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ВСТУП
Узагальненість

і

рзіноманітність

дисципліни

“Нарисна

геометрія

інженерна та комп`ютерна графіка”, з одного боку, та необхідність її
викладання в обмеженому обсязі навчального часу, з другого боку, створили
необхідність певного підходу до структури цього навчального посібника. У
ньому викладено теоретичні довідки, подано методичні рекомендації щодо
виконання графічних робіт, питання для самоперевірки, а також наведено
приклади виконання графічних завданнь.

Матеріалу, який наведено в навчальному посібнику, достатньо, щоб
розвинути просторове уявлення студентів, допомогти розібратися в тих
чи інших поняттях даної дисципліни, закріпити знання з усіх розділів
курсу, отримати навички в оформленні конструкторської документації
згідно зі стандартами ЄСКД.
Перехід на машинне проектування дозволяє істотно скоротити терміни
розробки конструкторської та технологічної документації й тим самим
прискорити початок виробництва нових виробів. Одночасно підвищується якість
як самих конструкторських розробок, так і документації, що випускається.
Креслення самої найконкурентноздатнішої продукції, виконані вручну на
кульмані, сьогодні справляють негативне враження на партнерів, ставлячи під
питання укладання вигідних контрактів.
Та ж сама ситуація складається і у галузі освіти. Сьогодні вищі та середні
спеціальні

навчальні

заклади

приділяють

велику

увагу

застосуванню

комп'ютерної техніки під час навчання студентів. Уже у ВНЗ студенти освоюють
найперспективніші технології проектування, набувають навичок роботи з
комп'ютером і системами машинної графіки.
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РЕДАГУВАННЯ І ПАРАМЕТРИЗАЦІІ
ГРАФІЧНИХ РОБІТ
У даному розділі наведено мінімальні відомості, необхідні для початку
самостійної роботи. На конкретних прикладах розглянемо основні прийоми
побудови і редагування геометричних об'єктів, проставлення розмірів і
технологічних позначень, штрихування областей.
1 Виділення і видалення об'єктів. Відміна і повтор команд
При виконанні вправ і самостійних завдань ви, принаймні спочатку,
припускатиметеся помилок. Тому необхідно познайомитися з основними
прийомами, які дозволять швидко розв’язувати проблеми,які виникатимуть.
1.1 Виділення об'єктів
При проектуванні виробів у КОМПАС-ГРАФІК вам неодноразово
доведеться вносити ті або інші зміни до креслень, що розробляються, тобто
рзіними способами виконувати їх редагування.
Виділення об'єктів безпосередньо пов'язане з їх подальшим редагуванням. За
допомогою процедури виділення ви пояснюєте системі, які саме об'єкти
повинні бути змінені командою редагування, що викликається. Таким чином,
виділення об'єктів передує їх редагуванню.
Проте є винятки. Деякі команди редагування, такі як команда
Деформація зрушенням

або Усікти криву

, діють інакше. Вони не

вимагають попереднього виділення об'єктів. Натомість після їх запуску
потрібно спочатку вказати об'єкти, а потім починається виконання власне
операції редагування.
У КОМПАС-ГРАФІК LT передбачено вичерпні засоби виділення
об'єктів. Просте виділення можна виконати мишею, не вдаючись до
спеціальних засобів. У складніших випадках необхідно використовувати
5

спеціальні команди з меню Виділити в рядку меню або звернутися до
сторінки Виділення інструментальної панелі (Рис. 1).

Рисунок 1
Протягом одного сеансу вибору об'єктів можна вільно використовувати
будь-яку комбінацію цих способів виділення.
Виділені об'єкти відображаються на екрані спеціальним кольором, який
можна змінити в діалозі настройки системи. За умовчанням цей колір зелений.
Після вибору потрібних об'єктів можна приступати до їх редагування: .
видалення, переміщення, копіювання і т.д.
Відмінити виділення об'єктів можна простим клацанням миші в будьякій вільній області робочої зони.
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Вправа 3-01. Виділення одного об'єкта і групи об'єктів мишею. Відміна
виділення

Рисунок 2
Завдання. За допомогою миші виділите об'єкти в рзіній комбінації.
Одним зі звичайних способів виділення об'єкту є просте клацання
мишею на об'єкті в будь-якій його точці . Місце клацання не має ніякого
значення. Так можна виділяти тільки базові елементи КОМПАС.ГРАФІК, а
також об'єкти деяких інших типів, наприклад макроелементи. Повний перелік
об'єктів, які можна виділити простим клацанням миші, наведене в таблиці 1.
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Таблиця 1
Основні геометричні обєкти
Точка

Відрзіок

Окружність

Дуга

Еліпс

Сплайн

Ламана

NURS-крива

Штриховка

Многокутник

Строка тексту

Таблиця

Розміри
Лінійний

Кутовий

Діаметральний

Радіальний

Технологічні позначення
Шорсткість

База

Лінія винесення

Климування

Маркування

Позначення позиції

Допуск форми

Лінія розрзіу

Напрям погляду
Інші елементи
Еквідистанта

Макроелемент

1.2 Еквідистанта. Макроелемент
Виділення

декількох

об'єктів

мишею

проводиться

послідовними

клацаннями на об'єктах при натиснутій клавіші <Shift> клавіатури. У цьому
випадку клацання мишею працює як перемикач. Якщо об'єкт не був виділений,
після клацання він виділяється. Якщо він уже був виділений, після клацання
виділення відміняється. Так ви можете виправити помилку, якщо випадково
виділили не той об'єкт. У даному завданні є шість об'єктів КОМПАС.ГРАФІК:
відрзіок, коло, два прямокутники, допуск форми і рядок тексту.
Якщо необхідно відредагувати відрзіок, видалити його, змінити
положення на кресленні або координати його характерних точок, його
заздалегідь слід виділити.
1. Для виділення відрзіка клацніть мишею в будь-якій його точці. Відрзіок
виділився кольором.
2. Для відміни виділення об'єкта або групи об'єктів потрібно клацнути мишею
в будь-якому вільному місці документа. Клацанням поза відрзіком відміните
його виділення , відрзіок відновить свій колір.
3. Виділіть коло клацанням миші в будь-якій її точці. Тепер вона виділена
кольором.,
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4. Потім клацанням миші виділите верхній прямокутник, прямокутник
виділений кольором. При цьому коло відновило свій колір, тобто його
виділення було скасовано.
5. Клацанням миші виділіть нижній прямокутник.
Ви бачите, що виділення всього прямокутника не відбулося. Система
виділила тільки той відрзіок, на якому ви виконали клацання. Річ у тому, що
верхній прямокутник був побудований за допомогою команди Введення
прямокутника

зі сторінки Геометричні побудови Інструментальної

панелі, а нижній з чотирьох відрзіків за допомогою команди Введення
відрзіка

.

6. Послідовно виділите допуск форми і рядок тексту.
7. Для відміни виділення останнього виділеного об'єкта клацніть в будь-якому
вільному місці робочого поля. Спробуємо за допомогою миші виділити не
один, а групу об'єктів.
1. Знов клацніть мішенню на відрзіку. Він виділився кольором.
2. Натисніть клавішу <Shift> і, не відпускаючи її, клацніть мішею на колі.
Тепер і він виділений зеленим кольором.
3. При натиснутій клавіші <Shift> клацніть мішенню на верхньому
прямокутнику. Тепер і воно включенедо групи вибору.
4. Не відпускаючи клавішу <Shift>, знову клацніть на колі. При цьому воно
відновило свій колір , коло видалене з групи вибору.
5. Клацанням миші при натиснутій клавіші <Shift> знов включите коло в групу
вибору.
6. Додайте в групу вибору допуск форми і рядок тексту.
7. Відпустіть клавішу <Shift>. Клацанням в будь-якому вільному місці
робочого поля відмініть виділення об'єктів.
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Вправа 3-02. Виділення групи об'єктів командами Виділити, Рамкою і
Попередній список

Рисунок 3
Для швидкого об'єднання в групу вибору значної кількості об'єктів
спосіб, описаний в попередній вправі, виявляється неефективним.
У цьому випадку можна звернутися до команд з меню Виділити, які мають в
своєму розпорядженні спеціальні засоби виділення об'єктів.
При активзіації деяких команд з меню Виділити на екран автоматично
викликається однойменна сторінка Інструментальної панелі. На ній у вигляді
кнопок продубльовані найбільш часто використовувані команди виділення. З
їх допомогою можна швидко виділяти об'єкти рзіними способами або їх
комбінаціями.
Завдання. Виділіть зображення рзіця разом з рзіцетримачем.
При роботі над кресленням іноді виникає необхідність повторно
виділити групу об'єктів, які виділялися в попередній раз (елементи
поперднього списку). У таких випадках не потрібно повторно формувати межі
вибору, оскільки система запам'ятовує останню виділену групу об'єктів.
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Вправа 3-03. Виділення групи об'єктів командою Виділити . Січною рамкою.

Рисунок 4
Завдання. Виділіть усі елементи вала, що належать до проточки.
Дана команда дозволяє виділити об'єкти активного документа, що
повністю або хоча б частково потрапили до заданої прямокутної рамки. Після
виклику команди слід зафіксувати точку першого кута рамки, а потім
переміщати курсор до отримання потрібного розміру рамки, після чого
зафіксувати другий її кут.
Елементи, які повністю або частково потрапили всередину заданої
рамки, будуть виділені. Якщо будь-які об'єкти вже виділені, то вказані за
допомогою січної рамки елементи будуть до них додані. За один виклик
команди можна задати довільну кількість січних рамок.
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Вправа 3-04. Виділення групи об'єктів командою Виділити . Січною рамкою.

Рисунок 5
Дана команда дозволяє виділити об'єкти активного документа,
перетинаючи їх ламаною лінією. Після виклику команди слід зафіксувати
точку почала ламаної, а потім послідовно фіксувати її подальші точки,
добиваючись перетину з тими об'єктами, які повинні бути виділеними.
Якщо певні об'єкти вже виділені, то вказані за допомогою січної
ламаної елементи будуть до них додані.
Завдання. На зображенні деталі в лівій частині завдання виділіть тільки
відрзіки з 3 до 8 включно.
У разі насиченого креслення може скластися така ситуація, коли для
виділення групи об'єктів не вдається скористатися командами Виділити
Рамкою або Виділити Січною рамкою. Наприклад, у даному завданні вам не
вдасться сформувати рамку вибору так, щоб вона захопила тільки відрзіки з 3
до 8. Звичайно, можна спробувати виділити потрібні об'єкти за допомогою
миші або скористатися командою Виділити об'єкт, але це може забрати дуже
багато час і не завжди дати потрібний результат. У таких випадках дуже
ефективною є саме команда Виділити Січною ламаною.
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Вправа 3-05. Просте видалення об'єктів. Використання команд Відміна і
Повтор

Рисунок 6
Для видалення зайвих об'єктів на кресленні їх необхідно заздалегідь
виділити будь-яким способом. Виділені об'єкти можна видалити, натиснувши
клавішу <Delete> на клавіатурі, виконавши команду Видалити виділені
об'єкти, або скориставшись кнопкою Видалити виділені об'єкти на Панелі
керування.

