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Наведено рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з 
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технології та інженерія. Надано теоретричні відомості, необхідні для 

роботи в системі AutoCAD, та стандарти ЄСКД для оформлення 

креслеників.   
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 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Розробка проектно-конструкторської і технологічної документації 

неможлива без знання сучасних графічних пакетів підготовки креслень. 

Одним із найбільш розповсюджених і багатофункціональних є пакет 

автоматизованого проектування AutoCAD.  

Дані методичні рекомендації присвячені практичному закріпленню 

навичок роботи у цьому пакеті.  

Мета курсу «Системи автоматизованого проектування в 

хімтехнології» – вивчення правил та надбання практичних навичок 

побудови й читання креслень, необхідних для оволодіння 

загальноінженерними та спеціальними дисциплінами, а також для 

подальшої інженерної діяльності. 

Основними видами завдань лабораторних занять є вправи та графічні 

роботи. Завдання для графічних робіт є індивідуальними. 

При опануванні курсом дисципліни здобувачі вищої освіти повинні 

навчитися працювати з ГОСТами ЄСКД (Єдиної системи конструкторської 

документації), Державними стандартами України (ДСТУ), міжнародними 

стандартами та довідковою літературою. 

Єдина система конструкторської документації (ЄСКД) – комплекс 

державних стандартів, що встановлюють взаємопов’язані правила, вимоги 

та норми по розробці, оформленню та обігу конструкторської 

документації, що розробляється та застосовується на всіх стадіях 

життєвого циклу виробу (під час проектування, розробки, виготовлення, 

контролю, приймання, експлуатації, ремонту, утилізації). 

Система ЄСКД забезпечує взаємообмін конструкторської 

документації без її переоформлення між галузями промисловості та 

окремими підприємствами. Вона дозволяє забезпечити поширення 

уніфікації під час розробки конструкторських проектів промислових 

виробів, спрощення форми документів та скорочення їх номенклатури, 

автоматизоване створення документації та організацію виробництва будь-

якого виробу на підприємстві у найкоротший термін. 

Основне призначення стандартів ЄСКД полягає у встановленні 

єдиних оптимальних правил, вимог та норм виконання, оформлення та 

обігу конструкторської документації, вони поширюються на вироби 

машинобудування та приладобудування.  

Комплексом ЄСКД встановлені єдині правила розробки проектно-

конструкторської документації. Стандартами, які входять до ЄСКД, 

визначені: 

-види виробів; 

-види й комплектність конструкторських документів, стадії розробки 

конструкторської документації, форми, розміри, порядок заповнення 

основних написів і додаткових граф до них; 

-загальні вимоги до виконання текстових документів та їх 

оформлення; 
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-правила виконання групових конструкторських документів; 

-правила побудови, оформлення технічних умов; 

-правила виконання карт технічного рівня та якості; 

-порядок узгодження застосування покупних виробів. 

Відповідно до діючого навчального плану з дисципліни «Системи 

автоматизованого проектування в хімтехнології» передбачаються лекційні 

та лабораторні заняття. До модульного контролю допускаються здобувачі, 

які виконали й захистили графічні роботи. Усі креслення оформляються 

згідно з чинними стандартами, наведеними в додатках.  

Порядок роботи з методичними рекомендаціями: 

1 Уважно прочитати теоретичний матеріал, викладений у посібнику 

та у відповідних розділах монографій, ознайомитися з вимогами 

державних стандартів стосовно питань, що розглядаються. 

2 Дати відповіді на контрольні запитання, наведені в кінці кожної 

теми. 

3 Виконати завдання для індивідуальної роботи. 

4 Виконати завдання контрольної роботи. 

Підсумком вивчення матеріалу є виконання здобувачами вищої 

освіти контрольної роботи. Контрольна робота виконується за варіантами. 

Усі завдання повинні бути виконані відповідно до вимог державних 

стандартів. 
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 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1. 

Основи роботи з графічним редактором AutoCAD. 

 

Мета роботи: навчитися запускати AutoCAD і встановлювати його 

основні параметри. Ознайомлення з основними можливостями пакета 

AutoCAD. 

 

Теоретичні відомості 

Серед систем автоматизованого проектування широкого 

застосування в Україні набув AutoCAD фірми Autodesk. Система 

забезпечує побудову двовимірних і тривимірних зображень, формування 

електронного архіву креслень. Система AutoCAD оперує математичними 

описами об’єктів. Наприклад, відрізок описується координатами двох 

точок, коло – центром і радіусом, дуга – центром, радіусом і центральним 

кутом тощо. 

Усі графічні об’єкти в системі AutoCAD формуються із окремих 

елементів, які можуть називатися графічними примітивами. Система 

AutoCAD містить широкий набір команд для створення графічних 

об’єктів: точка (Точка), відрізок (Отрезок), пряма (Прямая), полілінія 

(Полилиния), багатокутник (Многоугольник), прямокутник 

(Прямоугольник), дуга (Дуга), коло (Круг), еліпс (Эллипс), штриховка 

(Штриховка), розмір (Размер) тощо. 

Будь-який кресленик може бути побудований з використанням 

перелічених примітивів. Об’єкти AutoCAD мають певні властивості: колір, 

тип ліній, належність певному шару. 

Запустити систему AutoCAD можна, скориставшись кнопкою меню: 

Пуск → Все программы → Autodesk → AutoCAD, або двічі 

натиснути лівою клавішею миші по ярлику AutoCAD на робочому столі 

Windows. 

Після запуску відкривається вікно програми AutoCAD. Крім 

стандартних елементів вікна Заголовок, Рядок меню тощо, у вікні є й інші 

елементи, властиві тільки програмі AutoCAD – створюється робочий 

простір (рис. 1). 

Робочий простір – це набір меню, палітр, панелей інструментів і 

панелей, налаштованих на рішення певних задач, таких, як креслення в 

дво- або тривимірному просторі. Користувач легко може створювати 

власні робочі простори, пристосовані для вирішення певних завдань.  

Для зручності побудови програма AutoCAD може перемикатися в 

різні робочі простори – 2D-побудова (плоскі креслення), 3D-моделювання 

(побудова тривимірних моделей) і Класичний AutoCAD (мінімальний набір 

найнеобхідніших інструментів). Вивчення програми AutoCAD доцільно 

починати з робочого простору Класичний AutoCAD (рис. 1), який 

практично не змінюється, починаючи з версії AutoCAD 2004.  

Починаючи з AutoCAD 2009 окрім класичного інтерфейсу в системі 

з’явився стрічковий інтерфейс меню, який реалізує концепцію FUI (Fluent 



7 

User Interface – гнучкий інтерфейс, призначений для користувача), 

запропоновану компанією Microsoft. 

 
Рис. 1. Вікно програми AutoCAD після запуску. 

 

Пункти меню і панелі інструментів представлені у вигляді стрічки 

(ribbon) меню, що складається з безлічі вкладок. Кожна з них включає 

тематичні панелі, які містять набори відповідних інструментів. Такий 

підхід спрощує пошук потрібної команди і дозволяє адаптувати робочий 

простір для ефективної роботи користувача. Стрічку можна розташувати 

як завгодно, мінімізувати або взагалі приховати, якщо необхідно 

максимально збільшити робочий простір. Панелі відділяються від стрічки, 

а також робляться постійно розгорненими, якщо потрібен багатократний і 

швидкий доступ до команд одній або декілька з них. За замовчуванням при 

запуску AutoCAD 2012 відкривається робочий простір 2D Рисование и 

аннотации (Drafting & Annotation). 

До робочого столу (простору) класичного AutoCAD входять такі 

елементи: 

♦ рядок падаючого меню – перший верхній рядок меню; 

♦ стандартна панель інструментів – другий рядок; 

♦ панель шарів і властивостей об’єктів – третій рядок; 

♦ панелі креслення й редагування – колонки зліва; 

♦ панель прив’язок – колонка справа; 

♦ рядок стану – нижній рядок; 

♦ командний рядок – одразу над рядком стану; 

♦ графічне поле кресленика – займає всю решту площі робочого 

столу. 

Ліворуч (але не обов’язково) розміщено панелі інструментів 

Чертить, Изменить. 
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Перша панель містить команди для створення графічних об’єктів, а 

друга – команди редагування (модифікації). 

Середня частина дисплея – це головна зона, у якій відображаються 

всі геометричні побудови, тобто робоча зона кресленика. У графічній 

зоні екрана присутній покажчик миші (графічний курсор) у вигляді двох 

відрізків, які перетинаються і паралельні осям X та Y поточної системи 

координат. Інколи графічний курсор замінюється невеликим квадратом або 

рамкою. 

Графічний курсор – основний інструмент для показу точок чи інших 

примітивів під час побудови й редагування креслеників. Керування 

графічним курсором здійснюється за допомогою миші або з клавіатури. 

Для доступу до часто використовуваних команд, параметрів і 

режимів передбачено набір меню, контекстних меню і панелей 

інструментів. 

Інтерфейс графічної системи AutoCAD призначається для 

спілкування користувача з комп’ютером. Усі дії в AutoCAD виконуються 

за допомогою команд, які можна ввести таким чином: 

1. Використанням панелі інструментів. 

2. Застосуванням падаючого меню. 

3. За допомогою палітр інструментів. 

4. За допомогою динамічного введення. 

5. За допомогою контекстного меню. 

6. Набираючи на клавіатурі команду та її параметри у командному 

рядку. 

Найбільш зручний спосіб введення команд – це використання 

піктограм палітр і панелей інструментів, але вони містять не всі команди. 

Однак будь-яку команду AutoCAD можна набрати за допомогою 

клавіатури в командному рядку. 

 

Падаюче меню системи AutoCAD 

Меню – це графічна структура списку імен, яка дозволяє швидко 

вибирати потрібну команду. 

Для вибору команди в меню і на панелі інструментів 

використовується вказівний пристрій – миша. При цьому ліва клавіша 

миші застосовується для вибору графічних об’єктів і позначення точок на 

кресленику. 

Рядок падаючого меню включає такі пункти: 

♦ Файл (файл) – команди роботи з файлами: відкриття, збереження, 

друк, експорт файлів на інші формати тощо. 

♦ Правка (виправлення) – команди редагування об’єктів AutoCAD 

(відміна останньої дії, поновлення дії, яка була відмінена; використання 

буфера обміну Windows). 

♦ Вид (вид) – команди керування зображеннями на екрані, 

панорамування, тонування, створення та керування видовими екранами, 

встановлення необхідних панелей інструментів. 
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♦ Слияние (злиття) – встановлення блока, посилання, растрового 

зображення тощо. 

♦ Формат (формат) – містить команди, що забезпечують 

налаштування об’єктів AutoCAD: шарів кресленика, кольору, типу й ваги 

ліній; керування текстовими та розмірними стилями, видом маркера точки, 

стилями таблиць і мультиліній, а також установлення одиниць виміру та 

меж кресленика. 

♦ Сервис (сервіс) – містить засоби налаштування і керування 

системою та екраном, команди налаштування параметрів кресленика і 

прив’язок, забезпечує роботу з системою координат. 

♦ Черчение (креслення) – включає команди креслення. 

♦ Размеры (розміри) – містить команди нанесення розмірів і 

керування параметрами розмірів. 

♦ Изменить (змінити) – включає команди редагування графічних 

елементів кресленика. 

♦ Окно (вікно) – забезпечує багатоекранний режим роботи з 

креслениками. 

♦ Справка (довідка) – являє собою велику систему гіпертекстових 

підказок. 
 

Контекстне меню 

При натисканні правої клавіші миші в місці розташування 

графічного курсору з’являється контекстне меню. Залежно від цього 

місця й типу завдання, контекстне меню має різний зміст і форму, 

наприклад, забезпечує швидкий доступ до опцій, необхідних для поточної 

команди. Якщо задано, наприклад, команду Круг , то контекстне меню має 

вигляд, показаний на рис. 2. 

 
Рис. 2. Контекстне меню. 

 

Панелі інструментів системи AutoCAD 

Команди AutoCAD на панелях інструментів подано у вигляді 

піктограм. Вибираючи курсором одну з піктограм, викликають відповідну 

команду. 
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Зазвичай робочий стіл програми AutoCAD містить такі панелі 

інструментів: стандартну, властивостей об’єктів, шарів кресленика, 

креслення, стилів креслення та редагування (рис. 1). 

Яскрава риса системи AutoCAD – наявність командного рядка для 

введення команд. 

Більшість дій у системі можна виконувати, клацнувши курсором по 

піктограмі відповідної панелі чи палітри інструментів, або шляхом 

використання пунктів головного меню чи введення команд з клавіатури. За 

допомогою командного рядка або динамічного введення (кнопка-вмикач 

ДИН розміщується в рядку стану) здійснюють діалоговий режим роботи 

користувача з AutoCAD. У командному рядку також відображаються 

пояснення під час виконання команд. 

 

Палітри інструментів 

Палітри системи AutoCAD – це окремі вікна, що забезпечують 

додаткові функції. По суті, це ті самі панелі інструментів, але вон 

дозволяють  виконувати більше різноманітних дій і працюють вони в 

діалоговому режимі. Палітри, на відміну від панелей інструментів, можуть 

бути приховані. Ця функція дозволяє палітрі не займати зайве місце і при 

цьому постійно залишатися доступною. 

Палітра властивостей відображає ознаки вибраного об'єкта або 

набору об'єктів і дозволяє їх змінювати. 

Пульт керування є спеціальною палітрою, на якій відображаються 

кнопки й елементи керування, пов'язані із робочим простором. Ця палітра 

використовується в основному для моделювання, перегляду й тонування 

зображень. 

Інструментальні палітри відображаються у вигляді окремих вкладок 

у вікні «Палитры инструментов - все палитры». Вони є ефективним 

засобом упорядкування, розподілу й розміщення блоків, штрихувань та 

інших інструментів. 

Калькулятор БыстрКальк здатен виконувати основні функції, 

аналогічні тим, що існують у стандартних математичних калькуляторах. 

Крім того, БыстрКальк має функції, властиві системі AutoCAD, 

наприклад: геометричні функції, область перетворення одиниць та область 

змінних 

 

Рядок стану 

У нижній частині робочого столу розташований рядок стану 

AutoCAD. У ньому розміщено динамічну інформацію про поточні 

координати графічного курсору та кнопки-піктограми для 

вмикання/вимикання різних режимів креслення. Щоб вимкнути режим 

відображення координат графічного курсору, досить двічі клацнути 

клавішею мишею в зоні відображення координат.  

До режимів креслення належать: 
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 SNAP (ПОКРОКОВА ПРИВ’ЯЗКА) — вмикає та вимикає режим 

покрокового пересування графічного курсору по вузлах сітки. Параметри 

зміни кроку та кута прив’язки відносно сітки викликаються з меню Tools 

⇒ Drafting Settings в закладці Snap and Grid або викликом контекстного 

меню на кнопці-піктограмі; 

 GRID (СІТКА) — вмикає і вимикає сітку креслення. При 

включеній прив’язці до сітки полегшується процес рисування точних 

геометричних об’єктів. Можна змінювати крок сітки, відключати її 

видимість при включеній прив’язці до неї, при цьому сама сітка під час 

друку чи експортування у файл залишиться невидимою; 

 ORTHO (OPTO) — вмикає та вимикає ортогональний режим 

креслення. Він передбачає задавання тільки тих точок, які лежать на 

прямій, що проходить через попередньо вказану точку і паралельна осям X 

або Y поточної системи координат; 

 POLAR (ПОЛЯР) — вмикає та вимикає режим полярного 

відслідковування креслення. Лінія відслідковування та підказка 

з’являються тоді, коли пряма, проведена через попередньо вказану точку, і 

курсор проходять під кутом, близьким до кутів полярного 

відслідковування (за умовчанням це 90°). Зміна кута відслідковування 

здійснюється викликом діалогового вікна з меню Тооls ⇒ Drafting Settings 

в закладці Polar Tracking або викликом контекстного меню на кнопці-

піктограмі. Стандартний набір кутів включає в себе 90°, 45°, 30°, 22,5°, 

18°, 15°, 10°, 5°. Можна також задати власну величину кута у списку 

Increment angle; 

 OSNAP (ОБ’ЄКТНА ПРИВ’ЯЗКА) — вмикає і вимикає режим 

об’єктної прив’язки. Варіанти прив’язки можна змінити шляхом виклику 

все того ж діалогового вікна Tools ⇒ Drafting Settings і перейшовши на 

третю закладку — Object Snap або викликати контекстне меню на кнопці-

піктограмі; 

 OTRACK (ВІДСЛІДКОВУВАННЯ ПРИ ОБ’ЄКТНІЙ 

ПРИВ’ЯЗЦІ) — вмикає та вимикає режим відслідковування при об’єктній 

прив’язці; 

 LWT (ТОВЩИНА ЛІНІЙ) — вмикає та вимикає режим 

відображення ліній залежно від їх товщин; 

 MODEL/PAPER (МОДЕЛЬ/АРКУШ) — вмикає та вимикає 

режим відображення розмітки моделі/розмітки аркуша. 
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Командний рядок 

Командний рядок забезпечує діалог користувача з програмою, також 

він призначається для введення команд з клавіатури. 

