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1. СКЛАД РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 

Розрахункова робота призначена закріпленню знань із засобів 

адаптації оточення системи САПР та здобуттю практичних навичок при 

комп'ютеризованому кресленні. Студенти мають розробити власний 

шрифт, штриховку, тип ліній, модифікувати меню системи, графічну 

оболонку та виконати ескіз  креслення деталі.  

Тип меню: спадаюче (“pop up”) та кнопочне (“toolbar”). У меню 

розмістити пункти (кнопки): 

– напівавтоматичної штриховки з автоматичним завданням візерунку 

та параметрів штриховки. Користувач задає тільки зону 

штриховки; 

– виклику підпорядкованого випадаючого меню. У 

підпорядкованому меню знаходяться два пукти нанесення напису : 

горизонтальний, вертикальний. Користувач задає тільки точку 

вставки напису, завдання стилю та параметрів шрифту виконується 

автоматично;  

– напівавтоматичного нанесення умовного позначення. Натискання 

викликає появу графічного (“image”) підменю. У графічному 

підменю знаходиться пункт нанесення форми з текстом та 

зображенням. Користувач задає тільки точку вставки, завдання 

параметрів форми проводиться автоматично.  

Робота виконується студентами індивідуально згідно з даними 

варіантів завдання (див. додаток А). 

 Робота складається із графічної, програмної та текстової частин. 
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Зміст графічної частини 

 Графічна частина включає ескіз креслення деталі згідно 

індивідуального завдання.  

На кресленні наносяться: 

– вид деталі із проставленими необхідними розмірами та контуром, 

який виконано типом ліній, що розроблено; 

– штриховку; 

– умовне позначення; 

– підпис у вигляді прізвища  та ініціалів, що виконано розробленим 

шрифтом, вертикально та горизонтально. 

Графічна частина надається до захисту у вигляді твердої копії 

креслення, який виконано з масштабом 1:1 (1:2, 2:1). 

 

Зміст текстової частини 

 Текстова частина включає описи розроблених шрифту, штриховки, 

типу лінії, умовного позначення (форми), елементів інтерфейсу. Описи 

графічних елементів необхідно супроводжувати пояснюючими ескізами на 

яких проставлено опорні точки та необхідні розміри, усіма проміжними 

розрахунками. 

 Текстова частина надається до захисту у вигляді записки з описами 

інтерфейсу, шрифту, штриховки, форми, лінії. 

 

Зміст програмної  частин. 

Програмна частина складається з вихідних та готових до вжитку 

файлів інтерфейсу ( *.cui або *.mn*), ліній (*.lin), штриховки (*.pat), 

шрифту, умовного позначення (*.shp, *.shx). Розроблені елементи повинні 

розташовуватися в окремих файлах із назвою за прізвищем студента.  
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Програмна частина надається до захисту у вигляді файлів креслення 

та файлів інтерфейсу, ліній, штриховки, шрифту, позначення. 

 

Захист роботи 

Текстова та графічна частини оформляються в пояснювальну 

записку. Пояснювальна записка передається керівнику для перевірки. 

Перевірена робота захищається в комп’ютерному класі. 

Перевіряється працездатність розроблених елементів та їх відповідність 

варіанту завдання. 

 

2. ПРИМІТИВИ  "ФОРМИ" (“SHAPE”) 

 2.1. Розробка форм 
Форма схожа на «блок». Технологія використання форми передбачає  

її розробку, збереження на диску, а потім використання при побудові 
креслення. 

Однак між ними є відмінності: 

 форми важче розробляти; 

 готова до використання форма займає набагато менше місця, ніж 

блок; 

 за допомогою форм можна створювати текстові шрифти; 

 форми можуть входити до описів ліній. 

Основні призначення форми: 

– умовні позначення,  що є стандартними та не змінюються при різних 

масштабах на кресленнях. Наприклад, умовні позначення форми, 

шорсткості, покриття; 

– текстові шрифти користувача. 
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Як просто форми, так і шрифти зберігаються у файлах форм. Файли 

форм бувають двох видів. Файли з розширенням .shp є текстовими 

файлами форм. У них зберігаються описи форм. Другий різновид файлів 

форм – це файли з розширенням .shx. Це бінарні скомпільовані 

АВТОКАДОМ файли форми. Бінарні файли форм готові до використання 

в сеансі пакета. 

Алгоритм підготовки форм складається з наступних кроків: 

1. Розробка геометрії форми. 

2. Запис розробленої форми в текстовий файл із префіксом .shp. 

3. Запуск АВТОКАДА. 

4. Компіляція текстового файлу в бінарний. Для цього застосовується 

команда COMPILE. (Аналогічно компілюються файли шрифтів  

PostScript  із розширенням  .pfb). 

 

 2.2. Використання форм 
 

Перед малюванням форми в кресленні її необхідно завантажити. Для 

цього використовується команда LOAD. Для безпосереднього малювання 

форми після завантаження використовують команду SHAPE . 

При виконанні команди SHAPE послідовно в діалозі задають 

- Shape name (or ?):{Ім’я форми}; 

- Starting point:{Точка вставки форми в кресленні}; 

- Height <1.0000>:{Масштаб по відношенню до розмірів, що задано 

при розробці форми}; 

- Rotation angle <0>:{Кут повороту форми відносно точки вставки}. 
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 2.3. Правила опису форм 
 

У текстовому файлі опису форм кожна форма записується в 
наступному вигляді: 

 
*shapenumber, #ofspecs, SHAPENAME 

spec1, spec2, . . . , 0 

 

Кожен опис починається з умовної позначки * та складається з 

кількох рядків. Довжина кожного рядка не може перевищувати 127 

символів. Значення параметрів наведені в таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1. Значення параметрів опису форм 

Поле Значення 

shapenumber Умовний номер форми. Число цілого типу в діапазоні 1-

255. В одному файлі може бути до 255 описів. Кожен 

опис форми у файлі повинен мати унікальний номер. 

#ofspecs Розмір опису форми ( число байтів у рядках, починаючи з 

другого). 

SHAPENAME Ім’я форми, що буде використовуватися в сеансі 

АВТОКАДУ командою SHAPE  

spec1... Коди опису форми. 

0 Признак кінця опису форми 

 

Коди малювання форми 

Найпростішим засобом малювання форми є стандартний вектор. Для 

опису стандартного вектора використовується один байт коду. Код 

складається із трьох цифр у шістнадцятирічній системі числення. Перша 

цифра завжди дорівнює нулю. Це є ознакою шістнадцятирічної системи. 
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Друга цифра означає довжину вектора. Найбільша можлива довжина – 15 

одиниць  (цифра F). Третя цифра – код напрямку. Можливо завдання 16 

стандартних напрямків (цифри 0…F) відповідно до Рис. 2.1. Кожен 

стандартний вектор описує один сегмент малюнку форми. 

Треба обов’язково враховувати, що одиничний вектор різних напрямків 

має різну довжину. Індикатриса вектора описує не 

коло, а квадрат. Довжина вектора в напрямках 0 

(0о), 4(90о), 8(180о), С(270о) найменша, а в 

напрямках 2(45о), 6(135о), А(225о), Е(315о) 

найбільша. 

Рис. 2.1. Коди напрямків стандартного вектора 

 

Приклад 2.1. Описати форму згідно до наведеного на  

рис. 2.2. ескізу за допомогою стандартних векторів. Формі 

надати номер 1 та ім’я LIT. Крок сітки на  ескізі – 1. 

ПОЯСНЕННЯ. 

*1, 4 . LIT 

084 , 040 , 01А , 0                                              Рис. 2.2. Ескіз до прикладу 2.1. 

 знак  * є ознакою початку опису форми;          

 1  є номером опису у файлі; 

 4 - це розмір опису (кількість кодів); 

 LІТ це ім’я форми, що буде використовуватись командою SHAPE; 

 084 - вектор довжини 8 у напрямку 4 (90о); 

 040  - вектор довжини 4 у напрямку 0 (0o); 

 01А - вектор довжини 1 у напрямку А (225о); 

 0  - признак закінчення опису. 
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Приклад 2.2. Описати умовний знак “прапор” 

стандартними векторами згідно до наведеного на 

рис. 2.3. ескізу. Крок сітки на  ескізі – 1. 

ПОЯСНЕННЯ. 

*2, 4 , FLAG 

064 , 02F , 029 , 0 

 знак  * є ознакою початку опису форми; 

 2  є номером опису у файлі,                        Рис. 2.3. Ескіз до прикладу 2.2.  

4 - це розмір опису (кількість кодів); 

 FLAG це ім’я форми, що буде використовуватись командою SHAPE;           

 064 - вектор довжини 6 у напрямку 4 (90о); 

 02F - вектор довжини 2 у напрямку F (345o); 

 029 - вектор довжини 2 у напрямку 9 (195о); 

 0 - признак закінчення опису. 

Розширені коди форм дозволяють намалювати довільні контури. Коди 

складаються з кількох байт. Розширені коди малювання форми наведено в 

таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2. Розширені коди малювання форм 

1-й байт  Опис Наступні коди 

000 (0) Признак кінця опису форми Нема 

001 (1) Опустити перо Нема 

002 (2) Підняти перо Нема 

003 (3) Код масштабу. Призводить до ділення 

довжини всіх наступних векторів на число, що 

записано після коду. Код діє  доки не буде 

використано інший код зміни масштабу. 

Діючий масштаб є результатом множення всіх 

кодів масштабу 

Число, що задає 

масштаб 
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Таблиця 2.2. Продовження 

004 (4) Код масштабу. Призводить до множення 

довжини всіх наступних векторів на число, що 

записано після коду. Код діє доки не буде 

використано інший код зміни масштабу. 

Діючий масштаб є результатом множення всіх 

кодів масштабу 

Число, що задає 

масштаб 

005 (5) Записати поточної координати пера в стек. 

Глибина стеку складає 4 записи 

Нема 

006 (6) Витягнути зі стеку останній запис Нема 

007 (7) Намалювати форму, яка описана в тому ж 

файлі та має номер, що вказано за кодом 007 

Число, що задає 

номер підформи 

008 (8) Намалювати довільний вектор. Вектор 

задається зсувами по осях  X та Y, що 

записуються послідовно після коду 008 

Пара чисел, що 

задають зсув по X 

та Y. 

Наприклад:   

 8, -5, 6 

009 (9) Намалювати послідовність довільних векторів. 

Вектори задаються зсувами по осях X та Y. 

Ознакою кінця послідовності є зсув 0,0 

Пари чисел, що 

задають зсуви по X 

та Y,  ознака 

закінчення опису. 

Наприклад: 

9,(8,-12), (1,0), 

(0,12), (-8,0),(0,0) 

00A 

(10) 

Намалювати октанову дугу 

 

Три числа: радіус 

дуги, код дуги  1) 

Наприклад,  

10, (04, 023)  
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Таблиця 2.2. Продовження 

00B 

(11) 

Намалювати довільну дугу 

  

П’ять чисел: 

кутовий зсув 

початку дуги, 

кутовий зсув кінця 

дуги, старші  

цифри радіусу, 

молодші цифри 

радіусу, код дуги. 2) 

00C 

(12) 

Намалювати дугу, що задано стрілкою. Дуга 

задається зсувами по осях  X,Y та стрілкою. 