Рисунок 7

13

Завдання. Використовуючи рзіні команди виділення об'єктів, послідовно
видаліть Усі об'єкти в завданні. Потім відновіть їх.
У процесі роботи над кресленням ви неминуче робитимите помилки або
просто можете вирішити відмовитися від результатів виконання якої-небудь
команди або цілої серії команд. За допомогою кнопки Відмінити

можна

не тільки відновити видалені об'єкти, але і відмінити результати будь-яких
інших команд.
Для протилежної дії (повтору команди після її відміни) натисніть кнопку
Повторити

на Панелі керування. Таким шляхом можна переміщатися за

списком змін в обох напрямках, добиваючись потрібного стану документа.
Система запам'ятовує певну кількість команд, які можна відмінити або
повторити. Цей системний параметр називається Кількістю кроків назад. Ви
самі можете задати значення цього параметра. Для цього виконаєте команду
Настройка - Настройка системи - Графічний редакторр - Редагування.
Далі в полі Кількість кроків назад задайте число команд, які потрібно
запам'ятати (рис. 8).

Рисунок 8
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2 Використання допоміжних побудов
Як ви вже знаєте, для забезпечення точного креслення при побудові
геометричних об'єктів необхідно використовувати глобальні, локальні та
клавіатурні прив'язки. З їх допомогою можна швидко встановити курсор в
характерні точки існуючих об'єктів на кресленні.
Якщо потрібна точка відсутня у явному вигляді, її завжди можна вивести
за допомогою допоміжних побудов.
Допоміжні побудови є повним аналогом тонких ліній, використовуваних
конструктором

при

кресленні

на

кульмані,

і

надзвичайно

широко

застосовуються під час роботи в КОМПАС-ГРАФІК.
Засоби

побудови

допоміжних

прямих

включають

кнопку

Введення

допоміжної прямої та пов'язану з нею Панель розширених команд
допоміжних побудов (рис. 9).

Рисунок 9
Після виконання допоміжних побудов і створення на їх основі основних
геометричних об'єктів, допоміжні лінії можна швидко видалити з екрана за
допомогою команди Видалити . Допоміжні криві та точки (рис. 10).
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Рисунок 10
Вправа 3-06. Введення допоміжної прямої через дві точки

Рисунок 11
Дана команда дозволяє накреслити одну або декілька допоміжних
прямих ліній за двома точками, через які вони проходять. При створенні
прямих можна вказати положення точок безпосередньо на кресленні або
ввести значення координат точок і кута нахилу в полях Рядка параметрів.
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Рисунок 12
Якщо ви хочете, щоб при введенні прямої були обчислені та проставлені
точки її перетину з усіма кривими поточного вигляду, увімкніть кнопку Точки
перетинів у Рядку параметрів об'єктів. При цьому кнопка змінить свій
зовнішній вигляд. Повторне натиснення кнопки відключає поставляння точок.
Завершити введення допоміжних прямих можна, натиснувши клавішу <Esc>
або кнопку Перервати команду на Панелі спеціального керування.
Завдання. У центральній точці прямокутної пластини побудуйте отвір
діаметром 25 мм.
Ви вже знаєте, як побудувати коло за центром і радіусом. Проблема
полягає в тому, що нам не відоме положення центральної точки кола і тому не
можна використовувати механзім прив'язок. Це типова ситуація, коли потрібну
точку легко визначити за допомогою допоміжних побудов. Для цього потрібно
побудувати дві допоміжні лінії, що є діагоналями прямокутника. Точка
перетину цих ліній і буде шуканою точкою.
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Вправа 3-07. Введення допоміжної прямої через дві точки

Рисунок 13
Завдання. На зображенні деталі побудуйте три кола за розмірами на зразку.
Виконання завдання зводиться до визначення центральних точок кіл. Ці
точки також можна знайти за допомогою команди Допоміжна пряма, яка
дозволяє будувати допоміжні лінії, що проходять через точку під певним
кутом.
Визначимо положення центральної точки першого кола, розташованого
під кутом 30градусів до горизонтальної осьової лінії.
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Вправа 3-08. Введення допоміжної паралельної прямої

Рисунок 14
Завдання. Закінчіть побудову деталі за розмірами на Зразку.
Виконання завдання зводиться до визначення положення точок р1, р2,
р3, р4 у лівій частині деталі та побудови через ці точки трьох відрзіків. Потім
аналогічні побудови потрібно виконати справа. Нарешті, необхідно одержати
центральні точки для Усіх шести отворів і побудувати кола. Усі ці точки легко
побудувати за допомогою допоміжних паралельних прямих.
Команда Паралельна пряма

дозволяє накреслити одну або декілька

допоміжних прямих, паралельних іншим прямим або відрзікам.
При створенні паралельних прямих потрібно за допомогою миші
зафіксувати кінець об'єкта, паралельно якому повинна пройти пряма (цей
об'єкт називається базовим), а потім ввести точне значення відстані від
базового об'єкта в полі Відстань до прямої в Рядку параметрів (рис. 15).
Можна вказати положення прямої, зафіксувавши точку на потрібній відстані
від базового елемента.

19

Рисунок 15
Оскільки паралельно лінії на заданій відстані від неї можна провести дві
допоміжні паралельні прямиі, система пропонує у вигляді фантомів обидва
варіанти. Поточний варіант оформлений суцільною лінією і позначений
спеціальним системним символом у вигляді перекресленого квадрата. Другий
варіант побудови оформлений пунктирною лінією. Система не знає, яка з
прямих (або обидві) вам потрібна. Будь-який з варіантів можна зробити
поточним простим клацанням по ньому або натисненням клавіш До
наступного об'єкту або До попереднього об'єкту на Панелі спеціального
керування (рис.15).

Рисунок 15
3 Проставляння розмірів
КОМПАС-ГРАФІК підтримує Усі передбачені ЄСКД типи розмірів:
лінійні, діаметральні, кутові й радіальні. Кнопки виклику відповідних команд
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розташовані

на

сторінці

Розміри

і

технологічні

позначення

Інструментальної панелі (рис.16, зліва).

Рисунок 16
На панелях розширених команд розташовуються рзіні додаткові варіанти
проставляння розмірів. На рис. 16 (справа) показано Панель розширених
команд введення лінійних розмірів. Вона включає лінійний розмір з обривом,
лінійні розміри від загальної бази, ланцюговий лінійний розмір, лінійний
розмір зі загальною виносною лінією, розмір висоти. Кнопки Радіальний
розмір і Кутовий розмір мають свої Панелі розширених команд.
КОМПАС.ГРАФІК дозволяє значно скоротити час на проставляння
розмірів за рахунок автоматичного вимірювання їх значень (за умови точного
виконання геометричних побудов). Саме тому слід акуратно вводити
координати точок відрзіків, кіл, дуг і т.д., використовувати механзіми
клавіатурних, локальних і глобальних прив'язок.
За замовчанням система автоматично вписує до розмірного напису
значення квалітета і граничних відхилень. При виконанні наведених нижче
вправ ця функція є зайвою, тому її потрібно відключити.
1. Виконайте команду Настройка . Настройка системи . Графічний
редактор . Параметри нових розмірів.
21

2. У правій частині діалогового вікна погасіть прапорці Квалітет і
Відхилення в групі Вписувати в напис (рис. 17).

Рисунок 17
3. Клацанням на кнопці ОК закрийте діалогове вікно.
3.1 Введення лінійних розмірів
У КОМПАС.ГРАФІК підтримуються Усі передбачені ЄСКД типи
лінійних розмірів. Порядок введення лінійних розмірів і використання
параметрів розмірів є єдиними для рзіних типів, тому розглядаються детально
тільки на прикладі простого лінійного розміру.
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Вправа 3-09. Введення простих лінійних розмірів

Рисунок 18
Завдання. На кресленні деталі проставте лінійні розміри за зразком.
При активзіації команди проставляння лінійних розмірів у Рядку
параметрів відображаються рзіні поля і кнопки, за допомогою яких можна
вводити характерні точки розміру, керувати його орієнтацією і вмістом
розмірного напису (рис. 19).

Рисунок 19
Вміст Панелі спеціального керування також змінюється. За допомогою
трьох додаткових кнопок Параметри розміру, Нахилити розмір і Вибір
базового

об'єкта

можна

змінити
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індивідуальну

настройку

кожного

створюваного розміру (рис. 19).

Рисунок 20
Завдання. Проставте горизонтальний розмір 40 мм між точками р1 і р2.

Рисунок 21
Завдання. Самостійно проставте вертикальний лінійний розмір 22.5 мм.
Зверніть увагу на автоматичне визначення орієнтації розміру. Не забудьте
скористатися кнопкою Вибір базового об'єкту. Самостійно проставте
вертикальний лінійний розмір 35 мм шляхом зазначення його базових точок р1
і р5.
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Вправа 3-10. Введення лінійних розмірів з керуванням розмірним написом

Рисунок 22
Завдання. На кресленні деталі проставте лінійні розміри за зразком.
При проставлянні лінійних розмірів система автоматично генерує
розмірний напис з параметрами за замовчанням. Проте можна в широких
межах керувати вмістом розмірного напису або повністю ввести його
самостійно.
Для виклику діалогу введення і редагування розмірного напису клацніть
лівою кнопкою миші в полі Розмірний напис у Рядку параметрів, перш ніж
зафіксувати розмір. Це ж діалогове вікно можна активзіувати за допомогою
команди Текст напису з Контекстного меню, яке викликається клацанням
правої клавіші миші в будь-якій точці креслення (рис. 23).

Рисунок 23
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Завдання. Побудуйте горизонтальний розмір 10 мм, що визначає довжину
рзіної частини деталі. Побудуйте вертикальний розмір 50 мм, що визначає
зовнішній діаметра деталі. Побудуйте розмір діаметру проточки 34 мм на
лівому торці деталі. Самостійно побудуйте розмір отвору діаметром 22 мм.
При проставлянні цього розміру потрібен тільки значок квалітета,
граничні відхилення проставляти не потрібно. Тому в діалозі завдання
розмірного напису встановіть тільки прапорець Включити в групі Квалітет.
Завдання. Побудуйте розмір фаски 2.5 мм на 45 градусів. Побудуйте розмір
рзіі М42х1,5 g6.
1. Самостійно задайте положення базових точок розміру.
2. Викличте на екран діалогове вікно Завдання розмірного напису.
3. Увімкніть кнопку позначення метричного рзіьблення в полі Символ.
4. Клацанням миші активзіуйте текстове поле Текст після. У це поле можна
ввести будь-який текст, який повинен йти за основним текстом розмірного
напису.
5. Введіть текст х1.5 6g . позначення кроку і поля допуску рзіі.
6. Подивіться на полі перегляду. Переконайтеся, що введені вами символи
додані до текстової частини розмірного напису.
7. Клацніть на кнопці ОК.
8. Задайте положення розмірної лінії за зразком.

26

Рисунок 24
9. Після виконання завдання завершіть виконання команди повторним
клацанням на кнопці Лінійний розмір
або на кнопці Перервати команду

на сторінці Інструментальної панелі
на Панелі спеціального керування.

Вправа 3-11. Уведення лінійних розмірів зі заданням параметрів

Рисунок 25
27

Завдання. На кресленні деталі проставте лінійні розміри за зразком.
При проставлянні лінійних розмірів на Панелі спеціального керування
завжди знаходиться кнопка Параметри розміру (рис. 26). З її допомогою
можна

виконати

індивідуальну

настройку

кожного

розміру,

що

проставляється: відмінити простановку будь-якої з виносних ліній, на
розмірній лінії змінити стрілки на зарубки, задати розташування розмірної
лінії на полиці і т.д..

