Зміну форми базової кривої для автоматичної зміни форми поверхні. 

- Групування поверхонь для роботи з декількома об’єкти як з єдиним 

цілим.  

- Накладення геометричних та розмірних параметрів на базові криві 

поверхонь (див. табл.10.1). Наприклад, можна визначити висоту 

поверхні, що вичавлюється, як половину довжини іншого об’єкта. 

Примітка. Асоціативність кількох примітивів створює ланцюг 

взаємозалежностей. Видалення тільки одного з них може розірвати 

ланцюг та розрвати асоціативність.  
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Таблиця 10.1. Параметри асоціативних поверхонь 

Тип поверхі Параметризовані якості 

Перехідна поверхня 

Blend Surface 

Величина прогибання  

Bulge Magnitude  

Поверхня подовження 

Extend Surface 

Подовження 

Extension Distance  

Поверхня вичавлювання 

Extruded Surface  

Висота, конусность 

Height  Taper 

Поверхня скруглення 

Fillet Surface 

Радіус 

Fillet Radius  

Поверхня по розтинах 

Loft Surface 

Величина прогинання 

Bulge Magnitude  

Сітчаста поверхня 

Network Surface 

Величина прогинання 

Bulge Magnitude  

Поверхня зсуву 

Offset Surface 

Величина зсуву 

Offset Distance  

"Латка" 

Patch Surface 

Величина прогибання  

Bulge Magnitude  

Поверхня обертання 

Revolve Surface 

Кут обертання  

Revolve Angle  
 

Керування видимістю примітивів 

У системі для відображення моделі використовується B-Rep, тобто 

полігональна схема. Грані моделі малюються за допомогою сегментів. 

Кількість сегментів будь якої лінії контролюється значенням системної 

змінної ISOLINES=0…2048. За умовчанням значення дорівнює 8. 

Збільшення значення цієї змінної дозволяє отримати більш реалістичні 

зображення. Змінна не впливає на вигляд зображення в режимах HIDE. 

 Для твердотільних моделей у системі може застосовуватись змінна 

FACETRES. За принципом роботи вона повторює ISOLINES, але може 

застосовуватись для режимів HIDE. Діапазон допустимих значень 0.01 … 

10.0. 
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Рисунок 10.1 - Зображення сфери при різних значеннях змінної 

FACETRES.  Ліворуч – значення змінної 0.05. Праворуч – 5.0 

 

При застосуванні команди HIDE в режимах "2D Wireframe, 3D 

Wireframe" можна отримати або силуетне, або тіньове зображення. 

Виглядом бокових поверхонь примітивів керує змінна DISPSILH.  

 

Рисунок 10.2 - Силуетний та тіньовий вигляд моделі. 

Ліворуч – тіньове зображення DISPSILH =0. Праворуч – силуетне 

зображення DISPSILH =1 

 

Створення тіл та поверхонь з відрізків та кривих 

З відрізків та кривих формування 3D тіл та поверхонь може 

проводитися шляхом вичавлювання ( команда EXTRUDE), зсуву (команда 

SWEEP), обертання (команда REVOLVE), побудови по розтинах (команда 

LOFT). З розімкнених кривих завжди створюються поверхні, з замкнених – 

тіла або поверхні за значенням "Solid"/"Surface" опції "Mode" 

відповідної команди.  
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Виконання команд призводить до створення 

- тіла, якщо "Mode" = "Solid"; 

- процедурної асоціативної поверхні, якщо "Mode"= "Surface", 

системна змінна SURFACEMODELINGMODE=0, 

SURFACEASSOCIATIVITY=1; 

- процедурної неасоціативної поверхні, якщо "Mode"= "Surface", 

системна змінна SURFACEMODELINGMODE=0, 

SURFACEASSOCIATIVITY=0; 

- NURBS поверхні, якщо "Mode"= "Surface", системна змінна 

SURFACEMODELINGMODE= 1. 

 

Команда «вичавлювання»  Extrude дозволяє створити тіло чи 

поверхню з  двомірного контура  або області  (REGION) шляхом 

додавання  третьої координати.  За замовчанням вичавлювання 

проводиться вздовж осі  Z. Траєкторія може задаватися лініями, 

полілініями, сплайнами, дугами, колами, еліпсами. Початкова точка 

траєкторії повинна лежати в тій же площині, що й контур. 

Команда викликається 

Спадаюче меню "Draw - Modeling – Extrude", 

Стрічка "Home tab - Modeling panel – Extrude", 

Панель "Modeling", 
 Командний рядок EXTRUDE. 

 Формат: EXTRUDE 

Current wire frame density:  ISOLINES=4, Closed 

profiles creation mode = Solid 

Select objects to extrude or [MOde]:  

Mode [SOlid/SUrface]  - визначення типу об’єкта: тіло чи 

поверхня,  

Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper 

angle]: 



 69 

height – визначення висоти кількісно,  

Direction – визначення висоти по двох точках, 

Path – визначення висоти по вже існуючому  двовимірному 

примітиву або грані тривимірного примітива, 

Taper angle – визначає кут вичавлювання, 

Specify angle of taper for extrusion <0>: - 

визначення кута в чисельному значенні -90+900 або як відстань між двома 

точками 

Команда revolve дозволяє створити модель за допомогою 

«обертання» плаского контуру. В якості контуру можуть бути полілінії, 

кола, еліпси, сплайни. Обертати одночасно можна тільки один примітив. 

Позитивний напрям обертання визначається за правилом «правої руки». За 

умовчанням потребує вказання на точку існуючої лінії або сегменту 

полілінії. Позитивний напрям обраховується від точки вказання до більш 

віддаленої точки вісі. 

Команда викликається 

Спадаюче меню "Draw - Modeling – Revolve", 

Стрічка "Home tab - Modeling panel – Revolve", 

Панель "Modeling", 
 Командний рядок REVOLVE. 

 Формат: REVOLVE 

Current wire frame density:  ISOLINES=4, Closed 

profiles creation mode = Solid 

Select objects to revolve or [MOde]:  

Specify axis start point or define axis by 

[Object/X/Y/Z] :  

axis start point – визначає точку осі обертання, 

Object – визначає існуючий прямолінійний двовимірний примітив в 

якості осі обертання, 

X/Y/Z  - визначає обрану вісь як вісь обертання. 
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Specify angle of revolution or [STart angle/Reverse]  

   angle of revolution – визначає кут обертання, 

   STart angle – визначає початковий кут обертання, 

   Reverse  - встановлює зворотній напрям обертання. 

 

SWEEP створює тіло по визначеній траєкторії. 

  Команда викликається 

Спадаюче меню "Draw - Modeling – Sweep", 

Стрічка "Home tab - Modeling panel – Sweep", 

Стрічка "Solid tab - Solid panel – Sweep", 

Стрічка "Surace tab - Create panel – Sweep", 

Панель "Modeling", 
 Командний рядок SWEEP. 

 Формат: SWEEP 

Current wire frame density:  ISOLINES=4, Closed 

profiles creation mode = Solid 

Select objects to sweep or [MOde]: 

MO -  визначає тип результата: тіло чи поверхня, 

Select objects – визначає вихідний об’єкт,  

Select sweep path or [Alignment/Base 

point/Scale/Twist]: 

sweep path – визначає траєкторію протягування, 

Alignment – визначає тип вирівнювання об’єкта при протягуванні: 

перпендикулярно дотичній чи перпендикулярно траєкторії. 

Base point – визначає базову точку, 

Scale – визначає коефіцієнт зміни розмірів об’єкта при протягуванні,  

Twist  - визначає кут обертання об’єкта при протягуванні. Bank – 

визначає дійсне обертання.  
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LOFT створює тіло чи поверхню по розтинах. При протягуванні 

можуть бути використані додаткові направляючі лінії для контроля форми 

тіла чи лінія траєкторії. 

 Команда викликається 

Спадаюче меню "Draw - Modeling – Loft", 

Стрічка "Home tab - Modeling panel – Loft", 

Панель "Modeling", 
 Командний рядок LOFT. 

 Формат: LOFT 

Current wire frame density:  ISOLINES=4, Closed 

profiles creation mode = Solid 

Select cross sections in lofting order or [POint/Join 

multiple edges/MOde]:  

cross sections – визначає розтини, 

Point -  обмежує вибір розтинів замкненими лініями, 

Join -  поєднує лінії розтинів в замкнений контур,  

Enter an option [Guides/Path/Cross sections only/Settings]: 

Guides – визначення направляючих ліній для контролю форми об’єкта 

при перетинанні розтинів (рис.10.3),  

 

 

Рисунок 10.3 Направляючі для протягування крізь розтини 

 Направляючі мають перетинати всі розтини, починатися на першому 

розтині, закінчуватися на останньому розтині.  

path – визначення траєкторії протягування (рис.10.4) 



 72 

 

Рисунок 10.4 – Траєкторія протягування крізь розтини 

Cross sections only – режим протягування без додаткових умов. 

Використовується автоматичне вирівнювання по розтинах. 

Settings – виклик менеджера опцій команди.   

Менеджер опцій протягування крізь розтини 

 У вікні менеджера (рис.10.5) в діалоговому режимі можна визначити:   

 

Рисунок 10.5 – Вікно менеджера команди протягування 

  

Ruled  - контур утворюється прямолінійними сегментами, 

Smooth Fit  - контур згладжується та має грані на першому та 

останньому розтині. Визначаються тип безперервності (Continuity) та 

опуклість (Bulge) на першому та останньому розтинах. 

В пакеті можливі наступні типи безперервності: 

G0 (Положення). Враховується тільки місце. Если кромки каждой 
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поверхности коллинеарны, Поверхні безперервні G0 на криволінійних 

кромках, якщо кромки цих поверхонь колінеарні. 

G1 (Дотична). Враховується безперервність по положенню та по 

дотичній (G0 +G1). Для поверхонь G1 співпадають дотичні в кінцевих  

точках спільних кромок.  

G2 (Кривизна). Враховується безперервність по положенню, дотику 

та  привізні (G0 + G1+G2). Дві поверхні мають однакову кривизну. 

 

Величина прогинання — це міра того, наскільки поверхня 

викривлюється чи "прогинається" при переході в іншу поверхню. 

Величина змінюється в діапазоні від 0 до 1, де 0 відповідає пласкій 

поверхності, а 1 — максимальному викрівленню. 

 

Normal To  - контур є перпендикулярним до розтину на першому, 

останньому, першому та останньому або на всіх розтинах, 

Draft Angles – визначає кути контура та відстані початку зміни кута на 

першому та останньому розтині. Кут 0 відповідає напрямку назовні, кут 

180 – напрямку всередину розтину. Полям відповідають змінні 

LOFTANG1, LOFTANG2 та LOFTMAG1, LOFTMAG2 (рис. 10.6) 

   

Рисунок 10.6 – Кути команди протягування 

Close Surface or Solid  - замикає чи розриває об’єкт подібно до 

тора. 

 

Змінна LOFTNORMALS контролює нормаль тіла в точках перетину 

розтинів. Значення ігноруються якщо вказується шлях протягування. 
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0 Встановлює режим прямих (Ruled)  

1 Встановлює режим згладжування (Smooth Fit) 

2 Встановлює вирівнювання по першому розтину (Start cross section) 

3 
Встановлює вирівнювання по останньому розтину (End cross 

section) 

4 
Встановлює вирівнювання по першому та останньому розтину 

(Start and End cross sections) 

5 Встановлює вирівнювання по всіх розтинах (All cross sections) 

6 Вмикає врахування кутів та зсувів (Use draft angle and magnitude) 

 

 Створення та редагування поверхонь  

PLANESURF створює пласку прямокутну поверхню по двох 

точках кутів або по контуру з існуючих примітивів (опція "object"). 

Кількістю ліній на поверхні керують змінні SURFU, SURFV . 

Збереженням вихідних об'єктів після створення поверхні керує змінна 

DELOBJ.  

Команда викликається 

Спадаюче меню "Draw - Modeling – Planar Surface", 

Стрічка "Surface tab - Create panel – Planar", 

Панель "Modeling", 
 Командний рядок PLANESURF. 

SURFNETWORK створює довільну поверхню по існуючим кривим 

(рис.10.7). 

Команда викликається 

Спадаюче меню "Draw - Modeling – Network", 

Стрічка "Surface tab - Create panel – Network", 

Панель "Surface Creation", 
 Командний рядок SURFNETWORK. 
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Рисунок 10.7 – Мережева поверхня 

 Формат: SURFNETWORK 

Select Curves or Surface Edges in the First Direction  

Select Curves or Surface Edges in the Second Direction  

Визначає криві або ребра для поверхні в напрямку  U/ V відповідно.  