Три числа: зсув по 

X , зсув по Y, 

значення стрілки. 3) 

Діапазон значень  

–127..127 

00D 

(13) 

Намалювати послідовність дуг, що задані 

стрілками. Ознакою кінця послідовності є  код 

0,0 

Послідовність 

трійок чисел, що 

описують дугу. 

 

00E 

(14) 

Використовується тільки для опису шрифту з 

вертикальною орієнтацією 

 

 

1) Значення радіуса – 1..255. Код дуги описує розташування дуги. 

Складається із трьох цифр. Перша цифра: 0 – признак 16-тирічної системи, 

друга цифра – напрямки дуги (див. рис.2.3): номер октанта, у якому 

починається дуга, третя цифра – число октантів, крізь які проходить дуга. 

Якщо третя цифра дорівнює нулю – описується коло. Знак мінус перед 

кодом означає напрям малювання за годинниковою стрілкою. Наприклад,  

код  014 означає, що дуга починається з першого октанту (45о) та 

проходить  через 4 октанти (180о), тобто це на півколо.       
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Рис. 2.3. Коди напрямку дуги.  

        

2) Значення молодших цифр радіуса – 1..255. Якщо радіус достатньо 

описати молодшими цифрами, то в полі старших цифр записують 0. Для 

великих значень у цьому полі записують додаток числа 256. Наприклад, 

для опису радіуса 600 треба записати 2, 88. Тобто 2∙256+88=512+88=600. 

Зсув початку дуги Δ визначається як різниця між початком октанту, де 

починається дуга, та початком самої дуги, поділена на 45 та помножена на 

256. Зсув кінця визначається аналогічно, тільки відносно початку 

останнього октанта, який перетинає дуга. 

45

256*)( октантдуга
  

3) Значення зсувів по осях задається як для довільного вектора в коді 08. 

Значення стрілки S обраховується згідно з виразом  

127*
*2

хорда

стрiлка
S    , 

22 зсувYзсувХхорда   

Дуга малюється проти годинникової стрілки. 

 

Приклад 2.3.  Пояснити опис довільної дуги 

11, 85, 170, 0, 10, 003 

ПОЯСНЕННЯ. 

Дуга радіуса 10, що починається з 15о та має кутовий розмір 105о: 

 11 - код довільної дуги; 

 85 – зсув початку. (15-0)∙256/45=256/3=85; 

 170 - зсув кінця. (120-90)∙256/45= 2∙256/3=170; 

 0 – старші цифри радіуса; 
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 10 - молодші цифри радіуса; 

 003 – код дуги. Початок у нульовому октанті, проходить крізь три 

октанти 0,1,2. 

 

Приклад 2.4. Описати форму символу R, що наведено на 

рис. 2.4. за допомогою дуг із кодом 12. Висота 14, стрілка 

дуги 4, хорда 8, товщина літери 6.  

Крок сітки на малюнку -1. 

ПОЯСНЕННЯ. 

*80,11,UCR                                                            

0E4,020,12,(0,-8,-127),028,8, 6, -6, 0                Рис. 2.4. Ескіз до прикладу 2.4 

 0Е4 - вектор угору на 14 від базової точки А до точки В; 

 020 - вектор управо на  2 від точки В до точки С; 

 12,0,-8,-127 – дуга зі зсувом униз на 8 та стрілкою 4: 2*4 /8*127=127 

від точки С до точки Е. Мінус означає малювання за годинниковою 

стрілкою; 

 028 - вектор уліво на 2 від точки Е до точки Н; 

 8, 6, -6 - довільний вектор від очки Н до точки К; 

 0 – ознака кінця опису. 

 

Приклад 2.5. Описати форму, що наведено на 

рис. 2.5. Розмір сторони –3, радіус кола – 2. Крок 

сітки на малюнку -1. 

ПОЯСНЕННЯ. 

*1, 18, KVADER                                              Рис. 2.5. Ескіз до прикладу 2.5. 

030, 0A, 02, 046, 064, 0A, 02, 066, 068, 0A, 02, 006, 06C, 0A, 02, 026, 030, 0 

 1 – номер опису у файлі; 
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 18 – розмір опису; 

 KVADER - назва для використання в сеансі АВТОКАД; 

 030 - стандартний вектор довжиною 3 в напрямку 0 управо від базової 

точки А до точки В, 0А,02,046 - октанова дуга радіуса 2, що 

починається в четвертому октанті в точці В та має розмір 270о до точки 

С проти годинної стрілки, 064 - вектор довжиною 6 в напрямку 4 вгору 

від точки С до точки D, октанова дуга радіуса 2, що починається в 

шостому октанті в точці D та має розмір 270о до точки Е проти годинної 

стрілки, 068 - стандартний вектор від точки E довжиною 6 у напрямку 8 

уліво до точки F, 0А,02,006 - октанова дуга радіуса 2, що починається в 

точці F у першому октанті та має розмір 270о до точки G проти годинної 

стрілки, 06с - стандартний вектор довжиною 6 від точки G в напрямку с 

вниз до точки H, 0А,02,026 - октанова дуга радіуса 2, що починається в 

другому октанті в точці H та має розмір 270о до точки A проти годинної 

стрілки,  0 – признак кінця опису. 

 

 2.4. Розробка шрифтів 
Хоча система АВТОКАД підтримує шрифти TRUE TYPE , для 

повного задоволення вимог стандартів та бажань користувачів можна 

вводити в систему нові власні шрифти пакета. 

Шрифти зберігаються як форми. 

 

Особливості опису шрифтів. 

 На відміну від звичайних форм для шрифтів суттєве значення має поле 

shapenumber у першому рядку опису. Для шрифту в цьому полі 

міститься ASCII код клавіші, що має відбивати символ шрифту. У полі 

коментарю, звичайно, записують опис літери. Наприклад, “ ucp ”- код 

великої літери Р, “ lcr ”- код малої літери r. 
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 У файлі опису шрифту обов’язково має знаходитись спеціальний опис 

*0,4,font-name 

above,below,modes,0 

Цей опис визначає типорозмір шрифту. 

Above – Визначає висоту великих літер. 

Below – Визначає розмір нижнього виступу таких літер, як «р». 

Разом ці два параметри визначають розмір шрифту. 

Modes – визначає тип шрифту. 0- шрифт може використовуватись 

тільки для горизонтальних написів. 2- шрифт може 

використовуватися для горизонтальних та вертикальних 

написів. 

АВТОКАД використовує цей опис при обрахуванні масштабу 

шрифту при його вставці в креслення. 

У файлі шрифту мають знаходитись також описи спеціальних 

символів, таких як перевід каретки LF (перехід до нового рядка). При 

натисканні клавіші ENTER курсор має перейти на рядок нижче на відстань 

вертикального розміру шрифту. 

Для шрифтів, що мають код 2 (тобто можуть писати горизонтально 

та вертикально) треба задавати окремо написи та спеціальні символи для 

горизонтальної та вертикальної орієнтації за допомогою коду опису 14. 

При описі літер, або символів обов’язково передбачати відступи між 

сусідніми літерами. Для цього після  малюнку символу слід описати рух 

піднятого пера до базової точки наступного символу. Базовою точкою для 

горизонтального символу вважається лівий нижні кут, для вертикального 

символу – верхня центральна точка. 
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Приклад 2.6. Приклад опису шрифту 

 

ПОЯСНЕННЯ. 

У текстовому файлі з розширенням “.shx “ 

розташовується наступний запис: 

*0,4,arch  

 9,2,0,0                                                    Рис. 2.6. Ескіз літери до прикладу 2.6. 

*10,5,lf 

 2,8,0,-12,0 

*131,6, lcг 

 074, 040,2,05c, 020,0 

де   

 *0,4,arch  

 9,2,0,0 

Перший опис форми. Задає шрифт із назвою arch , 
розміром 9 та виносом 2. 
Шрифт має тільки горизонтальну орієнтацію.  
 

*10,5,lf 

 2,8,0,-12,0 

Опис коду нового рядка. Між рядками задано 
відстань – 12. 

*131,6, lcг 

 074, 040,2,05c, 

020,0 

Опис коду малої літери «Г». Виконано стандартними 
векторами 7 вгору та 4 вправо. Далі перо 
піднімається та пересувається до початку наступної 
літери. Виконано стандартними векторами 7 вниз 2 
вправо.  
 

3. ПРИМІТИВИ  "ЛІНІЯ" В АВТОКАДІ 

В АВТОКАДІ дозволено використання двох різновидів типів ліній. 

Простий тип може включати тільки штрихи, точки та пропуски. 

Комплексний тип додатково може включати форми. Описи ліній 

зберігаються в текстових файлах із розширенням .lin. По умовчанню в 
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пакеті використовується файл  acad.lin або acadiso.lin. Користувач може 

доповнити або виправити описи типів ліній у цих файлах, або використати 

свій файл описів ліній. 

 

3.1. Розробка простих ліній 
Опис кожної простої лінії складається із двох рядків. 

*назва [,опис ] 

А, визначення                        , де 

 

опис –  текстове пояснення, яке може мати до 47 символів, 

визначення - описує період візерунка лінії. Позитивне число означає штрих 

заданої довжини, негативне число означає пропуск заданої 

довжини, нуль означає точку. Максимальна довжина 

визначення складає 80 символів. 

 

Приклад 3.1. Наступний опис визначає осьову лінію (див. рис. 3.1) зі 

стандартного файлу ліній пакету 

*СENTER 

A, 31.75, -6.35, 6.35, -6.35          

      Рис. 3.1 Ескіз лінії до прикладу 3.1. 

 

3.2.   Розробка комплексних ліній 
В описі комплексних ліній окрім штрихів, пропусків та точок у полі 

«визначення» застосовуються форми або тексти. У будь-якому місці опису 

лінії може бути вставлено умовний знак форми або текст (див. рис. 3.2).  
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Рис. 3.2. Приклад 

комплексної лінії. 

 

Вставка має наступний синтаксис: 

Для форми  -         [ назва форми, файл форми, деталі ] 

Для тексту   -         [“рядок ”, стиль,          деталі ] 

Запис деталей в описі лінії необов’язковий.  Синтаксис деталей 

наведено в таблиці 3.1. 

Перше поле у визначенні форми є назвою форми у файлі, друге поле 

є повною назвою скомпільованого файлу форм. Треба пам’ятати, що 

специфікація форми є тільки частиною опису лінії. 

Таблиця 3.1. Деталі в комплексній лінії 

Відносний 

поворот 

R=## Повертає форму або текст відносно лінії 
малювання. Задається в градусах. Для 
завдання в радіанах треба додати 
наприкінці літеру  r  

Абсолютний 

поворот 

A=## Повертає форму або текст у Світових 
Координатах незалежно від нахилу лінії. 
Задається в градусах. Для завдання в 
радіанах треба додати наприкінці літеру  
r  

Масштаб S=## Масштабує текст або форму відносно 
розмірів, що задано у файлі опису.  

X зсув X=## Позитивне число зсуву форми або тексту. 
Негативне число – до початку лінії, 
позитивне – до кінця. Може 
застосовуватися для переміщення 
всередині пропусків замість того, щоб 
змінювати пропуски.   