Рисунок 26
Завдання. Побудуйте горизонтальний розмір 8 мм зі зарубками і без другої
виносної лінії. Побудуйте горизонтальний розмір 30 мм, змістивши розмірний
напис на декілька міліметрів вліво відносно середнього положення.
Самостійно побудуйте горизонтальний розмір 40 мм, змістивши розмірний
напис на декілька міліметрів управо відносно середнього положення.
3.2 Введення кутових розмірів
Команди даної групи дозволяють ввести один або декілька кутових
розмірів. У КОМПАС-ГРАФІК підтримуються Усі передбачені ЄСКД типи
кутових розмірів: простій; розмір від загальної бази; ланцюговий; розмір зі
загальною розмірною лінією; розмір з обривом. За замовчанням система
виконує побудову простого кутового розміру (рис. 27, зліва). Інші варіанти
проставляння кутових розмірів знаходяться на Панелі розширених команд
(рис. 27, справа).
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Рисунок 27
Порядок уведення кутових розмірів, використання параметрів і
керування розмірним написом єдиний для рзіних типів і практично не
відрзіняється від введення лінійних розмірів, тому розглядається детально
тільки на прикладі простого кутового розміру.
Звичайно, для побудови розміру необхідно послідовно вказати два
відрзіки, між якими слід проставити розмір, а потім задати положення
розмірної лінії і напису.
Вправа 3-12. Введення кутових розмірів

Рисунок 28
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Завдання. На кресленні деталі між відрзіками р1 і р2-р3 побудуйте п'ять
рзіних кутових розмірів за зразком.
При активзіації команди проставляння лінійних розмірів у Рядку
параметрів відображаються поля і кнопки, за допомогою яких можна керувати
його орієнтацією і вмістом розмірного напису (рис. 29).

Рисунок 29
Вміст Панелі спеціального керування також змінюється. За допомогою
кнопки Параметри розміру можна змінити індивідуальну настройку кожного
створюваного розміру (рис. 30).

Рисунок 30
Якщо потрібно заново вказати відрзіки для проставляння розміру,
натисніть кнопку Вибір об'єкта на Панелі спеціального керування, а потім
вкажіть курсором потрібні елементи.
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Завдання. Для відрзіків р1-р2 і р2-р3 побудуйте верхній кутовий розмір 30º
(розмір 1). Для відрзіків р1-р2 і р2-р3 побудуйте нижній кутовий розмір 30 º
(розмір 2). Для відрзіків р1-р2 і р2-р3 побудуйте лівий кутовий розмір 150 º
(розмір 3). Для відрзіків р1-р2 і р2-р3 побудуйте правий кутовий розмір 150 º
(розмір 4). Для відрзіків р1-р2 і р2-р3 побудуйте кутовий розмір 330 º (розмір
5).
3.3 Введення діаметральних розмірів
Дана команда дозволяє ввести один або декілька діаметральних розмірів.
Для переходу до команди необхідно натиснути кнопку Діаметральний розмір
на Інструментальній панелі (рис.31, зліва).

Рисунок 31
Далі вкажіть курсором базове коло або дугу, а потім зафіксуйте
положення розмірного напису.
Для виклику діалогу, у якому можна задати або змінити оформлення
розміру (проставляння написів на виносній поличці, тип стрілок і т.д.),
натисніть кнопку Параметри розміру на Панелі спеціального керування (рис.
31, справа) .Якщо для проставляння розміру потрібно заново вказати коло або
дугу, натисніть кнопку Вибір об'єкта, а потім вкажіть курсором потрібний
елемент.Для виклику діалогу введення і редагування розмірного напису
клацніть лівою кнопкою миші на полі Розмірний напис у рядку параметрів
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об'єктів, перш ніж зафіксувати розмір (рис. 32). Додаткова кнопка Тип
розмірної лінії керує способом вимальовування діаметрального розміру (з
обривом або повний).

Рисунок 32
Вправа 3-13. Введення діаметральних розмірів

Рисунок 33
Завдання. Побудуйте діаметральний розмір 25 мм для кола о1. Розмірний
напис розташуйте всередині кола так, щоб вона не накладався на осьові лінії.
Спробуйте

плавно

переміщати

курсор.

Ви

побачите

фантом

діаметрального розміру, що будується. На даний момент система чекає
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зазначення точки на розмірній лінії. Так можна керувати орієнтацією розмірної
лінії.
Як і у разі лінійного розміру, можна вибрати одне з трьох стандартних
положень розмірного напису: зліва від кола, усередині нього та праворуч від
нього. Якщо ви просто зафіксуєте текст усередині кола, він накладеться на
осьові лінії, що суперечить вимогам стандартів.
Завдання Побудуйте діаметральний розмір 16 мм для кола о2. До розмірного
напису додайте значення симетричного відхилення і розмістіть його на
поличці, яка направлена вліво.

Рисунок 34
Завдання. Побудуйте діаметральний розмір 10 мм для кола о3. Стрілки
розмірного напису розмістіть поза колом.
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Рисунок 35
3.4 Введення радіальних розмірів
Кнопка Радіальний розмір на сторінці Розміри і технологічні
позначення Інструментальної панелі дозволяє ввести один або декілька
радіальних розмірів (рис. 36, зліва). Для побудови розміру необхідно вказати
базове коло або дугу, а потім положення розмірного напису.

Рисунок 36
Настройка параметрів радіальних розмірів виконується за допомогою
засобів Панелі спеціального керування аналогічно до налаштування розмірів
інших типів. Для виклику діалогу введення і редагування розмірного напису
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клацніть лівою кнопкою миші на полі Розмірний напис у рядку параметрів
об'єктів, перш ніж зафіксувати розмір (рис.37).

Рисунок 37
Додаткова

кнопка

Розмірна

лінія

від

центра

керує

способом

вимальовування радіального розміру (від центра кола/дуги чи ні).
Вправа 3-14. Введення радіальних розмірів

Рисунок 38
Завдання. Побудуйте радіальний розмір R7.5 від центра дуги д1 (рис. 39).
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Рисунок 39
Завдання. Побудуйте радіальний розмір R8 на поличці від центра дуги д2 .
Побудуйте радіальний розмір R4 на полиці від центра дуги д3 (рис. 39).
Побудуйте радіальний розмір R50 для дуги д4 (рис. 39). Розмірна лінія не
повинна проходити через центр дуги. Самостійно побудуйте радіальний розмір
R25 для дуги д5 (рис. 2.39). Розмірна лінія не повинна проходити через центр
дуги. Побудуйте радіальний розмір R30 не від центра дуги д6 з ручним
розміщенням тексту розмірного напису .
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Вправа 3-15. Введення розмірів (самостійна робота)

Рисунок 40
Завдання. На кресленні деталі Прокладка самостійно проставте розміри за
зразком (рис.41).

Рисунок 41
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Рисунок 42 – Задання розмірів напису

4. Побудова фасок
Команда Фаски (рис. 43, зліва) дозволяє побудувати одну або декілька
фасок між геометричними об'єктами. Для побудови фаски потрібно послідовно
вказати курсором на два елементи, між якими вона буде побудована.

Рисунок 43
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Значення довжин і кутів фасок можна безпосередньо ввести у відповідні
поля Рядка параметрів або вибрати зі списків стандартних значень. Відкрити
списки можна клацанням миші на кнопках відкриття списків (рис. 43,справа).
Можливі два варіанти завдання параметрів для побудови фаски. У
першому випадку в полях рядка параметрів об'єктів необхідно ввести довжину
фаски на першому елементі та її кут. У другому випадку задаються значення
довжин фаски на першому і другому елементах. Для перемикання на
потрібний варіант використовуйте кнопку Завдання параметрів фаски
При перемиканні зовнішній вигляд кнопки змінюється

.

.

У рядку параметрів відображаються також дві кнопки Зрзіання першого
об'єкта

та

Зрзіання другого об'єкта

, за допомогою яких можна

керувати способом побудови фаски. Ці кнопки визначають, чи потрібно
виконувати зрзіання частин, що залишаються, першого і другого елементів. За
один виклик команди можна побудувати довільну кількість фасок.
Завершити введення фасок можна, натиснувши клавішу <Esc> або кнопку
Перервати команду на Панелі спеціального керування.
Вправа 3-16. Побудова фасок за катетом і кутом

Рисунок 44
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Завдання. Побудуйте фаску 2.5х45ºна лівому торці деталі.

1. Натисніть кнопку Фаска

.

2. Подвійним клацанням миші або за допомогою клавіатурної команди
<Alt>+<1> активзіуйте поле Довжина фаски на першому об'єкті та введіть
значення 2.5

.

3. У відповідь на запит системи Вкажіть першу криву для побудови фаски
вкажіть мішею на відрзіок р1-р2, але ближче до того його кінця, де
передбачається виконувати побудову фаски, тобто до точки р1 (рис. 2.45).

Рисунок 45
4. У відповідь на запит системи Вкажіть другу криву для побудови фаски
зазначте курсором будь-яку точку відрзіка р1-р3 . Фаска побудована. Команда
залишається в активному стані.
5. Аналогічним чином і з тими самими параметрами побудуйте фаску між
відрзіками р1-р2 і р2-р4.
6. За допомогою команди Введення відрзіка побудуйте відрзіок фаски, якого
не вистачає стилем лінії Основна

.
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Завдання. Побудуйте фаску 4х30 º на правому торці деталі.

Вправа 3-17. Побудова фасок за двома катетами

Рисунок 46
Завдання. Побудуйте фаску f1 з параметрами, заданими на зразку.

Рисунок 47
Завдання. Самостійно побудуйте фаску f2 з параметрами, заданими на зразку.
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За допомогою команди Введення відрзіка
відрзіки фасок, за допомогою команди Лінійний розмір

побудуйте бракуючі
проставте розміри

фасок
Вправа 3-18. Побудова фасок з усіканням об'єктів

Рисунок 48
Завдання. На кресленні деталі побудуйте фаску f1 з параметрами, заданими на
зразку.

Рисунок 49
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Завдання. На кресленні деталі побудуйте фаску f2 з параметрами, заданими на
зразку.

Рисунок 50

Рисунок 51
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Вправа 3-19. Побудова фасок (самостійна робота)

Рисунок 52
Завдання. На кресленні деталі побудуйте п'ять фасок з f1 до f5 за розмірами,
заданими на Зразку. Потім проставте розміри фасок для контролю точності
побудов. Після побудови фаски на правому торці деталі виконайте
штрихування місцевого розрзіу. Порядок побудови штрихування показаний в
попередній вправі.
5. Побудова заокруглень
Команда Заокруглення (рис. 53, зліва) дуже схожа на команду побудови
фасок

і

дозволяє

побудувати

заокруглень

дугою

кола

між

двома

геометричними примітивами. Для побудови округлень потрібно послідовно
вказати курсором на два елементу, між якими буде побудоване заокруглення.
Потрібне значення радіуса округлень можна ввести у відповідне поле Рядка
параметрів об'єктів (рис. 53, справа).
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Рисунок 53
Дві додаткові кнопки визначають, чи потрібно виконувати зрзіання частин
першого і другого елементів, що залишаються.
Вправа 3-20. Побудова заокруглень

Рисунок 54
Завдання. На кресленні деталі побудуйте заокруглення R4 радіусом 4 мм.
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Рисунок 55

Завдання. Самостійно побудуйте заокруглення R6 радіусом 6 мм між парами
відрзіків р7-р8 (миша 5) і р9-р12 (миша 6), р10-р11 (миша 7) і р9-р12 (миша 8).

Рисунок 56
Вправа 3-21. Побудова сполучень за допомогою команди Заокруглення
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Рисунок 57
Завдання. Виконайте заокруглення контура деталі Скоба радіусами дуг за
розмірами, вказаними на Зразку.

