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Геометричне креслення плоских об’єктів. 
Початок роботи з програмою AutoCAD 2016. 

 
1. Інтерфейс програми. 

 
Головне вікно програми AutoCAD (для версії 2012 або вище) може виглядати по-різному в залежності від 
налаштувань. „Класичний” вигляд може бути приблизно таким: 

 
 

 
 
 
 

Головне меню забезпечує швидкий доступ до файлових операцій. З кнопкового і спадаючого меню можна 
викликати команди для виконання певних дій та задати або змінити деякі властивості зображення (шар, колір, 
тип і товщину лінії тощо). В полі креслення відображаються графічні побудови. В командному рядку 
з’являються підказки і інша корисна інформація. В ньому ж можна вводити команди з клавіатури. В нижній 
частині екрану розташована так звана статусна панель. В статусній панелі можна подивитись координати 
курсора (координати), змінити деякі параметри роботи програми (панель параметрів), та зробити інші 
налаштування. Кнопкове меню і вигляд статусної панелі можна налаштувати під власні потреби: змінити 
вигляд та розташування окремих кнопок і панелей, їх розмір тощо. Розмір командного рядка також можна 
регулювати. AutoCAD є дуже гнучкою системою, і кожний користувач налаштовує інтерфейс під власні 
потреби та смак. Розглянемо деякі параметри програми, що регулюються на панелі параметрів. Кожну кнопку 
на цій панелі можна „натиснути”, або „відпустити” лівою кнопкою мишки, або за допомогою функціональної 
клавіші. Колір кнопки показує, що даний режим активовано. Докладніше про режими читайте біля відповідного 
номера: 
 

 
 
 

 
 
1. Сітка (F7). Вмикає або вимикає на екрані міліметрову сітку.  
2. Сталий крок курсору (F9). Курсор мишки рухається з певним кроком (за замовчанням 1 мм), тобто 

координати його заокруглюються. Курсор як би прив’язується до вузлів невидимої сітки. Якщо 
режим не активний, координати курсору зчитуються без заокруглення 
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3. Автоматичне збереження геометричних співвідношень (Ctrl+Shift+I), або параметризація. 
Наприклад, якщо провести перпендикуляр до відрізку, перпендикулярність зберігається при будь-
якому подальшому редагуванні. 

4. Режим динамічного вводу (F12). В цьому режимі основні геометричні параметри (координати, 
відстань, кут нахилу, довжина) і вікна вводу та підказки відображаються безпосередньо в полі 
креслення. Інакше вони відображаються у командному рядку. 

5. Режим ортогональності (F8). В цьому режимі мишкою можна креслити лише горизонтальні або 
вертикальні лінії. При вимкненому режимі лінію можна вести під довільним кутом. 

6. Режим відстеження кутів (полярне трасування) (F9). В цьому режимі нахилені лінії викреслюються 
під певними кутами. Кутовий крок задається. Наприклад, якщо кутовий крок дорівнює 45°, лінії 
можна вести під кутом 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°. Режим відстеження кутів несумісний з 
режимом ортогональності. Активним може бути лише один з них! 

7. Режим ізометричного викреслювання.  
8. Режим відстеження ліній зв’язку (F11). Докладніше див. нижче. 
9. Режим автопошуку особливих точок (об’єктні прив’язки)(F3) на площині. Докладніше див. нижче. 
10. Режим відображення товщини ліній. При вимкненому режимі всі лінії показані, як тонкі. 
11. Режим вибору об’єктів, що накладаються. 
12. Режим автопошуку особливих точок на 3D-об’єктах (F4). В 2D-кресленні не використовується. 
13. Увімкнення/Вимкнення динамічної системи координат (F6). У двомірному кресленні не 

використовується. 
14. Режим відображення інструментів для переміщення і обертання просторі (гізмо) 

 
В більшості випадків потрібно увімкнути режими 4, 8, і 9. Всі інші вимикаємо. Режим ортогональності слід 
вмикати/вимикати у разі потреби. Докладніше про налаштування AutoCAD можна прочитати в багатьох 
підручниках та довідниках.  
Сучасний інтерфейс AutoCAD із стрічковим меню, оптимізованим під 3D-моделювання, виглядає так: 
 

 
 
 
 

Як бачимо, статусний рядок і поле креслення залишаються без змін. Але меню виглядає зовсім інакше, хоча 
основні піктограми не відрізняються. Стрічкове меню містить більше команд, ніж класичне, і працювати з ним 
в більшості випадків зручніше. Додаткові плаваючі панелі також зручні у користуванні. Але робоче поле 
креслення суттєво зменшується, тому стрічкове меню краще підходить для дисплеїв більше 19 дюймів. Для 
ноутбуків і невеликих моніторів кращим є  класичне меню. Який інтерфейс обрати, вирішує сам користувач. 
Для перемикання інтерфейсів слугує випадаюче меню на статусній панелі. Для класичного вигляду слід обрати 
AutoCAD Classic, для інтерфейсу із стрічковим меню – 2D Drafting & Annotation. В подальшому можна 
сконфігурувати интерфейс під власні потреби і зберегти налаштування. 

Стрічкове меню 

Плаваючі панелі меню 

Перемикання інтерфейсів 
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2. Основи роботи з програмою 

Діалог користувача з програмою є стандартним для більшості графічних редакторів під управлінням Windows: 
треба вибрати потрібний інструмент (або команду) і виконати необхідні дії побудови або редагування 
зображення. Є три основні методи вибору команди: з кнопкового (або стрічкового) меню, з спадаючого меню та 
з командного рядка. Ці методи є ідентичними. AutoCAD „розуміє” декілька сотень команд, до того ж багато з 
них мають різні модифікації (або опції). Основні команди викликаються з кнопкового меню, дещо більшу 
кількість знайдемо у стрічковому меню і плаваючих панелях, ще більше команд є у спадаючому меню. Є і такі 
команди, що викликаються лише з командного рядка. Можна навіть створювати власні команди. Але для 
початку роботи достатньо опанувати не більше двох десятків команд, що викликаються з кнопкового або 
стрічкового меню. Піктограми команд є однаковими і у кнопковому, і у стрічковому, і у спадаючому меню.  
Перш, ніж побудувати своє перше зображення в AutoCAD, зверніть увагу на наступне: 

1. На відміну від таких відомих графічних редакторів, як Paint або Photoshop, AutoCAD є векторним 
редактором, тобто він працює не з суцільним зображенням, а з окремими графічними об’єктами, або 
графічними примітивами: лініями, колами, еліпсами тощо. Накреслити або видалити можна цілий 
об’єкт, а не його окремі точки. Тобто, програма зберігає не фотографію зображення, як це робить 
Photoshop, а математичні правила побудови окремих об’єктів. Наприклад, для лінії це будуть 
координати початкової і кінцевої точок, для кола – координати центру і радіус. Далі використовуються 
формули для відтворення усіх інших точок об’єкту на екрані або принтері. Завдяки цьому кресленик 
виглядає якісно незалежно від масштабу зображення на екрані. Якість залежить лише від роздільної 
здатності монітора або плотера. 

2. Розмір робочого поля креслення не обмежений, тому графічні побудови доцільно завжди робити в 
реальних розмірах, як для проекту стадіону 150м×200м, так і для мікросхеми з відстанями між 
доріжками у декілька мікрон. Потрібний масштаб обираємо лише при виведенні кресленика на папір.  

3. Починаючи побудову, не хвилюйтесь про кількість і правильне розташування окремих виглядів. 
Кресленик легко перекомпонувати, коли всі вигляди готові. 
 

Розглянемо команди побудови основних графічних об’єктів. Будь-яку команду можна викликати з кнопкового 
або стрічкового меню, спадаючого меню і з клавіатури. 

2.1. Робота з кнопковим меню 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Щоб викликати команду, треба навести курсор на потрібну кнопку і натиснути ліву кнопку мишки, а потім в 
полі креслення вказати відповідні точки. Наприклад, для викреслювання відрізку або ламаної лінії вказуємо 
кнопку Відрізок (Line), а потім клацаємо в потрібних місцях в полі креслення. Між точками на екрані, де ми 
клацнули, буде проведено відрізки прямих. На завершення команди треба натиснути [Enter] або пробіл. Деякі 
команди, наприклад, Коло (Circle), мають декілька модифікацій, або опцій. Опції викликаються з контекстного 
меню, яке з’явиться після натискання правої кнопки мишки. Контекстне меню команди Коло виглядає так: 
 

 
 
 

Відрізок 

Правильний 
багатокутник 

Прямокутник 

Дуга 

Коло Еліпс 

Накреслити за зразком 

Штрихування Текст 

Коло по 3-х точках 

Коло по 2-х точках 

Коло по 2-х дотичних і радіусу 

Опції у командному рядку 
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Найлегше вказати потрібну опцію у контекстному меню. Можна також набрати на клавіатурі комбінацію 
клавіш, що вказано у квадратних дужках у командному рядку великими літерами: 3P, 2P або Т. На завершення 
вводимо [Enter].  

2.2. Робота з стрічковим меню 
 

В стрічковому меню всі опції побудови кола відразу викликаються з додаткового графічного меню, яке 
активізується натисканням кнопки, наприклад, Circle: 
 

 
 

 
 
 

← стрічка меню 
 
 
← побудова кола за центром і радіусом 
 
 
← побудова кола за центром і діаметром 
 
 
← побудова кола по двох точках 
 
 
← побудова кола по трьох точках 
 
 
← побудова кола по двох точках дотику і радіусу 
 
 
← побудова кола по трьох точках дотику 

 

 
Як бачимо, робота із стрічковим меню є більш зручною. До того ж тут є додаткові опції. Команди з опціями 
легко розпізнати: їх піктограми містять чорний трикутничок. Для зручності користувача кнопки основних 
команд (відрізок, полілінія, коло, дуга) мають більший розмір.  Кнопки менш вживаних команд (прямокутник, 
еліпс, штрихування) є меншими. Всі інші команди сховані під кнопкою Draw. Основним недоліком стрічкового 
меню у порівнянні з кнопковим є те, що користувач не бачить відразу всі доступні команди. 
 