Y зсув Y=## Зсуває форму або текст перпендикулярно 
лінії. 
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Приклад 3.2. Розробити комплексну лінію зі 

штрихом 10, пропусками 2, проміж яких 

знаходиться горизонтальне зображення прапору 

розміром  9 згідно ескізу рис. 3.3. 

               

     Рис. 3.3. Ескіз комплексної лінії до  прикладу 3.2. 

ПОЯСНЕННЯ. 

*MY, приклад лінії 

А, 10, -2, [FLAG, D:/acad/myshape.shx, R=90, S=1.5, x=9] , -2 

Або 

А, 10, -11, [FLAG, D:/acad/myshape.shx, R=90, S=1.5] , -2 

 

Назва лінії – MY. В опис уставлена форма із прикладу теми ФОРМИ, 

що має назву FLAG (див. приклад 1.2). Її опис знаходиться у файлі  

MYSHAPE  на диску D у директорії  acad. Форма розгорнута на 90о, бо 

первинний малюнок прапору вертикальний, та має масштаб 1.5, бо розмір 

форми 6 одиниці, а треба отримати 9. У першому варіанті форму 

додатково зсунуто на 9, щоб вона не закрила проміжок при повороті. У 

другому варіанті для цього збільшено проміжок з 2 до 11. 

 

4. ПРИМІТИВИ «ШТРИХОВКА»  В АВТОКАДІ 

Візерунок штриховки є сукупністю паралельних ліній, що 

заповнюють потрібну область. Для опису штриховки треба задати лінію, 

чи лінії, та описати положення цих ліній у просторі. Описи штриховок 

зберігаються в текстових файлах із розширенням .pat. По умовчанню 

AutoCAD використовує для завантаження штриховок файл acad.pat. Для 

модернізації штриховок користувач мусить  вносити зміни саме в цей файл 
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та в бібліотеку acad.slb . При таких змінах у сеансі змінюється діалогове 

вікно вибору стандартних шаблонів штриховки в меню “Draw” 

АВТОКАДА. Можливо також зберігання штриховок в окремих файлах. 

При цьому в одному файлі може знаходитись опис однієї штриховки. 

Назва штриховки та назва файлу мусять співпадати. Для завантаження 

штриховки треба вибрати тип шаблону "свій (custom)" у меню штриховки. 

У файлі опису кожен візерунок штриховки записано за наступним 

синтаксисом. Опис кожного візерунка починається із символу * та 

складається з двох частин.  Перша частина  займає перший рядок опису та 

вміщує назву штриховки та факультативне пояснення. Друга частина 

опису вміщує описи всіх сімейств ліній штриховки. Кожне сімейство ліній 

розташовується на одному рядку. 

Опис має наступний синтаксис: 

*pattern-name [,description ] 

кут, початок Х, початок Y, зсув Х, зсув Y, [опис лінії],        де 

кут - визначає кут нахилу лінії; 

початок Х - визначає Х координату початку лінії; 

початок Y  - визначає Y координату початку лінії; 

зсув Х  - зсув ліній одного сімейства по відношенню до сусіднього 

уздовж лінії по координаті Х; 

зсув Y  - зсув одного сімейства ліній по відношенню до сусіднього Y 

перпендикулярно лінії; 

опис лінії - опис лінії згідно із правилами опису простих ліній. Опис 

потрібен тільки для розривних ліній. Розмір опису не може 

перевищувати 80 символів. 
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Приклад 4.1. Розробити опис штриховки у 

вигляді прямих кутів зі стороною 5 та пропуском 

2. 

 

ПОЯСНЕННЯ. 

      

Рис. 4.1. Схема штриховки з прикладу 4.1. 

 Потрібний візерунок складається із двох сімейств ліній (див. рис. 

4.1). Перше сімейство – горизонтальне, друге сімейство – вертикальне. 

Опис першого сімейства виглядає 

наступним чином 

0,0,0,0,7,5,-2, де 

 

0 - кут нахилу: бо сімейство горизонтальне; 0, 0 -  точка початку; 

0 – зсуву по Х немає; 7 - зсув по Y; 

5,-2 - опис лінії : штрих довжиною 5 та пропуск довжиною 2.  

 

Опис другого сімейства виглядає 

наступним чином 

90,0,0,0,7,5,-2, де 

 

90 - кут нахилу, бо сімейство вертикальне, 0,0 - точка початку; 

0 - зсуву по Х немає; 7 - зсув по Y; 5,-2 - опис лінії : штрих 

довжиною 5 та пропуск довжиною 2. 

Загальний опис штриховки:  

*UGOL 

0,   0, 0, 0, 7, 5, -2 

90, 0, 0, 0, 7, 5, -2 
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5. ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА 

Інтерфейс зовнішнього вигляду пакета АВТОКАД може бути 

налаштований на конкретне коло задач. Для цього використовуються меню 

системи. Саме шляхом зміни стандартних меню пакета та доповнення їх 

програмами мов графічного програмування   LISP,  DIESEL будуються 

спеціалізовані САПР. 

Система інтерфейсу складається з екранного меню SCREEN 

(розміщується справа від поля креслення), спливаючих меню POP 

(розміщуються вгорі над полем креслення), графічних меню IMAGE, 

кнопочних панелей TOOLBAR, плаваючих панелей FLYOUT (кнопки 

таких панелей позначені чорним трикутником), кнопочних графічних 

панелей DASHBOARD (у версії 2007), меню миші BUTTON, AUX, меню 

планшетів TABLET, контекстних меню, які викликаються натисканням 

правої кнопки дигітайзера (миші), панелі інструментів швидкого доступу 

QUICK ACCESS TOOLBAR (починаючи з версії 2009), меню «стрічки» 

RIBBON (починаючи з версії 2009), елементів, що закріплюються                 

( DOCKABLE WINDOWS): палітр блоків TOOL PALETTE, командного 

рядка COMMAND LINE,  менеджера підшивок креслень (Sheet Set 

Manager), калькулятора (Quick Calc),  менеджера баз даних (db Connect 

Manager), менеджера креслень (Design Center), менеджера палітр блоків 

(Tool Palette), вікна швидкої допомоги (Info Palette), менеджера маркерів 

DWF файлів (Markup Set Manager). 

Панель інструментів швидкого доступу - елемент інтерфейсу, що 

розташовується над стрічкою й забезпечує безпосередній доступ до 

певного набору команд. 
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Стрічка  - елемент інтерфейсу, що складається з утримуючі команди 

й елементи керування панелей, які можуть бути закріплені горизонтально 

або вертикально в головному вікні програми. Панель стрічки - 

організаційна структура, використовувана для компонування команд і 

елементів керування для відображення на стрічці або як плаваючий 

елемент інтерфейсу (див. рис. 5.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                                                          б)  

 

 

 

в)                                                                                             г)  

Рис. 5.1. Елементи інтерфейсу пакета АВТОКАД. 

a) «класичні» елементи екранного інтерфейсу  б) список елементів, що закріплюються 
в) «сучасні» елементи інтерфейсу                     г)менеджер блоків                                                    
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Користувач має змогу розробити кілька конфігурацій розташування  

та складу елементів інтерфейсу – робочих просторів (workspace).  

Описи меню пакета можуть зберігатися та редагуватися двома 

способами: «традиційним» та  «інтегрованим». Традиційний опис 

головного, екранного, графічного та меню дигітайзерів передбачає 

створення текстового опису в редакторі та його завантаження та 

редагування в середовищі пакету. Традиційний опис кнопочних панелей 

провадиться аналогічно описаному вище або безпосередньо в середовищі 

пакету. Поява інтегрованого опису обумовлена введенням фірмою 

Майкрософт стандарту збереження інформації xml, який було 

впроваджено в операційну систему ХР. Усі операції з інтегрованим описом 

провадяться безпосередньо в середовищі пакету. Версії пакету до 2005 

орієнтовані на «традиційний» опис інтерфейсу, версії пакету з 2006 

орієнтовані на «інтегрований» опис інтерфейсу.  

Фірма виробник НЕ РЕКОМЕНДУЄ проводити операції з 

інтерфейсом напряму у файлах опису. 
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5.1. «Традиційний» опис системи меню. 
Описи меню зберігаються в кількох файлах. Значення розширень 

файлів наведено в табл. 5.1. 

Таблиця. 5.1. Склад файлової системи «традиційних» меню 

.mnu Текстовий файл шаблону меню. Для зміни системи меню 

редагується саме цей файл. Після його завантаження 

АВТОКАД автоматично вносить зміни до решти файлів 

меню. 

.mns Текстовий файл опису текстової частини меню АВТОКАД. 

Генерується з первинного файлу шаблону меню .mnu . 

Допускає автономне редагування для зміни панелей. Зміни в 

меню за час сеансу записуються саме в цей файл. 

.mnc Готовий до використання бінарний файл меню АВТОКАД. 

Саме цей файл автоматично завантажується при запуску 

системи АВТОКАД.  

.mnr Готовий до використання бінарний файл ресурсів. Уміщує 

точкові графічні зображення кнопок та слайдів. Наприклад, 

Draw, Surfaces, 3D Surfaces. 

.mnl Текстовий файл. Уміщує програми на мові АВТОЛІСП, що 

використовуються в системі меню. Файл ACAD.MNL 

автоматично завантажується разом із файлом ACAD.MNC. 

.mnd Файл макросів меню. 

.dcl Текстові файли опису графічних вікон діалогу з 

користувачем на мові DCL.  Використовуються разом із 

програмами на мові АВТОЛІСП. 

Для роботи з меню потрібен або файл шаблону *.mnu, або трійка 

файлів *.mnc, *.mns, *mnr. Указана трійка файлів генерується автоматично 

при першому завантаженні файлу шаблону. 
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У сеансі роботи з пакетом можливо замінити існуюче меню 

повністю, або модернізувати його частково. Модернізація можлива 

шляхом введення нових пунктів падаючого меню та нових панелей 

інструментів. 

Для повної зміни меню шляхом завантаження нового у версіях до 

2006 використовується команда MENU, після – CUILOAD. 

Для часткової модернізації меню використовується команда 

MENULOAD, або пункт Tools-Customize- Menus  головного меню. Тут 

можна додати або вилучити групи меню, пункти падаючого меню. 

Для зміни вигляду та функцій панелей кнопок використовується 

команда TOOLBAR, пункт View-Toolbar головного меню або натискання 

правої кнопки миші на полі кнопочної панелі. Можна додати або вилучити 

панелі кнопок, змінити зміст панелі, налагодити функції кнопки. 

 

5.1.1. Структура файлу «традиційного» опису меню 
Файл опису меню вміщує одну або кілька груп меню. Група меню – 

це повне описання інтерфейсу користувача. Активною може бути одна 

група. Без перезапуску системи можна програмно або за допомогою меню 

“СЕРВІС”(TOOLS) змінити активну групу меню. Опис групи починається 

з ідентифікатора MENUGROUP. 