Команда Закруглень

широко застосовується в машинобудівних

кресленнях при виконанні сполучень між окремими елементами деталей. Хоча
в КОМПАС-ГРАФІК LT для побудови дуг передбачена спеціальна команда
Введення дуги, використання команди Заокруглення є в більшості випадків
переважним, оскільки забезпечує вищий ступінь автоматизації побудов.
Завдання. Виконайте заокруглень радіусом 10 мм у лівому верхньому кутку
деталі.
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Рисунок 58
Завдання. Самостійно побудуйте решту заокруглень. Приклади вибору
об'єктів показано на рис. 58.
6. Симетрія об'єктів
У машинобудівному кресленні досить часто деталь (або окремі її
елементи) має симетричні ділянки віднеосно вертикальної, горизонтальної або
похилої осі симетрії. У подібних випадках конструктор повинен ретельно
накреслити один елемент, а симетричні ділянки будуються за допомогою
команди Симетрія. Цю команду можна успішно використовувати і за
відсутності осі симетрії на кресленні у явному вигляді. У такому разі її можна
легко побудувати за допомогою допоміжних побудов.
Команда Симетрія на сторінці Редагування Інструментальної панелі
(рис. 59, зліва) дозволяє симетрично відобразити виділені об'єкти активного
документа відносно довільної осі симетрії. Якщо жоден елемент не виділений,
команда буде недоступною.
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Рисунок 59
Щоб використовувати як вісь симетрії накреслений раніше відрзіок або
пряму, натисніть кнопку Вибір об'єкта

на Панелі спеціального керування,

а потім вкажіть курсором потрібний елемент.
Крім того, можна явно задати параметри осі симетрії (координати точок і
кут її нахилу) в полях Рядка параметрів об'єктів (рис. 59, справа). Після
виконання операції можна задати видалення або збереження початкових
виділених об'єктів. Для цього використовуйте кнопку Початкові об'єкти в
рядку параметрів об'єктів.
Вправа 3-22. Повна симетрія

Рисунок 60
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Завдання. Закінчіть креслення деталі, побудувавши її нижню половину.
Наведена у вправі деталь є тілом обертання. Такі деталі завжди мають
яскраво виражену вісь симетрії, тому при їх побудові використання команди
Симетрія особливо ефективне.
1. За допомогою команди Виділити - Січною рамкою виділіть верхню
половину деталі, за винятком осьової лінії. Її не потрібно включати в групу
вибору, оскільки інакше після виконання симетричного відображення
відбудеться накладення ліній одна на одну. Приклад формування рамки
вибору показано на Зразку.
2. Викличте на екран сторінку Редагування
натисніть кнопку Симетрія

Інструментальної панелі та

.

3. Оскільки вісь симетрії присутня на кресленні в явному вигляді, натисніть
кнопку Вибір об'єкта

на Панелі спеціального керування.

4. Вкажіть мішенню на горизонтальну вісь симетрії деталі в будь-якій її крапці
. система виконала побудову симетричного зображення.
5. Клацанням на кнопці Перервати команду

припиниіть роботу команди.

6. Клацанням у будь-якому вільному місці креслення зніміть виділення з
початкових об'єктів.
Вправа 3-23. Часткова симетрія

Рисунок 61
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Завдання. Закінчіть побудову головного вигляджу редуктора, побудувавши
його праву половину.
Використання команди Симетрія вимагає творчого ставлення зі
сторони конструктора. Навіть в повністю симетричних конструкціях можуть
бути наявні елементи, які зручніше викреслювати цілком. Наприклад, в дано
випадку, не дивлячись на повну симетрію виробу, не слід зображати
половинки кришок підшипників у вигляді окремих дуг. Такі елементи набагато
зручніше зображати цілком, так побудову кіл виконувати простіше, ніж
побудова дуг.
Вправа 3-24. Неявна симетрія

Рисунок 62
Завдання. Виконайте заокруглення контура деталі Скоба радіусами дуг за
розмірами, вказаними на Зразку.
Іноді буває, що деталь має деякі симетричні ділянки, але вісь симетрії
для них відсутня. Цю проблему легко розв’язати: тимчасово побудувати вісь
симетрії за допомогою допоміжних побудов, використовувати її при виконанні
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симетрії, а потім видалити.
У даному прикладі черв'ячний вал має дві абсолютно однакові ділянки,
виділених на Зразку рамками 1 і 2. Явної осі симетрії між ними немає. У
такому випадку потрібно ретельно накреслити одну з ділянок, а протилежний
побудувати за допомогою команди Симетрія. Уявна вісь симетрії проходить
вертикально через середину черв'яка (відрзіок р1-р2).

Рисунок 63
Система просить вказати точку, через яку пройде допоміжна пряма.
Визначимо її за допомогою локальних прив'язок.
Вправа 3-25. Побудова дзеркального зображення

Рисунок 64
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Завдання. Побудуйте зображення деталі Б, яка є дзеркальною копією деталі А.
Вправа « 3-26. Симетрія об'єктів (самостійна робота)

Рисунок 65
Завдання. Побудуйте на кресленні деталі : три пластини, які не дістають
фігурного паза.
7 Типове креслення деталі Пластина
У міру вивчення даного посібника у вас виникне природне бажання
перейти від виконання вправ до реального креслення. Наявних у вас знань
цілком достатньо для побудувати креслення деталі Пластина, зображеного на
рис. 66. Фактично ви вже будували окремі його елементи при виконанні вправ.
Водночас ми торкнемося ряду важливих понять, необхідних для успішної
роботи в КОМПАС-ГРАФІК.
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Рисунок 66
За замовчанням система створює лист форматом А4 вертикальної
орієнтації і з типом основного напису Креслення Конструкторське, перший
лист. Залиште дані параметри без змін.
Тепер потрібно привласнити документу ім'я і помістити його в певну
теку на диску. Щоб креслення не перемішалися з файлами вправ, створимо для
них окрему теку.
Створення

креслення

почнемо

з

побудови

прямокутника.

За

замовчанням даний об'єкт створюється зазначенням двох точок на одній з його
діагоналей. У даному випадку прямокутник зручніше будувати від його
центральної точки. Тепер система чекає введення точки початку відгалуження.
Спробуйте переміщати курсор по робочому полю , ви побачите фантом лінії
винесення, що будується.
За замовчанням на кінці лінії винесення система автоматично генерує
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стрілку. Поміняйте варіант закінчення лінії винесення.

Рисунок 67
8 Використання видів
Як

ви

вже

переконалися,

після

створення

нового

креслення,

привласнення йому імені і запису його в потрібну теку на диску можна відразу
приступати до креслення. Проте це правило застосовується тільки для тих
деталей, які можливо накреслити на листі вибраного формату у натуральну
величину, тобто в масштабі 1:1.
На практиці так буває далеко не завжди. Продемонструємо це на
простому прикладі. Спробуйте накреслити деталь Пластина 2, зображену (рис.
68). Вона відрзіняється від деталі Пластина 1 (побудова якої описано в
попередньому розділі) лише своїми розмірами.
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Рисунок 68
1. Створіть новий лист креслення форматом А4.
2. Збережіть документ в теці Мої креслення під ім'ям Пластина 2.
3. Відобразіть креслення у вікні документа цілком.
4. За допомогою команди Прямокутник за центром і кутом

накресліть

прямокутник розміром 160 мм заввишки і 220 мм за шириною з центральною
точкою, розташованій приблизно в центрі креслення.
Ви отримали негативний і цілком передбачений результат: побудований
прямокутник не помістився на листі вибраного формату. Можлива і обернена
ситуація , коли проектована деталь може виявитися дуже дрібною. При роботі
на кульмані в таких випадках конструктор вдається до креслення в масштабі,
уручну перераховуючи розміри Усіх геометричних об'єктів. При виконанні
складних креслень на перерахунок розмірів йде досить багато часу, а помилки
в обчисленнях призводять до досить неприємних наслідків.
Комп'ютерне креслення повністю звільняє оператора від цієї монотонної
і непродуктивної роботи. Після виконання нескладної настройки креслення,
пов'язаної зі створенням одного або декількох видів, КОМПАС-ГРАФІК взіьме
на себе Усі обчислення, пов'язані з перерахунком розмірів елементів.
Поняття вигляду в Компас-Графік відрзіняється від прийнятого у
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звичайному кресленні та трактується дещо ширше. Якщо в машинобудівному
кресленні під виглядом розуміється прямокутна проекція, оберненої до
спостерігача поверхні предмета на площину проекцій, то в КОМПАС-ГРАФІК
виглядом може бути будь-яке зіольоване зображення на кресленні. Види в
КОМПАС-ГРАФІК

це

дуже

зручний

засіб

структуризації

креслення.

Керування ними (створення, видалення, переміщення, зміна параметрів)
завжди знаходиться під повним контролем оператора. Кожен створений
конструктором вид характеризується певним набором параметрів (таблиця 2).
Таблиця 2
Параметр виду

Значення за замовченням

Номер

1 і далі по порядку

Масштаб

1:1

Кут повороту в градусах

0

Ім’я

Необов’язковий параметр

Точка прив’язки

Визначається користувачем

Будь-яке креслення Компас-Графік має, принаймні один вигляд. Річ у
тому, що при створенні нового креслення система автоматично формує
спеціальний системний вигляд з нульовим номером. Якщо користувач не
створював ніяких інших виглядів, Усі об'єкти, що вводяться, автоматично
поміщатимуться в цей системний вигляд. Таким чином, відразу ж після
відкриття нового креслення ви можете приступати до введення і редагування
зображення, не піклуючись про створення вигляду і навіть не підозрюючи про
його існування.
Поле Поточний вигляд в Рядку поточного стану використовується для
перемикання між існуючими видами. Оскільки на даний момент в нашому
документі всього один вигляд, використання цього поля заборонене . Його
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вміст відображається блідим кольором (рис. 69).

Рисунок 69
Як вже зазначалося, кожен вид володіє набором параметрів, які задає
користувач при його створенні. Будь-який з параметрів вигляду може бути
змінений у будь-який момент. У цьому сенсі системний вигляд з номером 0 є
винятками. Його параметри чітко зафіксовані та не можуть бути змінені.
Параметри системного вигляду наведені в таблиці 3.
Таблиця 3
Параметри системного вигляду 0

Чітко зафіксоване значення

Номер

0

Масштаб

1

Кут повороту в градусах

0

Ім’я

Системний вигляд

Точка прив’язки

Співпадає з початком координат листа
(лівий нижній кут документа)

Отже, будь-яке креслення в КОМПАС-ГРАФІК складається з одного або
декількох видів. При цьому один з них обов'язково є поточним. Поточний
вигляд

володіє

важливою

особливістю:
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Усі

новостворювані

об'єкти

розташовуються в поточному вигляді і логічно належать саме йому. У кожен
момент часу поточним може бути тільки один вигляд на кресленні.
9 Створення нового вигляду
Якщо ви неправильно підійшли до створення креслення, видаліть
побудований прямокутник разом з його осьовими лініями.
Завдання. Створіть на листі креслення Пластина 2 новий вигляд з 1 і
масштабом зменшення 1:2 для розміщення зображення деталі.
1. Подивіться на Рядок поточного стану. У його лівій частині знаходиться поле
Поточний вигляд. У цьому полі відображається номер вигляду, який на даний
момент є поточним. Ви бачите, що зараз поточним є вигляд з номером 0. Це
той самий нульовий системний вигляд, що автоматично створюється системою
при побудові нового креслення.
2. Відкрийте меню Компоновка і виконайте команду Створити вигляд
(рис.70).