Bulge Magnitude  - визначає прогинання поверхні (див. LOFT). 

 

SURFBLEND створює поверхню згинання  між двома існуючими 

поверхнями (рис.10.8). 

 

Рисунок 10.8 – Поверхня згинання 

Команда викликається 

Спадаюче меню "Draw - Modeling – Blend", 

Стрічка "Surface tab - Create panel – Blend", 

Панель "Surface Creation", 
 Командний рядок SURFBLEND. 

 Формат: SURFBLEND 

Continuity = G1 - tangent, bulge magnitude = 0.5 

Select first surface edges to blend or [CHain]: 

Select Surface Edge  - визначає кромку поверхні, 
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Press Enter to accept the blend surface or 

[CONtinuity/Bulge magnitude]:  

CON – визначає безперервність поверхні G0/G1/G2(див. LOFT), 

Bulge – визначає вигін поверхні (див. LOFT) 

 

SURFPATCH створює поверхню "заплатку" по кромці існуючої 

поверхні (рис.10.9). 

 

Рисунок 10.9 – Поверхня "заплатка" 

Команда викликається 

Спадаюче меню "Draw - Modeling – Patch", 

Стрічка "Surface tab - Create panel – Patch", 

Панель "Surface Creation", 
 Командний рядок SURFPATCH. 

 Формат: SURFPATCH 

Continuity = G0 - position, bulge magnitude = 0.5 

Select surface edges to patch or [CHain/CUrves] : 

Surface Edges – обирає кромки поверхні, 

Chain – обирає послідовність кромок, що дотикаються, 

Curves – обирає криві в якості кромок. 

Press Enter to accept the patch surface or 

[Continuity/Bulge Magnitude/Guides]:  

Continuity – визначає безперервність поверхні (див. LOFT), 

Bulge Magnitude – визначає прогин поверхні (див. LOFT), 

Guides – додає направляючі для контролю форми поверхні. 
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SURFOFFSET створює поверхню, що є паралельною існуючій. 

Команда викликається 

Спадаюче меню "Draw - Modeling – Offset", 

Стрічка "Surface tab - Create panel – Offset", 

Панель " Offset Surface", 
 Командний рядок SURFOFFSET. 

 Формат: SURFOFFSET 

Connect adjacent edges = No 

Select surfaces or regions to offset: 

Specify offset distance or [Flip direction/Both 

sides/Solid/Connect] <0.0000>: 

Specify Offset Distance – визначає відстань зсуву, 

Flip Direction – змінює напрям зсуву всередину, 

Both Sides – створює дві симетричні поверхні, одну зовні, одну 

всередині, 

Solid – створює тіло з двох поверхонь. Дія аналогічна команді THICKEN.  

Connect – визначає, чи буде зсунута поверхня єдиним цілим, чи буде 

сукупністю одиночних поверхонь. 

Expression – визначає відстань формулою. 

 

SURFFILLET створює закруглення між двома поверхнями. 

Команда викликається 

Спадаюче меню "Draw - Modeling – Surfaces - Fillet", 

Стрічка "Surface tab - Edit panel – Fillet", 

Панель " Surface Creation", 
 Командний рядок SURFFILLET. 

 Формат: SURFFILLET 

Radius = 1.0000, Trim Surface = yes 

Select first surface or region to fillet or 

[Radius/Trim surface]: 
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Select first surface – визначає кромку поверхні для скруглення, 

Radius – визначає радіус скруглення. Значення зберігається в змінній 

FILLETRAD3D. 

Trim surface – визначає,  чи будуть поверхні підрізатися при 

округленні. 

 

SURFTRIM обрізає існуючу поверхню по існуючій кромці. 

Команда викликається 

Спадаюче меню "Modify – Surface Editing - Trim", 

Стрічка "Surface tab - Edit panel – Trim", 

Панель " Surface Editing", 
 Командний рядок SURFTRIM. 

 Формат: SURFTRIM 

Extend surfaces = Yes, Projection = Automatic 

Select surfaces or regions to trim or 

[Extend/PROjection direction]: 

Select Surfaces or Regions to Trim – визначає поверхні для 

обрізання, 

Select Cutting Curves, Surfaces, or Regions  - визначає 

поверхні, криві межі обрізання, 

Select Area to Trim – точка на поверхні з боку обрізання, 

Extend – визначає, чи будуть поверхні розтягнуті до межі обрізання. 

Projection Direction – визначає проекційні умови обрізання: 

Automatic 

Межа проецюється на поверхню в напрямку поточного 
стандартного виду (згори, спереду і т.д.) .  

Для довільної точки зору межа проецюється в напрямку, 
перпендикулярному 2D кривій. 

Якщо межа є 3D кривою – проекція проводиться в 
напрямку паралельному осі Z.  

View Геометрія поточного виду. 
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UCS Геометрія проецюється на ось Z поточної ССК.  

None 
Поверхня обрізається тільки коли межа лежить на 

поверхні.  

 

SURFUNTRIM заміщує поверхні, які прибрані командою SURFTRIM. 

Команда викликається 

Спадаюче меню "Modify – Surface Editing - Untrim", 

Стрічка "Surface tab - Edit panel – Untrim", 

Панель " Surface Editing", 
 Командний рядок SURFUNTRIM. 

 

SURFEXTEND продовжує поверхню. Розтягнута поверхня може 

бути поєднана з вихідною (merged) або додана як незалежна (appended). 

Команда викликається 

Спадаюче меню "Modify – Surface Editing - Extend", 

Стрічка "Surface tab - Edit panel – Extend", 

Панель " Surface Editing", 
 Командний рядок SURFEXTEND. 

 Формат: SURFEXTEND 

Modes = Extend,  Creation = Append 

Select surface edges to extend:  

Specify extend distance or [Modes]: 

Specify Extension Distance – визначає відстань розтягування, 

Modes - Extend – розтягування намагається продовжити поверхню, 

Stretch - розтягування не намагається продовжити поверхню, 

Creation Type - Merge – поєднує поверхні, Append – створює 

додаткову поверхню.  
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 Приклад 10.1.  Розробити поверхневу модель кришки (рис. 10.10). 

 

Рисунок 10.10 – Ескіз кришки до прикладу 10.1 

 Кришка складається з корпуса HOUSING, двох основ PLATE, двох 

конічних бобишок CONBOSS, циліндричної бобишки CYLBOSS, опори 

SUPPORT (рис.10.11). 

 

Рисунок 10.11 – Складові кришки 

 Корпус кришки (рис.10.12) підшипника являє собою елемент, який 

обмежений згори сферичною поверхнею, по боках – паралельними 

площинами, всередині – двома конічними поверхнями. Останні 

забезпечують кутове переміщення вкладишів підшипника для їхнього 

самоцентрування. Поверхню корпуса створюють обертанням контура 

ззовні з дуги радіусом 95мм, по боках з двох паралельних відрізків на 

відстані 100мм, всередині з двох нахилених один до одного відрізків з 

конусністю 1:10. Початкова точка внутрішніх ліній має координату 

х=56мм. 
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Контур основи схожий на контур корпуса. Прямолінійні сегменти 

співпадають з аналогічними сегментами корпуса. Дуга має радіус 89мм. В 

основі мається наскрізний отвір діаметром 21мм. Висота основи 10мм. 

Конічна бобика обмежена ззовні конічною поверхнею з n32мм згори 

та  n38мм внизу, а зсередини – наскрізним циліндричним отвором n21мм. 

Висота бобишки 90мм.  Центри отворів двох бобишок знаходяться на 

відстані 152мм.  

Циліндрична бобишка обмежена збоку циліндричною поверхнею, 

згори – площиною. Спирається бобишка на сферичну поверхню кришки.  

Опора є елементом кришки, який обмежений збоку циліндричною 

поверхнею n40мм, всередині має циліндричний глухий отвір  глибиною 

12мм n20мм, знизу – частиною площини та частиною сфери радіусом 

53мм. Висота до опори 60мм. Згори опора примикає до кришки. 

 

Рисунок 10.12 – Розміри кришки 

 

РОЗВ'ЯЗАННЯ 

Для зручності побудови рекомендується проводити на кількох 

шарах. Робочий шар – ТМР та окремі шари для готових поверхонь: 

HOUSING, PLATE, CONBOSS, CYLBOSS, SUPPORT. 
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Створити три екрани (VPORT): два ліворуч для видів знизу/згори та 

спереду, один праворуч для ізометричного виду. 

  Корпус 

 На виді згори створимо контур корпуса. 

 (ARC) в режимі центра 0,0, стартова точка на осі  -95,0, кут -450. 

(LINE) від точки на осі  -56,0 до  @-5,50, далі ортогонально до 

дуги. 

(TRIM) обрізати виступ дуги за лінію. 

(MIRROR) дзеркальне відбиття намальованого навколо 

горизонтальної вісі  

(REGION) поєднання елементів в єдину область. 

(REVOLVE) створення поверхні обертання (режим su) області 

навколо вісі 0,0 – 0,100 на кут 1800. 

Обрати вікном всю поверхню. У вікні властивостей обрати 

компоненти контура та перенести їх на шар ТМР. 

(SURFPATCH) накладання "заплатки" на торець поверхні. 

Послідовно обрати ребра контура. 

Обрати вікном всю поверхню. Перенести її на шар HOUSING. Шар 

вимкнути. 

 Основа 

 (EXPLODE) на виді знизу  розбити контур на складові. 

(OFFSET) змінити положення дуги зсувом на 6мм в сторону 

зменшення радіуса дуги. 

(EXTEND/TRIM) обрізати/ розтягнути до отримання замкненого 

контура дуги та горизонтальні лінії. 

(CIRCLE) коло отвору в основі радіусом 10.5 та центром   -76,0 

(EXTRUDE) створення поверхні витягуванням контура та отвору в 

режимі SU на висоту  -10 



 83 

Обрати вікном всю поверхню. У вікні властивостей обрати 

компоненти контура та перенести їх на шар ТМР. 

 

SURFPATCH створення "заплатки"  на торці  

(SURFTRIM) створення отвору в "заплатці" по колу. Обираємо 

поверхню, вказуємо коло, вказуємо точку всередині кола. 

 (MIRROR)  дзеркальне відбиття основи відносно вісі 0,0 – 0,100 

 Обрати вікном всю поверхню. У вікні властивостей обрати 

поверхню та перенести її на шар PLATE. Шар вимкнути. 

Конічна бобишка 

(PLINE) створення контура конічної бобишки по точках  -95,0  

@6,90  @10.5,0  @0,-90  c 

(REVOLVE) створення поверхні обертання (режим su) області 

навколо вісі -76,0 – -76,100 на кут 3600. 

Обрати вікном всю поверхню. У вікні властивостей обрати 

компоненти контура та перенести їх на шар ТМР. Поверхню перенести на 

шар CONBOSS. Шар вимкнути. 

 Цилінрична бобишка 

 (PLINE) контур бобишки по точках 0,100 @16,0 @0,-20 

(REVOLVE) створення поверхні обертання (режим su) області 

навколо вісі 0,0 – 0,100 на кут 3600. 

Обрати вікном всю поверхню. У вікні властивостей обрати 

компоненти контура та перенести їх на шар ТМР. Поверхню перенести на 

шар CYLBOSS. Шар вимкнути. 

Опора 

Допоміжні побудови:  

(LINE) по точках 62,0, @10,0,  @0,-12,  @10,0, @0,10 

(ARC) режим центр, точка, кут: c 0,0 0,53 a -45 
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`(PLINE) - end верхній кінець правої лінії,  end нижній кінець 

правої лінії, int правий перетин лінії та дуги, a режим дуги, ce точка центру 

0,0, int перетин дуги та лівої лінії -друга точка дуги, end – верхня точка 

вертикальної лінії,  end – лівий кінець контура. 

(REVOLVE) створення поверхні обертання контура навколо вісі 

0,0 0,100 в режимі su на 3600. 

Обрати вікном всю поверхню. У вікні властивостей обрати 

компоненти контура та перенести їх на шар ТМР. Поверхню перенести на 

шар SUPPORT. 

 Вмикнути шари компонентів кришки. Зображення має мати вид, 

подібний до рис. 10.10. 

 

Створення та редагування тіл 

Опції команд створення елементарних тіл BOX, CONE, 

CYLINDER, PYRAMID, SPHERE, TORUS аналогічні опціям створення 

сітки MESH.  

 

POLYSOLID створює тіло, схоже на стінку з постійною 

шириною та висотою. Тіло може малюватися або створюватися з 

двововимірної основи. Змінні  PSOLWIDTH та PSOLHEIGHT  зберігають 

значення товщини та висоти тіла. Малювання контура тіла є подібним до 

малювання полілінії. 