Наприклад, стандартне меню системи acad.mnu включає одну групу 

***MENUGROUP=ACAD 

 

Кожна група меню може складатися з 9-ти розділів: 

– кнопочне меню дигітайзера (миші або трекболу) – buttons; 

– кнопочне меню системної миші  - aux; 

– падаюче меню – pop; 

– меню панелей інструментів – toolbar; 
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– графічне віконне меню –image icon; 

– екранне меню – screen; 

– меню планшетів – tablet; 

– меню зв’язку із системою допомоги-довідки – helpstring; 

– меню ”гарячих” клавіш -acceleration. 

 

Групи та розділи позначаються символами - ***. Підменю розділів 

позначаються символами  - **. 

У рядках з описами групи та розділу вміщується тільки назва групи 

або розділу. Після рядка з назвою розділу вміщуються рядки, що описують 

пункти меню відповідного розділу. 

У загальному випадку файл опису меню виглядає наступним чином 

*** MENUGROUP=ім'я групи меню 

*** мітка розділу 1 

** мітка підрозділу 1 

…………………… (рядки, що відносяться до підрозділу 1 розділу 1) 

** мітка підрозділу Х 

…………………. (рядки, що відносяться до підрозділу Х розділу 1) 

*** мітка розділу Х 

**мітка підрозділу 1 

…………………. (рядки, що відносяться до підрозділу 1 розділу Х) 

** мітка підрозділу Х 

…………………. (рядки, що відносяться до підрозділу Х розділу Х) 

 

Розділи BUTTONS описують дії, що приписані дигітайзерам ПК 

***BUTTONS1 – уміщує описи дій при натисканні кнопок 

дигітайзера 
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***BUTTONS2  - уміщує описи дій при натисканні комбінації 

Shift+кнопка дигітайзера. 

***BUTTONS3  - уміщує описи дій при натисканні комбінації 

Control+кнопка дигітайзера. 

***BUTTONS4  - уміщує описи дій при натисканні комбінації 

Control+ Shift+  кнопка         дигітайзера. 

Примітка: розділи  не впливають на  системну мишу. 

Розділи AUX повторюють описи дій аналогічно розділам BUTTONS 

відносно системної миші. 

***AUX1  (2, 3, 4) 

  

Для спливаючих меню  POP виділено діапазон 1-499. На екран може 

бути виведено одночасно 16 розділів спливаючих меню. Діапазон 0, 500 –

999 виділено для спливаючих контекстних меню, виклик яких 

здійснюється правою кнопкою миші на полі креслення. 

 

Стандартне групування головного меню: 

***POP0 – Використовується для меню прив’язки  snap. На екран не 

виводиться. 

***POP1 – Перше спадаюче меню. Використовується для меню  File.  

***POP2 - Друге спадаюче меню. Використовується для меню  Edit. 

***POP3 – Третє спадаюче меню. Використовується для меню View. 

***POP4  - Четверте спадаюче меню. Використовується для меню Insert. 

***POP5 - П'яте спадаюче меню. Використовується для меню Format. 

***POP6 – Шосте спадаюче меню. Використовується для меню Tools. 

***POP7 - Сьоме спадаюче меню. Використовується для меню Draw. 

***POP8 – Восьме спадаюче меню. Використовується для меню Dimension. 

***POP9 - Дев'яте спадаюче меню. Використовується для меню Modify. 
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***POP10 – Десяте спадаюче меню. Використовується для меню Window. 

***POP11 - Одинадцяте спадаюче меню. Використовується для меню Help. 

***POP500 Меню «ручок» (Grips). Викликається якщо ручку активізовано. 

***POP502 Меню «гарячих клавіш». Викликається якщо якийсь об’єкт 

вибрано. 

***POP503 -508  Меню «гарячих клавіш». Викликаються посеред уводу 

команди, якщо обрано об’єкт типу “розмір”, з режиму вибору точки зору, 

з режиму перехресних посилань, з режиму Mtext,  з режиму Text, 

відповідно. 

 

***TOOLBARS – розділ опису кнопочних панелей .  

***IMAGE  - розділ опису графічних меню.  

***SCREEN – розділ опису екранного меню. 

Розділ планшета складається, аналогічно з розділами дигітайзера, із 

чотирьох підрозділів. Усе поле планшету поділено на чотири області (див. 

рис. 5.2). Кожен підрозділ опису вміщує дії, що відносяться до відповідної 

області. 

  

***TABLET1  

***TABLET2  

***TABLET3  

***TABLET4  

 

      Рис.5.2. Вигляд планшету 

 

***HELPSTRINGS – Опис коментарів, що виводяться на статусній панелі 

системи внизу екрана. За дією повторює елементи типу «hint» в 

алгоритмічних мовах програмування. 
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***ACCELERATORS  - Опис дій для уведених «гарячих клавіш». Не 

рекомендується змінювати стандартні клавіші  Windows як « Ctrl+C, 

Ctrl+V… Ctrl+X ». 

 

5.1.2. Структура опису пункту меню 
Опис пункт меню має наступну структуру: 

<ідентифікатор-тег> [<текст>] <макрос>, де 

ідентифікатор-тег – це ім'я, що починається із символів ID_ . Ім'я 

має бути унікальним у файлі меню. Теги використовують спадаючі меню. 

Пункти кількох розділів меню не мають тегів (BUTTONS, AUX, IMAGE). 

У розділах SCREEN та TABLET теги можуть бути присутні, але системою 

вони ігноруються. Використовується для зв'язку між пунктами спадаючих 

меню, кнопками панелей із коментарями в рядку статусу системи та  

“гарячими клавішами”. 

текст – це коментар, що виводиться на відповідному місці пункту 

меню на екрані. 

макрос – послідовність слів, що описує дії системи при виборі 

пункту меню.  

У макрос можуть входити команди системи та їх опції, вирази та 

програми на мові АВТОЛІСП, спеціальні службові комбінації клавіш. 

Загальна довжина макросу не може перевищувати 256 символів при 

«традиційному» описі, та не має обмежень при «інтегрованому» описі. 

За допомогою макросу меню описується дія, що буде виконано при 

виборі якого-небудь елемента інтерфейсу. Макрос реалізує дії, для 

виконання яких користувачеві треба було б зробити кілька операцій. 

Макрос може містити команди, спеціальні символи, а також програмні 
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коди мовою DIESEL (Direct Interpretively Evaluated String Expression 

Language) або АВТОЛІСП. 

При написанні макросів значимим є кожний символ, навіть пробіл. 

Якщо наприкінці тіла макросу поставити пробіл, AutoCAD виконає макрос 

так, ніби користувач увів команду,  а потім нажав Enter для її завершення. 

Для завершення деяких макросів потрібні спеціальні символи. Щоб 

завершити деякі команди (наприклад, ТЕКСТ), потрібно нажати клавішу 

ENTER, а не ПРОБІЛ. Крім того, іноді для завершення команди необхідно 

кілька пробілів (або ENTER). 

Виконання макросу може не відновити після першого уведення в 

наступних випадках: 

- при завданні режиму об'єктної прив'язки перед вказівкою крапки; 

- при використанні координатних фільтрів X/Y/Z виконання 

відновляється тільки після одержання всіх координат; 

- при звертанні до команди Select виконання відновляється тільки 

після закінчення вибору об'єктів; 

- якщо користувач у відповідь уводить ім'я прозорої команди, 

виконання відновляється тільки після її завершення й одержання 

відповіді на первісний запит; 

- якщо користувач у відповідь вибирає іншу команду (для завдання 

опцій або виконання до прозорої команди), вихідний макрос 

припиняється доти, поки не буде завершений знову обраний. Потім 

виконання макросу буде продовжено. 

ПРИМІТКА Для забезпечення правильності  виклику команди з пункту 

меню необхідно, щоб системні змінні PICKADD і PICKAUTO мали 

значення 1 і 0 відповідно.   
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Таблиця. 5.2. Застосування спеціальних символів у рядках меню 

Символ Опис Клавіша 

; Кінець команди імітує натискання клавіші <Enter>. 
Використовується в кінці макросу 

<Enter> 

< > 
пробіл 

Імітує натискання клавіші <Enter>. 
Використовується всередині макросу. 

<Space> 

\ Пауза для уводу користувачем даних  
+ Продовження макросу на наступному рядку  
^ Натискання клавіші <Ctrl> <Ctrl> 
^C Переривання виконання команди <Ctrl>+<C>, 

Esc 
* Повторне виконання макросу  
*^^С Повторне виконання макросу зі збереженням 

параметрів макросу 
 

=* Показ та затримка на екрані графічного, 
спадаючого та контекстного меню 

 

$ Признак виклику розділу меню або виразу мови 
DIESEL 

 

& Признак "гарячої клавіші. На екрані символ виділяється 
підкресленням. 

 

~ Робить пункт недоступним для виконання. Зображує сірим
 кольором. 

 

!. Малює «галку» перед пунктом  
\t Здвигає текст після символу до правого краю вікна  
_ Виклик оригінальної команди пакету ( англійською 

мовою) 
 

^P Відміна  відображення команд макросу в 
командному рядку. 

 

Таблиця. 5.2. Продовження 
single Використовується для однократної дії команд, які в 

звичайному режимі продовжують виконуватись доки 
користувач не натисне не натисне Esc (Copy,  Move , Erase)
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Приклад 5.1.  Розшифрування пункту меню 

ID_ArcStCeAn [S&tart,Cen,Ang ]^C ^C_arc \_c \_a 

 ПОЯСНЕННЯ. 

Наведений пункт меню задає малювання дуги за початковою точкою 

дуги, точкою її центру та охоплюючого кута дуги. 

ID_ArcStCeAn  - внутрішній ідентифікатор пункту меню. 

S&tart,Cent, 

Ang  

- текст, що буде зображено на екрані в пункті меню. 

^C ^C   

 

- завершує виконання того, що виконувалось до 
виклику пункту меню. 

_arc   - викликає команду малювання дуги ARC . 

Space (пробіл) - еквівалентно натисканню  Enter після набору  arc у 
командному рядку.  

\  - дозволяє користувачеві задати початкову точку. 

_c - задає режим малювання дуги через центр. 

Space (пробіл)  - еквівалентно натисканню  Enter після набору  c у 
командному рядку.  

\  - дозволяє користувачеві вказати точку центру дуги . 

_a   - задає режим малювання дуги по куту. 

 
5.1.3.   Засоби навігації по меню 

Для пересування по меню застосовується наступна конструкція  

$X=Y, де 

          X- кодована назва розділу меню, у якому передбачається зробити 

зміни, 

          Y- ім'я (псевдонім) підрозділу, що задано в рядку із символами "*". 

Для позначення розділу меню застосовуються наступні назви: 

B1-B4  - для розділів меню дигітайзера; 

A1-A4 - для розділів меню системної миші; 

P0-P16 - для розділів спливаючих меню; 
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I            - для графічних меню; 

S           - для екранного меню; 

T1-T4   - для меню планшета; 

M          - для позначення виразів мови DIESEL; 

G         - для позначення групи меню. 

Для повертання на один рівень меню вгору застосовується запис   

$Х= 

Для передачі керування меню рекомендується вказувати перед 

назвою меню назву групи меню, особливо, якщо елементи знаходяться в 

різних файлах. 

Для доступу до пункту меню застосовується формат 

$Х.n=xxx, де 

Х – назва меню, n – номер пункту (рядка) меню, ххх – символ визначення 

дії (див. табл.5.2). 