Рисунок 70
3. На екрані з'явилося діалогове вікно Параметри нового вигляду (рис.71). У
ньому відображаються параметри нового вигляду, запропоновані системою за
замовчанням. Наприклад, кожен новий вигляд одержує свій номер у порядку
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зростання.

Рисунок 71
4. Клацніть на кнопці розкриття списку стандартних масштабів і виберіть зі
списку значення 0.50000 (рис. 72).

Рисунок 72
5. Клацанням миші в текстовому полі Ім'я зробіть його поточним і введіть ім'я
вигляду Головний вигляд. Клацанням на кнопці OK закрийте діалогове вікно
(рис.73).
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Рисунок 73
6. Після цього вікно Параметри нового вигляду буде закрито і ви повернетеся
до вікна документа. Зверніть увагу на Рядок повідомлень , на даний момент
система запрошує координати точки прив'язки вигляду. Про це ж говорить і
вигляд курсора, що змінився . Він перетворився на символ початку координат
(рис. 74).

Рисунок 74
У нашому випадку деталь має вигляд симетричної прямокутної пластини з
заокругленими кутами, що володіє яскраво вираженим геометричним центром
(рис. 75). Побудову цієї деталі зручно виконувати відносно її центральної
точки р0, і саме її слід прийняти за точку початку координат.
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Рисунок 75
Тому зараз слід вказати, в якому місці креслення знаходитиметься точка
р0. Де ж розташувати точку прив'язки вигляду? Оскільки точка початку
координат вигляду розташовуватиметься в центрі вигляду, означає, і на листі
креслення вона повинна знаходитися приблизно на середині листа.
7. У відповідь на запит системи Введіть координати точки прив'язки
вигляду клацніть курсором приблизно в середній частині листа креслення.
На цьому процес створення нового вигляду закінчено. Подивіться на екран і
зверніть увагу на зміни, що відбулися:
• По-перше, у вказаній вами точці з'явився системний символ початку
координат . Цей початок координат вигляду 1. Тепер усі абсолютні координати
точок відлічуватимуться від цієї точки.
• По-друге, зник системний символ початку координат листа , системний
вигляд з «0 більш не є поточним.
• По-третє, в полі Поточний вигляд в Рядку параметрів з'явилася цифра 1,
62

номер поточного вигляду (рис. 76). Тепер можна приступати до креслення та
оформлення деталі. Усі об'єкти, що вводяться, будуть належати до вигляду «1 і
автоматично масштабуватися відповідно до його масштабу.

Рисунок 76
10 Керування видами
10.1 Види поточного документа
1. Клацанням на кнопці Показати все

на Панелі керування змініть

масштаб відображення документа (рис. 77).

Рисунок 77
Засоби керування видами розташовані в лівому кутку Рядка поточного
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стану і включають кнопку Стан видів, поле Поточний вигляд і кнопку
Список видів (рис. 78). Судячи зі вмісту поля Поточний вигляд, поточним на
даний момент є системний вигляд « 0.

Рисунок 78
2. Для отримання інформації про види поточного документа клацніть на
кнопці Стан видів в Рядку поточного стану (рис. 78). На екрані з'явилося
діалогове вікно Стан видів (Рисунок 79).

Рисунок 79
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У цьому вікні наведено інформацію про те, з яких видів складається
поточний документ, їх порядкові номери, імена і стани видів. Наприклад, зараз
поточним є вигляд « 0 під ім'ям Системний вигляд (кнопка стану вигляду
помічено "галочкою"). Зі вмісту вікна стає зрозуміло, що в даному кресленні,
крім системного вигляду, було створене три додаткові вигляди. У вигляді « 1
розташовується головний вигляд вала, у вигляді 2 , перерзі А-А, у вигляді «3виносні елементи Б і В.
1. У системному вигляді « 0 розміщено таблицю параметрів черв'яка, яка
завжди створюється і відображається в масштабі 1:1.
2. Основне зображення вала, судячи з штампу креслення, накреслене в
масштабі 1:1. Його цілком можна було накреслити також в системному вигляді
«0, масштаб якого завжди дорівнює 1:1. Проте конструктор вирішив створити
для вала окремий вигляд, масштабний коефіцієнт якого дорівнює 1. Можливо,
це було зроблено з міркувань зручності компоновки креслення, оскільки
вигляд можна масштабувати, повертати або переміщати незалежно від інших
видів креслення. Крім того, можливо, конструкторові потрібно було визначити
координати окремих точок контура вала. При його розміщенні в системному
вигляді « 0 відлік виконувався б від лівого нижнього кута креслення, в якому
завжди розміщується початок координат вигляду 0. При розміщенні вала в
окремому вигляді відлік координат виконується від точки початку координат
вигляду, яка розташована на лівому торці вала.
3. Перерзі А-А поданий на кресленні в масштабі 2:1, тому для нього довелося
створити окремий вигляд з масштабним коефіцієнтом 2.
4. Виносні елементи Б і В конструктор вирішив накреслити в масштабі 4:1.
Тому вони були розміщені у вигляді з масштабним коефіцієнтом 4.
10.2 Керування станом видів
Кожен вигляд на кресленні може знаходитися в одному з чотирьох
можливих станів: поточний, фоновий, пасивний і активний.
• Поточний вигляд завжди єдиний у кресленні. У цьому вигляді можна
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виконувати будь-які операції щодо введення, редагування і видалення об'єктів.
Усі новостворювані об'єкти зберігаються саме в поточному вигляді. Елементи
поточного вигляду завжди відображаються з реальним кольором і стилем
ліній.
• Фонові вигляди доступні тільки для виконання операцій прив'язки до точок
або об'єктів. Ці вигляди не можна переміщати, а їх вміст недоступно для
редагування.

Усі

елементи

фонових

видів

зображаються

на

екрані

пунктирними лініями.
• Погашені види відображаються на кресленні тільки їх габаритними межами,
сам вміст видів при цьому не показується. Тому, якщо об'єкти якого-небудь
вигляду не повинні вимальовуватися на екрані, слід оголосити цей вигляд
пасивним (невидимим). Такі види стануть повністю недоступними для
виконання будь-яких операцій.
• Активними можуть бути відразу декілька видів. Якщо вигляд не є фоновим
або погашеним, то він вважається активним. Поточний вигляд також є
активним. Елементи активних видів доступні для виконання операцій
редагування і видалення. Усі об'єкти, що містяться в активному вигляді,
зображаються на екрані одним кольором, встановленим для даного вигляду в
діалозі настройки його параметрів.
У рзіні моменти роботи з кресленням вигляд може знаходитися в рзіних
станах. Для зміни стану вигляду потрібно виділити його в списку видів і
ввімкнути потрібний прапорець у верхній частині вікна. Після встановлення
потрібного стану Усіх видів слід натиснути кнопку ОК для закриття діалогу
роботи з видами.
10.3 Зміна параметрів вигляду
В процесі роботи з кресленням може виникнути необхідність змінити
деякі параметри вигляду: назву, масштаб, точку початку системи координат,
вигляду і т.д. Для зміни параметрів конкретного вигляду потрібно зробити
його поточним. Далі необхідно вибрати в меню Компоновка команду
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Параметри поточного вигляду.
У діалоговому вікні (він дуже схожий на діалог, що видається при
створенні нового вигляду), що з'явилося на екрані, відредагуйте значення
параметрів поточного вигляду. При необхідності за допомогою кнопки Колір
можна змінити колір вимальовки вигляду в активному стані. Для виходу з
діалогу з підтвердженням змін натисніть кнопку ОК.
Нагадаємо, що параметри системного вигляду з нульовим номером
недоступні для редагування.
Завдання. Змініть вигляд « 2, в якому зберігається зображення перетину А-А,
встановивши для нього нове значення масштабу 2.5.
1. Зробіть поточним вигляд з номером 2.
2. Клацанням миші розкрийте меню Компоновка в Рядку меню і виконайте
команду Параметри поточного вигляду... (рис.80).

Рисунок 80
3. У діалоговому вікні Параметри вигляду (рис. 81) клацніть на кнопці
розкриття списку стандартних масштабів і виберіть зі списку значення 2.5000.
Натисніть кнопку ОК.
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Рисунок 81
Ви повернетеся у вікно документа. Зображення перетину А-А
збільшиться відповідно до нового значення масштабу вигляду. Номінальні
значення розмірів при цьому залишилися без змін, як того вимагають правила
оформлення креслень.
У цьому сенсі особливий інтерес представляє просте переміщення
виглядів, що дозволяє оптимально розташовувати їх на листі креслення.
Нижче ми продемонструємо, як слід правильно виконувати переміщення
видів. Для цього ми використовуємо спосіб простого переміщення об'єктів за
допомогою миші. Цей спосіб є універсальним і може бути використаний при
переміщенні будь-яких об'єктів, коли вимоги до точності розміщення об'єктів
невисокі.
1. Зробіть поточним вигляд 2, в якому зберігається зображення перетину А-А.
2. Виділіть усі об'єкти вигляду за допомогою команди Виділити . Рамкою. На
(рис.82) рамка вибору умовно показана пунктирною лінією.

Рисунок 82
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3. Завершіть роботу команди виділення клацанням на кнопці Перервати
команду

на Панелі спеціального керування.

4. Клацніть лівою клавішею миші на будь-якому з виділених об'єктів
(наприклад, на штрихуванні) і, не відпускаючи клавішу, перетягніть об'єкти
трохи ліво і нижче за їх початкове положення (рис. 83).

Рисунок 83
5. Відпустіть клавішу миші та відмініть виділення об'єктів клацанням у
порожньому місці креслення.
Ви бачите, що переміщені об'єкти набули нового положення, але
системний значок початку координат вигляду залишився на місці. Це
результат некоректно виконаної операції , ви лише перемістили об'єкти
всередині вигляду, але не сам вигляд. Його точка прив'язки на кресленні
залишилася незмінною.

6. Клацанням на кнопці Відмінити

відновіть початкове положення

об'єктів. Спробуйте виконати процедуру переміщення вигляду правильно.
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7. Виконайте команду Виділити - Вигляд - Вибором.
8. На екрані з'явиться діалогове вікно Виберіть один або декілька виглядів
(рис. 84), в якому відображатиметься повний список видів, створених на
кресленні.

Рисунок 84
9. Клацанням миші виділіть в списку рядок 2 Перетин А-А і натисніть кнопку
ОК. Система виділить Усі об'єкти, що відносяться до вказаного вигляду, і
додатково укладе їх у габаритні межі . Ознака того, що ви працюєте саме з
виглядом.
10. Повторіть операцію переміщення об'єктів за допомогою миші, як це було
описано вище в пунктах 4 - 5. Тепер вигляд перемістився цілком разом з
символом початку координат.
11. Виконайте команду Файл . Закрити. Оскільки креслення було змінене
виключно в демонстраційних цілях, відмовитися від збереження змін (рис. 85).

Рисунок 85
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10.4 Використання видів
Використання видів у кресленні не є обов'язковим. Для створення
багатьох креслень цілком досить системного виду. Проте, бувають ситуації,
коли використання виглядів є бажаним або просто необхідним. Наведемо
декілька рекомендацій:
1. Без виглядів не обійтися, якщо розміри деталі не дозволяють відобразити її
на листі заданого формату в масштабі 1:1 або навпаки, якщо зображення деталі
в такому масштабі буде дуже дрібним. У таких випадках доведеться
створювати

новий

вигляд

з

потрібним

масштабом.