2.3. Робота з спадаючим меню 
 
Будь-яку команду можна викликати також з відповідного 
спадаючого меню. Наприклад, команди побудови об’єктів 
викликаються з меню Draw. Деякі пункти меню завершуються 
чорним трикутничком. При виборі такого пункту відкриється 
додаткове підменю з опціями. Ось як виглядає, наприклад, 
спадаюче меню і підменю команди для викреслювання кола 
(Circle). Як бачимо, опції команди з спадаючого меню повністю 
збігаються з відповідними опціями стрічкового меню. Спадаюче 
меню демонструє користувачеві всі можливі опції та ієрархію 
команд. Така структуризація дозволяє швидше запам’ятовувати і 
використовувати численні можливості AutoCAD. Але робота з 
спадаючим меню є більш повільною, ніж із стрічковим або 
кнопковим меню, оскільки вимагає більшої кількості рухів  
мишки. До того ж деякі команди сховані на другому або навіть 
третьому рівні підменю. 
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2.3. Робота з клавіатурним меню. 
 

Будь-яку команду можна викликати з клавіатури, навіть таку, що є відсутньою в усіх інших меню. Набір 
здійснюється як у полі креслення (при увімкнутому режимі динамічного вводу, F12), так і у командному рядку. 
Для вводу основних команд достатньо набрати тільки першу літеру: L – line (лінія), C – circle (коло), A – arc 
(дуга) тощо. Менш вживані команди вводяться двома, трьома і навіть більшою кількістю літер. Ввід 
завершуємо клавішею [Enter]. Але не обов’язково пам’ятати точну назву команди. Якщо ввести початкову 
літеру і почекати дві-три секунди, розкриється контекстне меню, в якому подані всі команди, що починаються з 
цієї літери. Лишається обрати потрібну команду. Ось як виглядає контекстне меню після введення літери L або 
l: 

На початку кожного рядка подано скорочений варіант набору, а в 
дужках наведено повну назву команди. Деякі команди, наприклад, 
LASTPOINT, не мають скороченого варіанту, але при виборі з 
контекстного меню це не має значення. Якщо ви впевнені у 
правописі потрібної команди, сміливо набирайте її і, не очікуючи 
появи контекстного меню, натискайте [Enter] або пробіл. 
Наприклад, натискання L і [Enter] відразу викликає команду 
викреслювання відрізку. Якщо контекстне меню з’явилось – виділіть 
потрібний рядок і натисніть ліву кнопку мишки. 

 
Ви також маєте легкий доступ до команд, які вже 
виконувались у поточному сеансі. Щоб 
повторити останню команду, достатньо 
натиснути [Enter] або пробіл. Можна повторити і 
інші попередні команди. Існує два варіанти. Якщо 
натиснути праву кнопку мишки, коли курсор 
знаходиться у командному рядку, з’явиться 
контекстне меню (малюнок зліва). Під рядком 
Recent Commands (останні команди) розкриється 
список останніх виконаних команд у зворотньому 
порядку. Якщо команду викликали декілька разів, 
у списку буде подано лише останнє входження. 
Список містить не більше шести останніх команд.  
Якщо натиснути праву кнопки мишки, коли 
курсор знаходиться у полі креслення, з’явиться 
інше контекстне меню (малюнок зліва). Список 
всіх виконаних команд знаходиться під пунктом 
меню Recent Input (останній ввід). Цей список вже 
не обмежено шістьма командами. 
Набір команд з клавіатури здійснюється швидше, 
ніж з кнопкового, стрічкового або спадаючого 
меню, оскільки не потрібні зайві рухи мишки, і 
додатково задіяна ліва рука. Але при цьому 
необхідно добре пам’ятати назви всіх потрібних 
команд. Тому цей метод більше підходить 
досвідченим користувачам. 

 
3. Задавання геометричних параметрів. 

 
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: Геометричні параметри (положення, довжину тощо) можна задати або мишкою, або з 
клавіатури у цифровому вигляді. Кнопки мишки в процесі графічних побудов виконують наступні функції: 
• Ліва кнопка: задає положення точки (її координати) 
• Права кнопка: викликає контекстне меню (меню додаткових опцій) 
• Shift+права кнопка: викликає меню особливих точок (об’єктних прив’язок) 
• Обертання ролика: збільшення/зменшення зображення на екрані 
• Натискання ролика: режим панорамування 
• Подвійний клік ролика: масштабування зображення по границях екрану 
• Enter або пробіл: завершення вводу з клавіатури; завершення деяких команд; виклик останньої команди 
• Esc: переривання будь-якої команди 
• Tab: перемикання між віконцями вводу координат і кутів 
• Shift: тимчасове увімкнення/вимкнення режиму ортогональності 
 

При ескізному кресленні положення і розміри геометричних об’єктів можна задавати мишкою, просто 
клацаючи у потрібному місці зображення. Але кресленик відрізняється від ескізу тим, що всі розміри на ньому 
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є точними. Розміри можуть буди дійсними або поданими у певному масштабі. Як вже згадувалось вище, ви 
будете креслити у натуральних розмірах, обираючи масштаб лише для виведення зображення на папір. 
Розглянемо основні методи і прийоми точних побудов у програмі AutoCAD. 
 

3.1. Введення координат і розмірів з клавіатури. 
 

Є три основні методи задавання положення потрібної точки: по абсолютних координатах, по відносних 
полярних координатах (відстань і кут) і по відносних координатах (зміщення по X та по Y). Розглянемо ці 
методи. 
 
По абсолютних координатах. Після запуску AutoCAD початок координат віртуального аркуша знаходиться у 
лівому нижньому куті екрану, а поточні координати курсора мишки відображаються на панелі статусного 
рядка. При побудові об’єктів біля курсора мишки буде показано віконця, в яких можна ввести і редагувати 
координати точки у поточній системі координат (абсолютні координати): перше віконечко – координата X, 
друге – координата Y. Перемикання між віконечками здійснюється клавішею [Tab]. Вводити цифри можна 
багаторазово, але до натискання [Enter] або [Пробіл]. Текст підказки залежить від типу викреслюваного 
об’єкту. Наприклад, для відрізку, кола або прямокутника підказки виглядають так: 

← Вкажіть першу точку (відрізок) 

← Вкажіть центр кола (коло) 

← Вкажіть перший кут (прямокутник) 

 
Підказки з віконцями з’являються лише при увімкненому режимі динамічного вводу (кнопка 10 на панелі 
параметрів, стор.1). Якщо режим не активний, координати можна ввести у командному рядку, де підказки 
дублюються. Координати по X та Y відокремлюємо комою: 
LINE Specify first point: 120,45 
Але викреслювати об’єкти в абсолютних координатах не дуже зручно. Цей метод добре підходить для 
побудови графіків і креслеників, де розміри вказано від однієї базової точки. Або для задавання початкових 
положень окремих виглядів. 
 
По відносних полярних координатах. Цей метод є найбільш природним, оскільки нагадує ручне 
викреслювання за допомогою лінійки. Але він працює, коли першу точку вже задано. Почнемо будувати 
відрізок. Задаємо першу точку і ведемо курсор мишки вправо-вгору. На екрані відображається „резинова лінія”, 
що показує можливе положення відрізку. У віконцях редагування подано довжину відрізку (167,7мм) та кут 

його нахилу до осі X (43 градуси 18 хвилин). 
Зверніть увагу: замість значка градуса 
використовується буква d, від англійського degree 
(градус), оскільки на клавіатурі символу «градус» 
нема.  Перемикання між віконцями робимо 
клавішею [Tab]. Якщо кут є цілим, натискати d не 
потрібно. Вводимо довжину і кут нахилу та 
натискаємо [Enter] або пробіл.. Відрізок накреслено, 
але команда лишається активною, і можна 
продовжувати викреслювання. Якщо більше 
креслити не потрібно, натискаємо [Enter] або пробіл 
ще раз.  

Для викреслювання тільки горизонтальних або 
вертикальних ліній доцільно скористатись режимом 
ортогональності (кнопка 4 на панелі параметрів, 
стор. 1). Тоді кут нахилу може приймати лише 
значення 0, 90, 180 та 270 градусів, а біля курсору 
з’являється підказка Ortho (ортогонально). Рухаємо 
мишку у потрібному напрямку і вводимо довжину 
відрізку.  

Зверніть увагу! Щоб накреслити одну-дві горизонтальні або вертикальні лінії, не обов’язково вмикати режим 
Ortho, достатньо натиснути і утримувати [Shift]. А у режимі Ortho натискання [Shift] дозволить накреслити 
нахилений відрізок. 
 

По відносних координатах. У багатьох випадках виникає потреба провести лінію на певну відстань по 
горизонталі та по вертикалі. Починаємо будувати відрізок і ведемо курсор у полі креслення, як у попередньому 
випадку. Але замість довжини відрізку вводимо символ @ („собака”), не натискаючи [Enter]. „Собака” 
з’явиться у підказці, а віконця редагування зміняться: 
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 У першому віконці після „собаки” вводимо зміщення 
по X. Щоб задати зміщення по Y і перейти у друге 
віконце, набираемо кому. Увага! Клавіша [Tab] тут не 
працює, тільки кома! Натискання [Tab] відновлює 
режим відносних полярних координат, тобто ввід 
довжини і кута! 
 