До пунктів  спадаючих та контекстних меню можна звертатися 

двома способами: відносно й абсолютно.  При відносній адресації 

вказуються група адаптації й код елемента (рядка). При абсолютній 

адресації вказується абсолютне положення пункту в ієрархії меню. 

Виробником рекомендується використовувати відносну адресацію. 

Щоб виконати відносну адресацію на підставі групи адаптації й 

ідентифікатора елемента, використовується функція AutoLISP «menucmd». 

За допомогою наступного синтаксису виконується адресація елемента 

меню на підставі коду елемента. Наприклад, 

(menucmd "група_меню.код_елемента=значення") 
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Приклад 5.2.  Відключити пункт меню з ідентифікатором ID_Line. 

ПОЯСНЕННЯ. 

(menucmd "Gsample.ID_Line=~") 

Макрос складається з функції  AutoLISP menucmd . Аргументом 

функції є рядок  

"Gsample.ID_Line=~".  

Ліва частина аргументу включає службовий символ “G”, назву групи 

“sample”, у якій перебуває необхідний елемент , крапку, зазначений 

ідентифікатор самого пункту меню “ID_Line”. Праворуч знаходиться 

службовий символ відключення пункту меню» ~”. 

 

5.1.4. Меню дигітайзерів 
У меню дигітайзерів немає ні тегів, ні пояснюючого тексту. Кожен 

рядок меню описує дії, що приписані відповідній клавіші дигітайзера.  

***BUTTONS1 

; Перша (ліва) клавіша Кінець вводу <Enter> 

^C ^C Друга клавіша Переривання команди  

^B Третя клавіша Перемикання режиму 

Snap 

У меню налічується стільки рядків, скільки клавіш має дигітайзер. 

5.1.5.  Спадаючі меню 
Спадаючі меню можна вважати основними. Спадаючи меню 

розташовані зверху екрана на системній панелі. 

Рядок опису спадаючого меню має повну структуру.  

У полі “текст” можна використовувати символи  “--“ для 

оформлення панелі меню. Це призводить до появи пустого рядка. Поява 

символу “&” перед літерою тексту вводить “гарячу клавішу” <Alt+ літера> 

для доступу до даного пункту меню. 
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Спливаюче меню може мати ієрархічну побудову. Підменю, що 

виводяться в особистому вікні позначаються спеціальними символами: 

->      Позначення початку підменю 

<-      Позначення кінця підменю 

<-<-  Позначення кінця кількох підменю 

 

ПРИКЛАД 5.3. Пояснити структуру  спадаючого меню "АВ2"що 

зображено на рис.5.3. 

 

***POP12 

**AB2 

ID_AB2           [&AB2 ]                             Рис. 5.3. Меню до прикладу 5.3. 

ID_SpecEdits            [->&Special Edits ]    

           ID_MoveRight   [&Move .1 Right ]^C ^C_select \_move _previous;.1,0 ; 

 ID_Plinewdth           [<-&Pedit .1 ]^C ^C_pedit \_w .1 ; 

[--] 

ID_4circles      [&4 circles ]_circle 2,2 1.5 _circle 6,2 1.5 _circle 10,2 1.5 _circle 

14,2 1.5 

ID_Cleanup     [&Clean up ]^C ^C_chprop _all ;_c _bylayer ;_layer _f no-plot 

;_qsave 

ID_Align         [&Align ]^C ^C_align 

ПОЯСНЕННЯ. 

**AB2 – синонім розділу 12 спадаючих меню РОР12, 

Перший рядок задає тег меню АВ2 та текст “АВ2”, що буде виведено 

на панель спадаючих меню. При цьому задається комбінація “гарячих 

клавіш” <Alt+A> для швидкого виклику цього меню. Другий рядок 

позначає початок підменю з назвою “ Special Edits ”. При виборі цього 

пункту меню відкриється нове вікно спадаючого меню. Зміст цього вікна 
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завдано в наступних рядках опису. У новому вікні буде два пункти “ Move 

.1 Right ” та “ Pedit .1 ”. Ознакою кінця підменю є символ “<-” у полі 

тексту другого пункту підменю. Пункт “ Move .1 Right ” завершує 

команду, що виконується, запускає діалог команди вибору об'єктів. Після 

вибору об'єктів користувачем, вони зсуваються відносно свого положення 

на 0.1 вправо. Пункт “ Pedit .1 ” запускає команду редагування полілінії. 

Після завдання полілінії користувачем її товщина встановлюється 0.1. За 

допомогою символу [--] у п'ятому рядку екран меню розбивається на дві 

логічні області.  Пункт “4 circles ” автоматично малює чотири кола 

радіуса 1.5 із центрами відповідно (2,2), (6,2), (10,2) та (14,2). 

partial menus 

5.1.6. Графічні меню 
 Графічні меню орієнтовані на роботу зі «слайдами». Основне 

призначення графічних меню - надати користувачеві можливість вибору 

зображення, а не тексту. Можна створювати, редагувати або додавати нові 

зображення й графічні слайди. Діалогове вікно графічного меню 

відображає слайди групами по 20, а також список із лівої сторони, де 

відображаються імена зв'язаних зі слайдами файлів або відповідний текст. 

Якщо діалогове вікно зображень містить більше 20 слайдів, додаткові 

слайди додаються на нову сторінку.  

Будь-який слайд, створений програмою AutoCAD, може бути 

використаний у якості малюнка. При підготовці слайдів для графічних 

меню необхідно приймати до уваги наступні рекомендації. 

Слайди повинні бути як можна більше простими. При відображенні 

великої кількості складних символів використовуйте прості, пізнавані 

зображення, а не повні перетворені копії. 

При створенні слайда зображення варто заповнити формованим 

зображенням весь екран, перш ніж викликати команду створення слайду. 
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Не слід використовувати зображення як символи яких-небудь 

абстрактних понять. Фрагменти мозаїки, насамперед, служать для вибору 

графічних символів. 

 Перший рядок опису графічного меню вміщує назву меню в полі 

“текст”, що виводиться згори вікна меню. Інших полів у першому рядку 

немає. Структура інших рядків опису графічного меню також відрізняється 

від стандартної. 

Рядки опису графічного меню не мають поля “тег”. Поле “текст” у 

них має особливий синтаксис. Можливо використання одного із шести 

способів заповнення цього поля (див. Табл. 5.3).  

Таблиця. 5.3. Способи заповнення поля "текст" графічного меню 

1 [<слайд>] Виводить зображення з файлу <слайд> у 
графічному полі 

2 [<слайд>, <текст>] Виводить зображення з файлу <слайд> у 
графічному полі та напис <текст> у 
текстовому списку 

3 [<бібліотека>(<слайд>)] Виводить зображення з файлу <слайд> із 
бібліотеки <бібліотека> у графічному полі 

4 [<бібліотека>(<слайд>,  
<текст>)] 

Виводить зображення з файлу <слайд> з 
бібліотеки <бібліотека> у графічному полі 
та напис <текст> у текстовому списку 

5 [<пусто>] Виводить розподільчу лінію в текстовому 
списку 

6 [  <текст>] Виводить напис у текстовому списку. 
 

 

Суфікси файлів SLD, SLB можна не вказувати. 

 Графічні та спадаючи меню мають особливість. Вони закриваються 

відразу після вибору якогось пункту їхнього меню. Для того,  залишити 

меню цього типу на екрані необхідно для виклику застосувати наступну 

конструкцію 

$X=Y $X=* 
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ПРИКЛАД 5.4. Пояснити структуру 

графічного меню  "image_3DObjects" (рис. 

5.4). 

***IMAGE 

**image_3DObjects 

[3D Objects ] 

[Box3d,Box3d]^C ^C_ai_box                  Рис. 5.4. Графічне меню з прикладу 5.4 

[Pyramid,Pyramid]^C ^C_ai_pyramid 

[acad(Wedge,Wedge)]^C ^C_ai_wedge    

[acad(Dome,Dome)]^C ^C_ai_dome               

 [acad(Sphere,Sphere)]^C ^C_ai_sphere 

[acad(Cone,Cone)]^C ^C_ai_cone 

[acad(Torus,Torus)]^C ^C_ai_torus 

[d:\acad\acad(Dish,Dish)]^C ^C_ai_dish 

[d:\acad\acad(Mesh,Mesh)]^C ^C_ai_mesh 

 

ПОЯСНЕННЯ. 

Перший рядок опису задає назву "3D Objects" , що розташовується 

зліва вгорі на екрані меню. 

Наступні рядки викликають переривання команди, що виконується 

на поточний час, та малювання каркасних поверхонь відповідно: "_ai_box" 

- прямокутного паралелепіпеду, "_ai_pyramid" - піраміди, "ai_wedge" - 

клину, "ai_dome" -чаші, "ai_sphere"- сфери, "ai_cone" - конуса, "ai_torus" - 

тора, "ai_dish" - перегорнутої чаші, "ai_mesh" - сітки. Усі рядки мають 

подвійне керування: напис у лівій частині поля меню та графічне 

зображення в правій частині. 
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 Відмінність складається в засобах відображення пунктів на полі 

меню.  

Рядки команд паралелепіпеда та піраміди для графічного зображення 

використовують файли слайдів "Box3d.sld" та "Pyramid.sld", що 

розташовані в основній директорії.  Рядки команд клину, чаші, сфери, 

конуса та тора для графічного зображення використовують слайди 

"Wedge" та "Dome" ,"Sphere",  "Cone",  "Torus" із бібліотеки  

"acad.slb", що розташована в основній директорії. Рядки команд 

перегорнутої чаші та сітки використовують слайди "Dish" та "Mesh" із 

бібліотеки  "acad.slb", що розташована в директорії "d:\acad\". 

 

5.1.7. Кнопочні меню (toolbar) 
Кнопочне меню має три різновиди кнопок:  

 звичайні кнопки ("Button") виконання команд, 

 кнопки панелей ("Flyout"), що мають чорний трикутник у 

нижньому куті,  

 спеціальні кнопки стандартних меню  ("Control"). 

 

Натискання кнопки панелі ("Flyout") викликає появу схованої панелі  

(таку побудову мають панелі пакета "КОМПАС" ) 

Розділ  *** Toolbars містить описи кнопочних панелей пакета. 

Опис кожної кнопочної панелі має наступний формат. 

**назва 

<ідентифікатор-тег> [_Toolbar (<заголовок>, <орієнтація>, 

<видимість>, <x>,<y>,<ряди> )] 

<ідентифікатор-тег> [_Button <підказка>, <піктограма16>, 

<піктограма24> )] 

<ідентифікатор-тег> [_Control (<тип> )] 
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<ідентифікатор-тег> [_Flyout (<підказка>, <піктограма16>, 

<піктограма24>,<тип>, <панель> )] 

Загальні параметри: 

назва - назва розділу в меню. Звичайно пишеться латиницею 

та починається з префіксу "ТВ_". 

ідентифікатор

-тег  

- унікальний ідентифікатор, що задається користувачем. 

Звичайно  для панелі має вигляд "ID_Tbxxxx", для 

звичайної кнопки - "ID_xxxx", для кнопки панелі - 

"ID_Ctrlxxxx".   

 

Параметри опису панелі Toolbar. 