Використовувати

системний вигляд « 0 не вдасться, оскільки його масштаб є фіксованою
величиною.
2. Необхідність у використанні виглядів виникає і тоді, коли на одному листі
креслення потрібно помістити декілька зображень, виконаних в рзіному
масштабі. Наприклад, головний вигляд в масштабі 1:2, таблиця в масштабі 1:1,
перетин у масштабі 4:1. У такому разі потрібно буде створити три види,
задавши для кожного потрібний масштаб.
3. Не рекомендується поміщати в рзіні види ті зображення на кресленні, які
знаходяться в безпосередньому проекційному зв'язку.
4. При створенні складних креслень з великою кількістю виглядів, перетинів і
розрзіів застосування видів доцільно для розміщення в них згаданих елементів.
Пзініше це може полегшити компоновку креслення.
5. Помилки, допущені при створенні вигляду, можна легко виправити шляхом
зміни його параметрів.
6. На рис. 86 приведені приклади характерних точок типових деталей, які
доцільно розглядати як початок координат вигляду.
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Рисунок 86
11 Зрзіування і вирівнювання об'єктів
Ви вже знаєте, як цілком видалити один або декілька об'єктів поточного
документа. При редагуванні креслення часто буває потрібно видалити не весь
елемент, а тільки якусь його частину. КОМПАС-ГРАФІК LT дозволяє легко
видалити будь-яку частину геометричних об'єктів, усікаючи їх по точках
перерзіу з іншими об'єктами, за двома точками на об'єкті, за довільною межею
і т.д.
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Вправа 3-27. Просте зрзіування об'єктів

Рисунок 87
Завдання. З точки початку координат побудуйте креслення деталі Вушко за
зразком.
Наявність у системі засобів зрзіання об'єктів дозволяє застосовувати при
створенні креслення раціональніші прийоми побудови зображення. Наприклад,
зовнішній контур деталі, наведеної в завданні, можна побудувати з трьох
відрзіків і однієї дуги. Цю ж побудову можна виконати набагато швидше:
побудувати

прямокутну

частину

контуру

за

допомогою

команди

Прямокутник, заокруглену , за допомогою команди Коло. Потім за
допомогою команди зрзіання видалити зайві частини кола і прямокутника.
Такі прийоми широко застосовуються при машинному кресленні.
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Вправа 3-28. Зрзіання об'єктів за двома вказаними точками

Рисунок 88
Завдання. Закінчіть побудову деталі Ручка за зразком.
Побудова креслення, показаного в даній вправі, виконувалося таким
чином. Спочатку було побудоване коло, потім від його центра був
побудований прямокутник і далі дві дуги. Саме в такому стані показана деталь
у завданні.
Виконання завдання зводиться до видалення зайвих ділянок кола між точками
р1 і р2, р3 і р4. В даному випадку незручно використовувати команду Зрзіати
криву, оскільки коло має велику кількість перетинів з іншими об'єктами.

Рисунок 89
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Вправа 3-29. Вирівнювання об'єктів по межі

Рисунок 90
У даній вправі зображено половину деталі типу тіла обертання з двома
фасками і трьома кільцевими проточками. Побудову такого зображення
зручніше виконати в наступній послідовності:
1. Спочатку за допомогою команди Введення відрзіка

потрібно побудувати

осьову лінію.
2. Контур деталі можна побудувати за допомогою команди Безперервне
введення об'єктів

(побудова фасок при цьому слід пропустити).

3. Потім за допомогою команди Фаска

виконати побудову двох фасок.

4. Після цього в області фасок за допомогою команди Введення відрзіка
побудувати два невеликі вертикальні відрзіки довільної довжини. Таким
шляхом була одержана заготовка креслення деталі, зображена в завданні.
Завдання. Закінчіть побудову деталі, продовживши вертикальні лінії трьох
проточок і двох фасок до осьової лінії.
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Рисунок 91
Дана команда дозволяє вирівняти один або декілька елементів по межі,
якою слугує будь-який інший елемент.
Вправа 3-30. Побудова тіл обертання. Безперервне введення об'єктів.

Рисунок 92
Завдання. З точки початку координат побудуйте зображення вала за
розмірами на зразку.
Деталь Вал, як і будь-яке інше тіло обертання, має виражену симетрію
відносно осі обертання. Тому слід подумати про побудову однієї з її половин, а
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іншу побудувати за допомогою команди Симетрія.
Побудову деталі почнемо з введення осьової лінії. Хоча за правилами
креслення вона повинна виступати на декілька міліметрів в обидва боки за
межі деталі, спочатку її довжину зручніше встановити рівною довжині деталі.
Це трохи полегшить виконання побудов.

• За допомогою кнопки Лінійний розмір

проставте розмір, що визначає

довжину осьової. Він повинен дорівнювати 85 мм. Після перевірки розмір
видалите.
• Мишею помістите курсор поряд з кінцевою осьовою точкою і натисненням
на клавішу <5> додаткової клавіатури виконаєте клавіатурну прив'язку до
точки. Перевірте значення поточних координат курсора в полях Рядка
поточного стану. Вони повинні дорівнювати 85 мм по осі Х і 0 мм по осі Y
.
• І, нарешті, найрадикальніший спосіб. Двічі клацніть мишею на осьовій в
будь-якій її частині. На екрані з'явиться Рядок параметрів , система перейшла в
режим редагування параметрів відрзіка (рис.93). Перевірте значення полів
Початкова точка, Кінцева точка, Довжина відрзіка, Кут нахилу відрзіка,
Поточний стиль. Клацанням на кнопці Створити об'єкт

на Панелі

спеціального керування завершіть сеанс редагування.

Рисунок 93
12 Поворот об'єктів
Команда Поворот дозволяє виконати поворот виділених об'єктів
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активного документа. Якщо жоден елемент не виділений, команда буде
недоступна.
Відразу після виклику команди необхідно вказати центр повороту, тобто
ту точку,відносно якої будуть повертатися Усі виділені об'єкти. Поворот
об'єктів можна виконати двома способами: за кутом і за базовою точкою.
Після виконання операції можна задати видалення або збереження початкових
виділених об'єктів. Для цього використовуйте кнопку Початкові об'єкти.
12.1 Рядку параметрів об'єктів.
Команда Поворот

ефективна в наступному випадку. У кресленнях

вузлів або деталей зустрічаються складні елементи, розташовані під деяким
кутом. Викреслювати їх відразу в похилому положенні досить складно.
Набагато зручніше накреслити елемент на вільному місці креслення або
фрагмента в горизонтальній або вертикальній орієнтації. Потім за допомогою
команди Поворот

повернути елемент на потрібний кут і за допомогою

команди Зрушення

перемістити в потрібну точку.

Вправа 3-31. Поворот об'єктів шляхом задання кута повороту

Рисунок 94
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Завдання. Поверніть деталь Мастилопоказчика навколо точки р1 на 60º за
годинниковою стрілкою.
У разі повороту за кутом необхідно ввести кут повороту в полі Кут
повороту в Рядку параметрів. Після цього виділені елементи автоматично
повертаються. Якщо поворот виконується за годинниковою стрілкою,
значення кута повороту вводиться зі знаком

(мінус). Якщо проти

годинникової стрілки , то без мінуса.
Завдання. Проставте кутовий розмір, що визначає кут нахилу деталі.
Якщо ви хочете проставити кутовий розмір для кута, у якого відсутня
одна зі сторін, бракуючу сторону потрібно побудувати вручну.

Завдання. За допомогою команди Зрзіати криву двома точками
самостійно

видаліть

зайві

ділянки

відрзіків

Мастилопоказчиком.
Вправа 3-32. Поворот об'єктів за базовою точкою

Рисунок 95
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корпусу,

закриті

Завдання. Побудуйте крайнє ліве положення ексцентрикового важеля 1,
повернувши його проти годинникової стрілки до Упору 2.
У даному випадку не можна скористатися способом повороту об'єктів на
заданий кут, оскільки кут повороту не відомий. Відоме лише кінцеве
положення важеля: його відрзіок р4-р5 повинен упертися впритул. У такій
ситуації можна застосувати поворот об'єктів за базовою крапкою. Після
вказівки центру повороту потрібне замість завдання кута вказати базову точку,
а потім її нове положення.
13 Деформація об'єктів
Команда

Деформація

зрушенням

на

сторінці

Редагування

Інструментальної панелі (рис. 96) є одним з найбільш потужних інструментів
редагування креслень КОМПАС-ГРАФІК. Вона дозволяє легко змінювати
геометрію деталі для усунення можливих помилок, або опрацьовувати
декілька її варіантів у пошуках оптимального.
Команда деформації незамінна при проектуванні виробів за зразком.
Можна взяти за основу креслення раніше розробленої деталі, яка має схожу
геометрію. Потім за допомогою команди деформації й інших команд
редагування змінити та зберегти під іншим ім'ям, заощадивши, таким чином,
час на розробку нового креслення.

Рисунок 97
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Особливість даної команди полягає в тому, що вона не вимагає
попереднього вибору об'єктів, що підлягають деформації. Після активзіації
команди вкажіть послідовно першу і другу точки габаритного прямокутника,
який повинен захопити область, яка деформується (вона підсвічуватиметься
після захоплення).
Для повторного вибору об'єктів, що підлягають деформації, натисніть
кнопку Виділити новою рамкою на Панелі спеціального керування (рис. 98), а
потім вкажіть курсором габаритні точки прямокутника. Для відміни
деформації помилково вибраного об'єкта або для додаткової вказівки об'єкта
натисніть кнопку Вимкнути/добавити об'єкт на Панелі спеціального
керування, а потім вкажіть курсором потрібний елемент.
Далі задайте величину деформації, увівши відповідні значення в поля
Зрушення уздовж осі X і Зрушення вздовж осі Y в Рядку параметрів (рис. 99).
Після цього система виконає перестроювання виділених геометричних
об'єктів.

Рисунок 100
Відмовитися від виконання деформації можна, натиснувши клавішу
<Esc> на клавіатурі або кнопку Перервати команду

на Панелі

спеціального керування.
Вправа

3-33. Деформація об'єктів шляхом завдання величини деформації

базової точки
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Рисунок 101
Завдання. Змініть геометрію деталі Рукоятка за зразком.
Спочатку скоротимо довжину гладкої циліндрової ділянки деталі з 45
мм до 30 мм. Принцип роботи команди деформації дуже простий. Усі об'єкти,
що повністю потрапили до вибору, змінять своє положення відповідно до
заданих значень зрушення. Усі об'єкти, що частково потрапили до вибору,
змінять тільки положення своїх характерних крапок, що потрапили до
деформації. Об'єкти, що не потрапили в рамку, взагалі не беруть участь в
процесі деформації.
Зверніть увагу, що одночасно зі зміною геометрії система виконала
зміну двох лінійних розмірів. Вони також піддалися деформації, оскільки їх
характерні точки опинилися всередині рамки. Якщо при виконанні деформації
ви хочете добитися автоматичної зміни розмірів, то їх також потрібно
включати до рамки деформації згідно з вищезазначеним правилам. При цьому
система перераховуватиме не тільки номінальне значення розміру, але його
граничні відхилення, якщо вони включені до розмірного напису.
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Вправа 3-34. Деформація об'єктів шляхом задання базової точки

Рисунок 102
Завдання. Змініть болтове з'єднання так, щоб довжина болта відповідала
ширині пакета деталей.
У даній ситуації складно скористатися способом, описаним у попередній
вправі, оскільки невідомо значення зрушення уздовж осі Х. Замість цього
можна задати базову точку для деформації. Нею може бути точка як в рамці
деформації, так і поза нею.
Після цього зафіксуйте нове положення точки. Це можна зробити
рзіними способами:
• переміщуючи курсор на робочому полі клавішами керування курсором;
• задавши її координати в полях Рядка параметрів;
• виконавши прив'язку до характерних точок існуючих об'єктів.
Якщо початкове або кінцеве положення базової точки відсутнє в явному
вигляді, його можна визначити за допомогою допоміжних побудов. Після
фіксації нового положення базової точки буде виконане перестроювання
виділених геометричних об'єктів.
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14 Побудова плавних кривих
Команда Введення кривої Безєе на сторінці Геометрія Інструментальної
панелі (Ррис. 103, зліва) дозволяє побудувати одну або декілька плавних
кривих.
Криві можуть бути як розімкненими, так і замкненими. Побудована крива є
єдиним об'єктом креслення.Положення характерних точок ліній можна
змінювати безпосередньо в процесі креслення. Для цього натисніть кнопку
Редагувати точки на Панелі спеціального керування (рис. 103, зліва), а потім
перетягуйте курсором потрібні точки лінії. Для виходу з режиму редагування
крапок вимкнете кнопку.
Для зміни стилю вимальовування ліній клацніть лівою кнопкою миші на
полі Поточний стиль в рядку параметрів об'єктів (рис. 103, справа). На екран
буде виведений діалог вибору стилю лінії.