При введенні команд у командному рядку відображається або набір 

параметрів, або діалогове вікно: 

 
Після введення будь-якої команди або числових параметрів, або 

опцій необхідно натиснути клавішу Enter (↵) для їхнього сприйняття 

системою. Ця клавіша використовується також для повторення 

попередньої команди і завершення роботи. Відмова від виконання команди 

здійснюється натисканням клавіші Esc. 

Як правило, командний рядок складається з двох рядків. Розміри 

вікна команд змінюються шляхом розтягання його рамки. У командах, що 

здійснюють виведення текстової інформації, передбачена можливість 

збільшення розміру вікна командного рядка, а також, натиснувши клавішу 

F2, можна спрямувати виведення інформації в текстове вікно. До того ж 

існує можливість відчіплювати вікно командного рядка й використовувати 

параметр «Автоматично вилучати з екрана» для розгортання і згортання 

вікна. 

Також існує можливість приховати вікно командного рядка, щоб 

приєднати до креслення додаткову зону екрана. Але деякі команди для 

діалогу потребують використання вікна командного рядка. Для 

відображення прихованого вікна командного рядка натискають на клавіші 

Ctrl + 9 або викликають із падаючого меню команду Сервис → 

Командная строка. 

 

Динамічне введення 

Функція динамічного введення забезпечує командний інтерфейс у 

зоні розміщення курсора, що дозволяє утримувати фокус у зоні побудови 

зображення. 

Коли параметр «Динамічне введення» увімкнено, відомості, що 

відображаються в підказках, динамічно оновлюються поряд з курсором у 

міру його переміщення. Коли команда активна, підказки забезпечують 

місце для введення, здійснюваного користувачем. Динамічне введення не 

може бути повною заміною командного рядка. 

 

Створення нового кресленика 

Новий кресленик створюється клацанням лівою клавішею миші в 

місці піктограми стандартної панелі керування або за допомогою пункту 

падаючого меню Файл →Создать. Залежно від значення системної 

змінної STARTUP система створює в робочій зоні новий кресленик за 

найпростішим чи спеціальним шаблоном. При цьому діалогові вікна мають 

відображатися (системній змінній FILEDIA присвоєно значення 1 (вкл.). 
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Якщо STARTUP дорівнює 1, то викликається діалогове вікно Создание 

нового чертежа (див. рис. 3).  

 
Рис. 3. Діалогове вікно «Создание нового чертежа». 

 

Якщо STARTUP дорівнює 0, то система відображає діалогове вікно «Выбор 

шаблона» або використовує файл шаблону креслення за умовчуванням, 

що заданий на вкладці «Файлы» діалогового вікна «Настройка». У такий 

спосіб новий кресленик створюється з установками, що зберігаються у 

файлах шаблонів зі спеціальним розширенням dwt. Для створення 

кресленика з метричними одиницями виміру рекомендується вибирати в 

діалоговому вікні «Выбор шаблона» файл шаблону з ім'ям acadiso.dwt. 

AutoCAD не містить шаблонів, що відповідають стандартам ЄСКД, тому 

слід самостійно додати файли потрібних шаблонів у папку Template 

(Шаблон). 

Шаблони кресленика – це файли системи AutoCAD, що містять 

певні налаштування одиниць виміру, основних написів, визначень шарів, 

розмірних стилів тощо, і збережені як шаблони. 

Файли кресленика в системі AutoCAD відкриваються й зберігаються 

аналогічно до того, як це відбувається в інших програмах під керуванням 

Windows. 

Визначення типу одиниць виміру і меж кресленика 

Перед початком креслення необхідно визначити фізичний зміст 

одиниць кресленика, виходячи з його специфіки. 

Розрізняють кутові й лінійні одиниці. Вибір їхнього типу 

здійснюється за допомогою падаючого меню Формат → Единицы. У 

шаблоні acadiso.dwt прийнято десятковий тип лінійних та кутових одиниць 

(рис. 4). Відповідно до ГОСТ 2.307.68 кутові розміри й граничні 

відхилення кутових розмірів подають у градусах, мінутах і секундах з 

позначенням одиниці вимірювання, тому кутові одиниці кресленика 

потребують налаштування. 
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Рис.4. Панель «Единицы чертежа». 

 

Команда Лимиты (ліміти) дозволяє встановити межі для поточного 

кресленика в просторі моделі. Вона викликається з падаючого меню 

Формат → Лимиты. У шаблоні acadiso.dwt межі кресленика 

відповідають формату А3. 

При цьому в командному рядку з’являються написи: 

Переустановка лимитов пространства модели: 

Левый нижний угол или [Вкл / Откл] <0.0000,0.0000>: ↵ 

Правый верхний угол <420.0000, 297.0000>: ↵ 
Якщо формат А3 задовольняє користувача, то натискують клавішу 

«Enter». Для встановлення нових меж кресленика, наприклад, формату А4, 

вводять параметри: 210,297. 

Правый верхний угол <420.0000, 297.0000>:210,297↵ 

При введенні команд у командному рядку відображається або набір 

параметрів (опцій), або діалогове вікно. Вибір параметра виконується 

введенням відповідних великих літер, які поміщуються у квадратні дужки. 

Ці букви можна вводити в будь-якому регістрі. У даному випадку команда 

Лимиты пропонує зазначити межі поточного кресленика або вибрати 

опцію (тобто варіант наступного кроку команди). Якщо обрано опцію Вкл, 

то побудову можна виконувати тільки в межах формату кресленика, а 

якщо опцію Откл, то побудову можна виконувати в будь-якому місці 

робочої зони кресленика. 

 

Панель властивостей 

 

Панель інструментів Свойства (рис. 5) призначається для роботи із 

властивостями об’єктів у системі AutoCAD – створює та управляє шаром, 

кольором та товщиною ліній. Побудову графічних об’єктів доцільно 

виконувати на певному шарі.  
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Рис. 5. Панель інструментів «Свойства». 

 

У цій панелі розміщено такі розкривні списки: 

• Список кольору, основне його призначення – встановлювати 

поточне значення кольору; 

• Список типу ліній, він дозволяє призначати новий поточний тип 

ліній, видаляти існуючий і завантажувати новий тип ліній; 

• Список ваги (товщини) ліній. 

Вагою лінії називають її товщину в міліметрах, якою буде 

відображатись при друкуванні об’єкта на паперовому носії. 

На графічному екрані вага лінії об’єкта не відображаються, якщо 

кнопку-піктограму режиму ВЕС вимкнено і відображається, якщо її 

ввімкнено. 

Поточне значення ваги ліній, яке привласнюється новим об’єктам, за 

допомогою розкривного списку (Вес лин), розміщеного третім зліва на 

панелі Свойства (рис. 5), одразу після списку (Тип линий). 

 

 

Створення шарів кресленика 

 

Шар – це об’єктний простір з певними уніфікованими 

властивостями. За допомогою шарів можна керувати властивостями і 

відображенням об'єктів. Блокуючи окремі шари, можна забороняти 

редагування об'єктів. Шар може бути вимкнутим або замороженим і таким 

чином, об’єкти, які належать цьому шару, не будуть відображатися. Будь-

якому шару можна призначити такі властивості як колір, тип і вага ліній, 

вони успадковуються всіма об'єктами даного шару при вмиканні параметра 

Послою (дані параметри змінюються у вікні Диспетчер свойств слоев). 

У системі AutoCAD ефективно використовується прийом 

пошарового виконання креслеників. Технологію створення багатошарових 

креслеників можна уявити у вигляді кількох суміщених прозорих кальок, 

на кожній з яких виконується частина зображення. Кожний шар може мати 

свій колір і тип ліній. На екрані дисплея можна працювати одночасно з 

будь-яким числом шарів, тимчасово вимикаючи інші. 

Створення нового шару здійснюється за допомогою піктограми 

Создать слой вікна «Диспетчер свойств слоев», на якій необхідно 

клацнути лівою клавішею миші (рис. 6). 

Під час створення нового кресленика в ньому наявний тільки шар з 

назвою «0». Цей шар присутній завжди і не може бути вилучений або 
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перейменований. Новий шар буде створений з тими самими 

характеристиками, що й шар «0». Набір додаткових шарів формує 

користувач на підставі особистих вимог до відображення різних елементів 

кресленика. Для зручності роботи з однотипними об'єктами їх зазвичай 

розміщають на окремому шарі. 

Оперативне перемикання шарів здійснюється в списку «Вибір шару» 

(рис. 6) панелі інструментів Слои. Вибір рядка шару робить його 

поточним. Все, що буде накреслено потім, належатиме цьому шару. 

Будь-який шар може бути вимкнутий, заморожений або 

заблокований (рис. 6). 

Після стовпця Имя другою характеристикою шару є стовпець Вкл. 

Якщо в шарі цього стовпця стоїть значок світлої лампочки, то шар 

увімкнуто, якщо значок темної лампочки – вимкнуто. 

Третя характеристика шару – Заморозить. Якщо в шарі цього 

стовпця стоїть значок сонця, то шар розморожено, якщо значок сніжинки – 

заморожено. 

Об'єкти, розташовані на вимкнутому або замороженому шарі, стають 

невидимими (доти, поки шар не буде увімкнуто або розморожено), але в 

іншому випадку графічні об’єкти математично не обробляються, що 

прискорює роботу програми. Будь-який шар, навіть поточний, може бути 

вимкненим або замороженим. 
 

 
Рис. 6. Панель «Диспетчер свойств слоев». 

Об'єкти, які належать до заблокованих шарів (значок  стовпця 

БЛОКИРОВАТЬ), відображаються, але не редагуються. 

 

Колір шару 

 

Для зручності виконання кресленика, щоб відрізнити об’єкти, які 

належать до різних шарів, їх зображують різними кольорами. Колір 

вибирають натисненням лівої клавіші миші на клітинці стовпчика Цвет у 

рядку шару (рис. 6). При цьому з’являється діалогове вікно Выбор цвета 

(рис. 7, а), з якого вибирають потрібний колір шару. 

Колір об’єктів шару можна змінити, натискуючи ліву клавішу миші 

у списку Цвет панелі Свойства (рис. 7, б). З’являється сім стандартних 
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кольорів, а також ті, що були востаннє використані. Якщо наявні варіанти 

кольорів користувачеві не до вподоби, він може вибрати інші, натискуючи 

кнопку миші в рядку Выбор цвета (рис. 7, б), внаслідок чого з’являється 

діалогове вікно Выбор цвета (рис. 7, а). 

Колір графічного об’єкта системи AutoCAD відповідає кольору 

шару, до якого він належить, але його можна глобально змінити, вибравши 

відповідний рядок у списку Цвет панелі Свойства (рис. 7, б). При 

глобальному заданні кольору, незалежно від того, який колір присвоєно 

шару креслення диспетчером властивостей шарів, система буде 

виконувати креслення кольором, позначеним у списку вибору кольору 

панелі Свойства. Те саме стосується типу й ваги ліній. 

 

 
                         а 

 
                                       б 

Рис. 7. Вибір кольору об’єктів. 

 

Типи ліній 

 

Застосування певних типів ліній для певних елементів кресленика 

зумовлюється вимогами стандартів, що необхідно враховувати в процесі 

роботи. Виконання кресленика у вигляді розрізнених шарів дає суттєву 

перевагу: якщо, наприклад, розмістити осі, контур і штрихування на трьох 

різних шарах, то до кожного з них можна буде вибирати певний тип ліній. 

Тип ліній, певна річ, різний для осей і для контуру, а контур та 

штрихування мають різну вагу (товщину) ліній. 

За умовчуванням у системі завантажено тільки один тип лінії 

Continuous (суцільна). Для завантаження додаткових типів ліній необхідно 

клацнути курсором по клітинці Continuous стовпчика Тип линий 

відповідного шару рядка (рис. 8, а) → Загрузить або вибрати відповідний 

рядок у списку «Вибір типу ліній» (рис. 6) Послою → другой → 

Загрузить. Далі відкривається діалогове вікно Загрузка/перегрузка 

типов линий (рис. 8, б), з якого вибирають необхідний для даного шару 

тип лінії. 
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                                  а 

 
                                б 

Рис. 8. Загальний вигляд діалогових вікон «Выбор типа линий» та 

«Загрузка/перегрузка типов линий». 

 

Під час виконання кресленика вмикають потрібний шар, який 

вибирається із відповідного списку панелі інструментів. Наприклад, якщо 

необхідно зобразити осьові лінії, то встановлюють шар осьових ліній 

поточним, а самі осі креслять командою Отрезок (Line). 

Завдання лабораторної роботи: створити файл кресленика формату 

А3 згідно з вимогами ЄСКД для його подальшого використання в 

наступних роботах. 

Порядок виконання роботи 

1. Завантажити програму AutoCAD. Зробити аналіз і порівняння 

головного вікна програми «Создание нового рисунка» (Create New 

Drawing). Порівняти команди Start from Stratch, Template, Wizards. Яка з 

вищеназваних команд необхідна для завантаження нового креслення? За 

допомогою якої команди потрібно вибрати десяткові одиниці 

вимірювання? 

2. Проаналізувати інтерфейс середовища програми AutoCAD. 

Порівняти його з інтерфейсом програм Windows. Вияснити подібність і 

різницю між програмами. Сформулювати переваги та недоліки. 

3. Дослідити рядок стану. Визначити призначення режимів роботи 

програми.  

4. Створити файл нового кресленика, використовуючи шаблон 

acadiso.dwt. 

5. За допомогою вікна Диспетчера властивостей шарів створити 

шари з властивостями, що перелічені в табл. 1. 

6. Зберегти файл кресленика в папці користувача, присвоївши йому 

ім’я, наприклад, «Кресленик 1_Прізвище.dwg». 
 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Склад інтерфейсу AutoCAD 

2. З чого починається початок роботи? 

3. Яка різниця між простором листа та простором моделі? 

4. Які режими роботи в AutoCAD вам відомі? Де здійснюється їх 

налаштування? Які функціональні клавіші відповідальні за певний вид 

режиму роботи? 
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5. Які формати збереження документів AutoCAD вам відомі, в 

чому полягає відмінність та особливість цих форматів? 

6. У чому полягає відмінність між вимкнутими і замороженими 

шарами кресленика? 

7. З якою метою використовується властивість функції Послою у 

системі AutoCAD? 

8. Чи можна видалити шар креслення з ім’ям «0»? 

9. Яким чином відбувається завантаження типів ліній у системі 

AutoCAD? 

 

 
 

Таблиця 1 

Властивості шарів кресленика 

Назва шару Призначення Колір Тип лінії 

Вага 

(товщина) 

лінії, мм 

0 
Формується 

автоматично 

Чорний або 

білий 

Continuous 

(суцільна) 
0,3 

Основні 

(товсті) лінії 

Для проведення 

ліній основного 

контуру 

(суцільних 

основних ліній) 

Чорний або 

білий 

Continuous 

(суцільна) 
0,9 

Осьові лінії 

Для проведення 

осьових і 

центрових 

ліній 

Чорний або 

білий 

ACAD_ISO10W100 

ISO ш/пункт. 
0,3 

Розміри 

Для нанесення 

розмірів та інших 

атрибутів 

креслення 

Чорний або 

білий 

Continuous 

(суцільна) 
0,3 

Назва шару Призначення Колір Тип лінії 

Вага 

(товщина) 

лінії, мм 

Штрихові 

лінії 

Для проведення 

ліній невидимого 

контуру 

(штрихових ліній) 

Чорний або 

білий 

ACAD_ISO2W100 

ISO штриховая 
0,3 

Штрихування 
Для виконання 

штрихування 

Чорний або 

білий 

Continuous 

(суцільна) 
0,3 

Тонкі лінії 

Для проведення 

тонких ліній, 

виконання 

написів 

Чорний або 

білий 

Continuous 

(суцільна) 
0,3 

Допоміжний 

(побудови) 

Для виконання 

допоміжних 

побудов 

Червоний 
Continuous 

(суцільна) 
0,3 
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Лабораторна робота № 2. 

Координати точок. Об’єктні прив’язки. Креслення геометричних 

елементів. Текстові й розмірні стилі. Шаблон кресленика. 

 

Мета роботи: оволодіти методами зображення геометричних 

елементів і набути навичок створення простих геометричних об’єктів 

методами AutoCAD шляхом введення координат точок, використання 

об’єктної та крокової прив'язок, за допомогою різноманітних 

способіввуведення команд: із падаючого меню, піктограм панелі Черчение 

або командного рядка. Створити шаблон формату А3, з відповідними 

шарами, текстовим і розмірним стилями та основним написом. 

 

Задання координат точок під час креслення геометричних 

елементів 

 

AutoCAD – векторний графічний редактор. Це означає, що всі 

об’єкти в ньому будуються з використанням методів аналітичної геометрії. 

Наприклад, для побудови відрізка потрібно вказати координати початкової 

та кінцевої точки. Система AutoCAD, прийнявши ці координати, визначає 

довжину і кут розміщення його в просторі або в площині. AutoCAD має в 

своєму розпорядженні дві системи координат: нерухома світова (ССК) і 

рухома користувацька (КСК). 