заголовок - текст у лапках, що виводиться на панелі 

орієнтація - місце знаходження панелі: 

_Floating - панель знаходиться всередині вікна креслення. 

Її координати визначено в полях <x>, <y>. 

_Top, _Bottom, _Right, _Left - панель фіксована 

відповідно згори, внизу, справа, зліва відносно вікна 

креслення. 

видимість _Hide - панель видима  _Show - панель вимкнуто  

x, y - положення панелі відносно вікна креслення. 

ряди - число, що показує скільки рядів займають кнопки на 

панелі в "плаваючому стані". 

 

Параметри опису звичайної кнопки Button. 

підказка - текст у лапках, що виводиться, коли миша 

знаходиться на кнопці 

піктограма16,24 - файл графічного зображення *.bmp. розміром 15х16 
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та 24х22. Перший використовується для зображення 

малих кнопок, другий - великих. 

 

Параметри кнопки списків Control. 

тип - визначає тип списку. Може мати значення:  

_Color - діалог вибору кольору, 

 _Dimstyle - діалог вибору типу розмірів,  

_Layer - діалог вибору шару, 

 _Linetype - діалог вибору типу лінії, 

 _View - діалог вибору виду 

 і т.д. 

 

Параметри опису кнопки панелі Flyout. 

підказка - текст у лапках, що виводиться, коли дигітайзер 

знаходиться на кнопці 

піктограма16,24 - файл графічного зображення *.bmp. розміром 15х16 

та 24х22. 

тип _OwnIcon - зображення кнопки панелі залишається 

постійним 

_OtherIcon - кнопка має вигляд останньої натиснутої 

кнопки. 

панель - назва панелі, яку треба вивести на екран. 

 

ПРИКЛАД  5.5. Пояснити структуру опису кнопочної панелі. 

***TOOLBARS 

**TB_MYTOOLBAR 

ID_TbMy      [_Toolbar("_Пример", _Top, _Show, 0, 20, 1)] 

ID_CtrlLinet [_Control(_Linetype)] 
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             [--] 

ID_LineDraw  [_Button("Линия", ICON_16_LINE, 

ICON_24_LINE)]^C^C_line 

ID_CompLine  [_Flyout("Сл.линии", "c:/acad/ICON16_clin", 

"c:/acad/ICON24_clin", _OwnIcon, ACAD.TB_MYLIN)] 

ID_Circ      [_Flyout("Круги", "c:/acad/ICON16_cir", "c:/acad/ICON24_cir", 

_OtherIcon, ACAD.TB_MYCIR)] 

**TB_MYLIN 

ID_TbMyL     [_Toolbar("", _Floating, _Hide, 120, 350, 2)] 

ID_Plin      [_Button("Полилиния", ICON_16_PLINE, 

ICON_24_PLINE)]^C^C_pline 

ID_Trac      [_Button("Трасса", ICON_16_TRAC, 

ICON_24_TRAC)]^C^C_trace 

**TB_MYCIR 

ID_TbMyC     [_Toolbar("", _Floating, _Hide, 140, 350, 2)] 

ID_Cir       [_Button("Окружность", ICON_16_CIRC, 

ICON_24_CIRC)]^C^C_circle 

ID_El        [_Button("Эллипс", ICON_16_EL, ICON_24_EL)]^C^C_ellipse 

 

ПОЯСНЕННЯ. 

Панель має ім'я  «Пример». Ця назва буде використовуватись у вікні 

керування панелями для ідентифікації. Панель видима, розташована 

горизонтально згори поля креслення. Вертикальна координата має 

значення 20, тому панель розташована в другому рядку після якоїсь іншої, 

що знаходиться згори. На панелі знаходяться 4 органи керування: 

стандартне випадаюче меню, стандартна кнопка та дві кнопки панелі. 

Стандартне випадаюче меню відокремлено від інших кнопок елементом 

оформлення. 
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Перша кнопка - стандартне випадаюче меню, що задає тип лінії. Тип: 

Control - Linetype. Друга кнопка - стандартна. Тип: Button.  Графічні 

зображення ICON_16_LINE, ICON_24_LINE знаходяться в стандартній 

бібліотеці АВТОКАДА. Текст підказки: Линия. При натисканні кнопки 

виконується команда креслення лінії LINE. Третя кнопка - кнопка панелі. 

Тип: Flyout. Графічні зображення знаходяться в бінарних файлах 

"c:/acad/ICON16_clin", "c:/acad/ICON24_clin" формату  bmp. Зображення 

кнопки не змінюється. Текст підказки: Сл.линии. При натисканні кнопки 

керування передається спливаючій панелі TB_MYLIN. 

Панель TB_MYLIN - плаваюча (Floating). Вона невидима доки 

кнопка Сл.линии не буде натиснута. При відкритті спливає під кнопкою 

Сл.линии   (координати 120,350), має вертикальну орієнтацію, займає 2 

рядки. Вміщує дві звичайні кнопки: перша кнопка виконує команду 

креслення полілінії PLINE, друга - траси - TRACE. Графічні зображення 

обох кнопок знаходяться в стандартній бібліотеці АВТОКАДА. 

Четверта кнопка - кнопка панелі. Тип: Flyout. Графічні зображення 

знаходяться в бінарних файлах "c:/acad/ICON16_cir", "c:/acad/ICON24_cir" 

формату  bmp. Зображення кнопки має вигляд тієї кнопки, що була 

натиснута останньою. Текст підказки: Круги. При натисканні кнопки 

керування передається спливаючій панелі TB_MYCIR. 

Панель TB_MYCIR - плаваюча (Floating). Вона невидима доки 

кнопка Круги не буде натиснута. При відкритті спливає під кнопкою Круги  

(координати 140,350), має вертикальну орієнтацію, займає 2 рядки. Уміщує 

дві звичайні кнопки: перша кнопка виконує команду креслення кола 

CIRCLE, друга - еліпса - ELLIPSE. Графічні зображення обох кнопок 

знаходяться в стандартній бібліотеці АВТОКАДА. 
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ПРИКЛАД 5.6. Написати фрагменти рядків меню, за допомогою яких  

у головному меню додається спливаюче меню з назвою 

MY, що складається із двох пунктів (Див. рис. 5.6). 

Перший пункт "Switch р1", другий пункт  "Switch s".  

Рис. 5.6. Вигляд меню прикладу 5.6 

Перший пункт заміняє підменю FILE на підменю  Mu. Другий пункт  

перемикає екранне меню на сторінку S_MY. В екранному  меню по рядку 

"Перемикання" викликається розділ із назвою S_MY та одночасно 

відкривається графічне меню з назвою I_MY . 

 

ПОЯСНЕННЯ. 

Уводимо в групі опис нового спадаючого меню My із завданням 

розділу POP18, нового падаючого меню Mu, екранного S_MY та 

графічного меню I_MY. 

Опис спадаючого меню My.   

Для передачі керування підрозділу з ім'ям Mu у першому 

спливаючому меню записуємо перший рядок :  

ID_My1   [Switch р1]  $P1=Mu. 

Для передачі керування в екранному меню підрозділу з ім'ям  S_MY 

записуємо другий рядок:  

ID_My2   [Switch s]  $S=ACAD.S-MY. 

Опис екранного меню S-MY. 

Додаємо до опису головного екранного меню S рядок:  

[Перемикання ]   $S=S_MY $I=I_MY 
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5.2.  «Інтегрований» опис меню 
 

5.2.1. Редактор адаптації інтерфейсу користувача 
 Для створення й зміни елементів інтерфейсу в «інтегрованих» меню 

використовується діалогове вікно адаптації.  Усі адаптації виконуються за 

допомогою інтерфейсу програми в редакторі адаптації інтерфейсу 

користувача (РАІК). 

Виклик проводиться пунктом “tools - customize - interface” 

головного меню,  пунктом “customize” контекстного меню кнопкових 

панелей, командою CUI. Всі настроювання зберігаються у файлах  *.cui, 

*.cuix.  Файл адаптації інтерфейсу користувача (АІК) на основі XML 

заміняє тестові файли опису інтерфейсу, що використовувалися у версіях, 

що передують AutoCAD 2006.  

Файл адаптації XML, у якому зберігаються дані про адаптацію 

заміняє файли MNU, MNS і MNC. Файли MNL, MNR залишені без змін. 

Файли АІК можуть бути основними,  частковими або 

корпоративними. Призначення файлу АІК визначає порядок його 

завантаження. Елементи інтерфейсу користувача можна передавати між 

файлами АІК. 

Основний файл адаптації - файл АІК з можливістю запису в нього, 

який визначає більшу частину елементів інтерфейсу користувача 

(включаючи стандартні меню, панелі інструментів, клавіші швидкого 

запуску й т.д.). Основний файл АІК завантажується першим автоматично 

при запуску AutoCAD. 

Файл часткової адаптації - будь-який файл АІК, що не визначений як 

основний файл. Часткові файли АІК можна завантажувати й 

вивантажувати в міру необхідності під час сеансу роботи з малюнком.  

В «традиційних» меню для ідентифікації групи інтерфейсних 

елементів використовувалося поняття  групи меню (menugroup). В 
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«інтегрованих» меню використовується термін «група адаптації». Ця назва 

відповідає імені, яке вказується у відповідному вузлі дерева об’єктів 

редактора інтерфейсу.  

Редактор адаптації інтерфейсу користувача (РАІК) дозволяє 

виконувати наступні операції з файлами адаптації: 

 заново створювати нові файли АІК; 

 зберігати існуючі файли АІК з іншим ім'ям; 

 переносити адаптації з одного файлу АІК в інший; 

 переносити адаптацію з файлу MNS або MNU; 

 скидати й відновлювати файли АІК; 

 завантажувати файл АІК як частковий файл АІК; 

Редактор адаптації дозволяє виконувати наступні дії: 

 додавати або змінювати кнопкові панелі інструментів і меню 

(включаючи контекстні меню, графічні меню, меню планшета, 

кнопки дигітайзерів, комбінації клавіш швидкого виклику); 

 створювати або змінювати робочі простори (workspace);  

 призначати команди для різних елементів інтерфейсу користувача; 

 створювати або змінювати макроси команд пакета, рядків DIESEL, 

програм LISP; 

 створювати або змінювати псевдоніми (редагувати файл *.pgp); 

 створювати спливаючі підказки; 

 створювати текст опису команди/кнопки в статусному рядку. 

Повідомлення довідки рядка стану - це елементарні описові 

повідомлення, які відображаються в рядку стану (у нижній частині 

області малювання) при наведенні пристрою, що вказує, на параметр 

меню або кнопку панелі інструментів; 
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У версії 2007 можна додатково додавати або змінювати графічні 

кнопкові панелі інструментів (dashboard). 

У версіях вище 2009 можна додатково додавати або змінювати 

 операції, виконувані по подвійному клацанню, 

 панель інструментів швидкого доступу. швидкі властивості, 

 панелі стрічки, вкладки стрічки.  

 підказки для роловерів. 

Вікно редактора адаптацій (див. рис. 5.7) має дві закладки: закладку 

модифікації інтерфейсу Customize  і закладку роботи з файлами АІК  

Transfer. 