Команда викликається 

Спадаюче меню "Draw - Modeling – Polusolid", 

Стрічка "Home tab - Modeling panel – Polysolid", 

Панель "Modeling", 
 Командний рядок POLYSOLID. 

 Формат: POLYSOLID 

Specify start point or [Object/Height/Width/Justify]: 

start point  -  визначає початкову точку при малюванні контура, 
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Specify the next point or [Arc/Undo]: 

next point  - визначає наступну точку контура, 

Arc – додає дугу до контура. За замовчанням напрям дуги є дотичною 

до останнього сегмента контура. 

Specify endpoint of arc or 

[Close/Direction/Line/Second point/Undo]:  

Close – замикає контур, 

Direction – визначає напрям дуги . 

Specify the tangent direction from the start 

point of arc: - визначає точку напрямку дуги, 

Line – повертає режим малювання лінійного сегмента контура. 

Second Point -  визначає другу точку дуги,  

Specify second point on arc:  

Specify end point of arc:  

Object – визначає існуючий примітив в якості контура тіла (лінія, 

полілінія, дуга, коло), 

Height – визначає висоту тіла, 

Width  - визначає ширину тіла кількісно або по двох точках, 

Justify – визначає тип вирівнювання тіла по ширині відносно лінії 

контура, 

Enter justification [Left/Center/Right] <Center>: 

 

THICKEN перетворює поверхню на тіло із визначеною висотою. 

Значення DELOBJ  змінної визначає, чи буде збережена вихідна поверхня. 

 Команда викликається 

Спадаюче меню "Modify – 3D Operation – Thicken", 

Стрічка "Home tab – Solid Editind panel – Thicken", 
 Командний рядок THICKEN. 
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SURFSCULPT обрізає поверхні з безперервністю G0 по площині 

перетину та перетворює в тіло (рис. 10.12). 

 Команда викликається 

Спадаюче меню "Modify – Surface Editing – Sculpt", 

Стрічка "Surface tab - Edit panel – Sculpt", 

Панель "Surface Editing", 
 Командний рядок SURFSCULPT. 

 

Рисунок 10.12 – Дія команди SURFSCULPT 

 

  

Логічні операції із твердотільними примітивами 

Для створення складних просторових моделей  із твердотільними 

примітивами застосовуються логічні операції додавання, вирахування, 

перетинання, інтерференції (рис. 10.13). Команди задаються з командного 

рядка, стрічки "Home – Solid Editing","Solid – Boolean", кнопкової панелі 

"Solid Editing", меню "Modify – Solid Editing". 

 

Рисунок 10.13 – Логічні операції з тілами 
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Додавання примітивів   UNION. Є основною операцією поєднання 

примітивів в єдине тіло.   

Віднімання примітивів є основною операцією побудови деталей з 

отворами. 

Формат SUBTRACT  

Select solids and regions to subtract from ..- задає 

базовий примітив, від якого буде проводитись вирахування. 

Select solids and regions to subtract ..- задає 

примітиви, які будуть вираховуватись. 

 

Перетинання примітивів  INTERSECT. Логічна операція AND. 

Результатом є примітив, що обмежується спільними межами оригіналів. 

Команда INTERFERE схожа на команду INTERSECT. Різниця між 

ними полягає в тому, що при перетинанні результатом є один примітив 

(початкові примітиви знищуються), а після операції інтерференції 

залишаються всі примітиви:  і результат, і початкові. 

Команда INTERFERE корисна для перевірки просторових 

співвідношень серед кількох наборів твердотільних примітивів, що 

перетинаються. 

Формат: INTERFERE 

Select the first set of solids: – задає перший набір 

примітивів, до яких буде застосовано логічну операцію. Якщо не 

передбачається порівняння наборів, то всі примітиви включаються в один 

перший набір. 

Select the second set of solids: – задає другий набір. 

Create interference solids? [Yes/No] – створення нового тіла 

як результат перетину.  

  Якщо існує більше двох інтерферуючих примітивів з’являється 

додатковий діалог: 
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Highlight pairs of interfering solids? [Yes/No] <N>– 

показати на екрані пару потрібну пару примітивів ? 

Як і для пласких примітивів до просторових твердотільних можна 

застосовувати команди зняття фаски CHAMFER та округлення FILLET або 

їхні тривимірні аналоги CHAMFEREDGE, . 

Ключі команди CHAMFER для твердотільних примітивів. 

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 10.0, Dist2 = 10.0 

Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/<Select first line>: 

Base surface selection... 

Enter surface selection option [Next/OK (current)]: 

Запитання команди по уведеній ліній  потребує уточнення - базової 

поверхні. Базова поверхня підсвічується пунктиром. Якщо вибрано 

потрібну поверхню, треба натиснути <ENTER>, якщо ні – треба 

послідовним натисканням “N”  

Specify base surface chamfer distance <10.0000>: 

Specify other surface chamfer distance <10.0000>: 

Завдання зсувів фаски. 

Select an edge or [Loop]: Завдання ребра (ребер), на якому (яких) 

буде знято фаску. Ребра можна вказати безпосередньо на кресленні. 

Завдання ключа “L” призводить до зняття фаски з усіх ребер грані по 

периметру. 

Ключі команди FILLET для твердотільних примітивів. 

Current settings: Mode = NOTRIM, Radius = 10.0000 

Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: 

Перше запитання команди по уведеній ліній “Select first object” задає 

перше ребро для округлення.  

Enter fillet radius <10.0000>:Задає радіус округлення для 

обраного ребра. 

Подальший діалог:  

Select an edge or [Chain/Radius]: 
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Послідовний вибір ребер додає їх до набору, для якого буде 

проведено округлення із завданим вище радіусом. Завдання ключа “r” 

дозволяє зробити округлення для кожного ребра, що вибирається після 

зміни радіуса, індивідуально. Завдання ключа “с” дозволяє вибрати ланцюг 

дотичних ребер. 

CHAMFEREDGE створює фаски на тілах. 

Команда викликається: 

Спадаюче меню "Modify – Solid Editing – Chamfer Edge", 

Стрічка "Solid tab - Edit panel – Chamfer Edge", 

Панель "Solid Editing", 
 Командний рядок CHAMFEREDGE. 

 Формат: CHAMFEREDGE 

Distance1 = 1.0000, Distance2 = 1.0000 

Select an edge or [Loop/Distance]: 

Select an Edge – визначення ребра, 

Distance – визначає відстані Distance 1 та Distance 2 фаски, 

Loop – обирає всі ребра грані. 

FILLETEDGE створює закруглення на тілах. 

Команда викликається: 

Спадаюче меню "Modify – Solid Editing – Fillet Edge", 

Стрічка "Solid tab - Edit panel – Fillet Edge", 

Панель "Solid Editing", 
 Командний рядок FILLETEDGE. 

 Формат: FILLETEDGE 

Radius = 1.0000 

Select an edge or [Chain/Loop/Radius]:  

Select an Edge – визначає ребро, 

Chain – визначає кілька дотичних ребер, 

Loop – обирає всі ребра грані, 

Radius – визначає радіус скруглення. 
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IMPRINT вставляє 2D примітив на грань тіла (рис.10.14) на зразок 

операції таврування аналогічно дії опції IMPRINT команди SOLEDIT. 

 

Рисунок 10.14 Дія команди IMPRINT 

Команда викликається: 

Спадаюче меню "Modify – Solid Editing – Imprint", 

Стрічка "Solid tab - Edit panel – Imprint", 
 Командний рядок IMPRINT. 

PRESSPULL створює тіло з замкненого контура. За результатом 

та форматом аналогічна команді  

Команда викликається: 

Стрічка "Home tab - Modeling panel – Press-Pull", 

Панель "Modeling", 
 Командний рядок PRESSPULL або Ctrl+Shift+E . 

 

Для взаємної орієнтації примітивів може застосовуватись команда 

Align (див. роботу 6). Команда автоматично „прив’язує” один 

примітив до другого  з поворотом та масштабуванням за заданим 

критерієм. Команду зручно використовувати коли невідомі значення 

необхідних кутів повороту та коефіцієнта масштабування.  

Команда викликається: 

Стрічка "Home tab – Modify panel – Align", 

Меню "Modify – 3D Operation - Align", 
 Командний рядок ALIGN. 
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Формат: ALIGN  

Select objects: Select the objects you want to align and press 

ENTER  

Specify either one, two, or three pairs of points to align the 

selected objects.  

Дії команди в залежності від кількості точок прив’язки: 

  При завданні двох точок система виконує паралельний перенос 

примітива (рис.10.15): 

Specify first source point: Specify a point (1) 

Specify first destination point: Specify a point (2) 

Specify second source point: Press ENTER  

 

Рисунок 10.15 – Вирівнювання по двом точкам 

При завданні чотирьох точок система виконує перенос, поворот та, 

при завданні, масштабування примітива.  

Перша пара точок описують базову точку, у якій примітиви будуть 

стикатися. Друга пара точок задає умовний кут повороту та точку 

масштабування. Тобто базова точка  1 примітива  джерела (яке буде 

переміщуватися) буде переміщена в точку 2 примітива цілі. Лінія 1-3 

примітива джерела буде стикатися з лінією 2-4 примітива цілі. При 

вмиканні масштабування відрізок 1-3 масштабується так, щоб співпадали 

як точки 1-2, так і точки 3 -4 (Рис.10.16). 

Specify first source point: Specify a point (1) 

Specify first destination point: Specify a point (2) 

Specify second source point: Specify a point (3) 

Specify second destination point: Specify a point (4) 

Specify third source point: Press ENTER 
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Scale objects based on alignment points [Yes/No] <No>: Enter y or press 

ENTER 

 

Рисунок 10.16 – Вирівнювання по чотирьом точкам 

При завданні шости точок система виконує перенос та поворот 

примітива. Примітиви орієнтуються так, що грань примітива джерела 

накладається на грань примітива цілі. Грані задаються трьома точками 

кожна. Точки описують також по 2 ребра грані. Примітиви повертаються 

таким чином, що вказані грані стикаються (Рис.10.17). 

Specify first source point: Specify a point (1) 

Specify first destination point: Specify a point (2) 

Specify second source point: Specify a point (3) 

Specify second destination point: Specify a point (4) 

Specify third source point: Specify a point (5) 

Specify third destination point: Specify a point (6) 

 

 

Рисунок 10.17 – Вирівнювання по шости точкам 

3DALIGN   є аналогом команди Align. Відмінність полягає в порядку 

визначенні опорних точок. В команді ALIGN   точки задаються попарно: 

джерело – призначення, - в команді 3DALIGN    спочатку задаються 1, 2 

або 3 точки джерела, потім задаються точки призначення (рис.10.17). Крім 
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того, в команді можливо застосування динамічної прив’язки до граней тіл 

DUCS. 

       

a                                             б 

Рисунок 10.17 - Визначення точок: а - align, б – 3Dalign 

 Команда викликається: 

Стрічка "Home tab – Modify panel – 3D Align", 

Меню "Modify – 3D Operation – 3D Align", 

Панель "Modeling", 
 Командний рядок 3DALIGN. 

   

Для просторових моделей декілька особливостей має команда 

EXTEND. 

Команда має декілька ключів для застосування в 3D просторі. 

Project – дія команди розповсюджується на задані проекційні 

види. 

 Enter a projection option [None/Ucs/View] <current>: 

None – вимикає режим проекції. Дія команди провадиться для реально 

 існуючих граней примітивів (рис.10.18). 

 

Рисунок 10.18 – Режим проекцій 

UCS – вмикає режим перетину в площині XY заданої СКК. При цьому 

реальне перетинання в просторі не обов'язково (рис.10.19). 
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Рисунок 10.19 – Режим перетину СКК 

View -  задає режим перетину для заданого видового екрана (рис.10.20). 

Рисунок 10.20 – Режим видового екрана 

Edge  - задає режим перетину дійсної грані в просторі. 

Enter an implied edge extension mode [Extend/No extend]:  

Extend  - перетин перевіряється в площині грані 

No Extend – перетин перевіряється на дійсній грані 

 

 Приклад 10.2 Розробити твердотільну модель деталі згідно 

рис.10.21. Двовимірний вид надано для довідки. Модель зберегти. 