Як правило, на 2D-видах у ССК вісь X 

горизонтальна, а вісь Y вертикальна. Знак ССК 

розташовується у лівому нижньому куті робочої зони 

креслення. Початком КСК є точка, в якій 

перетинаються вісь X і вісь Y (точка 0,0). Усі об'єкти у 

файлі кресленика будують відповідно до їх ССК-

координат. 

 

 

Задання координат здійснюється декількома способами: 

 

- Інтерактивний метод – найпростіший спосіб задання 

координат натисканням лівої клавіші миші в робочій зоні. Так як 

координати точок зберігаються з точністю до 1х10-14, то цей спосіб не 

забезпечує необхідної точності. Для точного введення координат можна 

використовувати методи запису в кількох системах координат. З 

двохмірною графікою пов’язані декартова (прямокутна) і полярна система 

координат. 

- Метод абсолютних координат – полягає у безпосередньому 

введенні координат з клавіатури до командного рядку. В основі метода – 

стандартна система прямокутних координат. Абсолютні координати 

базуються на початковій точці ССК (0,0), яка є перетином осей X та Y. 

Такий спосіб уведення можна застосовувати, якщо відомі точні 

координати точок X та Y, а динамічне введення вимкнуто. 
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Наприклад, для команди «Відрізок» 

характерний такий діалог: 

 

Команда: ОТРЕЗОК 

Первая точка: 120.4,253.5 ↵ 

Следующая точка или [Отменить]: 

320.4,63.5 ↵ 
  

 

Це свідчить, що початкова точка має координати за осями 

відповідно: X = 120,4, Y = 253,5 одиниць (в системі AutoCAD кома є 

роздільником між координатами, а для розділення десяткових знаків 

використовується символ крапки). 

ПРИКЛАД: побудуйте трикутник з вершинами в точках (0,0), 

(190,20) та (120,150). Для цього виконайте команду Отрезок (line) та 

введить до командного рядку координати першої вершини трикутника: 0,0. 

Натисніть «Enter». Введить до командного рядку координати другої 

вершини: 190,20. Натисніть «Enter». Введить координати третьої вершини: 

120,150. З’єднайте третю вершину з першою, для цього введить 

координати: 0,0 та натисніть «Enter». Для завершення команди знову 

атисніть «Enter». 

ЗАВДАННЯ: за допомогою методу абсолютних координат 

побудуйте прямокутник з розмірами 180×210 з координатами першої точки 

(-80,-20). 

 

- Метод відносних прямокутних координат – в даному методі 

координати X та Y задаються не відносно початку координат (0,0), а 

відносно останньої введеної точки. Відносні декартові координати 

застосовуються, якщо відомі значення зміщення координат точки відносно 

попередньої точки. В даному методі безпосередньо перед координатми 

використовується спеціальний символ @, який сприймається програмою 

як «остання точка». Наприклад: 

 

Команда: ОТРЕЗОК 

Первая точка: 120.4,253.5 ↵ 

Следующая точка или [Отменить]: @40,-27↵ 

 

Цей запис означає, що нова точка зміщена відносно попередньої (про 

що свідчить “@”) по осі X на +40 одиниць (управо) і по осі Y на −27 

одиниць (униз). 

При використанні динамічного введення можна задавати відносні 

координати без префікса @. Якщо координати вводяться не в підказці, а в 

командному рядку, префікс @ використовується. 

ПРИКЛАД: побудуйте прямокутний трикутник з катетами 57 та 205 

мм, що починається в будь-якому місці кресленика. Для цього необхідно 
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викликати команду Отрезок (line) та за допомогою миші задати першу 

точку відрізка. В командному рядку введить координати кінця відрізка: 

@57,0. Натисніть «Enter». На екрані з’явиться горизонтальний відрізок 

довжиною 57 мм. Введить координати кінця другого відрізка: @0,205. 

Натисніть «Enter». Натисніть на праву кнопку миші для виклику 

контестного меню, виберіть команду Замкнуть (Сlose). Натисніть «Enter» 

для завершення виконання команди. 

 

- Метод відносних полярних координат – для задання точки 

використовують значення відстані й кута, відокремлені одне від одного 

символом кутової дужки (<). 

За умовчуванням в AutoCAD зростання величин кутів відбувається 

проти годинникової стрілки. Щоб показати напрям за годинниковою 

стрілкою, вводять від’ємне значення для кута.  Наприклад: 

 

Команда: ОТРЕЗОК 

Первая точка: 120.4,253.5 ↵ 

Следующая точка или [Отменить]: @25.5<-45↵ 

або 

Команда: ОТРЕЗОК 

Первая точка: 120.4,253.5 ↵ 

Следующая точка или [Отменить]: @25.5<315↵ 

 
 

 

У цьому прикладі нова точка задається відносно попередньої, 

причому відстань між ними в площині дорівнює 25.5 одиниць, а вектор 

проведений від попередньої точки до нової, утворює кут −45º (або 315º, що 

одне й те саме) із додатним напрямком осі абсцис. Відстань обов’язково 

має бути додатною, а кут може відповідати числу з будь-яким знаком. 

ПРИКЛАД: побудуйте трикутник з основою 150 мм, бічною 

стороною 120 мм та кутом між ними 60 градусів. Для цього необхідно 

викликати команду Отрезок (line), за допомогою миші задати першу точку 

відрізка з тим розрахунком, що це буде правий кінець основи трикутника. 

Накресліть основу трикутника довжиною 150 мм. Введіть до командної 

строки: @-150<0. Натисніть «Enter». Далі побудуйте бічну сторону 

довжиною 120 мм під кутом 60 градусів. Введіть координати кінця другого 

відрізка: @120<60. Натисніть «Enter». З’єднайте третю вершину з першою 

за допомогою команди Замкнуть (Сlose) (контекстне меню). Для 

завершення команди натисніть «Enter». 

ЗАВДАННЯ: Накресліть ромб з 

наступними розмірами, використовуючи 

метод відносних полярних координат: 
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- Метод «напрямок – відстань» - цей метод є комбінованим, так як 

положення точки можна задавати шляхом переміщення курсору в 

необхідному напрямку з подальшим введенням точного значення відстані. 

Введення координат точок даним способом добре підходить для швидкого 

задання довжини ліній. При ввімкнутому режимі ОРТО цим способом 

дуже зручно креслити перпендикулярні відрізки (прямокутники). 

 

Використання динамічного введення 

Якщо ввести значення будь-якої величини в поле введення і 

натиснути клавішу TAB, в цьому полі відображається значок блокування, 

прив'язаний до введеного значення. Після цього можна вводити значення 

величини для іншого поля введення. Якщо ж після введення значення 

натиснути клавішу ENTER, то друге поле ігнорується і ця величина 

вводиться методом «напрямок-відстань». 

 

ОБ’ЄКТНІ ПРИВ’ЯЗКИ 

 

 
Рис.9. Панель «Объектная 

привязка». 

Робота з креслениками 

потребує точності, тому програма 

AutoCAD може здійснювати пошук 

координат деяких ключових точок 

об’єктів і визначати їх автоматично. 

Ці точки називаються об’єктними 

прив’язками або просто 

прив’язками. Вмикання/вимикання 

автоматичного пошуку прив’язок 

виконується кнопкою-піктограмою 

ПРИВЯЗКА в рядку стану або 

функціональною клавішею F3. 

При вимиканні автоматичного 

пошуку прив’язок одноразово 

можна користуватися необхідними 

піктограмами прив’язок, панель 

яких зображена на рис. 9. Для 

виклику контекстного меню 

об’єктної прив’язки натискують 

праву клавішу миші, тримаючи при 

цьому натиснутою клавішу SHIFT. 

 

Залежно від того, до якої характерної точки об'єкта(ів) здійснюється 

прив'язка, необхідно використовувати різні її типи. Ось деякі з них: 

– Конточка (Endpoint) – прив’язка до кінців відрізків, дуг, 

поліліній, кінцевих точок сплайнів тощо. 
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– Середина (Midpoint) – прив’язка до середин прямолінійних і 

криволінійних ділянок ліній. 

– Центр (Center)– прив’язка до центрів кіл, дуг та еліпсів. 

– Узел (Node) – прив’язка до примітива Точка. 

– Пересечение (Intersection) – прив’язка до точки явного перетину 

прямих або кривих ліній. 

– Касательная (Tangent) – прив’язка до дотичної точки на колі або 

дузі. 

Задання (зміну) режимів об’єктної прив’язки здійснюють 

установленням прапорців відповідних прив’язок у діалоговому вікні 

Режимы рисования, вкладки Объектная привязка (рис. 10), яке 

викликають, клацнувши правою клавішею миші в рядку стану в місці 

кнопки-піктограми «ПРИВЯЗКА» і вибравши із контекстного меню опцію 

Настройка..., або відкривають вікно падаючого меню Сервис→Режимы 

рисования → Объектная привязка. 
 

 
Рис. 10. Загальний вигляд вікна «Режимы рисования». 

 

Крім об'єктної прив'язки, в AutoCAD є крокова, яку використовують 

для креслення по сітці із заданим розміром клітин (подібно до креслення 

на папері в клітинку). Крок прив’язки не обов’язково збігається з розміром 

клітин сітки. Вмикання крокової прив'язки здійснюється в рядку режимів 

кнопкою ШАГ або клавішею F9, а відображення сітки кнопкою СЕТКА. 

Змінити крок сітки можна у вікні падаючого меню Сервис → Режимы 

рисования → Шаг и Сетка. 
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Для креслення ліній, що будуть точно паралельні осям координат, 

використовують ортогональний режим (кнопка ОРТО в рядку режимів або 

клавіша F8). Режим об'єктної прив'язки має перевагу над ортогональним. 

 

КРЕСЛЕННЯ ПРОСТИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ 2D-ЕЛЕМЕНТІВ 

Креслення двовимірних елементів відбувається шляхом поєднання 

відрізків, кіл, дуг та інших графічних об’єктів. Ці об’єкти можуть 

називатися графічними примітивами. Команди для здійснення побудови 

графічних елементів можна набрати з клавіатури, вибрати із рядка 

падаючого меню, а також на панелі або палітрі інструментів Черчение: 

 

 
 

Примітка. Після введення в командний рядок будь-якої команди, 

числових параметрів або опцій необхідно натиснути клавішу ENTER для 

їхнього сприйняття системою. Ця клавіша використовується також для 

повторення попередньої команди і завершення роботи. Відмова від 

виконання команди здійснюється натисканням клавіші Esc. 

 

Числові параметри, які з’являються в кутових дужках у командному 

рядку (наприклад, <15.5>), означають, що при виконанні операції можна 

використовувати попереднє значення параметра. Якщо користувачеві 

підходить запропоноване значення, то досить натиснути <Enter>. Таким 

чином, наприклад, можна зобразити декілька кіл однакового радіуса, 

позначивши його величину в командному рядку тільки один раз. 

Нижче подано характеристику окремих команд, які створюють 

прості геометричні елементи. 

 

Точка 
 

 
Рис.11. Зовнішній вигляд точки. 

Точка (команда ТОЧКА, POINT). 

Цей примітив створюється 

відповідно до позначених у 

просторі координат (мишею або в 

командному рядку) і не має 

розмірів. Розмір і форму 

відображення точок можна вибрати 

із контекстного меню Формат → 

Отображение точек …. 
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Відрізок 
 

 

 

Відрізок будується командою Отрезок 

(Line) із падаючого меню Черчение → 

Отрезок або клацанням клавішею миші у 

місці піктограми Отрезок панелі інструментів 

Черчение чи набором з клавіатури команди 

Отрезок. При цьому відбувається такий 

діалог: 

Команда: ОТРЕЗОК↵ 

Первая точка: 0,0↵ (вводять 

координати першої точки). 

Следующая точка или [Отменить]: 

100,100 ↵ (вводять координати наступних 

точок). 

 

Следующая точка или [Отменить]:100,0 ↵ 

Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]: З ↵ (опція 

Замкнуть) 

 

Вихід із команди здійснюється натисканням клавіш <Enter> або 

<Esc>. 

Відрізки, побудовані за допомогою цієї команди, можуть бути 

одинарними або об’єднаними в послідовність прямолінійних елементів. 

Кінцева точка одночасно є і початковою для наступного елемента. 

Початкова й наступні точки фіксуються натискуванням лівої клавіші миші. 

Якщо необхідно замкнути побудований багатокутник, то на запит у 

командному рядку: Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]: 

Уводять літеру З – (Замкнуть), <Enter> або правою клавішею миші 

викликають контекстне меню, у якому вибирають команду Замкнуть. 

 

Пряма 

 

– Пряма (XLINE) (мають на увазі, що вона нескінченна) 

створюється командою ПРЯМАЯ за допомогою введення опцій: 

[Гор/Вер/Угол/ Биссект/Отступ]. Гор – створення горизонтальних 

прямих; Вер – створення вертикальних прямих; Угол – створення прямих 

під заданим кутом; Отступ – створення прямих із заданням відступу від 

наявної на кресленику лінії; якщо необхідно поділити кут навпіл, вводять 

опцію Биссект. 
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Рис. 12. Використання прямих для зв’язку різних проекцій однієї деталі. 

 

ЗАВДАННЯ: Після виклику команди ПРЯМА: 

- використайте опцію Гор для побудови 4 паралельних горизонтальних прямих 

(відстань довільна); 

- використайте опцію Вер для побудови 3 паралельних вертикальних прямих 

(відстань довільна); 

- використайте опцію Угол для побудови 2 паралельних прямих під кутом 35°; 

- використайте опцію Угол та опцію Базовая линия для побудуови прямої під 

кутом 57° відносно будь-якого об’єкту кресленика (спочатку виберіть об’єкт, відносно 

якого здійснюється креслення, далі вкажіть величину кута); 

- використайте опцію Биссект для побудови прямої як бісектриси будь-якого 

кута, що є на кресленику (спочатку виберіть вершину кута, потім дві точки, 

розташовані на сторонах кута); 

- використайте опцію Отступ для побудови 3 прямих на відстані 10 мм одна від 

одної. 

Полілінія 

 

Полілінія − це графічний примітив, що складається з довільної 

послідовності з’єднаних лінійних і дугових елементів, кожен з яких може 

мати власну ширину та півширину. На рис. 13 показано приклад замкненої 

полілінії, яка складається із довільної кількості відрізків та дуг:  

 
Рис.13. Приклади поліліній. 

 

Для креслення полілінії використовують команду ПЛИНИЯ, PLINE 

(Полилиния), яку, крім введення із клавіатури, можна викликати за 

допомогою кнопки на панелі інструментів Черчение або з пункту 

падаючого меню Черчение → Полилиния. 

У відповідь система видає повідомлення: 

 

Команда: _pline↵ 

Начальная точка: 90,165↵ (координати першої точки). 

Текущая ширина полилинии равна 0.0000 
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Следующая точка или 

[Дуга/Полуширина/длИна/Отменить/Ширина]: Ш ↵ ( опція ширини 

(товщини) лінії). 

Начальная ширина <0.0000>: 0.8 ↵ (початкова ширина лінії). 

Конечная ширина <0.8000>: 0.8 (кінцева ширина лінії). 

Следующая точка или 

[Дуга/Полуширина/длИна/Отменить/Ширина]: 75,135 ↵ (координати 

другої точки). 

Следующая точка или 

[Дуга/Полуширина/длИна/Отменить/Ширина]: Д ↵ (опція Дуга). 

Конечная точка дуги или 

[Угол/Центр/Направление/Полуширина/ 

Линейный/Радиус/Вторая/Отменить/Ширина]: Р ↵ (опція Радиус). 

Радиус дуги: 55 ↵ (радіус дуги). 

Конечная точка дуги или [Угол]: 160,155 ↵ (координати кінцевої 

точки дуги). 

Конечная точка дуги или [Угол/Центр/Замкнуть/Направление/ 

Полуширина/Линейный/Радиус/Вторая/Отменить/Ширина]: Л ↵ 

(опція Линейный). 

Следующая точка или 

[Дуга/Замкнуть/Полуширина/длИна/Отменить/ 

Ширина]: З↵ (опція Замкнуть). 
 

Багатокутник 

 

Правильний багатокутник можна побудувати, вписавши його в уявне 

коло, або навпаки, описавши коло навкруги нього, або задавши початок і 

кінець однієї з його сторін. Можна побудувати багатокутник із числом 

сторін до 1024. 

Побудову багатокутника виконують командою МН-УГОЛ, яку, крім 

введення із клавіатури, можна викликати за допомогою кнопки панелі 

інструментів Черчение або із падаючого меню Черчение → 

Многоугольник.  

 
а 

 
б 

Рис.14. Побудова багатокутника та коло, описаного коло нього (а) та вписаного 

в нього (б). 

 

Побудова відбувається в такій послідовності: 

Команда: _polygon  
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Число сторон <4>: 5↵ (число сторін багатокутника – 5). 

Укажите центр многоугольника или [Сторона]: 50,50↵ 

(координати центра  50,50). 

Задайте опцию размещения [Вписанный в 

окружность/Описанный вокруг окружности] <В>: В↵ (Опція 

розміщення – В (вписаний у коло). 

Радиус окружности: <Орто вкл> 50↵ (Значення радіуса  50). 

Опція <С> (Сторона) дозволяє побудувати багатокутник за 

величиною однієї його сторони шляхом вибору початкової (Первая 

конечная точка стороны:) та кінцевої (Вторая конечная точка 

стороны:) точок. Система AutoCAD будує багатокутник, створюючи 

круговий масив зазначених сторін. Побудова ведеться проти годинникової 

стрілки. 