 Закладка Customize (див. рис.5.8) має ліворуч дві панелі: 

”Customization in …”  і ”Commаnd List”. Елементи інтерфейсу 

користувача відображаються у вигляді дерева в панелі "Customization in 

...". Доступні команди пакета відображаються у вигляді списку в панелі 

”Commаnd List”.   

 

 

 

Рис. 5.7. Вигляд редактора адаптацій                      Рис. 5.8. Вигляд дерева об'єктів  

(версія 2006)                                                               інтерфейсу (версія 2010) 
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Праворуч у закладці  розташована панель властивостей “Properties”.  

Відображає властивості елементів інтерфейсу, якщо в дереві елементів  

обрано об'єкт, і склад робочого простору “Workspace Content” , якщо  в 

дереві  обраний вузол  Workspace. Склад властивостей залежить від типу 

об'єкта. Властивості, відбивані в панелі, відповідають описам об'єктів у 

файлах «традиційного» опису. На відміну від «традиційного» опису 

ідентифікатори (атрибути, коди: ID_xxx) об'єктам привласнюються 

автоматично пакетом і користувач змінити їх не може.    

 

5.2.2. Команди, кнопки 
Користувач може редагувати наявні команди й створювати нові 

команди. На панелі  відображається основний список команд, 

завантажених у програму. Команди із цього списку можна додавати в 

панелі інструментів, меню й інші елементи інтерфейсу користувача. При 

зміні властивостей команди в основному списку або в області структури 

властивості команди змінюються у всіх елементах інтерфейсу користувача. 

Можна створити нову команду заново або відредагувати властивості 

існуючої команди. При створенні або редагуванні команди задаються такі 

її властивості, як ім'я, опис, макрос, код елемента (тільки для нових 

команд) і велике або мале зображення. 

При зміні будь-яких властивостей команди в панелі "Список 

команд" команда обновляється для всіх елементів інтерфейсу, що 

посилаються на команду. 

 

Створення команди (кнопки) 

Для створення нової команди в панелі ”Commаnd List”  необхідно 

натиснути кнопку "New". Нова команда під ім'ям Command1 відобразиться 
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в списку панелі ”Commаnd List”. На правій панелі  Properties 

відображаються властивості команди і її піктограма для графічного 

відображення в меню або на кнопковій панелі.  

Властивості команди в основному повторюють відповідні поля 

«традиційного» опису інтерфейсу. 

Поле "Name (Ім'я)" - ім'я команди. Це ім'я буде відображатися як 

спливаюча підказка (hint)  або ім'я меню при виборі команди. 

Поле "Description (Пояснення)" - текстове пояснення для команди. 

Це пояснення буде відображатися в статусному рядку стану, якщо 

курсор наведений на кнопку панелі інструментів або елемент меню. 

Поле "Macro (Макрос)" - макрос для команди (кнопки, пункту 

меню). 

Поле "Element ID (тег, код елемента) - ідентифікатор команди  для 

нових команд. Код елемента існуючої команди змінити не можна.  

В версіях, старших за 2006 можна створювати нову команду в 

будь якому файлі АІК, що завантажені. Для цього треба перед операцією 

створення команди обрати активним потрібний файл адаптації зі списку 

"Customization in ...". В версії 2006 нова команда приписується групі 

головного файлу АІК.  

Праворуч над панеллю властивостей знаходиться панель зображення 

піктограми команди/кнопки.  

 

Створення й редагування піктограм 

Пакет  надає набір стандартних зображень для команд/кнопок. Є 

можливість створювати користувальницькі зображення для команд/кнопок 

виклику користувальницьких макросів. Для цього можна відредагувати 

одне з уже наявних зображень або створити нове із самого початку. 
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Зображення піктограми можна зберегти тільки у форматі BMP (*.bmp, 

*.rle, або *.dib). 

Файли BMP повинні бути збережені в одній папці з файлом АІК, на 

яку в ньому є посилання. 

В описах кнопок як параметри мале зображення й велике зображення 

можна використовувати як імена значків із файлу ресурсів, так і імена  

растрових картинок користувача. Малі зображення повинні мати розмір 16 

x 16 пікселів. Великі зображення повинні мати розмір 32 x 32 пікселів. 

Розмір зображень, що не відповідають зазначеним значенням, змінюється 

відповідно до них. 

Для переприсвоєння зображення з наявної стандартної бібліотеки 

досить просто вибрати піктограму із представлених. Для зміни наявного 

або створення нового зображення варто натиснути кнопку “Edit”, 

відредагувати зображення в редакторі, що відкрився, і  вийти з редактора зі 

збереженням змін. 

У версіях, старших за 2007 можна імпортувати піктограму 

користувача в стандартну бібліотеку. Для цього треба обрати пункт 

”Import Image” контекстного меню піктограм бібліотеки. 

 

Засоби редагування зображень піктограм 

Для редагування й створення зображень використовуються кнопки, 

на яких зображені олівець, пряма лінія, коло й ластик. Для вибору кольору 

використовується палітра. Якщо в ній немає потрібного кольору, можна 

натиснути кнопку "More (Інші)", щоб вибрати колір в “True Color Tab 

(Select Color Dialog Box)”. 

Кнопка із зображенням олівця фарбує окремі піксели в обраний 

колір.  
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Кнопка із зображенням лінії використовується для побудови ліній 

обраного кольору.   

Кнопка із зображенням кола використовується для побудови 

окружностей і еліпсів обраного кольору.  

Кнопка "Save (Зберегти)"  зберігає зображення. 

Кнопка "Save  as (Зберегти як)"  зберігає зображення під іншим 

ім'ям. 

Редагування команди 

У панелі "Command list" або в дереві об'єктів виберіть команду, що 

потрібно відредагувати. У панелі відобразяться властивості команди. 

Проведіть необхідні виправлення. 

 

Переміщення команди (кнопки) в об'єкти інтерфейсу 

Розміщення команди (кнопки) у меню, кнопковій панелі проводиться 

переміщенням обраної команди зі списку команд  на необхідний елемент 

інтерфейсу в дереві об'єктів.  

Видалення команди (кнопки) проводиться вибором пункту “Delete” 

контекстного меню відповідної команди. 

 

5.2.3. Кнопкові панелі 
Технологія роботи із кнопковими панелями в редакторі АІК 

практично не відрізняється від роботи у версіях пакета до 2006 з 

«традиційним» описом інтерфейсу. 

 

Створення й редагування панелей інструментів 

При створенні панелі необхідно визначити, у яких робочих 

просторах вона повинна відображатися. За замовчуванням нова панель 

відображається у всіх робочих просторах. 
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Створення панелі 

Створення панелі проводиться  вибором пункту “New”  контекстного 

меню вузла “Toolbars” дерева об'єктів РАІК. Пункт реалізує дві дії: 

створення статичної панелі “Toolbar”  і створення плаваючої панелі 

“Flyout”. Нова панель із ім'ям Toolbar1 буде розміщена в дереві. У правій 

панелі Properties відображаються властивості кнопкової панелі. Уведіть 

необхідні дані. Властивості панелі в основному повторюють відповідні 

поля «традиційного» опису інтерфейсу. 

Поля Name, Description, Element ID аналогічні значенням для 

команди. 

Поле "On by default (стан відображення при запуску пакета)": "Show 

(Показати)" або "Hide (Сховати)". Якщо вибрати "Показати", ця панель 

інструментів буде відображатися у всіх робочих просторах. 

Поле "Orientation (Орієнтація)" - "Floating (Плаваюча)", "Up (Верх)", 

"Bottom (Низ)", "Left (Ліворуч)", "Right (Праворуч)". 

Поля "Default X/Y location (Координата X/Y за замовчуванням") 

містить значення координат. Використовуються тільки при першому 

використанні. Надалі змінюється пакетом автоматично. 

Поле "Rows (Рядки)" містить число рядів для панелі, що не 

закріплюється. 

Поле "Aliases (Псевдоніми)" - псевдонім, що може 

використовуватися для керування навігацією по інтерфейсу пакета. 

Розміщення команди (кнопки) у меню, кнопкової панелі проводиться 

переміщенням обраної команди зі списку команд  на необхідний елемент 

інтерфейсу в дереві об'єктів.  

Видалення команди (кнопки) проводиться вибором пункту “Delete” 

контекстного меню відповідної команди. 
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Зміни положення кнопки на панелі проводиться простим 

перетаскуванням зображення кнопки на нове місце. З появою розділової 

смуги можна помістити цю кнопку між двома кнопками. З появою лівої 

стрілки цю кнопку можна помістити під іншою кнопкою. 

У старших версіях пакету повернуто можливість редагування 

панелей перетаскуванням команди/кнопки не тільки на дерево об'єктів, але 

й  безпосередньо на саму панель, як у версіях до 2006 та, наприклад, у 

редакторі Microsoft Word. Так само можна змінювати порядок 

розташування кнопок на панелі. 

 

Додавання або заміна елементів керування (controls) панелі 

інструментів 

Розміщення елементу керування в кнопкової панелі проводиться 

переміщенням обраного елемента зі списку команд  на необхідну панель у 

дереві об'єктів.  

Видалення елементу керування проводиться вибором пункту 

“Delete” контекстного меню відповідного елементу. 

Список доступних для користування елементів керування виводиться  

вибором пункту ”Controls” випадаючого списку ”Categories ”  нагорі 

панелі "Command list" (див. табл. 5.4). 

Таблиця. 5.4. Елементи керування для панелей інструментів 

Елемент керування Опис 

Dim Style Control Керування розмірними стилями.  Список, що 
розкривається, у якому втримується опис 
поточного розмірного стилю. 

Layer Control Керування шарами.  Список, що розкривається, що 
забезпечує керування шарами, що втримувалися в 
малюнку 

Line Type Control Елемент керування типом лінії.  Список, що 
розкривається, у якому знаходяться типи лінії. 
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Таблиця. 5.4. Продовження 
Line Weight Control Елемент керування товщиною лінії. Список, що 

розкривається, у якому втримується опис поточної 
товщини ліній. 

Plot Style Control Елемент керування кольором OPT.  Список, що 
розкривається, у якому втримується опис 
поточного кольору. 

Plot Style Control Керування  стилями друку.  Список, що 
розкривається, у якому втримується опис 
поточного стилю друку. 

Reference Block 
Name Control 

Ім'я блоку посилання. Відображає ім'я зовнішнього 
посилання, входження якої перебуває в стані 
редагування. 

Керування ПСК 
 

Список, що розкривається, у якому втримується 
опис поточної ПСК. 

View Control 
 

Вид.  Список, що розкривається, у якому 
втримується опис стандартних 3D видів.  

 Керування масштабом видового екрана. Список, 
що розкривається, у якому втримуються 
припустимі масштаби видового екрана на аркуші. 

Undo Skinny Button 
Control 

Елемент керування скасування. Кнопка панелі 
інструментів "Стандартна", що скасовує 
попередню дію. 

Redo Skinny Button 
Control 

Елемент управління повтору. Кнопка панелі 
інструментів "Стандартна", при натисканні на яку 
повторюється попередня дія. 

Text Style Control Стиль тексту. Список, що розкривається, у якому 
станавливаются настроювання поточного 
текстового стилю. 