Якщо режим динамічного вводу не активний, відносні полярні координати або відносні координати можна 
ввести у командному рядку після двокрапки, наприклад: 
LINE Specify next point: @100<30 – відрізок довжиною 100мм під кутом 30 градусів. 
LINE Specify next point: @80,-40 – відрізок на відстань 80мм вгору і на 40мм вниз 
 
Задавання розмірів. При ескізному викреслюванні різних геометричних фігур розміри задаємо мишкою. При 
точному викреслюванні вводимо відповідний розмір у віконці редагування або у командному рядку. 
Наприклад, для кола задаємо радіус, для прямокутника – ширину і висоту, для еліпса – розмір великої і малої 
півосей тощо: 

 

 

 

 
 
 

 Використання особливих точок (об’єктних прив’язок). 
 

Досить часто у процесі креслення треба розв’язувати прості геометричні задачі, наприклад: опустити 
перпендикуляр, провести дотичну, визначити середину відрізку. В програмі AutoCAD передбачено засоби для 
автоматичного визначення таких особливих точок, або об’єктних прив’язок , що є не зовсім коректним 
перекладом з англійської. Але в такому вигляді ця назва присутня у багатьох інструкціях та книжках. Основні 
особливі точки, що розпізнає AutoCAD: 
 
 

 

Кінцева точка 
(Endpoint) 

Квадрант 
(Quadrant) Центр 

(Center) 

Перетин 
(Intersection) 

Уявний перетин 
(Apparent Intersection) 

Середня точка 
(Midpoint) 

Перпендикуляр 
(Perpendicular) 

Видовження 
(Extension) 

Дотик 
(Tangent) 

Найближча точка 
(Nearest) 
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Існує ще три типи особливих точок: Node (вузлова точка), Insertion (точка вставляння), і Parallel 
(паралельність). Але вони використовуються не дуже часто. Про них можна почитати в довідковій літературі. 
 
Є два методи використання особливих точок. Розглянемо їх докладніше: 
 
Одноразове використання. Якщо у відповідь на запрошення ввести координати точки ви натиснете Shift і 
праву кнопку мишки, з’явиться контекстне меню особливих точок. Англійська назва супроводжується 
зрозумілою піктограмою. Користуватись меню особливих точок дуже просто. Розглянемо приклад. Нехай нам 
треба з’єднати лівий кінець відрізку з центром кола, тобто, з картинки 1 отримати картинку 8: 

 
 

 
 

1. Креслимо коло і відрізок. 
2. Викликаємо команду Лінія (Line) з будь-якого меню. 
3. Натискаємо Shift і праву кнопку мишки. З контекстного меню вибираємо Endpoint (Кінцева точка) 
4. Підводимо курсор до потрібної точки. ЇЇ буде обведено прямокутним маркером, і з’явиться підказка 

Endpoint. Не обов’язково точно наводити курсор на особливу точку, достатньо підвести його до 
об’єкту, що містить цю точку (в даному випадку до лініі). Клацаємо лівою кнопкою. 

5. Тягнемо майбутній відрізок у потрібному напрямку. 
6. Натискаємо Shift і праву кнопку мишки. З контекстного меню вибираємо Center (Центр) 
7. Підводимо курсор до центра кола або просто до кола. Центр кола буде обведено кільцевим маркером, і 

з’явиться підказка Center. Клацаємо лівою кнопкою. 
8. Потрібна картинка готова. 

 
Автоматичне відстеження особливих точок . При увімкненому режимі відстеження (кнопка 6, стор.1) 
пошук особливих точок працює постійно. Але, на відміну від контекстного меню, можна відстежувати не один 
тип особливої точки, а декілька з них. Попередньо задати типи особливих точок слід з діалогового вікна 
Drafting settings. Для відкриття цього вікна можна вибрати пункт меню Osnap Settings контекстного меню 

1 2 3 4 

5 6 7 8 
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особливих точок (див. п.3. попереднього розділу). Є інший варіант: наводимо курсор на кнопку 6 (стор.1), 
натискаємо праву кнопку мишки і обираємо пункт меню Settings. Діалогове вікно виглядає так: 
  

 
 
 
 
 
 

Режим автоматичного відстеження можна також вмикати/вимикати прапорцем Object Snap On та клавішею F3. 
Якщо прапорець біля назви особливої точки відмічено – AutoCAD відстежує її. Піктограма зліва від прапорця 
показує, яким маркером позначається особлива точка на екрані. Наприклад, кінцева точка відмічається 
квадратом, середня – трикутником, центр – колом тощо. Кнопка Select All вмикає прапорці на усіх типах 
особливих точок, Clear All скидає всі прапорці. Не радимо вмикати всі прапорці – при великій кількості 
особливих точок буде важко орієнтуватись в кресленику. Краще відмітити лише основні типи точок, як на 
рисунку: кінцева, середня, центр, квадрант і перетин. Інші типи в процесі креслення задавайте з контекстного 
меню. При увімкненому режимі відстеження маркери особливих точок будуть з’являтись автоматично, коли 
курсор опиниться в околі відповідної точки або на об’єкті, з яким пов’язана ця особлива точка. В цьому 
прикладі динамічний режим вводу відключено: 

 

Відстеження 
особливих 

точок 

Трасування 
(лінії зв’язку) 

Відмітити 
все 

Зняти всі 
відмітки 

Щоб провести тимчасову лінію зв’язку (трасу) від особливої точки, затримайте на 
ній курсор, коли команда активна. Потім посуньте курсор - і з’явиться лінія 
зв’язку. Щоб зупинити трасування, затримайте курсор на особливій точці ще раз. 
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Це діалогове вікно дозволяє також вмикати/вимикати режим трасування особливих точок, тобто, відстеження 
тимчасових ліній зв’язку – Object Snap Tracking On і містить підказку про це (див. рисунок вище). Режим 
трасування також перемикається кнопкою 8 на панелі параметрів (див. стор.1) або клавішею F11.  Лінії зв’язку 
корисні, наприклад, для побудови другої проекції або вигляду, зміщеного на певну відстань по горизонталі або 
по вертикалі. Побудуйте коло, як на малюнку зліва. Потім повторіть команду ще раз, і на запрошення вказати 
центр другого кола наведіть курсор на перше коло, щоб з’явився маркер особливої точки – Center. Почекайте 
приблизно 2..3 секунди. На маркері центра додатково з’явиться хрестик. Це означає, що трасування відносно 
даної точки активне.  

 
 

Ведіть курсор мишки вниз. Як тільки курсор опиниться приблизно на одній вертикалі або горизонталі з 
вибраною точкою – з’явиться пунктирна лінія зв’язку (траса). Активна точка вводу позначається маркером-
хрестиком, а маркер точки трасування (маленьке коло), стане пунктирним. Клацнувши лівою кнопкою мишки, 
ви задасте координати саме в цієї точці, що знаходиться  на лінії зв’язку. На малюнку видно, що в даний 
момент точка вводу знаходиться на відстані 35мм вниз від центра кола. Відстань також можна ввести з 
клавіатури. Трасувати можна дві точки одночасно. Нехай треба накреслити коло, центр якого лежить 
посередині прямокутника (малюнок справа). Спочатку наведемо курсор на середину лівої сторони 
прямокутника, щоб з’явився трикутний маркер.  Почекаємо 2..3 сек. до появи маркера-хрестика. Потім 
повторимо ці самі дії з серединою верхньої сторони. А далі ведемо курсор так, щоб обидві траси перетнулись. 
Коли це сталося – клацаємо лівою кнопкою. Зверніть увагу: як тільки ви клацнули мишкою або ввели відстань з 
клавіатури, маркер-хрестик зникає, і точка більше не активна. Для подальшого трасування треба знову вказати 
особливу точку і почекати 2..3 сек. Якщо ви випадково активізували не ту точку, що треба, знову наведіть на 
неї курсор на 2..3 сек., поки маркер-хрестик не зникне.  
 
 

4. Методи вибору об’єктів. 
 
Для багатьох дій, наприклад, витирання, слід вказати, які саме об’єкти треба редагувати. Є два варіанти таких 
дій: спочатку викликаємо команду, потім вказуємо об’єкти. Або спочатку вибираємо об’єкти, а потім 
викликаємо команду. AutoCAD пропонує декілька методів вибору об’єктів. 
 
4.1. Вибір по одному: 

 
Викличемо, наприклад, команду витирання Erase з панелі Draw, або Clear з спадаючого меню Edit. Курсор 
перетвориться на квадратик. На запрошення Select objects: (виберіть об’єкти) наводимо курсор по черзі на 
потрібні об’єкти і клацаємо лівою кнопкою мишки (малюнок зліва). Вибраний об’єкт стає пунктирним. Щоб 
зняти виділення з об’єкту, ще раз наведіть курсор на нього і клацніть лівою кнопкою, утримуючи клавішу 
[Shift]. Завершуємо вибір об’єктів натисканням [Enter]. Якщо відмічати об’єкти, коли жодна команда не є 
активною, крім пунктиру об’єкти буде виділено прямокутними маркерами. Одночасне натискання [Shift] також 
дозволяє зняти відмітку. Виділені таким чином об’єкти видаляємо клавішею [Del]. Щоб відновити випадково 

стерті об’єкти, клацніть кнопку  з головного меню. 
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4.1. Вибір вікном: 

 
Об’єкти можна вибрати також вікном (зліва) або пунктирною рамкою (справа). Якщо клацнути на порожньому 
місці екрану зліва від об’єктів і потягнути курсор направо, контур вікна буде суцільним, а його колір – синім. 
Розтягуємо вікно до потрібного розміру і клацаємо лівою кнопкою. Буде вибрано усі об’єкти, що повністю 
потрапили у вікно. В даному випадку це буде коло і лінія. Якщо клацнути справа від об’єктів і тягнути курсор 
вліво, контур вікна-рамки стає пунктирним, а його колір – зеленим. В цьому випадку буде вибрано усі об’єкти, 
що хоча б частково потрапили у рамку, тобто, лінію, коло і обидва прямокутники. Запрошення Select opposite 
corner означає „Вкажіть протилежний кут”. 
 