 

Рисунок 10.21 – Ескіз деталі до прикладу 10.2 

Деталь вміщує основу 1 у вигляді паралелепіпеду 110х80х20мм, який 

зрізано з двох боків циліндром n110мм. В центрі розташовується 



 95 

шестикутна призма 2 загальною висотою 40мм та напівсфера 3 n50мм з 

центром на висоті 40мм. До призми примикають два призматичні виступи 

4, ширина яких дорівнює довжині сторони шестикутника, загальна висота 

30мм. З зовнішньої сторони виступи 4, як і основа 1, зрізані циліндром 

n110мм. До правого виступу, шестикутної призми та сфери примикає 

ребро жорсткості 5 – клиновидна призма товщиною 10мм, стороною 40мм. 

Основа 1 та призма 4 мають два поздовжні пази 6 шириною 10мм. По 

кутах основи розташовані чотири наскрізних отвори 7 n10мм. В центрі 

деталі по осі шестикутної призми та напівсфери розташовано  отвір 8 

n30мм. Уздовж отвору 8 маються два призматичні пази 9 шириною 20мм, 

які зрізані циліндром n40мм. Поперек деталі уздовж її вісі проходить 

прямокутний отвір 10 20х20мм. Він заглиблений в основу 1 на 10мм, 

перетинає призму 2, виходить в отвір 8 та пази 9. 

 РОЗВ'ЯЗАННЯ 

Малювання основи 1. 

(BOX) Паралелепипед з точками кутів  -55,-40    55,40,20 

 Малювання шестикутної призми 2. 

(POLYGON). Кількість сторін 6, центр -  0,0, тип кола "С", радіус -  

25 

 (ROTATE). Поворот шестикутника на 300 відносно центра 0,0 для 

отримання потібної орієнтації призми. 

 Малювання призми 4. Призма має ширину, яка дорівнює стороні 

шосткутної призми. 

 (RECTANG). Перша точка кута: фільтр  .x  <нижній лівий кут 

основи>  of (need YZ): <нижній лівий кут шостикутника>.  Друга точка 

кута: фільтр  .x <верхній верхній кут основи> of (need YZ): <верхній 

правий кут шестикутника> 
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(EXTRUDE). Вичавлювання контура прямокутника в режимі SO 

на висоту 30. 

(EXTRUDE). Вичавлювання контура шестикутника в режимі SO 

на висоту 40. 

 Малювання напівсфери 3.  

(SPHERE). Сфера з центром  0,0,40, радіус 25. 

(UNION). Поєднання основи 1, призм 2,4, сфери 3.  

 (CYLINDER). Циліндр з центром 0,0, радіусом 55, висотою 80, 

який обертає основу 1. 

(INTERSECT) Поєднання основи та циліндру. 

 Малювання ребра 5. 

 Перейти на вид згори. 

 (LINE). Малювання контура по точках  0,-5,30  @40,0  @40<0<135  

@-20,0. 

 На виді спереду обрати лінію та ручками змінити довжину до осі У. 

 (LINE). Замкнути контур з прив’язкою до кінцевих точок. 

(REGION). Створити з ліній область. 

(EXTRUDE). Вичавити з контура ребро на висоту 10. 

 (UNION). Приєднати ребро до деталі. 

Малювання отворів 7. 

(CYLINDER). Малювання циліндричного отвору з центром  30,30, 

радіусом 5,  висотою 30. 

(ARRAYPOLAR). Створити неасоціативний полярний масив 4-х 

циліндрів навколо центру 0,0, кутом 900.  

(SUBTRACT). Видалити отвори з основи. 

  Малювання пазу 9. 

 (BOX). Малювання прямокутної основи пазу по кутах  -10,-20,0  

10,20,70. 
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 (CYLINDER). Малювання циліндричної частини пазу з центром  

0,0,0, радіусом 20, висотою 70. 

 (INTERSECT). Формування пазу 9 з прямокутної та циліндричної 

частин. 

 (SUBTRUCT). Вирізання пазу 9 з деталі.  

 Малювання пазу 10. 

(BOX). Формування паралелепіпеду пазу по кутах  -10,-50,10    

10,50,20. 

 (SUBTRACT). Вирізання пазу з деталі.  

 Малювання повздовжних пазів 6. 

(BOX). Формування паралелепіпеду пазу по кутах  -55,-5    -

25,5,50. 

 (FILLET). Закруглення пазу 6 радіусом 5 

(MIRROR3d). На виді згори обрати паз 6, задати площу 

віддзеркалення  "yz", точку в площині 0,0,0. Віддзеркалити паз. 

(SUBTRACT). Вирізання пазів з деталі.  

 Малювання циліндричного отвору 8. 

(CYLINDER). Циліндр з центром 0,0,0, радіусом 15, висотою  70. 

(SUBTRACT). Вирізання пазу з деталі.  

 Деталь має набути вид, схожий на рис.10.21. 

 

Редагування твердотільних примітивів. 

При зміні складових тіл результат редагування залежить від  

налаштування властивості "Журнал" SOLIDHIST. Щоб змінити підоб'єкти 

кожного компонента - тіла з історією окремо, для властивості "Журнал" 

SOLIDHIST має бути встановлено значення "Записати" (Увімкнути). 

Обмеження на виконання переносу, повороту і масштабування 

підоб'єктів 
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Допускаються тільки ті операції перенесення, повороту і 

масштабування підоб'єктів, які не порушують цілісності 3D тіла. При 

виконанні переносу, повороту і масштабування подоб'ектов діють наступні 

правила: 

Якщо для зміни подоб'ектов використовуються ручки, вони не 

відображаються на підоб'єкті, які не можна переносити, повертати або 

масштабувати. 

У більшості випадків можна виконувати перенос, поворот і 

масштабування як плоских, так і неплоских граней. 

Можна змінювати тільки ребро, яке є прямим відрізком і має не 

менше однієї плоскої суміжній грані. 

Не допускається виконання переносу, повороту або масштабування 

ребер (або їх вершин), відбитих всередині грані. 

Можлива зміна тільки вершини, що має не менше однієї плоскої 

суміжній грані.  

При перетягуванні підоб'єкту кінцевий результат може відрізнятися 

від попереднього зображення, яке з'являється під час зміни. Такий 

результат виникає у разі виконання коригування геометрії тіла для 

збереження його топології. У деяких випадках зміна може виявитися 

неможливим через надто серйозної зміни топології тіла. 

Як правило, операція завершується невдачею, якщо зміни призводять 

до подовження поверхонь сплайнів. 

Не допускається виконання переносу, повороту або масштабування 

ребер або вершин, що належать більш ніж двом граням. Аналогічно, якщо 

деякі ребра чи вершини, що належать більш ніж двом граням, знаходяться 

поруч із змінними гранями, ребрами або вершинами, операція може 

виявитися неможливою. 

Редагування вже існуючих тіл здійснюється  комплексною командою 

SOLIDEDIT. Визивається з командного рядка, кнопкової панелі "Solid 
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Editing", меню "Modify – Solid Editing", стрічки "Home tab - Solid Editing 

panel". Більшість опцій команди виділено в окремі пункти стрічки "Solid". 

 

Формат: SOLIDEDIT  

Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=current  

Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit]:  

Face – вмикає режим редагування граней. 

Enter a face editing option 

[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/ 

mAterial/Undo/eXit]: 

Extrude- витягує обрані грані по траєкторії, яка задана існуючим 

примітивом, двома точками, або величиною зсуву (рис.10.21). Вектор 

зсуву із завданою величиною спрямований перпендикулярно грані.  Якщо 

траєкторія задається зсувом, додатково може задаватися пірамідальність у 

вигляді кута скошення (angle of taper for extrusion) грані при 

зсуві. Примітивом-траєкторією може бути лінія, полілінія, дуга, еліпс, 

сплайн. Дія опції аналогічна дії команди EXTRUDE, яка застосована для 

грані. 

 

Рисунок 10.21 – Дія опції EXTRUDE команди SOLIDEDIT 

Move – зсуває обрану грань (рис.10.22). Зсув задається двома точками 

або відстанню. Опція зсуває грань подібно команді МOVE.  
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Рисунок 10.22 – Дія опції move 

Rotate – повертає обрані грані на завданий кут. Кут повороту може 

задаватися абсолютно або відносно (relative). Відносний кут обраховується 

як різниця між двома кутами: початковим та кінцевим. 

Specify an axis point or [Axis by object/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis]: 

axis points – повертає грань навколо вісі, яку задано двома точками.  

Axis by object – повертає грань навколо вісі, яка співпадає з віссю 

обраного примітива: кола,дуги, еліпса, або з вектором між початковою та 

кінцевою точками лінії, полілінії.  

View – повертає грань навколо вісі, яка паралельна вісі зору (VPOINT) та 

проходить через завдану точку. 

Xaxis/Yaxis/Zaxis – повертає грань навколо вісі, яка паралельна вісі 

X/Y/Z та проходить через завдану точку. 

Offset – змінює розміри грані на обрану величину зсуву offset 

distance. 

Taper – скошує обрану гран. Скошення задається двома точками вісі 

скосу та кутом скосу (рис.10.23). 

 

Рисунок 10.23 – Дія опції taper 

Delete – видаляє обрану грань. Може видаляти примітиви з фігур, 

що створені шляхом поєднання або фаски та галтелі. 

Copy – створює копію обраної грані у вигляді області (region) 
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coLor – змінює колір обраної грані. 

mAterial – призначає матеріал грані з бібліотеки. 

Edge -   вмикає режим редагування ребер. 

Enter an edge editing option [Copy/coLor/Undo/eXit]: 

Copy – робить копію обраних ребер у вигляді просторових 

примітивів: лінії, дуги, кола, еліпса, сплайна. 

Color – змінює колір обраних ребер. 

Body – вмикає режим зміни форми 

Enter a body editing option [Imprint/seParate solids / 

Shell/cLean/Check/Undo/eXit] <eXit>: 

seParate solids – розділяє твердотільні примітиви, якщо вони не 

поєднані логічними діями, або не є одним цілим.  

Shell – створює примітив зі стінками завданої товщини. Нові грані 

створюються зсувом граней усередину ( позитивна відстань) або назовні 

(від’ємна відстань) на задану відстань. 

Check – перевіряє. чи є об’єкт тілом. 

Clean -  видаляє дублікати ребер, вершини, примітиви на гранях. 

Imprint – вставляє примітиви: дуги, кола, лінії, полілінії, еліпси, 

сплайни, області, 3D тіла в обрані грані. З точки зору виробництва виконує 

операцію нанесення малюнка або таврування. Аналогічна дії команди 

Imprint . 

Застосування "ручок" 

Перетягуючи ручки, можна змінювати форму і розміри 

елементарних тіл і політелія. Наприклад, можна змінити висоту і радіус 

основи конуса, не змінюючи форму конуса в цілому. Перетягуючи ручки 

верхнього радіуса, можна перетворити конус в усічений конус з плоскою 

вершиною. 
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Для профільних тіл і поверхонь зсуву ручки відображаються на 

профілі зсуву, а також на траєкторії зсуву. Перетягування за профілем 

обрані ручки, можна вносити зміни тільки в площині кривої профілю. 

Залежно від того, яким способом отримані тіла і поверхні по 

розтинах ручки відображаються   на поперечних перетинах, траєкторіях. 

Щоб змінити форму, слід перетягувати ручки, які відображаються на 

визначальних відрізках або кривих. Якщо отриманий методом перетинів 

об'єкт містить траєкторію, дозволяється редагувати тільки частина 

траєкторії, що знаходиться між першим і останнім поперечними 

перетинами. Для зміни тіл або поверхонь, побудованих методом перетинів 

з використанням направляючих, використання ручок не передбачено. 

Для тіл і поверхонь, створених методом обертання, відображаються 

ручки на профілі обертання на початку тіла (поверхні). Ручка 

відображається також в кінцевій точці осі обертання. Можна перемістити 

вісь обертання, перетягуючи ручку в інше місце. 

Для зміни грані, ребра чи вершини застосовуються ті ж способи, які 

використовувалися для зміни цілого об'єкта. При перенесенні, повороті або 

масштабуванні підоб'єкту цілісність 3D тіла або поверхні не порушується. 

Наприклад, при перетягуванні ребра з метою його перенесення 

виконується коректування суміжних граней, в результаті якої зберігається  

їх примикання до цього ребру. 

При зміні тіла або поверхні можливі різні результати. При 

перенесенні, повороті або масштабуванні подоб'ектов можна під час 

перетягування один або кілька разів натиснути клавішу CTRL для 

циклічного перебору режимів зміни (рис.10.24). 
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Рисунок 10.24 – Застосування "ручок" 

 Завдання 10.1. Розробити твердотільну модель рейтера оптичної лави 

згідно рис.10.25. Розріз наведено для довідки. Модель зберегти. 