ЗАВДАННЯ:  

1) Побудуйте багатокутник з використанням опції Сторона: 
Кількість сторін Довжина сторони 

4 50 

8 35 

5 80 

12 75 

2) Побудуйте багатокутники за радіусом вписаного та описаного 

кола (центр кола в довільному місці): 
Кількість сторін Радіус вписаного кола Радіус описаного кола 

3 60 55 

7 75 80 

9 45 60 

5 30 40 

 

Прямокутник 
 

Будують цю геометричну фігуру командою ПРЯМОУГОЛЬНИК, 

яку, крім введення із клавіатури, можна викликати за допомогою кнопки 

панелі інструментів Черчение або з пункту падаючого меню Черчение→ 

Прямоугольник. 

Побудову прямокутника виконують за двома діагонально 

протилежними вершинами, які треба показати у відповідь на запити: 

Команда: _rectang 

Первый угол или 

[Фаска/Уровень/Сопряжение/Высота/Ширина]: 0,50↵ (координати 

першого кута прямокутника). 

Второй угол или [Площадь/Размеры/поВорот]: 300,200 ↵ 
(координати протилежного кута прямокутника). 

На рис. 15 показано побудову прямокутника, заданого двома 

діагонально протилежними вершинами з координатами відповідно 0,50 та 

300,200. 
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Рис.15. Побудова прямокутника за двома протилежними вершинами. 

 

Опції команди ПРЯМОУГОЛЬНИК: 

<Ф> (Фаска) – дозволяє побудувати прямокутник з фасками. Після 

вибору цієї опції видаються запити стосовно розмірів фаски по горизонталі 

й вертикалі (Длина первой фаски прямоугольников <0.0000>: та Длина 

второй фаски прямоугольников <10.0000>:). 

<У> (Уровень) – дає можливість задати рівень (зміщення по осі Z) 

площини XY, в якій будується прямокутник, коли розглядають його в 

тривимірному просторі. 

<C> (Сопряжение) – дозволяє заокруглити кути прямокутника. На 

запит Радиус сопряжения прямоугольника <0.0000>:, який видається 

після її вибору, потрібно ввести значення радіуса заокруглення. 

<В> (Высота) – будує замість плоскої фігури прямокутника чотири 

бічні грані паралелепіпеда на його основі. Значення висоти потрібно 

вибирати у відповідь на запит Первый угол или [Фаска / Уровень / 

Сопряжение / Высота / Ширина]. 

<Ш> (Ширина) – забезпечує ширину полілінії, якою будують 

прямокутник (або відповідно бічні грані паралелепіпеда) із певною 

шириною сторін. 

<П> (Площадь) – дозволяє виводити запит про те, який із розмірів 

(довжина або ширина) варто вводити (другий буде визначено за площею). 

<Р> (Размеры) – забезпечує подання запиту про розміри 

прямокутника. 

<В> (поВорот) − дозволяє задавати кут повороту прямокутника 

відносно горизонтальної осі. 

ЗАВДАННЯ: Після виклику команди ПРЯМОУГ вказати довільну 

точку для початку побудови: 

- використайте опцію Площадь: а) побудуйте прямокутник з площею 

1500 м2, з шириною 70 мм; б) побудуйте прямокутник з площею 1500 м2, з 

довжиною 55 мм; 

- використайте опцію Размеры для побудови прямокутників 37×65; 

48×70; 

- використайте опцію Поворот для побудови прямокутника під кутом 

125° з розмірами 200×300. 

- використайте опцію Фаска для побудови прямокутника з розмірами 

190×210 з довжиною першою фаски 10 мм, другої фаски – 5 мм; 

- використайте опцію Сопряжение для побудови прямокутника з 

розмірами 85×110, радіус сполучення 15; 

- використайте опцію Ширина (3 мм), Сопряжение (0) для побудови 

прямокутника з розмірами 50×70. 
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Дуга 

 

Побудову дуги здійснюють командою ДУГА, яку, крім введення із 

клавіатури, можна викликати за допомогою кнопки панелі або палітри 

інструментів Черчение або із пункту падаючого меню Черчение → Дуга. 

Дугу можна побудувати 11-ма способами залежно від вибору та 

поєднання опцій. Варіанти побудови дуги із падаючого меню показані на 

рис. 16, а. 

За умочуванням дуга будується за трьома точками таким чином: 

Команда: _arc Начальная точка дуги или [Центр]: 50,100 ↵ 

(координати першої точки). 

Вторая точка дуги или [Центр/Конец]: 150,150 ↵ (координати 

другої точки). 

Конечная точка дуги: 200,100 ↵ (координати третьої точки). 
 

 

 
а 

 

 
 

б 

Рис.16. Способи побудови дуги й кола. 

 

ЗАВДАННЯ: Накресліть дугу за наступними даними: 

 

Координати першої точки Координати другої точки Координати третьої точки 

30,37 @25<45 @30<90 

150,45 @30,0 @25<90 

 

Після введення координат першої точки вибрати опцію Центр: 

Координати першої точки Координати центру Координати концевої точки 

300,100 @10,0 @10<50 

150,150 @30<45 @20<135 

 

Після введення координат першої точки вибрати опцію Конец, ввести 

координати та вибрати опцію Радиус: 
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Координати початкової точки Координати концевої точки Радіус 

140,110 @50,10 35 

230,60 @15,-30 50 

120,50 @20<130 15 

 

Накресліть дуги: 

 

 
 

 

 

Коло 

 

 

Коло будують за допомогою команди КРУГ, яку, 

крім введення із клавіатури, можна викликати за 

допомогою кнопки панелі або палітри інструментів 

Черчение або із пункту падаючого меню Черчение → 

Круг. За умовчуванням коло будують, показуючи його 

центр та радіус. 

Із падаючого меню Черчение → Круг (рис. 16, б) можна вибрати 

шість способів побудови кола, які розподіляються таким чином: 

– у першу підгрупу входить спосіб побудови кола за умовчуванням, 

тобто визначають його центр і радіус або діаметр; 

– друга підгрупа включає способи побудови за двома точками, що 

лежать на діаметрі (опція 2Т) та будь-якими трьома точками (опція 3Т); 

– до третьої підгрупи належать способи побудови за дотичними до 

двох графічних елементів (ними можуть бути лінії, дуги чи кола) та 

радіусом (опція ККР), а також спосіб побудови за дотичними до трьох 

графічних елементів (опція 3Т). 

За умовчуванням для креслення кола програма AutoCAD запитує 

координати центральної точки і довжину радіуса: 

Команда: _circle Центр круга или [3Т/2Т/ККР (кас кас радиус)]: 

125,75 ↵ (координати центра кола). 

Радиус круга или [Диаметр]: 40 ↵ (радіус кола). 

Якщо ввести літеру Д (це означає, що вибирають опцію Диаметр), 

натиснути <Enter>, то з'являється запит: 

Диаметр круга <0,0>: 

після цього вводять величину діаметра, наприклад, 50 і натискають 

клавішу <Enter>. 
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Якщо після введення команди КРУГ вибирають опцію 3Т, то 

AutoCAD буде будувати коло за трьома точками. Система почергово 

робить запити стосовно першої, другої і третьої точок, а після правильного 

їх задання (вони не повинні лежати на одній прямій) на екрані з’являється 

коло. 

При виборі опції 2Т з’являються запити тільки стосовно двох точок, 

які вважаються кінцями майбутнього діаметра кола. 

Будуючи коло, яке торкається двох об’єктів і має відповідний радіу, 

вибирають опцію ККР і натискують <Enter>, на що система видає запити: 

Команда: _circle Центр круга или [3Т/2Т/ККР (кас кас радиус)]: 

ККР ↵ (опція ККР) 

Укажите точку на объекте, задающую первую касательную: 

(курсором показують на одну із дотичних прямих і клацають лівою 

клавішею миші). 

Укажите точку на объекте, задающую вторую касательную: 

(курсором показують на іншу із дотичних прямих і клацають лівою 

клавішею миші). 

Радиус круга <40.0000>: 30 ↵ (радіус кола). 

 

ЗАВДАННЯ: Побудуйте коло за наступними даними: 
Радіус кола Діаметр кола 

25 70 

10 110 

45 68 

 

Сплайн 

 

Сплайн – це гладка крива, що проходить через заданий набір точок. 

Її будують командою СПЛАЙН, яку, крім введення із клавіатури, можна 

викликати за допомогою кнопки панелі інструментів Креслення або з 

пункту падаючого меню Черчение → Сплайн. 

За допомогою команди Сплайн будують криву за заданими точками 

і напрямками дотичних у початковій та кінцевій точках. 

У відповідь на команду видаються запити: 

Команда: _spline 

Первая точка или [Объект]: 50,200 ↵ (координати першої точки). 

Следующая точка: 100,150 ↵ (координати наступної точки). 

Следующая точка или [Замкнуть/Допуск] <касательная в 

начале>: 180,180 ↵ (координати наступної точки). 

Следующая точка или [Замкнуть/Допуск] <касательная в 

начале>: 220,150 ↵ (координати наступної точки). 

Следующая точка или [Замкнуть/Допуск] <касательная в 

начале>: 270,180 ↵ (координати наступної точки). 

Следующая точка или [Замкнуть/Допуск] <касательная в 

начале>: 260,200 ↵ (координати наступної точки). 
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Следующая точка или [Замкнуть/Допуск] <касательная в 

начале>: 250,210 ↵ (координати наступної точки). 

Следующая точка или [Замкнуть/Допуск] <касательная в 

начале>: ↵ 

Касательная в начальной точке: 40,220 ↵ (координати точки, через 

яку проходить дотична в стартовій точці сплайна). 

Касательная в конечной точке: 200,250 ↵ (координати точки, через 

яку проходить дотична в кінцевій точці сплайна) Після введення другої 

точки можливе або подальше додавання точок, або замикання лінії за 

допомогою опції Замкнуть, або введення допуску (тоді лінія виходить 

гладкішою й може відхилятися від некрайніх уведених точок на величину 

заданого допуску). 

Після завершення вибору точок AutoCAD пропонує показати 

напрямок дотичних у початковій та кінцевій точках кривої – точніше, 

позначити точки, через які повинні пройти ці дотичні. Переміщаючи 

графічний курсор полем кресленика й змінюючи в такий спосіб напрямок 

специфікованої дотичної, можна одночасно спостерігати за змінами, що 

відбуваються унаслідок зміни форми сплайна. Для вибору прийнятих за 

умовчуванням напрямків можна у відповідь на два запрошення 

(Касательная в начальной точке: і Касательная в конечной точке:) 

натиснути клавішу <Enter>. 

Якщо будується замкнутий сплайн (при виборі опції Замкнуть), то 

запит про напрям дотичної змінюється таким чином: Направление 

касательной: 

Кут може задаватись у вигляді числа або за допомогою миші 

(точкою). 

 

ШТРИХУВАННЯ 

 

Команда ШТРИХ (BHATCH)дозволяє зробити штрихування або 

тонування зони, що обмежена замкнутою ламаною лінією (лініями), як 

шляхом простого показу точок усередині контуру, так і шляхом вибору 

об'єкта. Ця команда автоматично визначає контур, ігноруючи будь-які 

примітиви, що його не стосується. 

Команда ШТРИХ, яку, крім введення із клавіатури, можна 

викликати за допомогою кнопки панелі інструментів Черчение або із 

пункту падаючого меню Черчение→Штриховка..., викликає діалогове 

вікно Штриховка и градиент (рис. 17), що має дві вкладки, які змінюють 

одна одну: Штриховка / Градиент. 
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Рис. 17. Діалогове вікно «Штриховка и градиент». 

 

Вибір зразка штрихування виконують за ім’ям із розкривного списку 

Образец, або візуально. Візуальний вибір доступний при натискуванні 

кнопки з трьома крапками, після чого відкривається вікно Палитра 

образцов штриховки, яка вміщує чотири вкладки відповідних зразків. 

Зона Угол и масштаб дозволяє встановити масштабний коефіцієнт і 

кут нахилу для вибраного зразка штрихування. Права частина діалогового 

вікна Штриховка и градиент дає змогу задавати параметри 

заповнюваного контуру. 

Після вибору зразка штрихування та його області необхідно двічі 

натиснути клавішу <Enter>, щоб процес відбувся. 
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НАПИСИ. ТЕКСТОВІ СТИЛІ 

 

Написи на кресленику можуть бути створені за допомогою команд 

ТЕКСТ або МТЕКСТ. У першому випадку створюється однорядковий 

текст, а в другому – багаторядковий. 

 
Рис.18. Діалоговое вікно «Текстовые стили». 

 

Стиль пояснювальних написів на креслениках повинен відповідати 

вимогам державного стандарту. 

Стиль тексту – це певна форма зображення символів: висота, кут 

нахилу, товщина лінії написання букв і цифр та ін. 

Створення й модифікація (зміна) текстового стилю відбувається за 

командою СТИЛЬ, яка викликається із падаючого меню Формат → 

Текстовый стиль…, або клацанням миші у місці піктограми панелі 

інструментів Стили, чи набором з клавіатури команди СТИЛЬ <Enter>. 

При цьому в площині кресленика з’являється діалогове вікно 

Текстовые стили (рис. 18). У зоні Имя стиля цього вікна клацають по 

кнопці-піктограмі Новый, унаслідок чого з’являється вікно Новый 

текстовый стиль, стосовно якого система пропонує ввести ім’я нового 

стилю, наприклад, ГОСТ, далі натискують кнопку ОК. У розкривному 

списку зони Шрифт у полі Имя шрифта, вибирають: шрифт, наприклад, 

simplex.shx, який найбільше відповідає вимогам ГОСТу; висоту символів 

шрифту в полі Высота залишають 0.0000; кут нахилу встановлюють 15, а 

відношення ширини до висоти літери – 0.7. 

Послідовно показують курсором на кнопки Применить, Закрыть, 

клацаючи лівою клавішею миші. 
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Однорядковий текст 

 

Однорядковий текст викликають командою ТЕКСТ із падаючого 

меню Черчение →Текст → Однострочный або клацанням лівою 

клавішею миші в місці піктограми панелі інструментів Черчение, чи 

набором з клавіатури команди ТЕКСТ <Enter>. У відповідь система видає 

запит: 

Текущий текстовый стиль: “Standard” Высота текста: 2.5000 

Начальная точка текста или [Выравнивание / Стиль]: 

Далі вводять початкову точку, наприклад, графічним курсором. 

У відповідь система видає умови: 

Высота <2.5000>: – позначають висоту шрифту, наприклад, 5.0 

<Enter>. Далі: 

Угол поворота текста <0>: 

Уводять кут повороту тексту, якщо він дорівнює нулю градусів, то 

натискують <Enter> і набирають потрібний текст. 

Однорядковий текст можна також вирівнювати, якщо замість 

початкової точки ввести опцію Выравнивание <Enter>. 

У відповідь система видає напис: 

Задайте опцию [впИсанный / Поширине / Центр / сЕредина / 

впРаво / ВЛ/ВЦ/ВП/СЛ/СЦ/СП/НЛ/НЦ/НП]: 

Якщо вибирають, наприклад, опцію сЕредина, то з’являється напис: 

Средняя точка текста: 

Зазначена точка буде середньою в написі. 

При введені опції впРаво з’являється напис: 

Правая конечная точка базовой линии текста: 

Позначають точку, яка буде правим кінцем базової лінії напису. 

Опції впИсанный і Поширине дозволяють підганяти розміри літер 

напису до конкретного місця розташування. Якщо вводять опцію 

впИсанный, то AutoCAD видає запит стосовно двох точок, що 

визначаються як кінцеві базової лінії, – вони встановлюють і кут нахилу 

напису, і розмір тексту по ширині, а розмір літер по висоті обчислюється 

пропорціонально ширині літер. При введенні опції Поширине також треба 

задати дві точки, які визначають положення і довжину базової лінії, але 

система запитує також про висоту літер, після чого текст стискується або 

розширюється. 

 

Багаторядковий текст 

 

Довгі складні записи мають вигляд багаторядкового тексту, вони 

створюються у вбудованому текстовому редакторові, який викликають 

командою МТЕКСТ із падаючого меню Черчение → Многострочный... 

або клацанням клавішею миші у місці піктограми панелі інструментів 

Черчение, чи набором з клавіатури команди: МТЕКСТ <Enter>. 
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У відповідь система видає умови: _mtext Текущий текстовый 

стиль: “Standard” Высота текста: 2.5000 Первый угол: 

Графічним курсором показують перший кут рамки розташування 

тексту. Далі система робить запит: 

Противоположный угол или [Высота / вЫравнивание / 

Межстрочный интервал /Поворот / Стиль / Ширина]: 

При цьому показують потрібну опцію або графічним курсором 

позначають протилежний кут рамки тексту. Далі відкривається діалогове 

вікно вбудованого текстового редактора Формат текста (рис. 19), в якому 

можна задати стиль тексту, його висоту, режим вирівнювання, нумерацію, 

маркери тощо. 

 

 
Рис.19. Загальний вид вікна «Формат». 