4.2. Вибір усіх об’єктів. 
Натискання комбінації Ctrl/A (від англ. All – все) вибирає усі об’єкти, навіть ті, що знаходяться поза межами 
екрану. Працює тільки при неактивній команді. Щоб швидко і повністю почистити кресленик – натисніть 
послідовно [Ctrl/[A] і [Del]. 
 
4.3. Вибір останнього накресленого об’єкту. Здійснюється клавішею [L] (від англ.. Last - останній). Працює 
тільки при активній команді у відповідь на запрошення Select objects. 
 

Є і інші методи вибору об’єктів, але вони практично не використовуються. Прочитати про них можна і 
довідниках по AutoCAD. 
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Геометричне креслення плоских об’єктів. 
Попередні навички. 

 
Щоби успішно виконати лабораторну роботу, студент повинен вміти та знати: 
 
1. Розташування та призначення основних елементів інтерфейсу системи AutoCAD. 
2. Методи введення команд та опцій (з меню, з панелі кнопок, з клавіатури). 
3. Методи введення координат для викреслювання об’єктів: мишкою або з клавіатури (абсолютні, відносні та 

полярні координати). 
4. Світові та локальні системи координат. Задавання власної системи координат. 
5. Режим ортогональності та мінімальний крок курсора. 
6. Викреслювання ліній, кіл та інших простих об’єктів.  
7. Використання особливих точок для задавання координат (перпендикуляр, дотична, середня точка, кінцева 

точка, центр кола або дуги та ін.) 
8. Методи вибору об’єктів для витирання або редагування. 
9. Типи ліній, шари та кольори. 
 

Короткі теоретичні відомості. 
 

Для геометричних побудов в системі AutoCAD, як правило, використовують лінії (LINE) та кола (CIRCLE). 
Додатково можна використати дуги (ARC), еліпси (ELLIPSE), сплайни (SPLINE), полілініі (POLYLINE) та 
правильні багатокутники (POLYGON).  Побудоване таким чином чорнове креслення редагують: роблять 
спряження (FILLET або CIRCLE TTR), обрізають (TRIM), видовжують (EXTEND), копіюють (COPY або 
ARRAY), віддзеркалюють (MIRROR), креслять еквідистанти або паралельні прямі (OFFSET),  створюють 
замкнені контури (BOUNDARY) та використовують інші прийоми. Коротко розглянемо вищезгадані команди 
та роботу з ними. Необхідні інструменти знаходяться на панелі Modify: 

 
             1. Команда FILLET. 
 
Команда FILLET  автоматично креслить дугу спряження (якщо 
спряження заданим радіусом існує) до ліній, дуг, кіл, еліпсів та 
поліліній. Має п’ять опцій: 
U (Undo)– скасувати операцію;  
P (Polyline)– зробити спряження всіх кутів полілінії;  
R (Radius)– задати радіус спряжень; 
T (Trim)– задати метод спряження (чи відсікати кінці ліній); 
M (Multiple) – виконати декілька спряжень.  
 
Обрати потрібну опцію можна двома методами: 
натиснути на відповідну клавішу (U,P,R,T,M чи u,p,r,t,m) або клацнути 
праву кнопку мишки і використати контекстне меню: 
 
  

  
Перш, ніж зробити спряження, треба вказати радіус. 
За замовчанням радіус спряження дорівнює нулю. 
Це зручно, коли, наприклад, треба видовжити дві 
лінії до перетину. Останній заданий радіус 
запам’ятовується. Діалог з користувачем в процесі 
задавання опцій відображається у командному 
рядку у нижній частині екрану. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Приклади виконання команди:  
 
 
 

Copy (копіювання) 
 Mirror (віддзеркалення) 
 Offset (еквідистанта) 
 

Move (переміщення) 
 Rotate (обертання) 
 Scale(масштабування) 
 

Trim (підрізання) 
 Extend (видовження) 
 

Fillet(спряження) 
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1.1.  Просте спряження двох об’єктів. 
 

Накресліть дві лініїї у формі кута а також коло і лінію, щоб отримати приблизно такий ескіз: 
 

 

Клацніть кнопку  (Fillet) або наберіть F з клавіатури. В командному рядку відбудеться такий діалог: 
 
Command: FILLET 
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000 
(Поточні налаштування: режим=ПІДРІЗАННЯ, Радіус спряження = 0.0) 
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:  
(Вкажіть перший об’єкт або Скасувати/Полілінія/Радіус/Відсікання/Багаторазово:) 
 

Клацніть праву кнопку мишки і оберіть опцію Radius (або  наберіть на клавіатурі R і [Enter]: 
 
Enter fillet radius <0.0>: 20 
(Введіть радіус спряження <0.0>:) 
 
  Введіть радіус 20 з клавіатури, або покажіть його мишкою, як відрізок прямої. 
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:  
(Вкажіть перший об’єкт або Скасувати/Полілінія/Радіус/Відсікання/Багаторазово:) 
 
Наведіть курсор-приціл на перший відрізок і натисніть ліву кнопку мишки. 
Select second object or shift-select to apply corner: 
(Вкажіть другий об’єкт або одночасно натисніть [Shift] щоб задати нульовий 
радіус:) 
 
Наведіть курсор-приціл на другий відрізок і натисніть ліву кнопку мишки. 

Повторіть то саме для кола з лінією, щоб отримати наступне зображення: 

 

Примітка 1: введене значення радіуса запам’ятовується і буде використано для всіх подальших 
спряжень. Щоби задати інший радіус, виконайте команду FILLET з опцією R ще раз. 
 
Примітка 2: команда FILLET будує тільки зовнішнє спряження двох кіл. Щоби побудувати 
внутрішнє або мішане спряження, слід накреслити коло, дотичне до двох інших кіл (CIRCLE TTR), 
та обрізати його командою TRIM. 
 
Примітка 3: якщо спряження заданим радіусом неможливе, в командному рядку з’явиться 
повідомлення Radius is too large (радіус завеликий) або  No valid fillet with radius... 
(не існує спряження з радіусом ...). 

Перший відрізок 

Другий відрізок 
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1.2. Спряження всіх кутів однієї полілінії, прямокутника або багатокутника. 
 
Накресліть прямокутник або правильний багатокутник з використанням відповідних інструментів, а потім  

   клацніть кнопку  (Fillet) або наберіть F [Enter] з клавіатури: 
 
 
Command: FILLET 
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 20.0000 
(Поточні налаштування: режим=ПІДРІЗАННЯ, Радіус спряження = 20.0) 
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:  
(Вкажіть перший об’єкт або Скасувати/Полілінія/Радіус/Відсікання/Багаторазово:) 
 

Клацніть праву кнопку мишки і оберіть опцію Polyline (або  наберіть на клавіатурі P і [Enter]): 
 
Select 2D polyline: 
(Виберіть плоску полілінію, прямокутник або багатокутник:) 
 
 

Покажіть полілінію. Всі кути полілінії будуть 
заокруглені заданим радіусом. Якщо радіус 
занадто великий, деякі кути можуть лишитись 
неспряженими. 
 
 
   Примітка: прямокутник або багатокутник 
необхідно накреслити відповідними командами, а 
не як ламану лінію з відрізків LINE. 
 

 
 

1.3. Задавання режимів спряження. 
 
Command: FILLET 
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 20.0000 
(Поточні налаштування: режим=ПІДРІЗАННЯ, Радіус спряження = 20.0) 
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:  
(Вкажіть перший об’єкт або Скасувати/Полілінія/Радіус/Відсікання/Багаторазово:) 
 

Клацніть праву кнопку мишки і оберіть опцію Trim (або  наберіть на клавіатурі T і [Enter]): 
 
Enter Trim mode option [Trim/No trim] <Trim>: 
(Підрізання / Без підрізання <Підрізання>:)  
 
Клацніть праву кнопку мишки і оберіть No trim  (або  наберіть на клавіатурі N і [Enter]): 

 

     Підрізання (Trim)             Без підрізання (No trim) 
  
 

Спробуйте зробити спряжения в режимі No trim , а потім обов’язково відновіть режим Trim. 
 

Примітка: замкнені криві лінії (кола або еліпси) не підрізаються ніколи.  
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2. Команда TRIM. 

Команда TRIM  обрізає вказані об’єкти в точках перетину або дотику з іншими об’єктами.  

Команда EXTEND  дотягує лінії, дуги та полілінії до перетину з заданими об’єктами. 
 
Команда TRIM  має шість опцій, які можна задати з контекстного меню або з клавіатури: 

 
F (Fence) – вибрати об’єкти для підрізання, накресливши ламану лінію, що їх перетинає;  

C (Crossing) – вибрати об’єкти для підрізання рамкою (режим за замовчанням); 

P (Project) – задати режим проекцій точок перетину в просторі (використовується 
для   креслення просторових об’єктів, тому тут не розглядається); 
 

E (Edge) – задати режим видовження ріжучих меж до уявного перетину; 

R (eRase) – стерти об’єкт 

U (Undo)– скасувати останнє підрізання; 

 
Ця команда дозволяє працювати в двох режимах: явне задавання ріжучих меж, або їх 
автоматичний вибір в найближчих точках перетину або дотику. 
 