Рисунок 103
Для фіксації накресленої лінії натисніть кнопку Створити об'єкт на
Панелі спеціального керування.
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Вправа 3-35. Побудова лінії розриву з допомогою команди Введення кривої
Безьє.

Рисунок 104
Завдання. На кресленні деталі Пластина побудуйте дві лінії розриву, видаліть
ділянку контуру між ними і проставте лінійний розмір 200 мм.
Дана деталь була побудована за допомогою команди Введення
прямокутника

при ввімкненій кнопці Вимальовка осей

допомогою команди Паралельна пряма

. Потім за

було визначене положення центрів

отворів і побудовані кола.
Оскільки після побудови розриву горизонтальна симетрія деталі стане
неявною, видаліть вертикальну вісь симетрії. Зробити це відразу не вдасться,
оскільки осі симетрії оформлені значком Позначення центру і з погляду
системи є єдиними цілими. Оскільки після побудови кривий контур деталі
піддаватиметься зрзіування, дуже важливо правильно вказати положення
початкової точки р1 і кінцевої точки р2 кривої. Другу криву можна швидко
побудувати за допомогою команди Копіювання
Інструментальної панелі.
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на сторінці Редагування

Вправа 3-36. Побудова лекальних кривих за допомогою команди Введення
кривої Безьє.

Рисунок 105
Завдання. Побудуйте профіль розтискного куркуля за зразком (припустимо,
що точки, через які повинна пройти крива, вже одержані в результаті
розрахунків або шляхом геометричних побудов). Самостійно будь-яким
способом побудуйте нижню половину профілю розтискного куркуля.
Нижню половину деталі можна побудувати або за точками, повторивши
описані вище кроки, або за допомогою команди Симетрія
Редагування

на сторінці

Інструментальної панелі.

15 Штрихування областей

Команда Штрихування

на сторінці Геометрія

Інструментальної

панелі дозволяє заштрихувати одну або декілька областей в поточному вигляді
креслення або фрагмента. За замовчанням очікується введення точки для
автоматичного визначення меж штрихованої області, усередині якої вказана
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точка.
Після задання меж штрихування виконується її попередня побудова. До
фіксації штрихування можна змінити її параметри (крок штрихування, кут
нахилу, базову точку і поточний стиль), задаючи потрібні значення в полях
Рядка параметрів об'єктів (рис.106).

Рисунок 106
Після

виклику

команди

на

Панелі

спеціального

керування

відображаються декілька кнопок. Використовуючи їх, можна задавати межі
штрихування рзіними способами (рис. 107).

Рисунок 107
Якщо перед запуском команди були виділені які-небудь об'єкти, на
екрані з'являється діалог зі запитом, чи потрібно використовувати ці об'єкти як
межі штрихування. Для підтвердження натисніть кнопку Так, і система відразу
ж побудує можливе штрихування (рис.108).
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Рисунок 108
Для того, щоб вказати як межі існуючі геометричні об'єкти, натисніть
праву кнопку миші на полі документа. На екрані з'явиться Контекстне меню з
рзіними варіантами вказівки об'єктів (Рисунок 109). За допомогою команд
цього меню можна набирати межі штрихування з об'єктів вигляду креслення
або фрагмента. Для виходу з меню натисніть клавішу <Esc> або кнопку
Перервати команду

на Панелі спеціального керування.

Рисунок 109
Для зміни стилю штрихування клацніть лівою кнопкою миші на полі
Поточний стиль в Рядку параметрів об'єктів. На екран буде виведений діалог
вибору стилю (рис. 110).
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Рисунок 110
Щоб зафіксувати одержане штрихування і перейти до побудови
наступного, натисніть кнопку Створити об'єкт

на Панелі спеціального

керування. Для завершення введення штрихувань натисніть клавішу <Esc> або
кнопку Перервати команду

на Панелі спеціального керування.

Вправа 3-37. Штрихування областей шляхом вказівки точки всередині
області

Рисунок 111
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Завдання. Заштрихуйте області 1 і 2 з кроком штрихування 1.5 мм

.

У полі Крок штрихування можна ввести будь-яке значення кроку.
Стандартні кроки штрихування зручніше вибирати зі списку кроків. Усі
області, заштриховані протягом одного сеансу вибору областей штрихування,
є одним геометричним об'єктом. В даному випадку це області 1 і 2.
Відредагувати або видалити штрихування в них можна тільки одночасно.
Якщо після вказівки точки в області система не проводить автоматичної
генерації межі області або, з вашої точки зору, робить це неправильно , то це
слідство ваших помилок при виконанні попередніх геометричних побудов.
Найбільш вірогідними з них є розриви в контурі деталі або накладення
геометричних об'єктів. У таких випадках слід відредагувати геометрію і
спробувати виконати штрихування наново.

Вправа 3-38. Штрихування областей з побудовою області штрихування

Рисунок 112
Завдання. Побудуйте лінію місцевого розрізу і заштрихуйте область 1 з
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кроком штрихування 2 мм під кутом 45º. Побудуйте два відрізки, що належать
фасці.
У

КОМПАС-ГРАФІК

Усі

системні

лінії

володіють

важливою

властивістю: вони є або не є межами для штрихування. Об'єкти, накреслені зі
стилем Основна, розглядаються системою як межі штрихування, а об'єкти зі
стилем Тонка такими межами не є. Наприклад, на Зразку лінії штрихування
перетнули лінії різьблення, які накреслені стилем Тонка, як того вимагає
стандарт. У той теж час лінія місцевого розрізу за правилами креслення також
оформляється як тонка. Для дозволу цієї суперечності в КОМПАС-ГРАФІК
доданий спеціальний стиль лінії Для лінії обриву.
Зовні така лінія нічим не відрзіняється від тонкої, але є межею для
штрихування.
16 Введення технологічних позначень
При розробці креслення достатньо трудомістким виявляється його
оформлення. Ми маємо на увазі простановку допусків форми і відхилень
поверхонь, позначення баз, ліній-винесень і т.д. Крім того, оформлення
креслення є найменшою творчою частиною роботи. Причому не можна
забувати, що введення об'єктів оформлення повинне виконуватися в суворій
відповідності з вимогами стандартів.
Наявність у КОМПАС-ГРАФІК LT засобів швидкого і зручного
створення об'єктів оформлення багато в чому визначає ефективність
застосування системи при розробці конструкторської документації.
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Вправа 3-39. Введення позначення шорсткості поверхонь

Рисунок 113
Завдання. На кресленні деталі проставте до відрізка р1-р2 позначення
шорсткості поверхні 6.3 без зазначення виду обробки, як подано на зразку.

Рисунок 114
Завдання. Проставте до відрізка р3-р4 позначення шорсткості поверхні 0.32 з
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видаленням шару матеріалу. Проставте до відрізка р5-р6 позначення
шорсткості поверхні 0.025 з позначенням виду обробки, базової довжини і
напряму нерівностей. Самостійно проставте до відрізка р7-р8 позначення
шорсткості за зразком.
Вправа 3-40. Введення позначень базових поверхонь і допусків форми і
розташування поверхонь

Рисунок 115
Завдання. На кресленні деталі проставте до відрізка р1-р2 позначення базової
поверхні А, як це показано на Зразку. Самостійно проставте позначення
базової поверхні Б, як це показано на зразку.
Для введення позначення Б клацніть мишею в полі Введення тексту в
Рядку параметрів. У діалоговому вікні Введіть текст видалите символ за
замовчанням А і введіть символ Б (рис. 116). Клацанням на кнопці ОК
закрийте вікно.
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Рисунок 116
Завдання. Введіть позначення допуску на биття 0.01 мм для поверхні,
відповідної відрізку р6-р7.
Відразу після запуску система запрошує положення таблиці допуску
форми. Це положення визначається базовою точкою прив'язки в рамці (точка
р3 на Зразку). Всього можливих базових крапок вісім. За замовчанням як
базова визначена ліва нижня точка рамки. Це добре видно на фантомі рамки,
що будується. Положення базової точки на ньому відмічене хрестиком. В
цьому випадку вся рамка розташовуватиметься управо і вгору від базової
точки. В даному випадку вас такий варіант не влаштовує, оскільки ваша рамка
повинна розташовуватися лівіше і нижче за базову точку р3.

Рисунок 117
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При заданні параметрів до діалогового вікна Параметри допуску форми
ввімкніть праву середню кнопку в групі Базова точка таблиці і прапорець
Вертикально в нижній частині вікна (рис. 118).

Рисунок 118
Вправа 3-41. Введення позначення ліній винесення

Рисунок 119
Завдання. На кресленні деталі проставте позначення термообробки поверхні
ТВЧ HRC 36...46, як показано на Зразку. На конічній ділянці деталі проставте
позначення конусності 1:10. Самостійно проставте позначення рифлення
поверхні Рифлення сітчасте 0,8 ГОСТ 21474-76.
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На момент заповнення текстових полів система переходить до режиму
текстового редактора, і ви можете користуватися Усіма засобами керування
текстом і його параметрами. Для скорочення довжини введеного рядка
виділітьїї за допомогою клавіатурної команди <Ctrl>+<A>. Потім клацніть на
кнопці розкриття списку Звуження в Рядку параметрів. У списку, що
розкрився, виберіть значення 0.75. Після цього символи в написі змінять свою
ширину.
Вправа 3-42. Використання ліній винесення для позначення радіусів

Рисунок 120
Завдання. Проставте позначення радіуса заокруглень в кутках паза, шпони, як
це показано на Зразку.

Команда Лінія винесення

є універсальним засобом оформлення в

КОМПАС-ГРАФІК. Окрім свого безпосереднього призначення, вона може
застосовуватися в самих рзіних ситуаціях, наприклад при виставленні радіусів.
Звичайно, для цього є і спеціальна команда. Проте, якщо радіус дуги дуже
малий або відсутній зовсім, слід скористатися саме командою Лінія
96

винесення. В більшості випадків точку почала полички досить указувати
клацанням миші «на око». Якщо ж потрібно точно задати розташування
полиці, можна ввести її координати у відповідні поля рядка параметрів або
скористатися командами прив'язки.
Вправа 3-43. Використання ліній винесення для позначення зварних швів

Рисунок 121
Завдання. Введіть позначення верхнього зварного шва, як це показано на
зразку.