 

НАНЕСЕННЯ РОЗМІРІВ 

 

Нанесення розмірів і допусків відбувається за допомогою команд, які 

містяться в падаючому меню Размеры, або в панелі інструментів Размер. 

АutoCAD дозволяє точно нанести розміри на будь-якому кресленику, 

не вдаючись при цьому до жодних вимірювань. Достатньо показати дві 

точки і розмір між ними буде визначено з необхідною точністю. 

 

 

 
Рис. 20. Панель інструментів 

«Размер». 

Система АutoCAD має у своєму 

розпорядженні кілька варіантів 

нанесення розмірів. Умовно їх 

можна поділити на три групи: 

лінійні, радіальні й кутові. Усі вони 

входять у падаюче меню Размер. 

Панель інструментів Размер для 

зручності розподілено на два рядки 

(рис. 20). 

 

Верхній рядок містить кнопки-піктограми основних варіантів 

нанесення розмірів. Нижній – кнопки-піктограми нанесення допусків, 

центрів кіл, редагування розмірних ліній і розмірного тексту. Остання 

кнопка в списку панелі інструментів викликає вікно Диспетчер 

размерных стилей. 
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Розмірні стилі 

 

 

 
Рис.21. Діалогове вікно «Диспетчер 

размерных стилей». 

Нанесення будь-якого 

розміру на кресленику 

відбувається ГОСТ 2.307 – 

68. Він визначає форму й 

розмір стрілок, положення і 

розмір тексту та інші 

особливості. 

За умови використання 

шаблону acadiso.dwt 

АutoCAD пропонує 

метричний стиль ІSO-25, 

призначений для 

машинобудівного креслення, 

але він дещо відрізняється 

від вимог чинних стандартів 

України. Тому необхідно, 

перш ніж проставляти 

розміри, створити 

відповідний до ГОСТу стиль. 

Розмірний стиль можна 

створити за допомогою 

діалогового вікна Диспетчер 

размерных стилей рис. 21). 

Його викликають із 

падаючого меню: пункт 

Размеры →Размерные 

стили… або клацають 

мишею в місці піктограми 

панелі інструментів Стили, 

чи набирають на клавіатурі 

команду РЗМСТИЛЬ 

<Enter>. 

 

 

 
Рис. 22. Діалогове вікно «Изменение 

размерного стиля». 

Піктограму зручно використовувати також і для внесення окремих 

змін в оформлення розмірів, не редагуючи розмірного стилю і не 

створюючи нового. 

Для створення нового стилю клацають мишею в місці кнопки-

піктограми Новый і у вікні Создание нового размерного стиля 

присвоюють ім’я новому стилю, наприклад, ГОСТ, і клацають мишею в 

місці кнопки-піктограми Далее. Програма АutoCAD створює копію 

існуючого стилю, до якого вносять необхідні зміни.  

Для зміни розмірних стилів у діалоговому вікні Диспетчер 

размерных стилей клацають мишею в місці кнопки-піктограми 
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Изменить..., при цьому з’являється діалогове вікно Изменение 

размерного стиля (рис. 22). Це вікно має сім різних вкладок, кожна із 

яких містить параметри різноманітних властивостей розмірів, що 

наносяться. Далі клацають лівою клавішею миші в місці кожної закладки, 

встановлюючи бажані параметри, наприклад: 

 

Закладка Линии 

Шаг в базовых размерах: 7; 

Удлинение за размерные: 2.5; 

Отступ от объекта: 0. 

Закладка Символы и стрелки: 

Размер стрелки: 5. 

Угол излома: 90 

Закладка Текст 

Текстовый стиль: ГОСТ 

Высота текста: 2.5; 

Отступ от размерной линии: 1.5; 

Ориентация текста – Увімкнути 

перемикач «Вдоль размерной 

линии». 

Закладка Размещение 

Увімкнути перемикач «Текст и 

стрелки»; 

Підняти прапорець «Размещение 

текста вручную»; 

Підняти прапорець «Размерная 

линия между выносными». 

Закладка Основные единицы 

Точность: 0. 

 

 

Інші параметри стилю залишають без змін. 

Далі клацають лівою клавішею миші в місці піктограми ОК, a потім 

– по піктограми Закрыть. 

На цьому підготовка до креслення закінчується. Користувач зберігає 

створений шаблон у своїй папці. 

Основні піктограми панелі падаючого меню Размер (рис. 20), 

використовують для нанесення: 

– горизонтальних і вертикальних розмірів (рис. 23, а); 

– розміру, паралельного до лінії, що з’єднує початкові точки 

виносних ліній (рис.23, б); 

– розміру радіуса кола або дуги (рис. 23, в); 

– діаметра кола або дуги (рис. 23, г). 

При нанесенням розмірів важлива точність, тому вмикають 

автоматичний пошук прив’язок, натискаючи на кнопку-піктограму 

ПРИВЯЗКА або функціональнуу клавішу F3. Приклади нанесення розмірів 

наведено на рис. 23. 

 
Рис.23. Нанесення розмірів. 
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ШАБЛОН КРЕСЛЕННЯ 

Шаблон – це файл, у якому зберігаються налаштування, загальні для 

всіх креслеників певного призначення. 

У шаблоні, зокрема, містяться основні написи, налаштування 

стосовно одиниць виміру, розміри поля креслення, набір створених шарів, 

текстових і розмірних стилів та ін. 

Шаблон формату А3 створюють в описаній нижче послідовності: 

Нове креслення завантажують командою Создать із падаючого меню 

Файл → Создать або клацанням миші у місці піктограми «Создать» 

стандартної панелі інструментів. 

Якщо системна змінна STARTUP дорівнює 1, то викликається 

діалогове вікно «Создание нового чертежа», у якому зазначають: одиниці 

виміру – Метрические й клацають лівою клавішею миші у місці кнопки 

«Вызов мастера», а в списку, який при цьому з’явився вибирають рядок 

«Быстрая подготовка» і натискують кнопку «ОК». За одиниці виміру 

вибирають «Десятичные» встановлюють ширину креслення 420 мм, а 

довжину – 297 мм, далі клацають лівою клавішею миші в місці піктограми 

«Готово». Якщо STARTUP дорівнює 0, то система відображає діалогове 

вікно "Выбор шаблона" із якого обирають файл шаблону з ім'ям 

acadiso.dwt, який вже має ці налаштування. 

У шаблоні створюють шари креслення з певними властивостями і 

текстовий стиль. Порядок створення шарів аналогічний до описаного в 

лабораторній роботі № 1, а створення й модифікацію текстового та 

розмірного стилів розглянуто вище. 

Кресленики системи AutoCAD зберігаються у файлах з розширенням 

dwg. 

Створеному шаблону присвоюють ім’я та зберігають у відповідній 

папці, наприклад, А3_ГОСТ.dwt. 

Збережений шаблон використовують при виконанні нових 

креслеників. 

Порядок виконання роботи 

 

1. Відкривають підготовлений у попередній роботі файл кресленика 

формату А3. 

2. Створюють розмірні й текстові стилі відповідно до ГОСТ 3.301 – 

68. 

3. Виконують на кресленику побудову відрізків, прямокутників, 

багатокутників: 

 

Практичне завдання 

 

- Побудувати точками вершини нижченаведених фігур, вводячи 

координати точок з клавіатури: 
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Прямокутний 

трикутник 

Правильний 

трикутник 
Рівнобедрений трикутник 

Квадрат 

  
  

катети = 30 і 50 сторона = 55 основа = 30, висота = 50 сторона = 55 

 

- Змінити зовнішній вигляд точок на . 

 

- Побудувати за допомогою команди Line нижченаведені фігури: 
Відрізок Вентиль Ромб 

 

 

 
 

- Побудувати бісектрису половини тупого кута ромба, використовуючи 

команду Xline. 

 

- Побудувати прямокутники, з нижченаведеними параметрами: 

   

 

- Побудувати правильні багатокутники, з нижченаведеними параметрами: 

 
 

 

4. Виконати побудову кола різними способами: 

– за позначеним центром і радіусом (діаметром); 

– за трьом точкам – 3Т; 
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– за двома точками – 2Т; 

– за двома дотичними і радіусом – ККР. 

 
 

 
Розмістити побудовані кола на шарі “Тонкі лінії”. Значення 

властивостей кольору, типу лінії встановити за допомогою панелі Послою. 

5. Шар “Тонкі лінії” заблокувати, шари “Основні лінії” та “Осьові 

лінії” вимкнути. 

6. Зберігти побудови. 

7. Полілінією накреслити наступні зображення, виконати їх 

штрихування. 

 

 

 

 
 

 

8. У кресленику відтворити основний напис (рис. 24). 
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9. Створюють шаблон з шарами креслення, розмірними і текстовими 

стилями, основним написом для використання його при створені нових 

креслеників. 

10. Створеному файлу присвоюють ім’я і зберігають у відповідній 

папці (кожний студент має свою папку), наприклад, Формат А3.dwt. 
 

 
Рис.24. Основний напис кресленика. 

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Яким чином використовуються в системі AutoCAD параметри, 

розміщені в кутових дужках < >? 

2. Які способи вибору опцій застосовуються при виконанні команд? 

3. Як задати положення точки на кресленні в системі AutoCAD? Що 

таке абсолютні координати точки? Що таке відносні координати точки? 
4. Як нанести допоміжну сітку на робоче поле? 

5. Для чого використовується об’єктна прив’язка? 

6. Текст, створення тексту. 

7. Розмірний стиль, його створення та використання. 

8. Які є методи введення координат? 

9. Як визначається положення точки у Декартові системі координат? 
10. Як визначається положення точки у полярній системі координат? 

11. Яке призначення режиму об’єктної прив’язки і як вибрати його 

настройки? 

12. Графічні примітиви: точка, відрізок, коло, дуга, конструкційна 

лінія, промінь, полілінія, мультилінія, багатокутник, прямокутник, кільце, 

сплайн, еліпс. 
13. Для якого графічного примітиву, що складається з лінійних і 

дугових сегментів, можна вибрати різне значення ширини в початковій і 

кінцевій точках сегменту? 
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Лабораторна робота № 3. 

Редагування креслеників. 

 

Мета роботи: за допомогою піктограм панелі інструментів 

Изменить або командного рядка, навчитися виділяти, копіювати, 

вилучати, масштабувати, переносити, обертати й розривати об’єкти. 

 

Виділення об’єктів для редагування 

 

Щоб внести зміни в накреслені об’єкти, їх необхідно виділити. 

Способи виділення об’єктів 

1. Основний спосіб виділення об’єктів – підведення курсору до будь-

якого з них (наприклад, еліпса). Система відразу виділяє його (рис. 25, а). 

Якщо клацнути в місці об’єкта (еліпса) лівою клавішею миші, то він 

виділяється (набуває пунктирного зображення) і на ньому з’являться 

“ручки” – невеликі сині квадрати в характерних точках (рис. 25, б). Ці 

ручки показують, що об’єкт вибраний для редагування. Таким чином 

можна виділити всі об’єкти креслення. 

  

Рис.25. Способи виділення об’єктів. 

 

2. Виділення об’єктів січною та простою рамками. При виділенні 

об’єкта графічний курсор у вигляді хреста, який називається прицілом, 

набуває форми квадрата. Для вибору об’єкта необхідно, щоб він перебував 

усередині квадрата або торкався його. З цією метою курсор установлюють 

на вільному місці графічного екрана, натискають і відпускають ліву 

клавішу миші та переміщують курсор до тих пір, поки всі раніше 

накреслені точки й відрізки не виявились у середині рамки. 

Рамка курсору може переміщуватися із правого кута в лівий або із 

лівого в правий. У першому випадку рамка зображується штриховою 

лінією і набуває зеленуватого кольору, її називають січною рамкою, а в 

другому випадку – зображується суцільною основною лінією і набуває 

фіолетового кольору, тоді її називають простою рамкою. 

Якщо рамку курсору переміщують справа наліво (січна рамка), то 

виділяються всі об'єкти, які хоча б частково потрапили в поле рамки, а 

якщо зліва направо (проста рамка) – тільки ті об'єкти, що цілком 

потрапили в поле рамки. 

3. При виборі будь-якої команди редагування приціл курсору 

набуває форми квадрата і система видає запрошення Выберите объекты: 

При цьому курсор спрямовують прямо на об’єкт і натискають ліву 

клавішу миші. На об’єктах з’являються ручки, система продовжує 
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видавати запрошення «Выберите объекты:» доти, поки користувач не 

натисне праву клавішу миші або <Enter>. 

Може бути ситуація, коли ручки висвітилися випадково або 

помилково, тоді їхнє скидання виконують натисканням клавіші <Esc>. 
 

Редагування креслеників 

 

За допомогою команд редагування вносяться зміни в наявні об’єкти, 

створюючи на їх основі нові кресленики. Ці команди перебувають у 

падаючому меню Изменить і на панелі інструментів Изменить (рис. 26). 
 

 
Рис.26. Загальний вигляд панелі Изменить 

 

Можна спочатку виділити об’єкт, а потім його редагувати або 

навпаки – вибрати команду редагування, на що система видає запрошення: 

Выберите объекты: 

Команди редагування креслень можна набрати з клавіатури, із рядка 

падаючого меню, на панелі або з палітри інструментів. Розглянемо основні 

операції редагування. 

 

Видалення об’єктів 

 

Команда СТЕРЕТЬ (ERASE) видаляє або стирає із креслення один 

чи декілька об’єктів. Її викликають із падаючого меню Изменить → 

Стереть (Modify→ERASE) або клацають клавішею миші у місці 

піктограми  панелі інструментів Изменить, чи набирають на клавіатурі 

команду: СТЕРЕТЬ <Enter>. 

У відповідь система видає напис: 

Выберите объекты: 

Вибирають об’єкти і натискають клавішу <Enter>. 

Видаляти будь-який об’єкт можна також, позначивши його курсором 

або рамкою, а потім натиснути клавішу <Delete>. 

 

Копіювання об’єктів 

 

Команда КОПИРОВАТЬ (COPY) дублює один або декілька 

об’єктів і переміщає їх на певну відстань та під певним кутом, що 

вводяться користувачем. Далі викликається команда із падаючого меню 

Изменить → Копировать або шляхом клацання клавішею миші в місці 

піктограми  панелі інструментів Изменить чи набором з клавіатури 

команди КОПИРОВАТЬ <Enter>. 

У відповідь система видає команду: 

Выберите объекты: 
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Вибирають об’єкти для копіювання і клацають правою клавішею 

миші або натискують клавішу <Enter>. У відповідь система видає запит: 

Базовая точка или [Перемещение] <Перемещение>: 

Базовою може бути будь-яка точка кресленика, але зручніше 

позначити одну з характерних точок копійованого об’єкта (наприклад, 

початкову). 

Показують базову точку або опцію, на що система видає запит: 

Вторая точка или <считать перемещением первую точку>: 

Графічним курсором показують положення базової точки і клацають 

лівою клавішею миші. Унаслідок цього утворюється копія вибраних 

об’єктів, зміщених відносно оригіналу на заданий вектор (рис. 27), потім 

знову клацають  

лівою клавішею миші або вводять 

координати. У відповідь система 

видає запит: 

Укажите вторую точку 

или [Выход / Отменить] 

<Выход>: 

Клацають лівою клавішею 

миші стільки раз, скільки потрібно 

копій, а якщо треба вийти із цього 

режиму, та вводять літеру В 

(Выход) чи натискують клавішу 

<Enter>. 

 
Рис. 27. Копіювання об’єктів. 

 

Дзеркальне відображення об’єктів 

 

Команда ЗЕРКАЛО (MIRROR) створює дзеркальну копію об’єкта 

або декількох об’єктів. Її, крім введення із клавіатури, можна викликати за 

допомогою кнопки  панелі інструментів Изменить або з пункту 

падаючого меню Изменить → Зеркало.  

Після введення команди 

Зеркало система видає запит: 

Выберите объекты: 

Вибирають об’єкти і 

клацають правою клавішею миші, 

на це система видає запит: 

Первая точка оси 

отражения: 

Показують першу точку осі 

відображення. Надходить новий 

запит системи: 

 

 
Рис. 28. Дзеркальне 

 відображення об’єктів. 

Вторая точка оси отражения: 

Показують другу точку осі відображення. Новий запит: 

Удалить исходные объекты? [Да / Нет] <Н>: 
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Вводять літеру <Д> для видалення вихідного об’єкта або натискують 

<Enter> для його збереження (рис. 28). 
 

Побудова подібних об’єктів 

 

Команда ПОДОБИЕ (OFFSET) будує об’єкт, подібний заданому із 

певним зміщенням на задану відстань через позначену точку. Цю команду 

викликають із панелі падаючого меню Изменить → Подобие або 

клацанням лівою клавішею миші у місці піктограми  на панелі 

інструментів Изменить, чи набором з клавіатури команди ПОДОБИЕ 

<Enter>. 
 

 
Рис. 29. Побудова групи 

подібних об’єктів. 

У відповідь система видає напис: 

Укажите расстояние смещения или 

[Через/Удалить/Слой] < 0.0000 >: 

Вибирають числове значення зміщення, 

наприклад, 10 або одну із опцій. 