 

    

Рисунок 10.25 - Ескіз до завдання 10.1 

   Завдання 10.2. Розробити твердотільну модель деталі завдання 3.3 

згідно рис.3.14. Модель зберегти. 
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Робота 11.   Перетини та розрізи. Формування проекційних видів 

 

В пакеті реалізовано дві можливості створення розрізів. Перший 

спосіб застосовується для отримання в просторі моделі об’єкта, що 

розрізаний або примітиву контура перетину. Другий спосіб дозволяє 

створити в площині паперу вид – розріз.  

Традиційними засобами створення перетинів та розрізів в просторі 

моделі є команди SECTION, SLICE. 

Команда SECTION створює перетин тіла, поверхні або сітки 

примітиву у вигляді області (region) уздовж площини, що завдано. 

Область (перетин) генерується на поточному шарі. Рекомендується для 

його візуалізації відокремлювати кольори шарів моделі та перетину. 

Формат: SECTION 

Select object 

Specify first point on Section plane by 

[Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points]  

Specify first point - визначає площину перетину по двох точках. 

Object  - визначає площину перетину по двовимірному примітиву (circle, 

ellipse, arc, spline, polyline). 

Zaxis  - визначає площину перетину по осі Z, що є перпендикулярною 

площині перетину. Ось  Z задається двома точками. 

View – визначає площину перетину в обраній точці перпендикулярно 

поточному виду, 

XY (YZ, ZX) – визначає площину перетину в обраній точці 

перпендикулярно площині XY (YZ, ZX). 

3points  - визначає площину перетину по трьох завданих точках. 

Команда SLICE  робить розріз тіла. Результатом дії команди є 

два повноцінні тіла або одне, якщо при виконанні команди задано режим 

знищення другої частини розрізу. З результуючих примітивів можна 
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створити знов єдине ціле командою поєднання UNION.  SLICE розрізає 

тіло по поверхні розрізу. Поверхня може бути плоскою  або 

криволінійною.  

Команда викликається 

Спадаюче меню "Modify – 3D Operation – Slice", 

Стрічка "Home tab – Solid Editing panel – Slice", 

Панель "Modeling", 
 Командний рядок SLICE. 

 Формат: SLICE 

Select objects to slice: 

Specify start point of slicing plane or [planar 

Object/Surface/Zaxis/ View/XY/YZ/ZX/3points] : 

Specify start point – задає площину розрізу по двом точкам. 

Площина направлена перпендикулярно площині ХУ поточної СКК, 

Object  - дозволяє задати площину по двомірному примітиву типу коло, 

дуга, полілінія, сплайн і т.д., 

Surface – задає поверхню розрізу по існуючій поверхні. Сітчасті 

поверхні не можуть бути застосовані в якості поверхні розрізу. 

Zaxis  - задає площину по вісі Z. Площина розрізу співпадає із площиною 

XY, що перпендикулярна вісі Z. Вісь Z визначається точкою початку вісі 

(точкою на площині) та точкою позитивного напрямку ( перпендикуляр до 

площини), 

View – задає площину перпендикулярно поточному напряму зору. 

Потребує  завдання однієї точки, що знаходиться на площині розрізу.  

XY (YZ/ZX) – задає площину паралельно стандартній площині СКК XY 

(YZ/ZX). Потребує завдання однієї точки, що знаходиться на площині 

розрізу.  

3points – задає площину розрізу по трьох точках. 
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Both sides/<Point on desired side of the plane>- 

вказання точки залишає в кресленні ту частину примітиву, що вказано. 

Вибір «Both sides» залишає обидві частини в кресленні. 

 Для отримання розрізів та перетинів в сучасних версіях пакету 

уведено примітив "поверхня розрізу" ("section object/plane", команди 

SECTIONPLANE,  SECTIONPLANEJOG), "віртуальний розріз ("Living 

Section", команда LIVESECTION ).  

 Примітка. Для збереження працездатності команди LIVESECTION 

файл рекомендується зберігати в режимі екрана "2DWireframe". В інших 

режимах нестабільно працює "віртуальний розріз". 

 Траєкторія "поверхні розрізу" може бути прямою лінією або 

ломаною. "Поверхня розрізу" може застосовуватися до будь яких 

тривимірних об’єктів. За замовчанням прибирається частина тіла праворуч 

від "поверхні розрізу" в напрямку від першої точки площини до останньої. 

На екрані "поверхня розрізу" відображується у вигляді напівпрозорої 

поверхні та лінії розрізу (рис.11.1). Параметри відображення зберігаються 

для лінії розрізу. Розріз може бути перетворено в блок (команда 

SECTIONPLANETOBLOCK).  

 

Рисунок 11.1 – Вигляд "поверхні розрізу" 

Режим "віртуального розрізу" дозволяє без зміни об’єкта 

переглянути вигляд розрізу. "Віртуальний розріз" дозволяє відображати 

контур перетину, розріз з обома частинами тіла або тільки з однією 

(рис.11.2). Модифікація "поверхні розрізу" автоматично відбивається на 

"віртуальному розрізі".  Вимикання шару "поверхні розрізу" не впливає на 
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"віртуальний розріз" - прибирається тільки "поверхня розрізу", 

заморожування шару вимикає "віртуальний розріз". 

  

Рис.11.2 – "Віртуальний розріз" 

"Поверхня розрізу" може бути в стані (рис.11.3): 

Площини (Section Plane). Відображується лінія розрізу та прозора 

нескінченна площина розрізу. Не має ручки меню, контурних ліній. 

Контуру (Section Boundary). Відображується 2D прямокутник меж 

розрізу. Площина нескінченна уздовж Z. 

Об'єму (Section Volume). Відображується 3D прямокутник меж 

розрізу, ручки меню. 

 

Рисунок 11.3 – Стани "поверхні розрізу" 

 Для редагування "поверхні розрізу" зручно застосовувати "ручки" 

(рис.11.4). 

 

Рисунок 11.4 – "Ручки" поверхні розрізу 



 108 

 Для поверхні розрізу доступні наступні ручки: 

Base grip – виступає як базова точка для зсуву, масштабування, 

повороту. Розташовується поруч з ручкою меню. 

Second grip – дозволяє повертати об’єкт навколо базової ручки. 

Menu grip – вмикає меню поверхні розрізу. 

Direction grip – контролює напрям зору для  2D розрізу. Для зміни 

напрямку зору треба натиснути цю ручку. 

Arrow grip – контролює положення та форму поверхні (Section 

Boundary, Volume). 

Segment end grips – розтягує вершини сегментів (Section Boundary ,  

Volume). 

 

SECTIONPLANE створює примітив "поверхня розрізу" (section object) 

для тривимірних об’єктів. При вмикнутому режимі "віртуального розрізу" 

дозволяє в реальному часі переглядати на екрані результати розрізання. 

 Команда викликається 

Спадаюче меню "Draw – Modeling – Section Plane", 

Стрічка "Home tab – Section panel – Section Plane", 
 Командний рядок SECTIONPLANE. 

 Формат: SECTIONPLANE 

Select face or any point to locate section line or 

[Draw section/Orthographic]: 

Select face or any point  - визначає грань або дві точки, крізь які 

буде проходити "поверхня розрізу". 

Draw section – визначає ломану лінію основи "поверхні розрізу". 

"Поверхня" матиме стан Section Boundary. 

Orthographic – вирівнює "поверхню розрізу" по стандартних 

ортографічних проекціях відносно ССК (Front, Back, Top, Bottom, Left , 

Right).  
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SECTIONPLANEJOG додає додаткову точку до основи "поверхні 

розрізу". Робить основу ломаною з кутом 900 між сегментами (рис.11.5 ).  

 

Рисунок 11.5  – Додавання сегментів до "поверхні розрізу" 

Команда викликається 

Спадаюче меню "Draw – Modeling – Section Plane", 

Стрічка "Home tab – Section panel – Add Jog", 

Контекстне меню "поверхні розрізу", 
 Командний рядок SECTIONPLANEJOG. 

 

LIVESECTION перемикає режим "віртуального розрізу" для обраної 

"площини розрізу". 

Команда викликається 

Стрічка "Home tab – Section panel – Live Section", 

Контекстне меню "поверхні розрізу", 
 Командний рядок LIVESECTION. 

 

SECTIONPLANETOBLOCK зберігає розрізане тіло як дво або 

тривимірний блок. Опції перетворення визначаються в діалоговому вікні 

(рис.11.6 ). 

Команда викликається 

Стрічка "Home tab – Section panel – Generate Section", 

Контекстне меню "поверхні розрізу", 
 Командний рядок SECTIONPLANETOBLOCK. 
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Рисунок 11. 6 – Вікно опцій перетворення розрізу в блок 

 Опції перетворення розрізу в блок: 

Select Section Plane -  визначає "поверхню розрізу". 

2D Section/Elevation - створює двовимірний блок перетину.  Блок 

створюється в площині ХУ. 

3D Section -  створює тривимірний блок розрізу. 

Include All Objects – включає в блок всі примітиви креслення. 

Тобто проводить перетворення креслення в блок без операції розрізання. 

Select Objects to Include – визначає об’єкти для включення в 

блок. 

Insert as New Block – створює новий блок. 

Replace Existing Block – переписує існуючий блок 

Export to a File – визначає файл для запису блока 

Section Settings – відкриває вікно настроювань параметрів "поверхні 

розрізу". 
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SECTIONPLANESETTINGS – визначає параметри "поверхні розрізу" в 

діалоговому вікні (рис.11.7 ). 

 

 

Рисунок 11.7  – Вікно визначення параметрів розрізу 

Команда викликається 

Стрічка "Home tab – Section panel – Section Plane Setting", 

Контекстне меню "поверхні розрізу", 
 Командний рядок SECTIONPLANESETTINGS . 

  Вікно параметрів "поверхні розрізу": 

Select Section Plane – визначає поверхню розрізу. 

2D Section / Elevation Block -  створення двовимірного блоку. 

3D Section Block – створення тривимірного блоку. 

Activate Live Section – вмикає віртуальний розтин. 

Intersection Boundary  - параметри контура перетину: колір (Color), 

шар (Layer), тип ліній (Linetype), масштаб ліній (Linetype Scale), товщина 

ліній (Lineweight),і т.д. 

Intersection Fill – параметри тонування перетину: показ на екрані 

(Show), штрихування (Face Hatch), колір (Color), шар (Layer), параметри 
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ліній (Lineweigh, Linetype Scale, Lineweight), прозорість ( Surface 

Transparency). 

Background Lines – параметри контурних ліній: показ на екрані 

(Show), показ схованих ліній (Hidden Line), колір (Color), шар (Layer), 

параметри ліній. 

Cut-away Geometry – параметри частини, що обрізується: показ на 

екрані (Show), колір (Color), шар (Layer), параметри ліній, прозорість 

граней (Face Transparency), прозорість ребер (Edge Transparency). 

Curve Tangency Lines – параметри кривих для двовимірних блоків 

аналогічні параметрам контурних ліній. 

Apply Settings to All Section Objects  - призначити 

параметри для всіх поверхонь. 

 

Приклад 11.1.  Зробити перетини деталі згідно  рис.11.8. 

 

Рисунок 11.8 – Ескіз до прикладу 11.1 

РОЗВ’ЯЗАННЯ 

Намалювати основу – бокс із глухим отвором.  

(BOX). Малювання паралелепіпеду в режимі куба з базовою 

точкою 0,0,0, стороною 80.  

(CYLINDER). Малювання циліндричного отвору із центром, який 

співпадає із центром нижньої грані куба, радіусом 20 та висотою 60.  

(SUBTRACT). Вирізання отвору з куба. 
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Створення горизонтального перетину.  

Створити допоміжний шар. Зробити його поточним. При 

необхідності встановити зручну точку зору.  

(SECTION). Указати для перетину модель. Площину перетину задати 

ключем XY (горизонтальний перетин є паралельний площині плану 

моделі) та точкою 0,0,50 ( середина вертикальної проекції моделі).  

Для штриховки змінити систему координат, бо штриховка малюється 

в плані при координаті Z=0. Виконати команду UCS із ключем object. 

Указати перетин. Виконати команду штриховки. 

Зсунути перетин з об’єму моделі вниз (MOVE). Указати перетин та 

штриховку. Задати зсув по вісі Z=-100. 

Створення вертикального перетину. 

 Перейти у світову систему координат. Установити вид згори. 

Створити допоміжний шар. Зробити його поточним.  

(SECTION). Указати для перетину модель. Площину перетину задати 

ключем ZX  та точкою середини вертикального ребра моделі.  

Для штриховки змінити систему координат, бо штриховка малюється 

в плані при координаті Z=0. Виконати команду UCS із ключем object. 