                              Приклади виконання команди:  

 
2.1. Вирізання частини об’єкту між точками перетину (або підрізання об’єкту від 

точки перетину до кінцевої точки). 
 

2.1.1 Явне задавання ріжучих меж. 
 
Накресліть у шарі ОСЬОВІ дві осьові лінії а потім в шарі 0 додайте два концентричні кола і дві вертикальні 
лініїї, як на ескізі, поданому нижче. 

Клацніть кнопку  (Trim) або наберіть TR [Enter] з клавіатури: 
 
Command: TRIM 
Current settings: Projection=UCS, Edge=None 
(Поточні налаштування: Проекціювання = поточна система координат, Межа = Нема) 
Select cutting edges ... 
(Покажіть ріжучі межі...)   
Select objects or <select all>: 
(Покажіть об’єкти або <оберіть всі>:) 
 
Наведіть курсор-приціл на зовнішнє коло і клацніть ліву кнопку мишки: 

Select objects: 1 found 
 (Виберіть об’єкти: один знайдено)  
. . . . . . . . . . . . 
Покажіть прицілом всі об’єкти, що виконуватимуть роль “ріжучих інструментів”, та відмітьте їх лівою 
кнопкою мишки. Вибрані об’єкти стають пунктирними. На завершення  вибору натисніть [Enter] або [Пробіл]. 

Select object to trim or shift-select to extend or 
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: 
(Виберіть об’єкти, що треба обрізати або задайте потрібну опцію:) 
 

Коло, як “ріжучий інструмент”. 
Послідовно виберіть обидва кола. 
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Відмітьте частину об’єкту між “ріжучими інструментами”,  яку треба вирізати. Якщо ви випадково обрізали 
не той об’єкт або не ту частину, скористайтесь опцією Undo. Це скасує останню дію команди TRIM. 

   
Select object to trim... 
. . . . . . . . . 
Послідовно обріжте все, що треба. Для завершення команди TRIM натисніть [Enter] або [Пробіл]. 

 
 

2.1.2. Автоматичний вибір ріжучих меж. 
 
Накресліть коло і три лінії, як на ескізі нижче, і викличте команду TRIM. 
Command: TRIM 
Current settings: Projection=UCS, Edge=None 
(Поточні налаштування: Проекціювання = поточна система координат, Межа = Нема) 
Select cutting edges ... 
(Покажіть ріжучі межі...)   
Select objects or <select all>: 
(Покажіть об’єкти або <оберіть всі>:) 
 

Щоб задати режим автоматичного вибору ріжучих меж, не показуйте нічого, а натисніть [Enter] або [Пробіл]. 
 
Select object to trim or shift-select to extend or 
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: 
(Виберіть об’єкти, що треба обрізати або задайте потрібну опцію:) 
 
 Послідовно покажіть всі фрагменти, що треба вирізати.  Вирізаними будуть частини об’єктів між двома 
найближчими точками перетину або дотику. Якщо об’єкт має лише одну точку перетину або дотику, він буде 
повністю обрізаний з одного боку. 
 
 

Покажіть частини ліній, що виходять за коло 
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2.2. Одночасне підрізання багатьох об’єктів. 
 

Об’єкти для підрізання можна задавати не тільки по одному, як у попередніх прикладах. Можна скористатись 
рамкою вибору, як, наприклад, при видаленні декількох об’єктів. Накресліть декілька вертикальних 
паралельних ліній і перетніть їх горизонтальною штрих-пунктирною лінією: 

 
 
Викличте команду TRIM, натисніть [Enter] або [Пробіл], щоб задати автоматичний вибір ріжучих меж.  
Наведіть курсор на порожнє місце вправо-вгорі від зображення, клацніть ліву кнопку мишки і потягніть курсор 
вліво, як при звичайному виборі об’єктів. Коли рамка перетне всі лінії вище штрих-пунктирної, клацніть ліву 
кнопку мишки ще раз. Всі лінії, що попали у рамку, будуть обрізані. Рамку вибору можна застосовувати як при 
автоматичному, так в при явному задаванні ріжучих меж. 

 
2.3. Задавання режиму “видовження” ріжучих меж. 

 
В цьому режимі об’єкти можна підрізати не тільки по реальних, а також по уявних перетинах. 
Command: TRIM 
Current settings: Projection=UCS, Edge=None 
(Поточні налаштування: Проекціювання = поточна система координат, Межа = Нема) 
Select cutting edges ... 
(Покажіть ріжучі межі...)   
Select objects or <select all>: 
(Покажіть об’єкти або <оберіть всі>:) 
 
Натисніть праву кнопку мишки, [Пробіл] або [Enter]. 
 
Select object to trim or shift-select to extend or 
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: 
(Виберіть об’єкти, що треба обрізати або задайте потрібну опцію:) 
 
Оберіть опцію Edge з контекстного меню або натисніть E [Enter]: 
 
Enter an implied edge extension mode [Extend/No extend] <No extend>: 
(Оберіть режим видовження границь [Видовжувати/Не видовжувати]<Не видовжувати>:) 
 
  Оберіть опцію Extend або No Extend. Коли діє режим видовження, ріжучі межі можуть і не перетинати 
вказаний об’єкт. Якщо межу можна видовжити до перетину з об’єктом,  підрізання буде зроблено по уявному 
перетину: 
 

 
 Примітка: в режимі автоматичного вибору ріжучих меж слід працювати дуже обережно,  якщо 
включений режим видовження, інакше результати можуть бути непередбачуваними, наприклад: 
 

Об’єкт  

Ріжуча межа  
Підрізання в точці уявного перетину  

Рамка вибору 
(зелена) 
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3. Команда EXTEND. 

Команда EXTEND  дотягує лінії, дуги та полілінії до перетину з заданими об’єктами. Вона є дуже 
подібною до команди TRIM і має такі самі опції: 
 

 
F (Fence) – вибрати об’єкти для підрізання, накресливши ламану лінію, що їх перетинає;  

C (Crossing) – вибрати об’єкти для підрізання рамкою (режим за замовчанням); 

P (Project) – задати режим проекцій точок перетину в просторі (використовується 
для   креслення просторових об’єктів, тому тут не розглядається); 
 

E (Edge) – задати режим видовження ріжучих меж до уявного перетину; 

R (eRase) – стерти об’єкт 

U (Undo)– скасувати останнє підрізання; 

 
Ця команда дозволяє працювати в двох режимах: явне задавання ріжучих меж, або їх 
автоматичний вибір в найближчих точках перетину або дотику. 
 
                               

3.1.Видовження ліній, дуг та інших об’єктів. 
 

Накресліть прямокутник, лінію і коло, як на ескізі внизу зліва. 

Клацніть кнопку  (Extend) або наберіть EX [Enter] з клавіатури: 
 
Command: EXTEND 
Current settings: Projection=UCS, Edge=None 
(Поточні налаштування: Проекціювання = поточна система координат, Межа = Нема) 
Select boundary edges ... 
(Покажіть граничні межі...)   
Select objects or <select all>: 
(Покажіть об’єкти або <оберіть всі>:) 
 
Покажіть прицілом всі об’єкти, що виконуватимуть роль “границь” (у даному випадку коло) та відмітьте їх 
лівою кнопкою мишки і на завершення  вибору натисніть [Enter] або [Пробіл], або відразу натисніть [Enter] 
або [Пробіл], щоби перейти до автоматичного вибору “границь”. 
 
Select object to extend or shift-select to trim or 
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: 
(Виберіть об’єкти, що треба видовжити або задайте потрібну опцію:) 
. . . . . . . . . 
Послідовно видовжуйте все, що треба. Для завершення команди EXTEND натисніть [Enter] або [Пробіл]. 
Подібно до команди TRIM, можна встановити два варіанти вибору граничних меж: до перетину і до уявного 
перетину.  
Примітка 1: режим визначення граничних меж (Extend / No extend) задається так само, як в 
команді Trim опцією Edge. 
Примітка 2: якщо при виборі об’єкту для видовження натиснути і утримувати клавішу [Shift], 
об’єкт буде не видовжено, а підрізано, тобто команда Extend тимчасово перетвориться на Trim, і 
навпаки.   
Примітка 3: аналогічно команді Trim об’єкти для видовження можна вибирати як по одному, так 
і рамкою.  
 
 

TRIM: Вибір об’єкта  No extend Extend 
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Базова точка 

Переміщення 

4. Команди MOVE і COPY. 
 

Команда MOVE  переміщує будь-які вказані об’єкти в довільному напрямку в полі креслення. Широко 
використовується на етапі остаточного компонування креслення на форматі. 

Команда COPY   працює так само як і MOVE, але оригінал залишаються на місці, пересувається нова 
копія. 
Можливе також пересування і копіювання окремих об’єктів за допомогою маркерів (див. нижче). 
 
 

4.1. Команда  COPY. 
Накресліть ескіз гайки, як показано нижче. 

Клацніть кнопку  (Copy) або наберіть CO [Enter] з клавіатури: 
 
Command: COPY 
Select objects: 
(Вкажіть об’єкти:)  
 
Покажіть прицілом, рамкою або вікном об’єкти, які треба копіювати. 
Select objects: 1 found, 2 total 
(Вкажіть об’єкти: 1 знайдено, всього 2)  
 
Якщо треба, покажіть додаткові  об’єкти (стільки, скільки треба). На завершення вибору натисніть [Enter] або 
[Пробіл]. 
 
Specify base point or [Displacement] <Displacement>:  
(Задайте базову точку або [Зміщення]<Зміщення>)  
 
Задайте точку, за яку ви будете “перетягувати” копію. Краще задавати середню чи крайню точку об’єкта або 
групи об’єктів. Точку можна задати як з клавіатури (ввести координати), так і мишкою (показати точку, або 
знайти її як центр, середню, кінцеву точку і т.п.)  
 