На що система видає команду: 

Выберите объект для смещения или 

[Выход / Отменить] <Выход>:  

Курсором вибирають об’єкт, далі система 

видає наступну команду: 

Укажите точку, определяющую сторону смещения, или [Выход/ 

Несколько / Отменить] <Выход>: 

Курсором показують точку в напрямку створення нового об’єкта. 

Можна продовжувати будувати подібні об’єкти (рис. 29) або 

завершити команду, натиснувши клавіші <Enter> чи <Esc>. 
 

Переміщення об’єктів 

 

Команда ПЕРЕНЕСТИ (MOVE) переміщує об’єкти на певну 

відстань і під певним кутом, що вводяться користувачем (рис. 30). Цю 

команду вибирають із падаючого меню Изменить →Перенести або 

клацанням лівої клавіші миші в місці піктограми  на панелі 

інструментів Изменить, чи набором з клавіатури команди ПЕРЕНЕСТИ 

<Enter> або із контекстного меню. 

На це система видає повідомлення: 

Выберите объекты: 

Вибирають об’єкти, які потрібно 

перемістити і клацають правою клавішею 

миші або натискують клавішу <Enter>. У 

відповідь система видає запит: 

Базовая точка или [Перемещение] 

<Перемещение>: 

 
Рис. 30. Переміщення об’єктів. 

Показують базову точку або опцію, на що система запитує: 

Вторая точка или <считать перемещением первую точку>: 
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Показують курсором нове положення базової точки або задають її 

координати і клацають лівою клавішею миші. 

Можна також увести величину переміщення, використовуючи 

декартові координати. 

Обертання об’єктів 

 

Команда ПОВЕРНУТЬ (ROTATE) масштабує вибрані об’єкти, 

використовуючи масштабний коефіцієнт, зазначений користувачем, 

відносно базової точки. Ця команда вибирається із падаючого меню 

Изменить → Повернуть або клацанням лівою клавішею миші в місці 

піктограми  на панелі інструментів Изменить, чи набором із 

клавіатури команди ПОВЕРНУТЬ <Enter>. 

У відповідь система видає запит: 

Выберите объекты: 

Показують курсором на об’єкти, які 

потрібно обернути, і натискують ліву 

клавішу миші (рис. 31), а потім клацають 

правою клавішею миші або натискують 

клавішу <Enter>. 

На це система видає запит: 

Базовая точка: 

 

 
Рис. 31. Обертання об’єктів. 

Показують базову точку (вісь обертання), далі система знову видає 

запит: 

Угол поворота или [Копия / Опорный угол] <0>: 

Показують на опцію або задають значення кута обертання, 

наприклад, 30, і натискують клавішу <Enter>. 

 

Масштабування об’єктів 

 

Команда МАСШТАБ (SCALE) змінює розміри вибраних об’єктів, 

використовуючи масштабний коефіцієнт, зазначений користувачем, 

відносно базової точки. Ця команда вибирається із падаючого меню 

Изменить → Масштаб або клацанням лівою клавішею миші в місці 

піктограми  панелі інструментів Изменить, чи набором із клавіатури 

команди МАСШТАБ <Enter>. 

У відповідь система видає команду: 

Выберите объекты: 

Вибирають об’єкти, які потрібно 

масштабувати (рис. 32), і клацають правою 

клавішею миші або натискують клавішу 

<Enter>. 

Надходить наступний запит системи: 

Базовая точка или: 

 
Рис. 32. Масштабування  

об’єктів. 

Показують базову точку, на що система видає напис: 
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Масштаб или [Копия / Опорный отрезок] <1.0000>: 

Для збільшення об’єктів уводять число, більше одиниці, а для 

зменшення – додатне число, менше одиниці. 

Зазначають масштабний коефіцієнт, наприклад, 0.5, і натискують 

клавішу <Enter>. 

Можна задавати масштаб за допомогою миші: клацають лівою 

клавішею і показують курсором точку, відстань до якої від базової точки 

буде сприйнято системою як масштаб. 

Опція Копия дозволяє зберігати як нові об’єкти, так і оригінали (без 

вибору цієї опції вихідні об’єкти знищуються). 

Якщо коефіцієнт масштабування являє собою дробове число 

(наприклад, 2/5), то використовують опцію Опорный отрезок. Тоді 

система запитує: 

Длина опорного отрезка <1>: 

Уводять число 5, <Enter> або курсором показують величину відрізка. 

У відповідь система видає запит: 

Новая длина или [Точки] <1.0000>: 

Уводять, наприклад, число 3, і система виконує потрібне 

перетворення (коефіцієнт перетворення вираховується як результат 

ділення другої довжини на першу). 

 

Обрізування частини об’єкта 

 

Команда ОБРЕЗАТЬ (TRIM) вирізає і видаляє частину об’єкта 

(об’єктів) за допомогою іншого об’єкта (об’єктів), що перетинає перший. 

Ця команда викликається із падаючого меню Изменить → Обрезать або 

клацанням лівою клавішею миші в місці піктограми  панелі 

інструментів Изменить, чи набором з клавіатури команди ОБРЕЗАТЬ 

<Enter>. 

У відповідь система видає 

команду: 

Выберите режущие 

кромки: 

Выберите объекты или 

<выбрать все>: 

Вибирають об’єкти 

(режущие кромки), за якими буде 

виконуватися обрізування і 

натискують праву клавішу миші 

або клавішу <Enter>. 

Далі надходять команди: 

 

 
 

Рис. 33. Етапи обрізування об’єктів. 

 

Выберите обрезаемый (+Shift - - удлиняемый) объект или [Линия 

выбора / пеРечеркивание / Проекция / Кромка / уДалить / Отменить]:  

Показують курсором (лівою клавішею миші) на ті частини об’єктів, 

які будуть обрізані та видалені. 
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На рис. 33 показано положення об’єктів до обрізування і позначені 

об’єкти, які будуть видалені, а в правій – після. 

 

Розривання об’єкта 

 

Команда РАЗОРВАТЬ (BREAK) порушує цілісність об’єкта у двох 

позначених точках. Вона викликається із панелі падаючого меню 

Изменить → Разорвать або клацанням лівої клавіші миші в місці 

піктограми  на панелі інструментів Изменить, чи набором з клавіатури 

команди РАЗОРВАТЬ <Enter>. 

Перший запит системи: 

Выберите объект: 

Показують об’єкт, причому, за 

умовчуванням позначена точка буде 

першою точкою розривання. Далі 

система видає запит: Вторая точка 

разрыва или [Первая точка]: 

Показують другу точку 

розривання. 

 

 
Рис.34. Етапи розривання дуги. 

На рис. 34 показано дугу до і після розривання. Позначення точок 

відображають послідовність виконання цієї дії (розривання кола 

виконують проти годинникової стрілки). Таким чином видаляється 

частина об’єкта від першої до другої точки. 

 

Побудова фасок 

 

Команда ФАСКА (CHAMFER) виконує підрізування і з’єднання 

двох об’єктів (відрізків, променів), які перетинаються на заданій відстані 

від точки їх з’єднання (зняття фаски). Ця команда викликається із 

падаючого меню Изменить → Фаска або клацанням лівої клавіші миші в 

місці піктограми  на панелі інструментів Изменить, чи набором із 

клавіатури команди ФАСКА <Enter>. 

У відповідь система видає напис: 

(Режим С ОБРЕЗКОЙ) Параметры фаски Длина 1 = 0.0000, 

Длина 2 = 0.0000 

Выберите первый отрезок или [оТменить / полИлиния / Длина / 

Угол/ Обрезка / Метод / Несколько]: 

Далі вибирають опцію, наприклад, Д (Длина) <Enter>, на що система 

видає запит: 

Первая длина фаски <0.0000 >: 

Уводять, наприклад, 15 <Enter>. 

Надходить наступний запит: 

Вторая длина фаски <15.0000 >: 
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Якщо користувач згоден з цією довжиною, то натискують <Enter>, 

якщо потрібна інша довжина фаски, то її задають і також натискують 

клавішу <Enter>. 

У відповідь система видає запрошення: 

Выберите первый отрезок или [оТменить / полИлиния / Длина / 

Угол/ Обрезка / Метод / Несколько]: 

Вибирають опцію, наприклад, О (Обрезка) <Enter>. 

Система видає наступний запит: 

Режим обрезки [С обрезкой / Без обрезки] < С обрезкой >: 

Якщо користувач згоден з опцією (С обрезкой), то натискують 

клавішу <Enter>. 

У відповідь система видає наступне запрошення: 

Выберите первый отрезок или [оТменить / полИлиния / Длина / 

Угол/ Обрезка / Метод / Несколько]: 

Показують курсором перший відрізок (1), на що система видає 

команду: 

Выберите второй отрезок или нажмите клавишу Shift при 

выборе, чтобы создать угол: 

Показують другий відрізок (2) і на прямокутнику будується фаска 

(рис. 35). 

 
Рис. 35. Етапи побудови фаски: а – до побудови, б – після виконання побудови з 

обрізуванням, в – після виконання побудови без обрізування. 

 

Спряження об’єктів 

 

Команда СОПРЯЖЕНИЕ (FILLET) з’єднує відрізки, дуги, кола, 

елементи полілінії дугою заданого радіуса. Вона викликається із панелі 

падаючого меню Изменить → Сопряжение або клацанням лівої клавіші 

миші в місці піктограми  на панелі інструментів Изменить, чи набором 

із клавіатури команди СОПРЯЖЕНИЕ <Enter>. 

У відповідь система видає напис: 

Текущие настройки: Режим = С ОБРЕЗКОЙ, Радиус сопряжения 

= 0.0000 

Выберите первый объект или [оТменить/ полИлиния/ раДиус/ 

Обрезка/ Несколько]: 

Вибирають опцію раДиус, натискують клавішу <Enter>. 

Далі система запитує: 

Радиус сопряжения <0.0000 >: 

Уводять величину радіуса, наприклад, 30, і натискують клавішу 

<Enter>. 

У відповідь система видає напис: 
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Выберите первый объект или [оТменить/ полИлиния/ раДиус/ 

Обрезка/ Несколько]: 

Показують на кресленні перший об’єкт (1) для спряження, <Enter>. 

Система видає команду: 

Выберите второй объект или нажмите клавишу Shift при 

выборе, чтобы создать угол: 

Після позначення другого об’єкта (2) система AutoCAD або побудує 

необхідну дугу спряження, або повідомить про те, що з даним радіусом це 

неможливо. На рис. 36 показано спряження двох ліній до і після побудови. 

 
Рис. 36. Побудова спряження 

 

Опція полИлиния дозволяє виконати заокруглення всіх вершин 

однією полілінією із заданим радіусом. 

Опція Обрезка керує режимом обрізування. Якщо вибрано режим 

Без обрезки, тоді дуги будуються, а вихідні об’єкти залишаються без змін. 

Опція Несколько дозволяє виконувати багатократне спряження 

об’єктів. 

 

Редагування за допомогою ручок 

 

Вибрані об’єкти можна швидко відредагувати за допомогою ручок – 

маленьких квадратиків, які висвічуються у визначальних точках вибраних 

об’єктів (рис. 37). Параметри ручок встановлюються на вкладці Выбор 

діалогового вікна Настройка. 

 

 
Рис. 37. Приклади примітивів з ручками. 

 

При роботі з ручками вибір об’єктів здійснюється до редагування, а 

маніпуляції з ними виконуються за допомогою покажчика миші або 

ключових слів. Деякі ручки дозволяють безпосередньо впливати на об’єкт.  

При наведенні миші на ручку її колір змінюється на ненасичений 

червоний, і біля неї з’являється список можливих операцій редагування. 

При виборі ручки колір ручки змінюється на насичений червоний, вона 
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стає базовою, і тепер можна вибрати один з режимів редагування: 

МАСШТАБ, ЗЕРКАЛО, РАСТЯГИВАНИЕ, ПЕРЕНЕСТИ, ПОВОРОТ. 

Перемикання режимів здійснюється циклічно, послідовним 

натисненням клавіші <Пробел> чи <Enter>. Операцію копіювання можна 

вибрати в списках режимів будь-якої з цих команд. Щоб вийти з режиму 

роботи з ручками, необхідно натиснути клавішу <Esc>. 

 

Порядок виконання роботи 

1. Відкрийте свій файл з лабораторної роботи № 2 і збережіть його 

під іншим іменем. 

2. Встановіть параметри розмірів у відповідності з ГОСТ 2.307-68. 

3. Виконайте креслення «Приклад 1, 2». 

4. Виконайте індивідуальне завдання №1 за варіантами 10-15.  

 

Контрольні питання: 

1. Які способи виділення об'єктів ви знаєте? З якою метою це 

робиться? 

2. Поясніть поняття «базова точка». 

3. Як можна скопіювати й перемістити об'єкт? Чи можна зробити 

кілька копій однією командою? 

4. Що означає масштабувати об'єкт? До якої точки буде 

виконуватися масштабування? 

5. Якою командою можна виконати поворот об'єкта? 

6. Як розташувати кілька копій об'єкта строго по дузі кола? 

7. Яким чином виконують видалення частини об'єкта по двох 

заданих точках? 

8. Яким чином виконують видалення частини об'єкта по складній 

крайці? 

9. Як виконати точне з'єднання двох непаралельних ліній? 

10. Як виконують плавне сполучення із заданим радіусом двох ліній? 

11. Як підрізати кути полілінії? 

12. Як обраховуються кути (направлення) при їх завдані у відповідь 

на запит системи AutoCAD? 

13. Від чого залежить послідовність вибору об’єктів (ліній) при 

використанні команди Chamfer? 

14. В чому різниця команд Copy, Mirror і Offset? 

15. В чому різниця команд Подовження і Розширення? 

16. Які Ви знаєте способи виділення (вибору) об’єктів?  

17. Яка принципова різниця між командами копіювання і 

переміщення? 
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Приклади геометричних креслень. Приклад №1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Переходимо в шар 

ОСЬОВІ, вмикаємо 

режим ортогональності, 

креслимо дві лініі і 

задаємо початок нової 

системи координат на їх 

перетині. 

2. Переходимо в шар 

“0” та креслимо два 

концентричні кола з 

центром (0, -50) 

3. Креслимо всі інші 

кола по відповідних 

координатах. 

4. Проводимо лінії, як 

дотичні до кіл. 

5. Командою TRIM 

вирізаємо зайві 

фрагменти. 

6. Командою 

MIRROR 

віддзеркалюємо 

нижню частину 

відносно гори-

зонтальної осі. 

7. Командою 

TRIM вирізаємо 

зайві фрагменти. 

8. Робимо 

спряження 

командою FILLET. 
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Приклади геометричних креслень. Приклад №2 

 
 
 1. Переходимо в шар 

ОСЬОВІ, вмикаємо 

режим 

ортогональності, 

креслимо дві лінії і 

задаємо новий початок 

координат на їх 

перетині. 

2. Переходимо в шар 

“0” та креслимо два 

кола з центрами в 

початку координат. 
3. Креслимо ще 

два кола з 

центром (30, 

110) 

4. Креслимо коло з 

опцією TTR (Дотична-

Дотична-Радіус). 

Задаємо радіус 120 з 

клавіатури, а точки 

дотику показуємо в 

потрібних квадрантах 

двох кіл. 
5. Обрізаємо 

коло командою 

TRIM. 

6. Командою OFFSET 

креслимо дві 

еквідистанти на 

відстані 5 мм. 

7. Робимо спряження 

радіусом 5 командою 

FILLET та креслимо 

осьові лінії. 
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Індивідуальне завдання №1 за варіантами: 

 

1 

 

2 

 
3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 



58 

9 

 

10 

 
11 

 

12 

 

13 

 

14 

 



59 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 
21 

 

22 
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Лабораторна робота № 4. 

Геометричні побудови. Застосування полілінії. 

 

Мета роботи: набуття студентами навичок використання системи 

AutoCAD у виконанні зображень плоских геометричних фігур і наведенні 

кресленика полілінією. 

У цій роботі студент має побудувати зображення плоскої фігури, 

зовнішній і внутрішній контури якої складаються з кіл, дуг і прямих, 

спряжених між собою. 

Спряженням називається плавний перехід від однієї лінії до іншої. З 

усієї різноманітності спряжень різних ліній розглянемо такі основні його 

види: 

– прямої з дугою кола; 

– двох довільно розміщених прямих за допомогою дуги кола; 

– дуг двох кіл за допомогою прямої; 

– дуг двох кіл за допомогою третьої дуги. 

Приклад: Накреслити об’єкт, зображений на рис.38: 

 
Рис.38. Зображення деталі. 

Порядок виконання 

завдання: 

Побудову деталі можна 

виконувати декількома 

прийомами, наприклад, можна 

спочатку побудувати п’ятикутник 

відповідно до заданих розмірів, 

потім за допомогою команди 

СОПРЯЖЕНИЕ (див. 

Лабораторну роботу № 3) 

виконати спряження, побудувати 

кола тощо. Але більш 

раціональною видається така 

послідовність побудови: 

1. Відкривають шар Осьові 

лінії, визначають центр одного із 

отворів, наприклад, верхнього 

лівого і будують осі. 
 

2. Відкривають 

шар Тонкі лінії або шар 

Допоміжний, 

викреслюють два кола 

діаметром ø16 і радіусом 

R15 (рис. 39, а). 