Указати перетин. Виконати команду штриховки. Зсунути перетин з об’єму 

моделі (MOVE). Указати перетин та штриховку. Задати зсув по вісі Z=-100. 

Установити зручний масштаб, кут зору. 

  Приклад 11.2. Намалювати планшайбу та зробити її розріз 

(рис.11.9). Зберегти нерозрізану модель. 

 

Рисунок 11.9 – Розріз планшайби 



 114 

РОЗВ’ЯЗАННЯ 

Малювання  тіла шайби.  

(CYLINDER). Намалювати циліндр із радіусом 100 та висотою 5.  

Малювання отворів.  

Змінити СКК, поставити її в центр циліндра.  

(CYLINDER). Намалювати циліндр із центром 50,0,0 радіусом 10 

та висотою 5.  

(ARRAYPOLAR). Розмножити циліндри до 6-ти круговим 

неасоціативним масивом навколо центру.  

(SUBTRACT). Відняти від основи (великого циліндру) маленькі 

циліндри, зробивши з них отвори. 

Малювання центральної втулки.  

Змінити СКК, поставити її на 20 одиниць нижче центра основи.  

(CYLINDER). Намалювати два циліндри з висотою 45, радіусами  

15 та 10. Відняти від зовнішнього циліндра внутрішній. 

(UNION). Об’єднати всі елементи в єдине ціле. 

Малювання ободу.  

Змінити СКК. Поставити її на 10 одиниць нижче нижньої грані 

втулки.  

(CYLINDER). Намалювати два циліндри з висотою 25, радіусами 

100 та 85.  

(SUBTRACT). Відняти від зовнішнього циліндра внутрішній. 

(UNION). Об’єднати всі елементи в єдине ціле. 

Виконання розрізу.  

(SLICE). Указати шайбу. Вибрати режим площини розрізу “YZ”. 

На запит “Both sides/<Point on desired side of the plane>” вказати точку 3 

(рис.11.10). 
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Рисунок 11.10 – Схема розрізання планшайби 

Сховати лінії, що мають бути невидимі. 

Завдання 11.1.  Намалювати складальне креслення вузла дзеркала, 

що складається з оправи та дзеркала (рис.11.11). Зробити складний 

розріз 900. Види надано для довідки. 

 

 

Рисунок 11.11 – Вид деталі завдання 11.1 

 

 Розрізи можуть бути застосовані також при створенні об'єктів типу 

клин, який скошений. 

 Приклад 11.3. Створити твердотільну модель деталі згідно 

рис.11.12. Модель зберегти. 

Деталь складається з основи 1 у вигляді плити 120х60х20, 

вертикальної стійки 10х60х70,  нахиленого під 600 кронштейну 20х60х65 

та призми 2 30х60х50, яка примикає до стійки. В кронштейні зроблено паз 

"ластівчин хвіст" 3. По нижній грані основи  1 проходить прямокутний паз 

30х10 4. В стійці праворуч мається арочна ніша 5. В плиті основи зроблено 

вертикальний отвір 6 n20. Наскрізь стійки та призми на висоті 40 

проходить щостиграний отвір 7 з описаним колом n30. 
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Рисунок 11.12 – Вид деталі прикладу 11.3 

 РОЗВ'ЯЗАННЯ 

 Сформувати екран з трьома видами: спереду, згори, ізометрія SW. 

 На виді спереду намалювати контур плити 1. 

(LINE) Контур по точкам 0,0  @120,0  @0,70  @-20,0  @0,-50 

(LINE). Продовження контура: прив’язка до лівого кінця 

горизонтальної лінії,   @65<60  @20<210 @60<240. В режимі ORTHO 

замкнути контур: провести лінію від кінця вертикальної лінії до перетину з 

нахильною лінією. 

(BOUNDARY). Скласти фрагменти в контур. 

(EXTRUDE). Вичавити плиту в режимі SO на висоту -60. 

 На ізометричному виді створити нову СКК. Перенести початок СКК 

на середину верхнього ребра нахильної грані плити, задати орієнтацію осі 

Х уздовж ребра, осі У – вниз.  
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(LINE). Контур пазу 3: Зсув від базової точки 0,0 @10,0. Точки 

@0,10   @10,15 @-40,0 @10,-15 @0,-10 c 

(REGION). Скласти фрагменти в контур. 

(EXTRUDE). Вичавити контур в режимі SO на висоту 30. 

(SUBTRACT). Видалити паз з плити. 

 Повернутися до ССК. 

(CYLINDER). Малювання отвору 6 в плиті 1 циліндром  з 

центром 55,30, радіусом 10, висотою 30. 

 (BOX). Малювання пазу 4 в плиті 1 паралелепіпедом з кутом  0,-

15, довжиною 120, шириною 30, висотою 10. 

 (SUBTRACT). Вирізання отвору та пазу з плити. 

 На ізометричному виді створити нову СКК. Перенести початок СКК 

на середину нижнього горизонтального ребра вертикальної грані плити, 

задати орієнтацію осі Х уздовж ребра, осі У – вгору, Z – всередину плити.  

 (BOX). Малювання прямокутної частини ніші 5 паралелепіпедом 

з кутами  -20,0,0  20,40,10. 

 (CYLINDER). Малювання циліндричної частини арочної ніші 5 з 

центром  0,40,0, радіусом  20, висотою 10. 

 (SUBTRACT). Вирізання двох частин ніші з плити. 

 Створити новий шар, вимкнути останні шари. Повернути ССК. 

 Створювати неправильну трикутну призму 2 зі стандартних 

елементів незручно. Доцільно створити її розрізанням правильного куба. 

 (PLINE). Малювання контура призми 2 по точкам  -15,0  @30,0  

@15,50 @-60,0  c. 

 (PRESSPULL). Малювання куба вичавлюванням контура на 

висоту 30.  

(SLICE). Розрізання куба по діагоналі прив’язкою до трьох точок 

куба. Залишити праву половини.  
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 (3DALIGN). Встановлення призми в потрібне місце вказанням  

трьох точок на призмі та відповідних трьох точок на вертикальній грані 

плити 1. 

(UNION). Приєднання  призми до плити. 

 Для малювання паза 7 створити нову СКК. Перенести центр 

координат в центр циліндра арочної ніші 5. 

(POLYGON). Створення контура шестикутника навколо центра 

0,0, тип кола "I", радіус 15. 

(ROTATE). Поворот контура навколо точки 0,0 на кут 300. 

 (PRESSPULL). Вичавлювання контура отвору на висоту 40. 

 (SUBTRACT). Вирізання отвору 7 з плити. 

 Малюнок має набути вигляд, схожий на рис.11.12. 

 

 Приклад 11.4. Дослідити команди створення розрізів на моделі 

деталі прикладу 10.2. 

 РОЗВ'ЯЗАННЯ 

 Завантажити модель. Створити конфігурацію екрану з видами 

спереду, справа, згори, ізометричний SW (рис. 11.13). 

 

Рисунок 11.13 – Вигляд екрану для прикладу 11.4 
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Створення ортографічного розрізу. 

(SECTIONPLANE). Задати ключ "о" з опцією "right".  

(LIVESECTION). Вмикнути "віртуальний розріз".  

Викликати діалогове вікно розрізів. Визначити колір контуру 

червоний, товщина 0.3. Визначити штрихування ANSI131, колір зелений 

для всіх "віртуальних розрізів". Зображення має набути вигляд подібний до 

рис.11.14. 

 

Рисунок 11.14 – Ортографічний розріз 

Створити шар seco. Перенести поверхню розтину на шар  seco, 

заморозити шар. Розтин зникне з екрану. 

Створення довільного розрізу. 

(SECTIONPLANE). Задати ключ "d". По точках визначити контур 

"поверхні розрізу" на виді згори. Перша точка – фільтр .y, фільтр центру 

<вказати центр нижнього правого отвору> <в режимі ORTHO вказати 

точку ліворуч від деталі>. Друга точка - фільтр .y, фільтр центру <вказати 

центр нижнього правого отвору>, фільтр середини <в режимі ORTHO 

вказати точку на нижньому ребрі  деталі>. Третя точка – фільтр центру  

<вказати центр зовнішнього циліндра>. Четверта точка - <вказати точку 

праворуч від деталі>. Точку зору вказати вище "поверхні розрізу".   

(LIVESECTION). Вмикнути "віртуальний розріз".  

Зображення має набути вигляд подібний до рис.11.15. 
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Рисунок 11.15 – Розріз в режимі малювання "поверхні розрізу" 

Створити шар secd. Перенести поверхню розтину на шар  secd, 

заморозити шар. Розтин зникне з екрану. 

Створення ступінчастого розрізу. 

(SECTIONPLANE). Визначити розріз на виді згори. Перша точка – 

фільтр .y, фільтр центру <вказати центр зовнішнього циліндра>, <в режимі 

ORTHO вказати точку праворуч від деталі>. Друга точка - <в режимі 

ORTHO вказати точку на ліворуч від деталі>.  

Ручкою "поверхні розрізу" напряму зору задати напрям вгору.  

 (SECTIONPLANEJOG). Фільтр середини, задати точку на  "поверхні 

розрізу".  

Обрати контур "поверхні розрізу". Ручкою зсуву горизонтального 

сегмента зсунути сегмент поверхні (фільтр .y, фільтр центру,  <вказати 

точку центру лівого верхнього кола>, <в режимі ORTHO вказати точку 

біля ручки>.    

(LIVESECTION). Вмикнути "віртуальний розріз". Вмикнути 

зображення розрізаної частини. 

Зображення має набути вигляд подібний до рис.11.16. 

 

Рисунок 11.16 – Режим ступінчастого розрізу без видалення 
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 Асоціативні проекційні види  

 При роботі із двомірними  моделями немає особливої необхідності в 

переході між просторами моделі та аркуша. Сама модель та всі додаткові 

елементи креслення можуть бути створені безпосередньо в просторі 

моделі. 

 Виробник рекомендує наступну технологію роботи з кресленнями: 

- Розробка моделі деталі в просторі моделі в масштабі 1:1.  

- Подальша робота з кресленням повинна проводитися в просторі 

аркуша. 

- Створення необхідних проекційних видів з ДВО або тривимірних 

об’єктів простору моделі, розрізів, додаткових видів.  

- Надання створеним елементам потрібної орієнтації, масштабів. 

- Проставляння розмірів. 

- Малювання додаткових нормативних та пояснювальних 

елементів: штампів, розмірів, умов і т.д. 

Керує перемиканням між просторами системна змінна TILEMODE. 

Значення TILEMODE=1 виводить на екран простір моделі, TILEMODE=0 - 

простір аркуша. Не обов’язково керувати безпосередньо системною 

змінною, достатньо обрати закладку "Model" або "Layout" на статусній 

панелі. 

Доступ до елементів моделі здійснюється крізь видові екрани. 

Видовий екран – ділянка екрана, на якому зображено частину 

простору. У просторах моделі та аркуша застосовуються різні типи 

видових екранів. 

Екрани, що не перекриваються – застосовуються в просторі моделі. 

Екрани забезпечують зручність при створенні, або редагуванні 

просторових моделей. 
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Екрани, що перекриваються (плаваючі екрани) – застосовуються в 

просторі аркуша. Екрани забезпечують зручність при оформлені креслення 

для друку та задоволенню вимог конструкторської нормативної бази. Весь 

екран монітора, незважаючи на кількість плаваючих екранів на ньому, є 

єдиним цілим. Тому вивести для друку можна будь яку комбінацію 

плаваючих екранів. Зображення в плаваючому екрані є незалежним. Для 

нього, наприклад, можна довільно задавати видимість шарів і т. д. 

Плаваючи екрани створюють підкладку (layout), яка дозволяє 

співвідносити екран як аркуш паперу. 

 

Робота в просторі аркуша. "Традиційна" технологія 

Керують виглядом плаваючих екранів у просторі аркуша команда 

MVIEW та зовнішня Лісп команда MVSETUP. Команди можуть 

застосовуватися тільки в площині аркуша. 

Команда MVIEW  створює та визначає параметри плаваючих екранів. 

Екрани створюються на поточному шарі та мають вигляд прямокутників. 

Їх зображення залишається при друці.  

Примітка. Рекомендується плаваючі екрани простору аркуша 

розташовувати на окремому шарі для можливості вимкнути їх при друці. 

 Формат: MVIEW  

Specify corner of viewport or 

[ON/OFF/Fit/Shadeplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/LAyer/2/3/4]: 

Specify corner – визначає кути нового плвавючого екрана, 

ON/OFF – перемикає видимість примітивів на обраному екрані 

(вмикає/вимикає екран), 

Fit – створює новий плаваючий екран, який повністю заповняє аркуш. 