Specify second point: 
(Задайте наступну точку:) 

  
“Потягніть” вибрані об’єкти мишкою. Між 
базовою точкою та курсором викреслюється  
лінія, що показує переміщення. Величина 
переміщення виводиться в панелі координат. 
Зафіксуйте положення копії лівою кнопкою 
мишки і, якщо треба, всіх наступних копій. 
 
Команда COPY дозволяє зробити скільки 
завгодно копій. Щоб зупинити копіювання, 
натисніть [Enter] або [Пробіл]. 
 
 
 
 
 

 
За замовчанням діє опція Базова точка. Можна також обрати опцію Displacement (зміщення). Це можна 
зробити з контекстного меню або з клавіатури. Відповідь буде такою: 
Specify displacement <0.0, 0.0, 0.0>: 
 
Якщо набрати з клавіатури дві цифри, розділені комою, їх буде інтерпретовано як зсув копії відповідно по X 
та Y у поточній системі координат. Можна набрати також третю цифру, зміщення по осі Z. 

 
Команда MOVE працює аналогічно. 
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5. Віддзеркалення. 
 

Команда MIRROR  креслить дзеркальну копію будь-яких вказаних об’єктів відносно заданої осі симетрії.  
Вона працює подібно до команди COPY, тільки замість переміщення вона просить вказати вісь віддзеркалення 
та перевертає копію відносно цієї осі. 
 

Приклад виконання команди. 
 

Накресліть ескіз болта, як на малюнку нижче. 

Клацніть кнопку   (Mirror) або наберіть MI [Enter] з клавіатури: 
 
Command: MIRROR 
Select objects: 
(Вкажіть об’єкти:)  
 
Покажіть прицілом, рамкою або вікном об’єкти, які треба віддзеркалити. 
 
Select objects: 5 found, 5 total 
(Вкажіть об’єкти: 5 знайдено, всього 5)  
................ 
Якщо треба, покажіть додаткові  об’єкти (стільки, скільки треба). На завершення вибору натисніть [Enter] або 
[Пробіл]. 
 
Specify first point of mirror line:  
(Вкажіть першу точку осі віддзеркалення:)  
 
Задайте першу точку осі. Точку можна задати як з клавіатури (ввести координати), так і мишкою (показати 
точку, або знайти її як центр, середню, кінцеву точку і т.п.)  
 
Specify second point of mirror line: 
(Вкажіть другу точку осі віддзеркалення:)  
 
 Покажіть другу точку, щоби задати вісь віддзеркалення. 
 
Erase source objects? [Yes/No] <N>: 
 (Видалити початкові об’єкти? <Ні>)  
 
Натисніть <Enter> або праву кнопку мишки, щоби зберегти і оригінал, і копію. 
Щоби витерти оригінал і лишити тільки віддзеркалену копію, введіть Y [Enter]. 

 

 

 

 

Перша 
точка 

Друга 
точка 
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5. Побудова еквідистант. 
 

Команда  OFFSET креслить еквідистанту (або паралельну пряму) до ліній, кіл, дуг, поліліній, еліпсів та 
сплайнів. Для замкнених об’єктів еквідистанта буде також замкненою. Еквідистантою до кола або дуги є 
концентричне коло або дуга. Еквідистанта до прямої лінії – паралельна пряма. 
Команда має чотири опції: 
 
Т (Through) – крізь задану точку; 
E (Erase) – видаляти або не видаляти оригінал 
L (Layer) – створити еквідистанту у поточному шарі або в тому ж, що і оригінал 
 <цифра> – на заданій відстані; 
 

5.1 Еквідистанта на заданий відстані. 

Клацніть кнопку    (Offset) або наберіть O [Enter] з клавіатури: 
 
Command: OFFSET 
Current settings: Erase source=No  Layer=Source  OFFSETGAPTYPE=0 
(Поточні налаштування: витерти оригінал=Ні  Шар=Оригінал  Тип з’єднання=0) 
  
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: 
(Вкажіть відстань до еквідистанти або Крізь/Стерти/Шар:)  
 
Задайте відстань з клавіатури, або як дві точки. Відстань запам’ятовується і буде використана в подальшому 
за замовчанням. 
 
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: 
(Вкажіть початковий об’єкт або [Завершити/Скасувати] <Завершити>:  
 
Покажіть курсором-прицілом один об’єкт. 
 
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: 
(Вкажіть точку з потрібного боку [Завершити/Багаторазово/Скасувати] <Завершити>: 
  

Покажіть будь-яку точку з потрібного боку, наприклад, на внутрішній або зовнішній стороні. 
Оберіть опцію Multiple, щоби провести серію еквідистант від одного об’єкта. 
 
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: 
(Вкажіть початковий об’єкт або [Завершити/Скасувати] <Завершити>:  
 
Вкажіть наступній об’єкт, або натисніть [Enter] або [Пробіл] . 
 
 

5.2 Еквідистанта, що проходить крізь вказану точку. 
 
Command: OFFSET 
Current settings: Erase source=No  Layer=Source  OFFSETGAPTYPE=0 
(Поточні налаштування: витерти оригінал=Ні  Шар=Оригінал  Тип кута=0) 
  
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: 
(Вкажіть відстань до еквідистанти або Крізь/Стерти/Шар:)  
 
Оберіть опцію Trough. 
 
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: 
(Вкажіть початковий об’єкт або [Завершити/Скасувати] <Завершити>:  
 
Покажіть курсором-прицілом один об’єкт. 
 
Specify through point or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: 
Вкажіть потрібну точку або [Завершити/Скасувати] <Завершити>:  
 
Задайте точку, крізь яку треба провести еквідистанту . 
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Полілінія 
Коло 

Пряма 

.............. 
Проведіть еквідистанти до всіх потрібних об’єктів.  

 
 
Примітка: форма еквідистанти від полілінії (прямокутника, багатокутника) на кутах залежить 
від параметра OFFSETGAPTYPE (див. малюнок). За замовчанням OFFSETGAPTYPE=0. Щоб 
задати інше значения, наберіть в командному рядку OFFSETGAPTYPE [Enter] і потрібне значення. 
Параметр може приймати лише три значення: 0, 1 або 2. 

 
 

OFFSETGAPTYPE=0 OFFSETGAPTYPE=1 OFFSETGAPTYPE=2 
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Приклади геометричних креслень. Приклад №1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Переходимо в шар 
ОСЬОВІ, вмикаємо 
режим ортогональ-
ності, креслимо дві 
лініі і задаємо поча-
ток нової системи ко-
ординат на їх пере-
тині 

2. Переходимо в шар 
“0” та креслимо два 
концентричні кола з 
зміщенням вниз 50  

3. Копіюємо два кола 
на відстань 25 догори 
та креслимо ще два 
кола з центром на 
перетині осей 

4. Проводимо лінії від 
квадрантів до 
квадрантів 

5. Командою TRIM 
вирізаємо зайві фраг-
менти. 

6. Командою 
MIRROR від-
дзеркалюємо 
нижню частину 
відносно гори-
зонтальної осі. 

7. Командою 
TRIM виріза-
ємо зайві фраг-
менти. 

8. Робимо спря-
ження командою 
FILLET. 
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Приклади геометричних креслень. Приклад №2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Переходимо в 
шар ОСЬОВІ, вми-
каємо режим орто-
гональності, кресли-
мо дві лінії і задаємо 
новий початок коор-
динат 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. Командою FILLET 
робимо спряження 
двох кіл радіусом 
100.  Креслимо коло 
з опцією TTR (Дотич-
на-Дотична-Радіус). 
Задаємо радіус 120 з 
клавіатури, а точки 
дотику показуємо в 
потрібних квадран-
тах двох кіл. 

5. Обрізаємо ко-
ло командою 
TRIM. 

6. Командою OFF-
SET креслимо дві 
еквідистанти на 
відстані 5 мм. 

7. Робимо спря-
ження радіусом 5 
командою FILLET та 
креслимо осьові 
лінії. 
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Геометричне креслення плоских об’єктів. Частина друга. 
 

Команда COPY  дозволяє легко розмножувати об’єкти як по одному, так и багаторазово. Але існують 
креслення, в яких однакові об’єкти розташовані рівномірно. Наприклад, вікна на фасаді будинку, або гайки на 
фланці трубопроводу. AutoCAD дає можливість за одну операцію рівномірно розмножити об’єкти у заданій 
кількості. Починаючи з версії AutoCAD 2012 користувач має можливість розмножувати об’єкти або у 
діалоговому режимі (ARRAYCLASSIC), як це мало місце у попередніх версіях AutoCAD, або в інтерактивному 
режимі (ARRAY) – нововведенні версії AutoCAD 2012. Розглянемо обидва варіанти. 

  
1. Команда ARRAYCLASSIC. 

 
Команда ArrayClassic (класичний масив) рівномірно розмножує обрані об’єкти: у вигляді матриці по рядах і 
стовпцях, або по дузі навколо заданого центра. Перший варіант називається прямокутним масивом, а другий – 
полярним масивом. УВАГА! Щоб команда працювала, треба в AutoCAD інсталювати Service Pack 2. 
 

1.1  Розмноження об’єктів матрицею (прямокутний масив). 
 