3. Клацають 

лівою клавішею миші 
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у місці піктограми  

на панелі інструментів 

Изменить, чи 

набирають із клавіатури 

команду 

КОПИРОВАТЬ, 

<Enter>. У відповідь 

система видає команду: 

Выберите объекты: 

Вибирають осі й два 

кола для копіювання та 

клацають правою 

клавішею миші або 

натискують клавішу 

<Enter>. У відповідь 

система видає запит: 

Базовая точка или 

[Перемещение] 

<Перемещение>: 

Далі показують базову 

точку, на що система 

видає запит: 

Вторая точка или 

<считать 

перемещением первую 

точку>: 

 
 

 
Рис. 39. Етапи побудови плоскої фігури. 

 

Координати точки можна задавати вибором довжини 

відрізка за напрямком, який визначає 

графічний курсор (рис. 39, б). Для цього в командний рядок досить увести 

тільки значення відстані. Але більш раціонально вводити по черзі відносні 

координати центрів усіх отворів (рис. 39, в), а саме: 

– @60,0; 

– @0,−70; 

– @60,−70; 

– @30,−35; 

– @30,−104. 

Примітка. Якщо динамічний режим увімкнуто, то знак @ не 

вводять. 

4. Командою СТЕРЕТЬ видаляють зайві центральне й нижнє кола 

радіусом R15 та нижнє коло ø16. Команду викликають із падаючого меню 

Изменить → Стереть. У відповідь система видає команду: 

Выберите объекты: 

Вибирають ці кола й клацають правою клавішею миші або 

натискують клавішу <Enter>. 
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5. Будують нижнє коло радіусом R20 (рис. 39, г). 

6. Відкривають шар Штрихові лінії і викреслюють коло діаметром ø 

53 пунктирною лінією (рис. 39, г). 

7. Знову відкривають шар Тонкі лінії або шар Допоміжний і 

починають викреслювати за допомогою команди Отрезок контур заданої 

фігури, з’єднуючи кола R15 і R20, при цьому використовують прив’язки 

Касательная (рис. 39, г). З’єднання верхніх кіл відбувається за допомогою 

піктограми Сопряжение (рис.39, д), це забезпечує такий діалог із 

системою: 

Команда: _fillet 

Текущие настройки: Режим = С ОБРЕЗКОЙ, Радиус сопряжения = 

0.0000 

Выберите первый объект или [оТменить/ полИлиния/ раДиус/ 

Обрезка/ Несколько]: Д ↵ (опція раДиус). 

Радиус сопряжения <0.0000>: 40 ↵ (радіус кола). 

Выберите первый объект или [оТменить/ полИлиния/ раДиус/ 

Обрезка/ Несколько]: (курсором показують на одну із дотичних дуг і 

клацають лівою кнопкою миші). 

Выберите второй объект или нажмите клавишу Shift при выборе, 

чтобы создать угол: (курсором показують на іншу із дотичних дуг і 

клацають лівою кнопкою миші). 

8. Відкривають шар Розміри і наносять розміри (рис.38). 

9. Відкривають шар Основні лінії і за допомогою команди Плиния 

наводять основні лінії креслення. При цьому система дає перший запит: 

Начальная точка: 

Показують курсором будь-яку точку на контурі кресленика. У 

командних рядках з’являються написи: 

Текущая ширина полилинии равна 0.0000 

Следующая точка или [Дуга/ Полуширина/ длИна/ Отменить/ 

Ширина]: 

Вводять літеру Ш (ширина) і натискають <Enter>. 

У відповідь система видає напис: 

Начальная ширина <0.0000>: 

Позначають початкову ширину (товщину) лінії, наприклад, 0.60 і 

натискають <Enter>. 

Наступний запит системи: 

Конечная ширина <0.6000>: 

Позначають кінцеву ширину (товщину) лінії, наприклад, 0.60 і 

натискають <Enter>. 

На що система запитує: 

Следующая точка или [Дуга/ Полуширина/ длИна/ Отменить/ 

Ширина]: 

Показують наступну точку, натискують <Enter> тощо. 

Якщо необхідно обвести коло або криву лінію, то з клавіатури 

набирають опцію Дуга (достатньо одної літери «Д») або правою клавішею 
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миші викликають контекстне меню, із якого вибирають опцію Дуга, а в 

командному рядку з’являється напис: 

[Угол/ Центр/ Направление/ Полуширина/ Линейный/ Радиус/ 

Вторая/ Отменить/ Ширина]: 

Набирають за допомогою клавіатури необхідну команду або 

клацають правою кнопкою миші й викликають появу контекстного меню, 

із якого вибирають потрібну команду (криву лінію краще обводити за 

допомогою опції Вторая). 

10. Для того, щоб об’єкти, попередньо побудовані в шарі Тонкі лінії 

або Допоміжний, були невидимі (рис. 1), цей шар заморожують у цілому 

за допомогою значка у вигляді сонечка або вимикають його за допомогою 

значка . 

Примітка. Якщо нема іншої мети, окрім наведення ліній видимого 

контуру, то ці лінії розміщають у шарі Основні лінії та вмикають 

відображення ваги ліній. Вагу ліній цього шару (0.9 мм) визначено в 

лабораторній роботі № 1. 
 

Масив 

 

Масив у пакеті AutoCAD являє собою впорядковане розмноження 

об'єкта. Використання цієї команди дуже зручно при побудові великої 

кількості однакових об'єктів. Наприклад, при створенні креслення 

використання масивів зручно в побудові вікон - кресляреві досить 

побудувати один об'єкт, а потім розмножити його, вказавши потрібний 

інтервал. 

У пакеті AutoCAD виділяють два види масивів: прямокутні й 

кругові. За замовчуванням програма пропонує будувати прямокутний 

масив, за допомогою якого можна розмножити обрані об'єкти уздовж двох 

перпендикулярних напрямків (рис.40). Круговий масив являє собою 

розмноження об'єктів по окружності (рис.41). 

Після виклику команди ARRAY (Масив) відкривається діалогове 

вікно Array (Масив), в якому можна настроювати параметри побудови 

масиву. 

За замовчуванням у вікні Array (Масив) пропонується побудова 

прямокутного масиву — Rectangular Array (Прямокутний масив). У полях 

Rows (Ряди) і Columns (Стовпці) можна задати відповідну кількість рядів і 

стовпців майбутнього масиву. При цьому зразок у правій частині вікна 

показує, як буде виглядати масив. Тому що після створення масивів уже не 

можна змінювати їхні параметри, існує можливість попереднього 

перегляду результатів. Вид масиву на зразку змінюється відповідно до 

змін, внесених в поля вказівки кількості рядів і стовпців, а також в інші 

поля. 
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Прямокутний масив 

 
Рис.40. Приклад прямокутного масиву. 

 

Перед початком роботи потрібно налаштувати режими та шари. 

- Натисніть кнопку Слои (Layers)  на панелі Свойства объектов 

(Object Properties) 

- У вікні, що відкрилося натисніть кнопку New (новий) та з 

клавіатури введіть ім’я шару Axis (оси). 

- Оберіть будь-який колір цього шару.  

- Оберіть тип лінії Штрих-Точка  

Шар 0  для креслення основних ліній, шар Axis – для осьових ліній. 

 

Натиснення по правій кнопці миші оберіть режим ПРИВЯЗКА 

(OSNAP) та команду Настройка/Settings. Оберіть наступні прив’язки: 

Endpoint/ Кінцева точка, Midpoint/ Середня точка, Центральна точка/ 

Center point. Інші прив’язки можна відключити. Лівою кнопкою миші 

активуйте режим OPTO (ORTHO). 

 

Працюємо на шарі 0. 

1. Оберіть команду Rectangle (Прямоугольник) . Натисніть в 

будь-якій точці кресленика, вказуючи перший кут. Введіть з клавіатури 

@100,80 та натисніть Enter. 

2. Оберіть команду КРУГ (CIRCLE) . Натисніть в точці 1 

(рис.40) (центр кола). Введіть з клавіатури радіус: 5 і натисніть Enter. 

3. Оберіть команду ПЕРЕНЕСТИ (MOVE) . Виділіть коло та 

натисніть Enter. Введіть з клавіатури @10,-10 і натисніть Enter. Коло буде 

розміщено на заданому місці.  

4. Оберіть команду МАССИВ (ARRAY) .  
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- В діалоговому вікні оберіть тип масиву Rectangular Array 

(Прямоугольный массив) 

 

 
 

- Натисніть кнопку Select objects (Выбрать объекты) та виділіть коло 

на кресленні, натисніть Enter. 

- В полі Rows (Ряды) введіть кількість рядків 5, в полі Columns 

(Столбцы) введіть кількість стовбців 5. 

- В полі Row Offset (Расстояние между рядами) введіть -15 (якщо 

значення відстані негативне, то елементи масиву відкладаються вниз). 

- В полі Column Offset (Расстояние между столбцами) введіть 20. 

- Натисніть ОК. 

 

Круговий масив 

 

Перейдіть на шар Axis (оси). 

1. Оберіть команду Линия (Line) .  

- Натисніть в будь-якому місці кресленика. 

- Введіть з клавіатури @60,0 і натисніть Enter. 

2. Оберіть команду Линия (Line). Натисніть по прив’язці Midpoint / 

Средняя точка на горизонтальній осі. 

- Введіть @0,30 і натисніть Enter. 

3. Оберіть команду Линия (Line). Натисніть по прив’язці Midpoint / 

Средняя точка на горизонтальній осі. 

- Введіть @0,-30 і натисніть Enter. Введіть радіус 25 і натисніть Enter. 



66 

 
Рис. 41. Приклад кругового масиву. 

 

4. Оберіть команду КРУГ (CIRCLE). Натисніть лівою кнопкою миші 

по прив’язці в перехресті осьових ліній. Перейдіть на шар 0. 

5. Оберіть команду КРУГ (CIRCLE). Натисніть лівою кнопкою миші 

по прив’язці в перехресті осьових ліній. Введіть радіус 11 і натисніть Enter.  

6. Оберіть команду КРУГ (CIRCLE). Натисніть лівою кнопкою миші 

по прив’язці в перехресті осьових ліній. Натисніть правою кнопкою миші 

на будь-якому місці кресленика та оберіть із меню команду Diameter 

(Диаметр). Тепер в командній строчці буде запит про діаметр кола. Введіть 

38 і натисніть Enter. 

7. Знову оберіть команду КРУГ (CIRCLE). Натисніть лівою кнопкою 

миші по прив’язці в перехресті осьових ліній. Натисніть правою кнопкою 

миші на будь-якому місці кресленика та оберіть із меню команду Diameter 

(Диаметр). Введіть 54 і натисніть Enter. 

8. Оберіть команду КРУГ (CIRCLE). Натисніть лівою кнопкою миші 

по прив’язці  в точці 2 (рис. 41). Введіть радіус 4 і натисніть Enter. 

9. Оберіть команду МАССИВ (ARRAY).  

- Оберіть тип масиву Polar Array (Круговий масив). 

- Натисніть кнопку Center Point (Центральная точка) та за допомогою 

миші вкажіть перехрестя осьових ліній (точка 1, рис.41).  

- Натисніть кнопку Select Objects (Выберите Объекты), виділіть коло 

R4 і натисніть Enter. 

- В полі Total number of items (Общее количество элементов) введіть 

6. 

- В полі Angle to fill (Угол заполнения) введіть 360. 

- Натисніть ОК. 
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10. За допомогою команди ОБРЕЗАТЬ (TRIM)  необхідно 

видалити зайві частини.   

 

Індивідуальне завдання № 2. 

 

Таблиця 2 

Варіанти індивідуального завдання № 2 

 
1 

 

2 
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3 

 

4 

 
5 

 

6 

 
7 

 

8 
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9 

 

10 

 
11 

 

12 

 
13 

 

14 

 



70 

15 

 

16 

 
 

Контрольні питання: 

 

1. Які лінії використовують для розмітки кресленика? 

2. Яким чином видаляються із зображення непотрібні об’єкти? 

3. Яким чином змінюють тип ліній на кресленику? 

4. Для яких потреб може застосовуватися полілінія? 
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ДОДАТОК А 

 

Лінії (ГОСТ 2.303-68) 

 

ГОСТ 2.303—68 регламентує різні типи ліній, що використовуються 

при побудові креслень. Суцільна товста основна лінія прийнята за вихідну. 

Її товщина S повинна вибиратися в межах від 0,5 до 1,4 мм (табл.1). Вона 

вибирається в залежності від величини та складності зображення, формату 

аркуша та призначення креслення. Виходячи із товщини суцільної товстої 

основної лінії вибирають товщину інших ліній за умови, що для кожного 

типу ліній в межах одного креслення на всіх зображеннях вона буде 

однаковою.  
  

Таблиця 1 

 

Види, товщини та призначення ліній згідно ГОСТ 2.303-68 
 

Найменування лінії Накреслення лінії 

Товщина 

лінії 

відносно 

товщини 

основної 

лінії 

Основне призначення 

Суцільна товста, 

основна 

 

 

S від 0,5 

до 1,4 мм 

Лінії видимого контуру. 

Лінії переходу видимі. 

Лінії контуру перерізу 

(винесеного та вхідного до 

складу розрізу). 

Лінії рамки креслення й 

основного напису. 

Суцільна тонка  

 

від S/3 до 

S/2 

Лінії контуру накладеного 

перетину (перерізу). 

Лінії розмірні та виносні. 

Лінії штрихування. 

Лінії-винесення (лінії-

виноски). 

Полички ліній-виносок і 

підкреслювання написів. 

Лінії обмеження виносних 

елементів на видах, розрізах 

та перерізах. 

Лінії переходу уявні. 

Сліди площин, лінії побудови 

характерних точок при 

спеціальних побудовах.  

Осі проекцій. 

Суцільна хвиляста 

 

 

від S/3 до 

S/2 

Лінії обриву. 

Лінії розмежування виду та 

розрізу. 
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продовження таблиці 1 

Найменування лінії Накреслення лінії 

Товщина 

лінії 

відносно 

товщини 

основної 

лінії 

Основне призначення 

Штрихова 

 

від S/3 до 

S/2 

Лінії невидимого контуру. 

Лінії переходу невидимі. 

Штрих-пунктирна 

тонка 

 

від S/3 до 

S/2 

Лінії осьові та центрові. 

Лінії перетинів (перерізів), 

що є осями симетрії для 

накладених або винесених 

перетинів (перерізів). 

Штрих-пунктирна 

потовщена 

 

S/2…2S/3 

Лінії, що позначають 

поверхні, які підлягають 

термообробці або покриттю. 

Лінії для зображення 

елементів, розмішених перед 

січною площиною 

(«накладена проекція»). 

Розімкнена 
 

S…3S/2 Лінії перерізів. 

Суцільна тонка із 

зламами 
 

S/3…S/2 Довгі лінії обриву. 

Штрих-пунктирна з 

двома крапками 

тонка 
 

S/3…S/2 

Лінії згину на розгортках. 

Лінії для зображення частин 

виробів у крайніх або 

проміжних положеннях. 

Лінії для зображення 

розгортки, суміщеної з 

виглядом 

 

 

Вибрані товщини ліній мають бути однаковими для всіх зображень 

на даному кресленні. 

Штрихи штрихових та штрихпунктирних ліній, а також відстані між 

штрихами мають бути однакової довжини. Штрихпунктирні лінії повинні 

закінчуватися штрихами. Центр кола позначають перетином штрихів. Для 

кола, діаметр якого менший ніж 12 мм, центрові штрихпунктирні лінії 

замінюють суцільними тонкими лініями. 

На рис. 1 наведено приклади застосування різних типів ліній при 

виконанні різноманітних креслень. 
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Рис. 1. Приклади застосування різних типів ліній. 
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ДОДАТОК Б 

 

Формати креслень (ГОСТ 2.301-68) та основні написи  

(ГОСТ 2.104-2006) 

 

Конструкторські документи виконуються на аркушах певного 

формату. Формати креслярських аркушів вибирають залежно від 

габаритних розмірів креслення. Формати визначаються розмірами 

зовнішньої рамки креслення (рис. 1). Поле креслення обмежується 

внутрішньою рамкою, товщина лінії якої не менше ніж 0,7 мм. У правому 

нижньому куті формату розміщується основний напис. Формати, за 

винятком А4, можуть компонуватися як горизонтально, так і вертикально. 

Формат А4 компонується тільки вертикально. 

 
Рис. 1. Оформлення форматів. 

 

Основними форматами є формат А0 (841×1189), площа якого 

дорівнює одному квадратному метру, та чотири формати, отримані 

послідовним розподілом формату А0 на дві рівні частини так, що лінія 

поділу проходить паралельно меншій стороні відповідного формату. 

ГОСТ 2.301—68 регламентує п'ять основних форматів: А0, А1, А2, 

АЗ, А4, розміри сторін яких подано в таблиці 1. У разі потреби можна 

користуватися форматом А5 зі сторонами 148×210 мм. 
 

Таблиця 1. 

Розміри основних форматів 

Формат А0 А1 А2 АЗ А4 

Розміри сторін формату, мм 841×1189 594×841 420×594 297×420 210×297 

 

Крім п’яти основних форматів, дозволяється користуватися 

додатковими, що утворюються збільшенням меншої сторони основного 

формату на величину, кратну їх розмірам (табл. 2).  