Рисунок 121
Завдання. Самостійно введіть позначення нижнього зварного шва, як
показано на зразку.
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Вправа 3-44. Введення позначень ліній винесення з редагуванням відгалужень

Рисунок 121
Завдання. Введіть позначення радіусу округлень зі зламами відгалужень, як
показано на зразку.
Вправа 3-45. Введення позначень позицій

Рисунок 122
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Завдання. Введіть позначення позиції 1, як показано на зразку. Самостійно
введіть позначення позиції 2.
Для вирівнювання позначень позицій по горизонталі скористайтеся
прив'язкою Вирівнювання. Протягом поточного сеансу роботи команда
автоматично пропонує черговий номер позиції. Для зміни номера позиції
скористайтеся діалоговим вікном Введіть текст. За необхідності можна
ввести будь-який номер позиції уручну або за допомогою кнопок нумерації
(Рисунок 123).

Рисунок 123
Завдання. Введіть позначення позицій 3-4-5 для нарізного з'єднання.
Самостійно введіть позначення позиції 6.
Для формування двох відгалужень у відповідь на запит системи
Вкажіть точку початку відгалуження клацніть мишею в точках р8 і р9.
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17 Введення і редагування тексту

Команда Текст

на сторінці Розміри і технологічні позначення

дозволяє ввести одну або декілька текстових написів на полі креслення 1.
Кожен напис може складатися з довільної кількості рядків.
Після виклику команди КОМПАС-ГРАФІК перемикається в режим
роботи з текстом. При цьому змінюється зміст Рядка меню, Панелі керування і
рядка параметрів. У розпорядженні користувача наявні засоби, які значно
полегшують оформлення таких елементів технічних текстів, як введення
дробів, верхніх і нижніх індексів, надрядків і підрядків, спеціальних знаків і
символів.
Для введення тексту вкажіть курсором положення точки його прив'язки.
Потім надрукуйте в рамці введення, що відкрилася, потрібну кількість рядків,
закінчуючи набір кожної з них натисненням клавіші <Enter>.
Для переходу до створення нового тексту зафіксуйте введений текст
натисненням на клавішу Створити об'єкт

на Панелі спеціального

керування або клацніть лівою кнопкою миші в новій точці креслення. Напис
буде зафіксований, а в останньому випадку відкриється нове поле введення
тексту у вказаному вами місці.
При необхідності можна змінювати зовнішній вигляд напису, що
вводиться, або окремих її частин (тип шрифту, його висоту і звуження, колір
символів і т.д.) за допомогою полів у Рядку параметрів об'єктів. Якщо потрібно
поміняти зображення тільки частини напису, виділіть її мишею або клавішами,
а потім призначте потрібні параметри.
Для виходу з режиму введення тексту натисніть клавішу <Esc> або
кнопку Перервати команду

на Панелі спеціального керування.
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Вправа 3-46. Введення і редагування тексту

Рисунок 124
Завдання. У точці р1 введіть напис з двох рядків, як показано на зразку.
Точка прив'язки є характерною точкою текстового об'єкта і може бути
пізніше використана для виконання прив'язок. Вона завжди знаходиться на
початку першої букви будь-якого рядка. Якщо при розміщенні текстового
рядка не потрібна особлива точність, можна просто клацнути в потрібному
місці. Якщо текст потрібно розмістити точно, слід ввести координати цієї
точки у відповідних полях рядка параметрів або виконати прив'язку. Після
введення точки система перейшла в режим текстового редактора. Зверніть
увагу, як змінився зміст Рядка меню, Панелі керування і рядка параметрів.
Крім того, на робочому полі в точці прив'язки з'явився прямокутник,
обмежений тонкими лініями , рамка введення. Її видно тільки при введенні або
редагуванні тексту; вона охоплює текстовий напис по ширині та висоті і
слугує для зручності введення. Усередині рамки мигає вертикальна межа .
текстовий курсор. У цьому місці з'являтиметься кожен символ, що вводиться
вами .
Текст завжди вводиться порядковий. Після введення наступного рядка
для переходу до наступної потрібно натиснути клавішу <Enter>. Кожний рядок
вважається окремим абзацом.
Після введення останнього рядка текстового напису клавішу <Enter>
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натискати не потрібно, інакше ви одержите зайвий порожній рядок. Якщо це
все ж таки відбулося, її можна легко прибрати натисненням клавіші
<BackSpace> в той момент, коли текстовий курсор знаходиться на її початку.
Після цього система знову повертається в режим графічного редактора.
Команда Введення тексту

залишається активною, і можна відразу

приступати до введення нового текстового напису, вказавши точку її
прив'язки.
Завдання. У точці р2 самостійно введіть другий текстовий напис з трьох
рядків.
18 Редагування тексту

Після клацання на кнопці Створити об'єкт

текстовий напис

вважається створеним і режим текстового редактора КОМПАС-ГРАФІК
завершує свою роботу. На практиці може виникнути необхідність
відредагувати раніше введений текст: виправити помилки, додати нові або
видалити непотрібні фрагменти, змінити атрибути всього тексту або окремих
символів. Для цього потрібно увійти до режиму редагування текстового
напису.
Завдання. Відредагуйте третій текстовий напис за зразком.
Редагування

тексту

в

КОМПАС-ГРАФІК

LT

виконується

за

загальноприйнятими в операційній системі Windows правилами. Якщо ви
знайомі з ними, виконайте редагування тексту самостійно або пропустите дану
частину вправи.
Зверніть увагу, як текст праворуч від місця вставки зміщується управо,
поступаючись місцем символам, що вводяться. Це працює режим редактора,
так звана Вставка. Він увімкнений за замовчанням.
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Завдання. Змініть зображення символів в третьому текстовому записі з
прямого на похиле. Підкресліть числа, що визначають кількість деталей.
На практиці при підготовці тексту найчастіше діють саме таким чином
спочатку вводять весь текст з параметрами за умовчанням, а потім змінюють
атрибути і форматують текст.
Вправа 3-47. Вставка дробів і спеціальних знаків. Нумерація абзаців

Рисунок 125
Завдання. У рядку 1 ведіть позначення матеріалу, як показано на зразку.
Номер рядка вводити не потрібно. У рядку 2 введіть позначення поверненого
перетину. Номер рядка вводити не потрібно. Самостійно введіть рядки 3 і 4.
Номери рядків вводити не потрібно.
19 Нумерація рядків
Якщо в текстовому написі вам необхідно пронумерувати декілька рядків,
не варто виконувати цю операцію вручну. Набагато ефективніше скористатися
командою Формат . Нумерація . Встановити/Зняти або кнопкою
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Пронумерувати абзаци
скорочення

часу

власне

у Рядку параметрів. У такому разі окрім
на

нумерацію,

система

може

автоматично

перенумерувати рядки при видаленні зайвого рядка або додаванні нової.
Завдання. Пронумеруйте введені рядки.
За допомогою кнопки Пронумерувати абзаци

можна не тільки

встановлювати, але і відміняти автоматичну нумерацію рядків. Порядок дій
при цьому той самий, що і при нумерації.
Вправа 3-48. Введення тексту під кутом

Рисунок 126
Завдання. З точки р4 введіть рядок тексту під кутом 90º, як показано на
зразку. З точки р5 введіть рядок тексту так, щоб вона була розташована уздовж
відрізка р1-р3, як показано на Зразку.
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20 Редагування об'єктів
Часто при розробці виробу в документацію доводиться вносити
корективи, які можуть частково або повністю змінити зовнішній вигляд деталі
або вузла. Тому разом зі засобами створення геометрії і оформлення креслення
важливою частиною будь-якої графічної системи є наявність в ній розвинених
засобів редагування, які дозволяють швидко внести зміни в документ, що
розробляється.
Іншим аспектом застосування засобів редагування є проектування за
зразком. Часто, приступаючи до проектування деталі або вузла, конструктор
шукає більш менш близькі йому аналоги в раніше розроблених виробах.
При комп'ютерному проектуванні цей прийом дозволяє у декілька разів
скоротити час. Замість викреслювання деталі зі самого початку набагато
ефективніше взяти раніше розроблене креслення, внести в нього необхідні
зміни і зберегти його під новим ім'ям.
У КОМПАС-ГРАФІК існують чотири основні способи редагування об'єктів:
1) простим переміщенням за допомогою миші;
2) за допомогою спеціальних команд зі сторінки Редагування
Інструментальної панелі;
3) за допомогою зміни положення керуючих вузлів, що управляють;
4) шляхом зміни їх параметрів.
Усі ці способи так чи інакше вже були розглянуті в наведених вище
вправах. Спосіб переміщення об'єктів мишею достатньо простий і не вимагає
будь-яких додаткових коментарів. Нагадаємо, що ви застосовували його при
вивченні розділу Використання виглядів для переміщення перерізу А-А на
кресленні деталі Вал черв'ячний.
Використання спеціальних команд зі сторінки Редагування

(симетрія,

деформація, поворот і т.д.) було достатньо докладне розглянуто в даному
розділі.
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У наступних вправах наведено приклади використання двох останніх
способів. Редагування об'єкта за допомогою зміни положення керуючих вузлів,
що управляють, або шляхом зміни параметрів використовується дуже часто,
оскільки дозволяє легко змінити конфігурацію об'єкту або його положення.
Вправа

3-49. Редагування об'єктів шляхом переміщення вузликів, що

управляють

Рисунок 127
Використання методу переміщення вузликів розглянемо на прикладі
редагування лінійних розмірів.
В процесі оформлення креслення можна легко редагувати розміри будьяких типів, переміщаючи їх характерні точки. Припустимо, після виконання
креслення деталі й проставлянні розмірів ви вирішили змінити точки прив'язки
і положення розмірних написів деяких з них.
Завдання. Змініть положення розмірного напису вертикального розміру 15
мм, розташувавши його між виносними лініями, як показано на зразку. Змініть
положення розмірної лінії вертикального розміру 20 мм, вирівнявши його в
горизонтальному напрямку за вертикальним розміром 15 мм, як показано на
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зразку. Змініть положення розмірного напису горизонтального розміру 20 мм,
розташувавши його на поличці, як показано на зразку. Самостійно змініть
положення

правої

точки

прив'язки

горизонтального

розміру 15

мм,

перемістивши його з точки р5 в точку р6.
Зверніть увагу, що після переміщення вузлика система автоматично
відкоригувала номінальне значення розміру. Одночасно було змінено і
значення граничного відхилення, оскільки після коректування розмір
перейшов до наступного розмірного діапазону.
Вправа 3-50. Редагування об'єктів шляхом зміни їх параметрів

Рисунок 128
Завдання. Відредагуйте штрихування, змінивши його стиль і крок. Виключіть
із штрихування область навколо розмірного напису діаметрального розміру, як
показано на зразку.
21 Типове креслення деталі Шаблон
На закінчення даного розділу побудуємо креслення ще однієї типової
деталі Шаблон, зображеного (рис. 129). Цього разу основну увагу приділимо
107

побудові плавних з’єднань геометричних елементів.

Рисунок 129
При виконанні заокруглень велике значення має місце зазначення
об'єктів. Якщо вказати коло о4 в точці мішені 8, а коло о6 в точці мишею 9,
система виконає побудову іншого варіанта з’єднання. Таким чином, указуючи
об'єкти округлень в потрібних точках, можна побудувати будь-який з
можливих варіантів заокруглень. В даному випадку таких варіантів вісім.
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ДОДАТОК А
Практичні завдання для самостійного виконання.
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