Table Style Control Керування стилями таблиць.  Список, що 
розкривається, у якому станавливаются 
настроювання поточного стилю таблиць. 

Named View Control Елемент керування іменованих видів. Список, що 
розкривається, у якому відображаються іменовані 
види. 

Workspace Control Керування робочими просторами Список, що 
розкривається, у  якому встанавливаются 
настроювання поточного робочого простору 

 



57 
 

5.2.4. Меню 
Кожне меню, що розкривається, може містити до 999 команд. Кожне 

контекстне меню може містити до 499 команд. Обмеження числа команд 

поширюється на всі меню відповідно до рівнів ієрархії. Якщо число 

команд перевищує зазначені межі, програма ігнорує зайві команди.  

Спадаючим меню можуть бути привласнені псевдоніми (Aliases) з 

номерами в межах від POP1 до POP499. Меню із псевдонімами POP1-

POP16 завантажуються за замовчуванням при завантаженні пакета. Для 

відображення інших меню вони повинні бути додані в робочий простір. 

ПРИМІТКА При створенні меню необхідно визначити, у яких робочих 

просторах воно повинне відображатися. За замовчуванням нове меню 

відображається у всіх робочих просторах. 

 

Створення спадаючих меню 

Для створення меню, що розкривається, варто скористатися пунктом 

“New” контекстного меню вузла меню дерева об'єктів  і таким же пунктом 

обраного в дереві меню - для створення підміню. Після закриття вікна 

контекстного меню нове меню/підміню (під ім'ям Menu1) буде поміщено в  

дерево. Зміст властивостей меню аналогічний кнопковим панелям і 

«традиційному» опису. 

У полі "Псевдоніми" новому меню автоматично надається псевдонім 

відповідно до числа завантажених меню. Наприклад, якщо меню 

призначений псевдонім POP12, це значить, що вже завантажено 

одинадцять меню. 

Додавання команди до меню, що розкривається, проводиться 

перетаскуванням команди зі списку команд у позицію необхідного меню. 
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Настроювання кнопок миші 

Настроювання кнопок миші проводиться у вузлі “Mouse buttons” 

дерева об'єктів. Можливе настроювання дій по натисканню лівої клавіші 

(Click), комбінації лівої клавіші із клавішею Shift клавіатури (Click+Shift),  

комбінації лівої клавіші із клавішею Ctrl клавіатури (Click+Ctrl),  

комбінації лівої клавіші із клавішами Shift і Ctrl клавіатури 

(Click+Shift+Ctrl).  Дії при «інтегрованій» роботі з мишею аналогічні 

«традиційному» опису. 

Змінити функції, виконувані першою кнопкою будь-якого пристрою, 

що вказує, не можна. 

 

5.2.5. Настроювання “legacy (традиційних)” елементів інтерфейсу 
Терміном “legacy” названо елементи інтерфейсу, які не є основними 

для версій вище 2006, але підтримуються програмою. 

«Традиційні» вважаються: планшетні меню, кнопки планшета, екранні 

меню, графічні меню. 

 

Створення планшетних меню 

Настроювання графічного планшета проводиться у вузлі “Legacy - 

Tablet Menus” дерева об'єктів. Програма здатна розпізнати до 32766 

команд у кожному розділі планшетного меню. Присвоєння зонам планшета 

дій проводиться простим перетаскуванням команди зі списку команд в 

обрану зону планшета. Видалення команд проводиться пунктом очищення 

осередку “Clear Assignment”у контекстному меню, що з'являється в 

обраному осередку планшета. 
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Створення екранних меню 

Керування відображенням екранного меню проводиться в закладці 

“Options - Display” вікна настроювань пакета. Настроювання екранного 

меню виробляються у вузлі “Legacy - Screen Menus” дерева об'єктів. 

Дії при роботі з екранним меню аналогічні з діями зі спадаючим 

меню. Відмінність становлять додаткові властивості наявні тільки в 

екранних меню (див. «традиційний» опис): 

 Start line - початковий рядок; 

 Numbers of lines- число рядків на екрані.  

 

Створення графічних меню 

Настроювання графічного меню проводиться у вузлі “Legacy - Image 

Tile Menus” дерева об'єктів. Дії при роботі із графічними меню аналогічні 

з діями зі спадаючим меню.  

Відмінність становлять додаткові властивості наявні тільки в 

екранних меню (див. «традиційний» опис): 

 Name -  текст у списку пунктів меню (використовується з АІК типу 

2, 4, 6 таблиці 5.3) 

 Slide library - бібліотека слайдів (використовується з АІК типу 3,4 

таблиці 5.3) 

 Slide      -   слайд ( використовується з АІК типу 1,2 таблиці 5.3) 

 

5.2.6.  Часткові файли АІК (partial CUI Files) 
Часткові файли адаптації можна створювати, завантажувати й 

вивантажувати в міру необхідності. Завантаження й використання 

часткового файлу АІК дозволяють створювати й змінювати більшість 

елементів інтерфейсу (панелі інструментів, меню й т.д.) в окремому файлі 

АІК без необхідності імпорту адаптацій в основний файл АІК. Порядок 
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часткових файлів АІК у вузлі " Partial Customization Files"  дерева 

елементів інтерфейсу визначає порядок їхнього завантаження в програму. 

Ієрархію в дереві можна змінювати для зміни порядку завантаження.  

Для завантаження часткового файлу АІК необхідно вибрати пункт  

”Open” списку, що випадає, завантажених файлів АІК,  кнопку 

”Load Partial Customization File” нагорі  панелі "Customization …"  або 

пункт ”Load Partial Customization File” контекстного меню вузла ”Partial 

Customization Files” дерева об'єктів. 

ПРИМІТКА. При завантаженні часткового файлу АІК основний файл 

АІК ігнорує інформацію про його робочий простір (меню, панелі 

інструменти, що закріплюються вікна). Для додавання вмісту робочого 

простору із часткового файлу АІК в основою файл АІК необхідно 

перемістити робочий простір.  

Якщо ім'я групи адаптації часткового файлу АІК, якому необхідно 

завантажити, збігається з ім'ям групи адаптації основного файлу АІК, ім'я 

групи адаптації необхідно змінити. У діалоговому вікні "Адаптація" 

відкрийте файл АІК, виберіть ім'я файлу й клацніть правою кнопкою миші, 

щоб змінити його. 

Для вивантаження часткового файлу АІК варто використати пункт 

”Unload xxx.cui” контекстного меню часткового файлу АІК  вузла ”Partial 

Customization Files” дерева об'єктів. 

 

Передача інформації між файлами адаптацій 

Дії проводяться в закладці ”Transfer”  РАІК (див. рис.5.9). 

На закладці розміщені дві файлові панелі. У кожній панелі можна 

створити новий, відкрити існуючий, зберегти існуючий файл АІК. 
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Передача елементів інтерфейсу з одного файлу АІК в іншій 

проводиться простим перетаскуванням елементів з дерева об'єктів   однієї 

панелі на дерево об'єктів іншої панелі. 

 

 

 

 

 

Рис. 5.9. Закладка 

”Transfer”  РАІК 

 

 

 

Якщо робочий простір або панель інструментів, що потрібно 

передати, містить підменю з посиланнями на інше меню або панель 

інструментів, або підміню, розташоване у вихідному файлі АІК, то 

відповідна інформація для цього елемента інтерфейсу також передається. 

Наприклад, при передачі панелі інструментів "Малювання", що містить 

посилання на панель "Вставка", панель "Вставка" також передається. 

Відкриваються файли MNU, MNS або АІК. Зберігаються тільки 

файли АІК. 
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ДОДАТОК А 

Таблиця А.1. Варіанти індивідуальних завдань 
 

Шрифт Штриховка Форма Лінія Ва
ріа
нт 

Тип Кут Роз- 
мір 

№  
(рис. А1) 

Роз- 
мір 

Тип Розмір № 
(рис.А2) 

Розм. 
ел-та 

1 А 0 7 1 3 циліндричність 10х40 1 3 
2 А 75 7 1 5 співвісність 10х40 1 5 
3 А 0 14 1 6 позиції 10х40 1 7 
4 А 75 14 1 10 повного биття 10х40 1 10 
5 Б 0 5 1 12 форми поверхні 10х40 1 12 
6 Б 75 5 2 3 полярізац. 10 2 3 
7 Б 0 10 2 5 захисн. 10 2 5 
8 Б 75 10 2 10 зовн.дзерк. 10 2 7 
9 Б 0 20 2 12 внутр.дзерк. 10 2 10 
10 Б 75 20 2 7 циліндричність 12х30 2 12 
11 А 0 7 3 3 співвісність 12х30 3 3 
12 А 75 7 3 5 симетрії 12х30 3 5 
13 А 0 14 3 7 повного биття 12х30 3 7 
14 А 75 14 3 10 форми поверхні 12х30 3 10 
15 Б 0 5 3 12 полярізац. 15 3 12 
16 Б 75 5 4 3 захисн. 15 4 3 
17 Б 0 10 4 5 зовн.дзерк. 15 4 5 
18 Б 75 10 4 7 внутр.дзерк. 15 4 7 
19 Б 0 20 4 10 циліндричність 15х45 4 10 
20 Б 75 20 5 2.5 співвісність 15х45 4 12 
21 А 0 7 5 4 повного биття 15х45 5 3 
22 А 75 7 5 5 форми поверхні 15х45 5 5 
23 А 0 14 5 7  биття 20х60 5 7 
24 А 75 14 1 4  перетину осі 20х60 5 10 
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Таблиця А.1. Продовження. 

Деталь 
Розміри 

 
Ва
ріа
нт 

№ 
(рис.3) a b c d e f g h j k 

1 1 100 50 30 35 1 30 37 2 10 57 
2 1 110 60 35 40 1 35 42 3 15 62 
3 1 120 70 40 45 1 40 47 4 20 67 
4 1 130 80 45 50 1 45 52 5 25 72 
5 1 140 90 50 55 2 50 57 6 30 77 
6 1 150 100 55 60 2 55 62 7 35 82 
7 2 40 100 35 20 1 30 80 45 15 10 
8 2 45 110 40 25 1 35 90 50 20 12 
9 2 50 120 45 30 2 40 100 55 22 14 
10 2 55 130 50 35 2 45 110 60 24 16 
11 2 60 140 55 40 3 50 120 65 26 18 
12 2 65 150 60 35 3 55 130 70 28 20 
13 2 70 160 65 30 3 60 140 85 30 22 
14 3 10 100 50 5 15 20 30 20 5 12 
15 3 15 110 54 7 17 25 32 22 7 13 
16 3 20 120 62 10 19 30 40 24 10 14 
17 3 25 130 68 12 21 35 42 26 12 15 
18 3 30 140 76 15 23 40 50 28 15 16 
19 3 35 150 80 17 25 45 52 30 17 17 
20 3 40 160 85 20 27 50 60 32 20 18 
21 3 45 170 92 22 29 55 62 34 22 19 
22 3 50 180 97 24 31 60 70 36 25 20 
23 3 55 190 95 26 32 65 72 38 27 21 
24 1 155 95 60 65 2 60 64 8 40 84 
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         Рис.А.1 Типи ліній       Рис.А.2 Типи штриховок 
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Рис.А.3 Ескізи деталей 