Наберіть з клавіатури команду ARRAYCLASSIC. На жаль, з кнопкового або спадаючого меню цю команду 
викликати не можна. З’явиться діалогове вікно. Всі параметри масивів задаються за допомогою наступних 
елементів управління: 
 

 
В першу чергу треба задати тип масиву – прямокутний (Rectangular Array) або полярний (Polar Array). Його 
вибираємо за допомогою прапорця у верхньому рядку. Вигляд вікна і параметри змінюються в залежності від 
типу масиву. Приблизна форма масиву зображається у вікні справа. Об’єкти, що розмножуються, умовно 
показані у вигляді прямокутника. Щоб задати об’єкти для розмноження, натисніть кнопку Select objects в 
правому верхньому куті та покажіть їх на екрані. На завершення вибору натисніть [Enter] або Пробіл. Для 
прямокутного масиву треба вказати кількість рядків (Rows) та кількість стовпчиків (Columns) у відповідних 
віконцях. Відстань між рядками, або крок по вертикалі, (Row offset) та відстань між стовпчиками, або крок по 
горизонталі (Column offset) можна ввести цифрами у відповідних віконцях. Розмноження здійснюється вздовж 
додатних напрямків осей X та Y в поточній системі координат. Від’ємний крок означає розмноження проти 
напрямку відповідної координатної осі. Кнопки з стрілочками дозволяють задати ці відстані безпосередньо на 
екрані. Натиснувши велику кнопку ви намалюєте на екрані прямокутник. Його ширина і висота задають 
відстані між рядками і стовпчиками: 
 

 
 

Кількість 
рядків 

Кількість 
стовпчиків 

Відстань між 
рядками 

Відстань між 
стовпцями 

Кут повороту 

Вікно 
попередього 
перегляду 

Кнопки для задавання параметрів на 
екрані 

Вибір 
об’єктів 
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Накресліть мишкою прямокутник, що відразу визначатиме 
відстані між рядками і стовпчиками, як сторони цього 
прямокутника, або введіть відстань між рядками з 
клавіатури, наприклад, 40. Позитивне значення відстані 
задає крок вгору, негативне – вниз. 
 
Маленькі кнопки біля відповідного віконечка (Відстані між 
стовпцями або рядками) надають можливість накреслити на 
екрані відрізок. Довжина цього відрізку і задає відповідну 
відстань. 
Після вибору об’єктів для розмноження і задавання їх 
кількості і відстані по горизонталі і вертикалі, можна 
виконати розмноження натисканням кнопки [OK]. Але 

краще спочатку подивитись на можливий результат, не покидаючи діалогове вікно. Для цього натисніть не 
[OK], а [Preview<] -  кнопку попереднього перегляду. Масив буде відображено на екрані, діалогове вікно 
тимчасово сховається, а йому на зміну з’явиться таке віконце: 
 

 
 
Кнопка [Accept] (Виконати)  завершує роботу команди Array і закриває діалогове вікно. Натисніть її, якщо 
результат вас задовольняє. Це так само, як відразу натиснути [OK] у вікні редагування. Якщо натиснути кнопку 
[Modify], повернеться діалогове вікно, де можна змінити будь-які параметри масиву. Кнопка  [Cancel] повністю 
перериває роботу з масивом.  
 Після виконання команди прямокутний масив виглядає приблизно так: 
 

 
Але в діалоговому вікні є ще одна  додаткова властивість – кут повороту (Angle of Array). За замовчанням він 
дорівнює нулю. Якщо задати інше значення кута, рядки та стовпчики повертаються на цей кут. Кут 
вимірюється в градусах проти годинникової стрілки від осі X. Як і відстані, кут можна ввести з клавіатури або 
показати на екрані. Щоби ввести градуси, хвилини та секунди, використовуйте літеру d, апостроф та лапки. 
Наприклад, 25d15’25” означає 25 градусів 15 хвилин 25 секунд. Для задавання кута на екрані намалюйте 
відрізок. Напрямок від першої до другої точки задає кут. Обернутий прямокутний масив виглядає так: 

  
 

 
 
 

1.2 Розмноження об’єктів по колу (полярний масив). 
 

Відстань між  
рядками 

Відстань між  
стовпчиками 

Кут повороту (Angle of 
array) дорівнює 25º 
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Якщо у діалоговому вікні вибрати прапорець Polar Array (полярний масив), діалогове вікно зміниться: 

 
Кнопка Select objects дозволяє вибрати потрібні для розмноження об’єкти. Віконця Center point X та Y 
задають центр полярного масиву (ця точка позначена хрестиком у вікні попереднього перегляду). Координати 
центра можна набрати з клавіатури або, натиснувши кнопку із стрілочкою, вказати на екрані: 

 
 Метод задавання параметрів розмноження вибирається із спадаючого списку Method. Можливі три варіанти: 

• Total number of items & Angle to fill – кількість об’єктів та кут розгортки. Цей метод прийнято за 
замовчанням. Кількість об’єктів вводимо у віконці Total number of items, кут задаємо в вікні Angle to 
fit. За замовчанням кут розгортки дорівнює 360º, тобто розмноження відбувається вздовж повного 
кола. Якщо кут від’ємний – розмноження іде за годинниковою стрілкою, інакше – проти стрілки 
годинника. Звичайно, це має значення лише у випадку, коли коло не є повним. Кут можна задати також 
на екрані, натиснувши кнопку із стрілочкою.  

 
• Total number of items & Angle between items - кількість об’єктів та кут між ними. Коли обрано цей 

метод, віконце Angle between items (кут між об’єктами) стає активним. В цьому випадку кут розгортки 
визначається автоматично. Наприклад, якщо задати три об’єкти і кут між ними 90º, кут розгортки 
складатиме 180º. Як і в попередньому варіанті, від’ємний кут між об’єктами означає розмноження за 
годинниковою стрілкою. 

 
• Angle to fill & Angle between items – кут розгортки та кут між об’єктами. В цьому варіанті 

автоматично визначається кількість об’єктів. Правило знаків для кутів діє аналогічно. 
 
Прапорець Rotate items as copied контролює обертання об’єктів при розмноженні вздовж кола. Якщо 
прапорець встановлено, об’єкти обертаються навколо центра масиву: 
 

Вікно 
попереднього 
перегляду 

Вибір 
об’єктів 

Координати 
центра 
масиву 

Метод 
задавання 
параметрів 

масиву 

Кількість 
об’єктів 

Кут 
розгортки 

Кут між 
об’єктами 

Обертати об’єкти при копіюванні (в 
залежності від прапорця) 

Кнопки для задавання параметрів 
на екрані 

Полюс 

Обертати 
об’єкти  

Не обертати 
об’єкти  
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1.3 Викреслювання правильного багатокутника 
 

 
Дуже часто виникає потреба разом з полярним масивом побудувати правильний багатокутник. Хоч ця операція 
не відноситься до масивів, розглянемо її. 

Команда POLYGON  викреслює правильні багатокутники. Будує три типи багатокутників: 
 
Edge – побудувати багатокутник на стороні; 
Inscribed – побудувати багатокутник, вписаний в коло; 
Circumscribed – побудувати багатокутник, описаний навколо кола; 
 

1.3.1. Багатокутник, побудований на стороні. 
 

Клацніть кнопку   (Polygon) або наберіть POL з клавіатури. В командному рядку (або у полі креслення) 
відбудеться такий діалог: 
 
Command:  POLYGON 
POLYGON Enter number of sides <4>: 6 
(Введіть кількість сторін <4>:) 
Введіть з клавіатури кількість сторін багатокутника (від 3 до 1024), наприклад, 6. 
 
Specify center of polygon or [Edge]:  
(Вкажіть центр багатокутника або [Сторона]:) 
Виберіть з контекстного меню опцію Edge (або натисніть E [Enter]), щоби задати режим викреслювання на 
стороні. 
 
Specify first endpoint of edge:  
(Вкажіть першу точку сторони:)  
Задайте початкову точку сторони багатокутника. 
 
Specify second endpoint of edge: 
(Вкажіть другу точка сторони:)  
Задайте точку. Потягніть мишку, щоби накреслити багатокутник потрібного розміру в потрібному положенні. 
 
 

1.3.2. Багатокутник, побудований на колі. 
 

Клацніть кнопку   (Polygon) або наберіть POL з клавіатури. В командному рядку  (або у полі креслення) 
відбудеться такий діалог: 
 
 
 
Command:  POLYGON 
POLYGON Enter number of sides <4>: 6 
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(Введіть кількість сторін <4>:) 
Введіть з клавіатури кількість сторін багатокутника (від 3 до 1024), наприклад, 6. 
 
Specify center of polygon or [Edge]:  
(Вкажіть центр багатокутника або [Сторона]:) 
Задайте центр описаного або вписаного кола для побудови багатокутника мишкою або з клавіатури. 
 
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: I 
(Введіть опцію [Вписаний в коло  / Описаний навколо кола] <Вписаний>:) 
З контекстного меню задайте потрібну опцію Inscribed in circle або Circumscribed about circle, або натисніть 
(або натисніть I [Enter] / С[Enter] )  . 
 
Specify radius of circle:  
(Задайте радіус кола:) 
Покажіть мишкою, або введіть з клавіатури радіус описаного або вписаного кола 
 

 
 
 
 

2. Команда ARRAY. 
 

Команду ARRAY викликаємо з кнопкового меню на панелі креслення або з спадаючого меню. Натискаємо 
відповідну кнопку  і утримуємо її: 
 

  - з’являються три додаткові кнопки: прямокутний масив, масив вздовж кривої і полярний 
масив. Команди «Прямокутний масив» і «Полярний масив» розмножують об’єкти аналогічно відповідним 
командам з попереднього розділу, але вимагають зовсім інших дій. До того ж вони можуть створювати так 
звані асоціативні масиви, тобто, будують не окремі об’єкти, а один об’єкт типу Масив. В подальшому такий 
масив можна редагувати, як один об’єкт, наприклад, міняти кількість рядків, радіус полярного масиву тощо. 
Додаткова команда «Масив вздовж кривої» дозволяє рівномірно розмножити задані об’єкти вздовж лінії 
(прямої, полілінії, сплайна, еліпса).  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

На стороні        Описаний     Вписаний 
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3. Автоматичне створення контуру. 
 