Створений екран стає поточним, 

Shadeplot – визначає вигляд екранів при друці:  

As Displayed – друк як вигляд на екрані, 

Wireframe – друг у вигляді дротової моделі, 
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Hidden – друг з прибраними схованими лініями, 

All Visual Styles – з визначеними в пакеті стилями. 

Lock -  забороняє зміну масштабу екрана при роботі в просторі моделі, 

Object – визначає замкнений об’єкт в якості межі екрана, 

Polygonal – створює екран з багатокутною межею, 

Restore – копіює екрани простору моделі в простір аркуша, 

LAyer  - скидає властивості обраних шарів до значень за замовчуванням, 

2/3/4 – розбиває аркуш на 2/3/4 плаваючі екрани. 

 

Дія команди MVSETUP залежить від того, у якому просторі здійснено 

її запуск. 

Запуск команди у просторі моделі. 

Enable paper space? [No/Yes] <Y>:  

Відповідь "No" залишає простір моделі. Команда проводить  первинне 

визначення простору паперу. Команда створює файл прототип аркуша 

mvsetup.dfs за замовчуванням в каталозі 

C:\Users\*\appdata\roaming\autodesk\autocad mechanical 20** - 

english\r1*.*\enu\acadm\. Задаються одиниці вимірювання як у команді 

UNITS, мірило зображення зі списку мірил та розміри аркуша як у команді 

LIMITS. Команда креслить прямокутник полілінії рамки в просторі моделі 

та завершує дію. 

 Запуск команди у просторі паперу. 

Команда  в просторі паперу дозволяє визначити штамп аркуша, 

масштаб зображення як відношення розмірів рамки аркуша до розмірів 

моделі, створити та задати орієнтацію плаваючих екранів. 

Enter an option [Align/Create/Scale viewports/Options/Title block/Undo]: 

Align – вирівнює примітиви з різних видових екранів за завданим 

критерієм: зсув довільний (Angled), горизонтальний (Horizontal), 

вертикальний (Vertical alignment), поворот(Rotate). Спочатку 
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визначається базова нерухома точка першого екрана, потім 

задається рухома точка на другому екрані. 

Create -  створює та знищує  видові екрани в площині аркуша.  Можливі 

стандартні конфігурації:   один екран, стандартна інженерна 

конфігурація (рис.11.17), масив екранів. 

 

 

 

 

Рисунок  11.17 -   «Інженерна» конфігурація екранів простору аркуша 

   

Scale viewports – масштабує зображення в завданих екранах. 

Мірилом є відношення між  розміром простору паперу та розміром 

примітива в просторі моделі. Масштабування визначається 

індивідуально для кожного екрана (Interactively) або до всіх екранів 

(Uniform) одночасно. 

Options – керує параметрами екранів:  шар, на який буде вставлятися 

штамп ( Layer), межі креслення після вставки блока  штампа ( 

LImits), одиниці простору паперу (Units), вставку штампа як блока 

чи як зовнішнього посилання ( Xref). 

Title Block  -  уставляє в простір аркуша стандартну рамку та штамп, 

що повинні зберігатися у вигляді зовнішніх блоків на диску. Якщо 

файл із завданим ім’ям існує в каталогах, що записано в змінній  

ACADPREFIX, то він уставляється в креслення. Якщо ні, то 

вставляється стандартний блок без атрибутів та пропонується його 

збереження у файлі в кореневій папці пакету або в папці 

документів. В разі відмови від збереження, штамп вставляється у 

вигляді ліній та простого тексту. Визначає точку початку координат 

у просторі паперу (Origin). Керує списком штампів – зовнішніх 

Вид згори 

попереду 

Ізометричний  SE 

Вид справа Вид спереду 
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блоків у каталозі, дозволяє додати нові та прибрати існуючі. 

Видаляє намальовані з площини паперу (Deletes objects) . 

 

Примітка. Зручним та багатофункціональним варіантом підготовки 

простору паперу є застосування пункту "Insert – Layout – Create Layout 

Wizard" або  "Tools –  Wizards – Create Layout…" меню. Пакет шукає 

штампи за замовчанням шукає в папці 

C:\Users\ххх\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD ххххх 20хх\Rхх.х\enu\Template\ххх.dwg 

Змінити шлях можливо в пункті  "Files – Template Settings" опцій 

"Options" пакету.   

В механічній версії пакету робота зі штампами командою MVSETUP 

замінена на команду AMTITLE. 

 

Приклад 11.5. Розробити конструкторське креслення  рейтера 

оптичної лави (завдання 10.1) "стандартними методами" згідно рис.11.18. 

РОЗВ’ЯЗАННЯ 

Завантажити креслення рейтера. 

В просторі паперу створити аркуш формату А3.  

 Для стандартного пакету створити новий шар для рамок екранів, 

зробити його поточним.  

(MVIEW). Задати три плаваючі екрани з правою орієнтацією. 

Скоригувати положення та розміри екранів. Встановити на екранах 

види ізометричний, праворуч, згори. 

(MVSETUP). Відмасштабувати значенням "1:1" двовимірні види,  

вирівняти проекції деталі на кресленнях за допомогою ключа "Alіgn".   

Намалювати  осі. 

 Вимкнути  рамки плаваючих екранів. 
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Рисунок 11.18 – Вид аркуша прикладу 11.5 

 

Для отримання проекційних видів по існуючій тривимірній моделі 

призначені команди SOLVIEW, SOLDRAW, SOLPROF. 

Команда SOLVIEW   є модифікацією команд керування 

видовими екранами в площині аркуша MVIEW та MVSETUP. Команда 

призначена для створення плоских видів проекцій твердотільних 

примітивів та їх розрізів. SOLVIEW  дозволяє відобразити ортогональні та 

розгорнуті види. Команда є зовнішньою, знаходиться у файлі solids.arx або  

acsolids.arx . 

При роботі команди автоматично створюються  шар VIEWPORTS на 

якому малюються рамки видових екранів, для кожного виду: 

View name-VIS - шар видимих ліній екрана. 

View name-HID - шар невидимих ліній екрана. 

View name-DIM  - шар для розмірів екрана 

View name-HAT - шар для штриховок для екранів типу “розріз ”. 

Примітка. Інформація на створених шарах змінюється командами 

SOLVIEW, SOLDRAW, не рекомендується розташовувати сталі 

примітиви на цих шарах. 

Команда викликається: 

Стрічка "Home tab  - Modeling panel  - Solid View".  

Спадаюче меню "Draw - Modeling – Setup -View".  
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Командний рядок SOLVIEW  

Формат: SOLVIEW   

Ucs / Ortho / Auxiliary / Section / <eXit>: 

Ucs – створює плаваючий екран відповідно до завданої СКК. Застосування 

цієї опції є першим кроком при плануванні простору паперу. Усі 

інші опції команди потребують існування опорного виду.  Екран 

створюється паралельно площині XY СКК так, що вісь  X  

спрямована праворуч,  вісь Y - угору.  

Enter an option [Named/World/?/Current] <current>: 

Named  - використовує площину XY  СКК, ім’я якої задається в 

подальшому діалозі в якості  екрана. У подальшому діалозі 

задаються мірило переводу розмірів із площини моделі до 

плаваючого екрану, точка центру зображення та прямокутник 

рамки екрана, назва екрану. 

World – використовує ССК для створення екрана. Подальший діалог 

співпадає з діалогом опції  Named. 

?    -  виводить на монітор список  СКК, що мають назви. 

Current  - використовує поточну СКК  для створення плаваючого 

екрана. Подальший діалог  співпадає з діалогом опції  Named 

Ortho – створює ортогональні проекції відносно поточного плаваючого 

екрану. Вид зображення ( праворуч, ліворуч, згори, знизу) задається 

вказанням відповідної сторони рамки поточного екрана. У 

подальшому діалозі задаються точки центра зображення, рамки 

екрана, назва екрана (рис.11.19 ). 
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Рисунок 11.19  – Ортографічний плаваючий екран 

Auxiliary – створює плаваючий екран із додатковим ( місцевим) видом 

відносно поточного екрана. Зображення будується проекцією на 

ортогональну площину з нахилом, що задається точкою зору 

(рис.11.20).  У діалозі задаються дві точки, що визначають площину 

нахилу, точка зору, рамка екрана та його назва. 

 

Рисунок 11.20  – Додатковий вид 

Section -  створює екран, що містить розріз моделі. У першій частині 

діалогу визначаються дві точки площини розрізу та точка зору 

(рис.11.21). Подальший діалог співпадає з діалогом опції  Named. 

Штриховка розрізу провадиться командою SOLDRAW.  
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Рисунок 11.21  – Розріз  

Команда  SOLDRAW застосовується для остаточного оформлення 

креслення в просторі паперу. Об’єктом виконання команди є  примітиви 

плаваючих екранів. У результаті дії команди створюються невидимі лінії 

на екранах типу "вид" та наноситься штриховка на екранах "розріз". 

Команда є зовнішньою, знаходиться у файлі solids.arx або  acsolids.arx . 

 

Команда викликається: 

Стрічка "Home tab  - Modeling panel  - Solid Drawing".  

Спадаюче меню "Draw - Modeling – Setup -Draw".  
Командний рядок SOLDRAW  

Формат: SOLDRAW   

Примітка. Тип та параметри візерунку штриховки розміщуються в 

системних змінних: HPNAME - назва штриховки, HPSCALE - мірило 

штриховки, HPANG - кут штриховки. Нанесену штриховку можна 

змінити командою HATCHEDIT. 

Select viewports to draw ... 

Select objects: Select the viewports to be drawn 

Для виконання дій команди потрібно тільки вказати рамку 

плаваючого екрана типу "розріз", для примітивів якого будуть виконані дії. 

 Всі існуючі розрізи видаляються та перемальовуються наново. Всі 

шари, окрім тих, на яких знаходяться нові перетини, заморожуються. 
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Команда SOLPROF створює перетини тіл на плаваючому екрані. 

Видимі та невідомі лінії результуючого перетину створюються на окремих 

шарах, які відображаються тільки на одному екрані.  

Команда викликається: 

Стрічка "Home tab  - Modeling panel  - Solid Profile".  

Спадаюче меню "Draw - Modeling – Setup -Profile".  
Командний рядок SOLPROF  

Формат: SOLPROF  

Select objects: Use an object selection method 

Display hidden profile lines on separate layer? [Yes/No]: 

Yes  - створює два блоки. Один типом ліній BYLAYER - для видимих 

ліній на шарі PV-viewport , другий типом HIDDEN – для невидимих на 

шарі PH-viewport . 

No – вважає всі лінії профілю видимими. Генерує зображення всіх ліній, 

навіть для тих частин об’єкта, які закриті іншими частинами.  

 Команди редагування в просторі паперу відносяться до плаваючих 

екранів. Для того щоб зробити зміни в зображенні на екрані треба 

отримати доступ до  моделі в заданому екрані. Для цього треба вимкнути  

перемикач “PAPER/MODEL” в положення “MODEL”  не змінюючи 

значення змінної TILE або виконати подвійний щиглик на екрані, тобто 

залишаючись у просторі паперу. 

Приклад 11.6. Розробити модель (рис.11.22) та конструкторське 

креслення опори (рис.11.24). L=100, N=50, H=30, D1=30, D2=20, висотою 

Р=20. Використати команди SOLVIEW, SOLDRAW. 
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Рисунок 11.22 – Ескіз опори до прикладу 11.6 

РОЗВ’ЯЗАННЯ 

(WEDGE). Малювання основи: клин із довжиною L=100, 

шириною N=50, висотою H=30. 

Малювання патрубка. 

(UCS)Створити СКК у середині верхньої грані. Напрямок осі Х 

задати точками А, В,  осі Y – точкою С. 

(CYLINDER). Малювання  зовнішнього циліндру діаметром 

D1=30, висотою Р=20.  

(UNION). Поєднати клин  та циліндр. 

Перенести СКК у центр верхньої грані циліндра. 

(CYLINDER). Малювання внутрішнього циліндру діаметром 

D2=20 та висотою -Н.  

(SUBTRACT). Вирізати отвір патрубка. 

Установити  вид ззаду та перенести СКК на поточний вид. 

Створення конструкторського креслення. 

Перейти на закладку аркуша. Прибрати наявні плаваючі екрани. 

Перевірити наявність шару для рамок плаваючих екранів. Задати розмір 

аркуша А3. 

Створення головного виду.  