Позначення додаткового формату складається з позначення 

основного формату та числа, що вказує кратність збільшення. Наприклад, 

А1×2, АЗ×5. 
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Таблиця 2.  

Розміри додаткових форматів 

Кратність 
Формат, мм 

A0 A1 A2 A3 A4 

2 1189×1682     

3 1189×2523 841×1783 594×1261 420×891 297×630 

4  841×2378 594×1682 420×1189 297×841 

5   594×2102 420×1486 297×1051 

6    420×1783 297×1261 

7    420×2080 297×1471 

8     297×1682 

9     297×1892 

 

Поле креслення обмежується рамкою, товщина лінії якої не менше 

ніж 0,7 мм, на відстані 20 мм від лівої межі аркуша (поле для підшивання) 

та на відстані 5 мм від інших сторін зовнішньої рамки (рис.1). У правому 

нижньому куті незалежно від розмірів сторін поля креслення розміщується 

основний напис за винятком формату А4, де він розміщується тільки 

вздовж сторони 210 мм. Форми основного напису визначаються ГОСТ 

2.104-2006. Основні написи для графічних та текстових конструкторських 

документів наведені на рис. 2. 
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Рис. 1. Основний напис для креслень і схем (форма 1) 
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Основний напис для текстових конструкторських документів (перший 

аркуш – форма 2) 
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Основний напис для текстових конструкторських документів (наступні 

аркуші – форма 2а) 

 

Рис. 2. Форми основного напису. 
 

Для геометричного та проекційного креслень основний напис можна 

заповнювати спрощено, для інших креслень усі графи основного напису 

мають бути заповнені відповідно до ГОСТ 2.104—2006. Крім того, для цих 

креслень обов’язкова додаткова графа з розмірами 70×14 мм у лівому 

верхньому куті (рис. 1), де записують (повернутим на 180° відносно 
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основного напису) позначення конструкторського документа (графа 2 

основного напису). 

У графах основного напису вказують: 

1 – найменування виробу або документа (відповідно до ГОСТ 2.109-

73), починаючи з іменника, і назву документа, якщо йому присвоєно шифр. 

Наприклад, для робочого креслення деталі – «Колесо зубчасте»; для 

складального креслення – «Блок газорозподільчий. Складальне 

креслення»; 

2 – позначення документа відповідно до ГОСТ 2.201-80; 

3 – позначення матеріалу деталі (графу заповнюють лише на 

кресленнях деталей); 

4 – літера, яка присвоєна документу відповідно до ГОСТ 2.103-2013; 

5 – масу виробу відповідно до ГОСТ 2.109-73; 

6 – масштаб відповідно до ГОСТ 2.302-68; 

7 – порядковий номер аркуша (на документах, що складаються з 

одного аркуша, графу не заповнюють); 

8 – загальну кількість аркушів (графу заповнюють лише на першому 

аркуші); 

9 – найменування або код організації, що випустило документ; 

10 – характер роботи, що виконується особами, які підписують 

документ; 

11 – прізвища осіб, які підписали документ; 

12 – підписи осіб, прізвища яких зазначені у графі 11; 

13 – дата підписання документа; 

14-18 – зміни, які вносяться відповідно до ГОСТ 2.503-2013. 

 

ГОСТ 2.201-80 встановлює позначення виробів та їх 

конструкторських документів.  

 
Для навчальних креслень, прийнято індекс організації-розробника 

заміняти номером академічної групи без знаку «-», класифікаційну 

характеристику – шифром дисципліни та номером варіанта, порядковий 

реєстраційний номер – порядковим номером аркуша. 
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ДОДАТОК В 

 

Масштаби (ГОСТ 2.302-68, ДСТУ ISO 5455:2005) 

 

Масштабом називають відношення лінійних розмірів зображення 

предмета, поданого на кресленику, до реальних розмірів самого предмета. 

Перевагу віддають зображенню предмета в натуральну величину (масштаб 

1:1).  

Відповідно до вимог діючих стандартів, для виконання креслеників 

рекомендуються масштаби, наведені в таблиці 1.  

Таблиця 1 

Рекомендовані масштаби для виконання креслеників 
 

Масштаби 

зменшення 

1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 

1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000 

Натуральна величина 1:1 

Масштаби 

збільшення 

2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 

 

Для великих об’єктів допускається застосування масштабів 1:2000, 

1:5000, 1:10000, 1:20000, 1:50000. У необхідних випадках також 

допускається застосування масштабів збільшення (100n):1, де n – ціле 

число. 

У відповідну графу основного напису масштаб заноситься у вигляді 

1:2, 2:1 тощо. Масштаб зображення, що відрізняється від зазначеного в 

основному написі кресленика, вказують безпосередньо над написом, що 

відноситься до даного зображення: А/М 2:1, 1/М 10:1 тощо. Незалежно від 

масштабу на зображення завжди наносять правдиві розміри зображеного 

об’єкта. 
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ДОДАТОК Г 

 

Шрифти креслярські (ГОСТ 2.304-81). 

 

Шрифтом називається однорідне накреслення всіх букв абетки й 

цифр, що надає їм загальний характерний вигляд. На кресленнях усі 

написи виконують шрифтами за ГОСТ 2.304-81. Розмір шрифту 

визначається висотою h великих літер (в міліметрах). Встановлено такі 

розміри шрифтів: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. Використовувати 

шрифт (1,8) не рекомендується, він допускається лише для шрифту типу Б. 

ГОСТ 2.304-81 встановлює такі типи шрифтів: тип А без нахилу, тип 

А з нахилом близько 75°, тип Б без нахилу та тип Б з нахилом близько 75°. 

Тип шрифту визначає товщину лінії накреслення шрифту. Цей параметр 

позначається літерою d: 

Для типу А: d = 1/14h 

Для типу Б: d = 1/10h 

Дроби, показники, індекси та граничні відхилення виконуються 

відповідно розміром шрифту на один ступінь меншим, ніж розмір шрифту 

основної величини, до якої вони приписуються або однакового розміру з 

розміром шрифту основної величини. 

Для машинобудівних креслень застосовують шрифт типу Б з 

нахилом приблизно 75° (рис.1), основні параметри якого наведено в 

таблиці 1.   
 

  

  

 
 

 

Рис. 1. Приклади напису літер, цифр шрифтом типу Б 
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Таблиця 1. 

Основні параметри та розміри шрифту типу Б 
Параметр 

шрифту 

Позна-

чення 

Відносний 

розмір 
Розмір шрифту, мм 

Висота великих 

літер 
h (10/10)h 10d 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 20,0 

Висота малих 

літер 
с (7/10)h 7d 1,3 1,8 2,5 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 

Відстань між 

літерами 
а (2/10)h 2d 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 2,8 4,0 

Мінімальний 

крок рядків 

(висота 

допоміжної 

сітки) 

b (17/10)h 17d 3,1 4,3 6,0 8,5 12,0 17,0 24,0 34,0 

Мінімальна 

відстань між 

словами 

e (6/10)h 6d 1,1 1,5 2,1 3,0 4,2 6,0 8,4 12,0 

Товщина ліній 

шрифту 
d (1/10)h d 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2,0 

 

У програмі AutoCAD як стандартизовані можна використовувати 

шрифти видів GOST type B, ISOCPEUR, ISOCTEUR, GOST 2.304 A, GOST 

2.30481 type A, GOST 2.30481 type B тощо (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Вигляд стандартного шрифта ISOCPEUR. 
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ДОДАТОК Д 

 

Нанесення розмірів (ГОСТ 2.307-2011). 

 

Розміри на кресленнях наносять згідно з вимогами ГОСТ 2.307-2011 

(2.307-68). Розміри поділяють на лінійні та кутові. Лінійні розміри та їхні 

граничні відхилення на кресленнях вказують у міліметрах без позначення 

одиниці фізичної величини. Для розмірів, які записуються в технічних 

вимогах і пояснювальних написах на полі креслення, обов’язково вказують 

одиниці вимірювання. 

Процес нанесення розмірів включає дві операції: проведення 

виносних і розмірних ліній і написання розмірного числа. 

Виносні лінії є допоміжними, їх проводять від меж вимірювання, між 

ними проводять розмірні лінії. Виносні лінії повинні виходити за кінці 

стрілок розмірної лінії на 1-5 мм.  

Виносні лінії при нанесенні розміру прямолінійного відрізка 

проводять перпендикулярно до вимірюваного елемента (рис. 1, а); при 

нанесенні розміру кута – радіально (рис. 1, б); при нанесенні розміру дуги 

– паралельно бісектрисі кута (рис. 1, в). У випадку ухилів і конусностей 

розмірні й виносні лінії проводять так, щоб разом із вимірюваною 

ділянкою вони утворювали паралелограм (рис. 1, г). 
 

 
Рис.1. Приклади нанесення виносних і розмірних ліній. 

 

Якщо довжина розмірної лінії недостатня для нанесення стрілок, то 

їх дозволяється виконувати ззовні вимірюваного відрізка. 

Розмірну лінію, що показує межі вимірювання, проводять паралельно 

вимірюваному елементу і закінчують стрілками (рис. 2). Якщо довжина 

розмірної лінії недостатня для нанесення стрілок, то їх дозволяється 

виконувати зовні вимірюваного відрізка. 

Розмірні лінії 

рекомендується наносити поза 

контуром зображення. 

Мінімальна відстань між 

розмірною лінією та лінією 

контура має бути 10 мм, між 

паралельними розмірними 

лініями – 7 мм. 
 

Рис.2. Стрілки розмірних ліній 



86 

Можна проводити розмірні лінії безпосередньо до ліній видимого 

контуру, осьових, центрових та інших ліній (рис. 3). Але ці лінії не 

дозволяється використовувати як розмірні. Не допускається перетин 

розмірних ліній іншими лініями. 

Якщо вигляд чи розріз симетричного предмета зображають лише до 

осі симетрії або з обривом, то розмірну лінію проводять також з обривом 

трохи далі осі або лінії обриву (рис. 4). 

 

 

 
Рис. 3. Нанесення розмірних ліній від 

лінії контура 

 Рис. 4. Нанесення розмірних ліній на 

деталі з обривом 

 

Розмірні числа проставляють, як правило, на відстані 1 мм над 

розмірною лінією ближче до її середини. Якщо місця для розмірного числа 

недостатньо, його проставляють над продовженням розмірної лінії або на 

поличці лінії-виноски. Орієнтують розмірні числа так, щоб вони вільно 

читалися при нормальному розміщенні креслення або при його повороті в 

межах 90° за годинниковою стрілкою. При нанесенні розміру радіуса або 

діаметра перед розмірним числом ставлять відповідно знаки R, Ø (рис. 5). 

 
Рис. 5. Нанесення розмірів радіусів і діаметрів 

 

Розміри фасок під кутом 45° наносять у вигляді добутку, наприклад, 

2х45° (рис. 6, а), розміри фасок під іншими кутами вказують за загальним 

правилом – двома розмірами: лінійним і кутовим або двома лінійними 

розмірами. При нанесенні кількох паралельних або концентричних 

розмірних ліній розмірні числа над ними рекомендується розміщати в 

шаховому порядку (див. рис. 6, а). Розміри, що стосуються одного і того ж 

конструктивного елемента (канавки, отвору та ін.), рекомендується 

групувати і розміщувати в одному місці на тому зображенні, де форма 

даного елемента розкривається найповніше (рис. 6, б). 
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а  б 

Рис.6. Нанесення розмірів конструктивних елементів 

 

Розміри двох симетрично розміщених елементів виробу (крім 

отворів) наносять лише один раз без зазначення їхньої кількості, групуючи 

всі розміри в одному місці (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Приклад нанесення розмірів на симетричну деталь. 

 

Розміри на кресленнях наносять з урахуванням конструктивних 

особливостей, роботи деталі у виробі, технології її виготовлення та 

контролю. Такі вимоги визначають бази, від яких обмірюють деталь під 

час її виготовлення, контролю та складання виробу. Бази поділяють на 

конструктивні, технологічні й вимірювальні. Бази можуть бути основними 

та допоміжними. 

Конструктивною базою називають сукупність поверхонь, ліній і 

точок, відносно яких встановлюється та орієнтується деталь у механізмі 

(рис. 8, а). 

Технологічною базою називають поверхню, відносно якої орієнтують 

оброблювану поверхню деталі при виготовленні (рис. 8, б). 

Вимірювальною базою називають поверхню або суму поверхонь, від 

яких відраховують розміри при вимірюванні готових виробів. 

Вимірювальною базою може слугувати і вісь обертання або вісь симетрії 

(рис. 8, в). 
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Рис. 8. Вибір баз для нанесення розмірів. 

 

Кількість розмірів на кресленні повинно бути мінімальним, але 

достатнім для виготовлення і контролю деталі. Застосовують три способи 

нанесення розмірів на кресленні: ланцюговий, координатний та 

комбінований. 

Ланцюговий спосіб полягає в послідовному розміщенні розмірів – 

ланцюгом (рис. 9, а). У цьому випадку кожна ступінь оброблюється від 

своєї бази (А, Б, В, Г). Ланцюг розмірів не повинен бути замкнутим, тобто 

при нанесенні габаритного розміру остаточний розмір ланцюга опускають. 

При координатному способі розміри наносять від бази (рис. 9, б). 

Кожен розмір у цьому випадку є деякою координатою, що визначає 

відстань елемента деталі від бази. Цей спосіб найбільш поширений на 

практиці. 

Комбінований спосіб поєднує ланцюговий і координатний способи 

(рис. 15, в). 

 

 

 

 

 

а  б  в 

 

 
Рис. 9. Способи нанесення розмірів. 
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При нанесенні декількох паралельних або концентричних розмірних 

ліній на невеликій відстані одна від одної розмірні числа над ними 

рекомендовано розставляти в шаховому порядку (рис.10). 

 
 

 
  

 

 

Рис. 10. Розмірні числа декількох паралельних ліній. 

 

Розміри, які не виконуються за даним робочим кресленням, а 

призначені лише для більшої зручності в користуванні кресленням, 

називають довідковими розмірами і позначають на кресленні знаком «*»; у 

технічних вимогах записують: «* Розміри для довідок». 

До довідкових розмірів, зокрема, належать: 

а) один із розмірів замкненого розмірного ланцюга (рис. 11, а); 

б) розміри деталей або їхніх елементів із сортового, фасонного, 

листового прокату, якщо ці розміри повністю визначені записом у 

відповідній графі основного напису; 

в) один із розмірів, пов’язаних певною функціональною залежністю 

(рис. 11, б). 

 

 

 
а  б 

Рис. 11. Позначення довідкових розмірів 

 

У випадку великої кількості розмірів, нанесених від загальної бази, 

допускається наносити лініійні та кутові розміри, як показано на рисунку 

12, при цьому проводять загальну розмірну лінію від відмітки «0» та 

розмірні числа наносять в напрямку виносних ліній у їх кінців. 
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Рис.12. Нанесення лінійних та кутових розмірів від загальної бази. 

 

Розміри діаметрів циліндричного виробу складної конфігурації 

допускається наносити, як наведено на рисунку 13. 

 

 
 

Рис. 13. Нанесення розмірів діаметрів циліндричних виробів. 
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ДОДАТОК Є 

 

Позначення графічні матеріалів та правила їх нанесення на 

креслениках (ГОСТ 2.306-68). 

 

Для умовного графічного позначення матеріалів у розрізах і 

перерізах застосовують штриховку за ГОСТ 2.306-68 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Графічні позначення матеріалів на кресленнях. 

 

Штриховка виконується суцільними тонкими лініями з інтервалом 

1−10 мм. Похилі паралельні лінії штриховки проводяться під кутом 45° до 

контуру зображення (рис.2, а), до його осі (рис.2, б) або до рамки 

кресленика (рис.2, в). Якщо лінії штрихування збігаються з лініями 

контуру чи осьовими лініями, рекомендується лінії штрихування 

проводити під кутом 30° або 60°. 
 

 
                 а             б           в 

Рис.2. Приклади нанесення штрихування. 

 

Лінії штрихування можна проводити з нахилом ліворуч або 

праворуч, але для всіх розрізів і перерізів, що належать одній і тій самій 

деталі, штрихування треба зазвичай виконувати з нахилом в один бік. 
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Штриховка всіх перерізів однієї деталі повинна бути однаковою за 

напрямом і відстанню між лініями. Суміжні перерізи штрихуються в різні 

боки або з різним інтервалом між лініями. 

Для суміжних перерізів трьох і більше деталей треба, щоб лінії 

штрихування одного напряму були зсунуті в одному перерізі відносно 

іншого (рис. 3, а), або слід змінити відстань між лініями штрихування (рис. 

3, б). 
 

 

 

 
а  б 

Рис. 3. Штрихування суміжних перерізів. 

 

Перерізи, ширина яких на малюнку становить менше ніж 2 мм, 

допускається зачорнювати, але залишати просвіт між суміжними 

перерізами не менше ніж 0,8 мм. Для суміжних перерізів двох деталей слід 

виконувати зустрічне штрихування: на одній деталі праворуч, на іншій – 

ліворуч. 
 

 