(SOLVIEW). Ключ UCS, вказати положення виду, рамку виду, 

масштаб 1:1. Задати назву виду main. 
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Створення виду зліва.  

(SOLVIEW). Ключ Ortho, вказати ліву сторону рамки головного 

виду. Задати назву виду left. 

Створити вид згори.  

(SOLVIEW). Ключ Ortho. Указати верхню сторону рамки головного 

виду. Задати назву виду top. 

Створити додатковий вид.  

(SOLVIEW). Ключ Aux. Точки площини нахилу задати точками 1,2. 

Точку зору задати точкою 3 (рис.11.23). Задати назву виду aux. 

 

Рисунок 11.23 – Точки визначення додаткового виду 

Створення розрізу.  

(SOLVIEW). Ключ Section. Точки площини розрізу задати двома 

точками центрів циліндра отвору. Напрям зору задати точкою 3. Задати 

назву виду sec. 

Установити для шарів невидимих ліній тип лінії – “штрихова ”. 

Установити потрібний візерунок штриховки в змінних 

HPNAME=ANSI131, HPSCALE=2. Виконати команду SOLDRAW для 

розрізу та головного виду. 

Нанести допоміжні лінії та символи.  

Вимкнути шар із рамками плаваючих екранів. 
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Рисунок 11.24 – Аркуш прикладу 11.6 

 

Робота в просторі аркуша. "Сучасна" технологія 

 Починаючи з версії пакету 2012 для формування проекційних 

креслень з тривимірних моделей застосовується технологія формування 

документації "model documentation". 

Основним елементом креслення є вид. Вид  — це прямокутна 

область, яка містить  2D - проекцію 3D - моделі. Лінії меж виду не 

друкуються. 

Керування створенням, розташуванням, редагуванням видів може 

проводитися командами VIEWBASE, VIEWPROJ, VIEWDETAIL, 

VIEWSECTION з командного рядка. Рекомендованим способом є 

керування зі стрічки "Layout" (рис.11.25), яка доступна для версій з 2013. 

Для пакету 2012 доступна закладинка "Drawing views" в стрічці 

"Annotate" (рис.11.26). 

 

Рисунок 11.25 Стрічка роботи з аркушем версії 2013 

 

Рисунок 11.26 Закладинка роботи з видами стрічки версії 2012  
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Примітка. Більш наближені до потреб функціональності в 

оформленні креслень мають версії з 2013. В них, крім стандартних 

проекцій, існує можливість створення розрізів та місцевих видів.  

Перший вид, який повинен бути розташований на аркуші, 

називається базовим. Базові види отримуються безпосередньо з 3D-моделі. 

Після створення базового виду на аркуші можна створювати з нього 

проекційні види. 

 Проекційні види є похідними від базових. Проекційні види 

зберігають зв'язок "батько-нащадок" з видом, з якого вони були створені. 

Більшість параметрів проекційного виду є похідними від батьківського 

об’єкта. Проекційний вид – ортографічна або ізометрична проекція, 

місцевий вид, розріз існуючого базового або іншого проекційного виду. 

Ізометрична проекція може бути розташована де завгодно. 

Ортографічні проекції мають розташовуватися тільки у відповідному місці 

(рис.11.27). Зсув батьківського виду автоматично веде до зсувів 

ортогональних видів - нащадків. Для розірвання умови вирівнювання 

ортографічних видів слід змінити властивість "Aligned". ПОНОВЛЕННЯ 

ЗВ'ЯЗКУ ВИКОНАТИ НЕМОЖЛИВО. Видалення батьківського виду не 

видаляє види – потомки, вони стають "батьками". 

 

 

Рисунок 11.27  – Розташування проекційних видів 
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 Після створення видів можна додавати текстові написи, 

розміри, символи, осьові лінії і  т.д. 

При зміні вихідної 3D-моделі AutoCAD виділяє застарілі види на 

кресленні червоними маркерами в кутах виду (рис.11.28). Для 

синхронізації застарілих видів застосовується команда VIEWUPDATE. 

 

Рисунок 11.28  – Позначення зміни моделі 

Команда VIEWSTD визначає базові параметри зображення виду через 

діалогове вікно (рис.11.29 ). 

 Команда викликається: 

Стрічка "Home Layout  - Styles panel  - ".  
Командний рядок VIEWSTD.  

 

Рисунок 11.29  – Діалогове вікно параметрів виду 

У вікні визначаються – тип проекції, роздільна здатність, тип 

зображення, тип вигляду різьби.  

Зображення різьби (thread style). ISO стандарт використовує частково 

зображення,  ANSI – повне (рис. 11.30 ). 

 

Рисунок 11.30  – Зображення різьби 
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Тип проекції. ISO стандарти використовують проекцію 1-го кута, 

ANSI  стандарти – 3-го (рис. 11.31). 

 

Рисунок 11.31  – Кути проекції 

Спосіб відображення (preview type). Детальне зображення (shaded) є 

ресурсоємним, для економії можна спростити неактивне зображення 

(bounding box) та роздільну здатність. 

Команда VIEWBASE створює базові види тіл та поверхонь 

простору моделі. Керування створенням виду може проходити з 

командного рядка або контекстної стрічки створення базового виду (версія 

13). В види не включаються елементи, які знаходяться на заморожених та 

вимкнених шарах.  Для зміни зображення виду при активації шарів в 

просторі моделі потрібно застосувати команду VIEWUPDATE. 

Методика створення базового виду 

Освідчитись, що на аркуші відсутні екрани. 

Викликати команду з командного рядка або стрічки "Annotate" 

Визначити орієнтацію виду з вкладки "Orientation" 

Визначити масштаб та відображення виду з вкладки "Appearance" 

Розташувати вид на аркуші мишею 

Закрити стрічку "Creation  -   OK". 
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Команда викликається: 

Стрічка "Layout tab  - Create View panel  - Base".  

Стрічка "Annotate tab  - Drawing Views panel  - Base".  

 
Командний рядок VIEWBASE  

Формат: VIEWBASE   

Specify model source [Model space/File] <Model 

space>: 

Model space – використовує об’єкти простору моделі , 

File  - використовує файл САКР Inventor, 

Select objects or [Entire model] <Entire model>: 

Select objects – визначає об’єкти для включення в зображення виду, 

Entire model – вибирає всі об’єкти простору моделі. 

Enter new or existing layout name to make current or [?]: 

визначає назву аркуша, в якому буде створюватися вид, 

Type = Base and Projected  Style = Wireframe with 

hidden edges  Scale = 1:1 

Specify location of base view or  

[Type/Representation/Orientation/STyle/SCale/Visibility]: 

Type  -  задається одиночне створення базового виду чи створення 

базового та проекційного виду, 

Orientation – визначає орієнтацію зображення: поточну відповідно до 

простору моделі або одну зі стандартних (top, bottom, left, right, front, back, 

SE, SW, NE, NW). 

Style – визначає тип зображення: видимі лінії (visible lines), видимі та 

сховані лінії (visible and hidden lines), тонований (shaded), тонований зі 

схованими лініями (shaded with hidden lines). Список типів залежить від 

версії пакету. 

Scale – визначає масштаб виду. 
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Visibility – визначає видимість ребер: Interference edges – видимість 

ребер, що перетинаються,  Tangent edges – видимість дотичних ребер, 

Tangent edges foreshortened – видимість скорочених дотичних ребер, 

Bend extents – видимість згинань листового металу,  Thread features – 

видимість хвостовиків з різьбою, Presentation trails – видимість ліній 

траєкторії в складальних схемах. 

Move  - дозволяє провести додаткові зсуви виду. 

Команда VIEWPROJ створює проекційний ортогональний чи 

ізометричний вид з базового.  

Команда викликається: 

Стрічка "Layout  - Create View panel  - Projected View".  

Контекстне меню виду. 
Командний рядок VIEWPROJ.  

 

Методика створення проекційного виду 

Виконати команду VIEWPROJ  з командного рядка або стрічки 

"Аnnotate -   Projected View" 

Обрати мишею батьківський вид 

Спостерігаючи фантомні зображення, розташувати вид на 

потрібному місці 

Натиснути  ENTER. 

Команда VIEWEDIT дозволяє редагувати існуючі види. При 

виконанні команди розкривається контекстна стрічка редагування (версія 

13). Більшість опцій редагування доступні в стрічці редагування. 

Команда викликається: 

Стрічка "Layout  - Modify View panel  - Edit View".  
Подвійний щиглик на виді. 

Контекстне меню виду. 

Командний рядок VIEWEDIT.  
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  Подальший діалог: 

Select view:  

Select option 

[Representation/STyle/SCale/Visibility/Move/eXit]: 

Select – перемикання в простір моделі для вибору об’єктів. 

Representation – вид зображення для моделей САКР Inventor. 

Hidden Lines (Style) – визначає тип зображення: visible lines, visible 

and hidden lines, shaded, shaded with hidden lines. Список типів залежить від 

версії пакету. 

Scale – визначає масштаб виду. 

Visibility – визначає видимість ребер: Interference edges,  Tangent 

edges, Tangent edges foreshortened, Bend extents,  Thread features, 

Presentation trails. 

 Команда  VIEWUPDATE призначена для актуалізації зображень 

на видах в просторі паперу. Необхідність актуалізації (оновлення) 

зображується червоними маркерами, проявляється при зміні вихідного 

об’єкта в просторі моделі. 

Команда викликається: 

Стрічка "Layout  - Update panel  - Update View".  

Контекстне меню виду. 
Командний рядок VIEWUPDATE .  

Команда EXPORTLAYOUT призначено для переносу простору паперу 

з видами креслення в простір моделі. При експорті розривається зв'язок 

видів з 3D-моделлю. 

 Додатковою можливістю є створення двовимірної копії поточного 

зображення тривимірної моделі. Зображення створюється у вигляді блока 

командою FLATSHOT в просторі моделі як проекція на площину ХУ 

(рис.11.32). Керування проводиться у діалоговому вікні (рис.11.33). 
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Рисунок 11.32   – Двовимірне зображення тривимірної моделі 

Команда викликається: 

Стрічка "Home  - Section panel  - Flatshot".  
Командний рядок FLATSHOT.  

 

Рисунок 11.33  – Вікно команди FLATSHOT 

 Опції діалогу 

Insert As New Block – вставляння зображення як нового блока. 

Replace Existing Block – вставляння зображення в існуючий блок. 

Export to a File – збереження зображення у зовнішньому файлі. 

Foreground Lines  - визначення кольору (Color) та типу (Linetype) 

видимих ліній. 

Obscured Lines – визначення видимості (Show), кольору та типу 

невидимих ліній. 

 

Часто в моделі застосовуються стандартні елементи, наприклад 

метізи з бібліотеки механічної версії пакета. Правила оформлення 

технічної документації не передбачають виконання розрізів таких 
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елементів. Команда VIEWCOMPONENT дозволяє керувати видимістю 

таких елементів на аркуші.  

Команда викликається: 

Стрічка "Layout - Modify View - Edit Components".  
Командний рядок VIEWCOMPONENT.  

 Опції діалогу: 

Select a component: 

Select section participation: [None/Section/sLice]: 

None – визначає прибирання компонента при розрізанні. 

Section – визначає необхідність розрізання компонента. 

Slice – визначає нульову товщину компонента при розрізанні. 

 

Приклад 11.7. Розробити конструкторське креслення деталі 

(приклад 10.2) за допомогою засобів "model documentation". 

 РОЗВ'ЯЗАННЯ 

 Завантажити креслення 10.2. Перейти в простір паперу. Створити 

аркуш формату А3. 

 (VIEWBASE). Розмістити головний вид спереду, розмістити 

ортографічний вид згори. 

 (VIEWPROJ). Обрати в якості "батьківського" вид спереду, 

розмістити вид зліва. 

(VIEWBASE). Розмістити ізометричний вид NE, масштаб 1. 

(VIEWEDIT). Обрати вид зліва. Ключ "ST". Змінити стиль 

зображення на "wireframe", прибрати невидимі лінії. Обрати ізометричний 

вид. Ключ "ST". Задати стиль зображення "shaded".  

 (PROPERTIES). Змінити колір моделі на сірий. Перейти в простір 

паперу. Види обрано в червону рамку, що показує зміну моделі. Виконати 

команду (VIEWUPDATE) або натиснути "Update" на повідомленні про 

зміну моделі в треї. 
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 Проставити розміри. Зображення має набути вигляд, схожий на 

рис.11.34. 

 

Рисунок 11.34 – Креслення прикладу 11.6 

Завдання 11.2. Розробити конструкторське креслення деталі 

(завдання 10.2) за допомогою засобів "model documentation". 

 

 