Серед інших команд AutoCAD має один дуже потужний інструмент, який здатний замінити декілька підрізань 
або видовжень. Це – інструмент автоматичного створення контурів з об’єктів, що перетинаються. Називається 
цей інструмент Boundary (Контур) і викликається із спадаючого меню Draw. В попередніх версіях AutoCAD 
була також кнопка Boundary, але в останніх версіях її чомусь нема. 
Викликаємо з спадаючого меню  Draw->Boundary або натискаємо BO [Enter]. Відбудеться такий діалог: 

 
Натисніть кнопку Pick Points: 
Pick internal point:  
(Задайте внутрішню точку контуру:) 
Покажіть мишкою точку (або введіть її координати), що розташована в середині контуру. 
В командному рядку з’являться повідомлення: 
 
Selecting everything...(вибираємо все) 
Selecting everything visible...(вибираємо всі видимі об’єкти) 
Analyzing the selected data...(аналізуємо вибрані об’єкти) 
Analyzing internal islands...(аналізуємо внутрішні “острови”) 
 
Pick internal point:  
. . . . . . . . . . . 
Якщо треба, покажіть додаткові внутрішні точки. На завершення вибору натисніть [Enter] або [Пробіл]. 
 
BOUNDARY created 2 polylines  
(Команда BOUNDARY створила дві полілінії) 
 
 

 
 
 

 

Тип контуру 
Полілінія (або 
Область) 

Створити новий 
набір контурів 

Визначення 
“островів” 

Вибрати точки в 
середині контуру  
 

Внутрішня точка Створені контури Після витирання допоміжних побу-
дов лишаються готові контури 
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Приклади геометричних креслень. Приклад №3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Переходимо в шар ОСЬОВІ, вмикаємо 
режим ортогональності, креслимо осьові 
лінії і задаємо новий початок координат 

 

2. Креслимо кола та дві вертикаль-
ні лінії на відстані 5 мм від осі, або 
будуємо дві еквідистанти від 
вертикальної осі. 

3. З’єднуємо точки перети-
ну з центром кола 

4, Командою TRIM обріза-
ємо всі зайві лінії та дуги. 

5. Витираємо непо-
трібні допоміжні лінії 

6. Креслимо коло та коротку 
вертикальну осьову лінію. 

7. Командою ARRAY розмножуємо коло, осьову 
лінію, два відрізки та дугу навколо точки 
перетину осей. Об’єкти зручно вибрати вікном. 

8. Командою TRIM обрізаємо зайві 
дуги та креслимо центральне коло. 
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Приклади геометричних креслень. Приклад №4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Переходимо в шар ОСЬОВІ, вми-
каємо режим ортогональності, кресли-
мо осьові лінії і задаємо новий початок 
координат перетині. 

2. Креслимо два кола 
діаметрами 90 та 30 

3. На перетині осьових кре-
слимо коло діаметром 10 та 
коротку вертикальну осьову 
лінію. 

4. Командою ARRAY креслимо 12 кіл з 
осьовою лінією. 

5. Проводимо дві вертикальні 
лінії від границь квадрантів 
кола. 

6. Командою ARRAY розмно-
жуємо вертикальні лінії. 

7. Заморожуємо шар ОСЬОВІ, 
створюємо зовнішній контур командою 
BOUNDARY, витираємо допоміжні лінії 
та кола і розморожуємо шар ОСЬОВІ. 

8. Креслимо коло, розмножуємо його командою ARRAY та створюємо 
внутрішній контур командою BOUNDARY. Для правильного роз-
пізнавання контурів слід попередньо заморозити шар ОСЬОВІ. 
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Основи твердотільного моделювання. 
 

Короткі теоретичні відомості. 
 

Починаючи з версії R13 AutoCAD має дуже потужні властивості просторового геометричного моделю-
вання. В просторі можна креслити не тільки плоскі фігури і поверхні, а також тіла, що розглядаються як су-
цільні об’єкти. Ця процедура зветься твердотільним моделюванням. Тверді тіла розглядаються, як звичайні 
геометричні об’єкти, і їх можна так само редагувати, як і плоскі фігури: витирати, пересувати, копіювати, обер-
тати, віддзеркалювати, масштабувати і т.д. Але операції, пов’язані з зміною форми (видовження, обрізання, 
розтягування), обмежені. Для твердотільного моделювання використовують деякі спеціальні прийоми. Розгля-
немо основні команди та методи побудови твердих тіл у просторі. 
 
 1.Окремі вигляди та проекції. 

Щоби побачити про-
сторову модель од-
ночасно у декількох 
проекціях, можна 
розбити екран на 
окремі вікна, і в кож-
ному вікні показати 
потрібний вигляд. 
Вікна можна задати 
довільно, або вибра-
ти з 12 готових варі-
антів. Для цього 
натисніть кнопку на 

панелі Viewports 
або послідовно 

виберіть із спадаю-
чого меню наступні 
пункти: 
 View ►Viewports ►  
New Viewports 
(Вигляд→ Окремі ви-
гляди→ Нові вигляди) 

На екрані з’явиться 
діалогове вікно 
(рис.1), з якого 

можна вибрати кількість та 
розташування виглядів. Покажіть мишкою бажане 
розташування, відмітьте його та натисніть кнопку [OK]. В 
спадаючому списку Setup задайте просторові вигляди (3D). 
Ця опція автоматично встановлює проекції у вікнах і 
створює окрему систему координат для кожного вікна. В 
пропонованому варіанті  ліве верхнє вікно відповідає 
фронтальній проекції (Front), ліве нижнє – горизонтальній 
(Top), праве – правостронній ізометрії (SE Isometric). В 
процесі креслення можна довільно міняти вигляди та їх 
розташування. Креслити можна у будь-якому вікні, і 
зображення автоматично з’являється в усіх вікнах. 
Одночасно креслити кожна лише в одному (активному) 
вікні. Для активізації вікна слід ввести курсор в це вікно і 
натиснути ліву кнопку мишки. Ознаками активного вікна є 
чорна рамка навколо та перехрестя з курсором. Щоби задати 
потрібний вигляд (або проекцію) у вікні, активізуйте його і 
натисніть одну з кнопок на панелі інструментів, що 
відповідає потрібній проекції (рис.2). Можна вибрати одну з 
шести плоских проекцій або одну з чотирьох ізометричних 
проекцій. Задати потрібний вигляд можна також за допо-
могою підменю 3D View з спадаючого меню View. 
Піктограма системи координат у вікні змінюється у 
відповідності до проекції (див. рис.4). 

Рис.1. Вікно для задавання виглядів. 

← горизонтальна проекція верхня 

← горизонтальна проекція нижня 

← профільна проекція ліва 

← профільна проекція права 

← фронтальна проекція 

← задня проекція  

← ізометрична проекція ліва 

← ізометрична проекція права 

← ізометрична проекція права задня 

← ізометрична проекція ліва задня 

 
 

 
 

Рис.2. Задавання виглядів. 
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Рис. 4. Відображення системи координат 

       1                       2                              3                       4                   5 

2. Системи координат у просторі. 
 

Систему координат можна розташувати до-
вільно не тільки на площині, а в просторі. 
Мається на увазі, що початок системи 
координат можна розмістити в довільній 
точці тримірного простору. Напрямки осей 
X, Y та Z також можна змінювати, 
обертаючи систему координат навколо 
кожної з осей. Можливим є і протилежний 
варіант: обертаємо об’єкт, а потім 
прив’язуємо до нього систему координат, 
або змінюємо вигляд (чи проекцію) у вікні 
і встановлюємо паралельну до вигляду 
систему координат. Останній варіант є 
найбільш простим та зрозумілим. На рис.3 
показані кнопки управління системами 
координат. Зверніть увагу: 

     1. Креслити можна тільки в робочій 
площині, що співпадає з поточною 
координатною площиною  X-Y або 
паралельна їй. Мишка завжди рухається 
у робочій площині!  

  2. В AutoCAD 2000   можна задавати або 
одну спільну для всіх вікон систему 
координат, або окрему систему координат 
для кожного вікна. Щоб встановити 
окрему власну систему координат у вікні, 
активізуйте це вікно, наберіть з клавіатури 
команду UCSVP і на запрошення Enter 
new value for UCSVP: (задайте нове 
значення для UCSVP:) введіть 1. З цього 
моменту вікно має власну, або локальну 

систему координат, яку можна змінити лише у цьому вікні. Робіть з системами координат в інших вікнах, що 
завгодно. Досить повернутись назад у вікно – і власна система координат відновлюється. Якщо замість одиниці 
ввести нуль, система координат у вікні стає спільною з іншими вікнами і змінюється відповідним чином. При 
розбитті екрану на вигляди з опцією Setup:3D  кожне вікно автоматично отримує власну систему 
координат (див. п.1). 

  3. Щоби креслити в іншій проекції, треба активізувати потрібне вікно. Якщо в ньому встановлена власна 
система координат (UCSVP=1), можна відразу креслити. Якщо система координат спільна (UCSVP=0), 
спочатку треба змінити систему координат і встановити площину XY паралельно вигляду у вікні. Ознакою 
власної системи координат у вікні є затінення піктограми координат при активізації іншого вікна! 

  4. Якщо піктограма осей координат у вікні зображає зламаний олівець або осі ZX , креслити в цьому вікні не 
можна: робоча площина стоїть перепендикулярно до вигляду. Спочатку поміняйте систему координат. 
Перехрестя курсора завжди повинно співпадати з осями X-Y в активному вікні. 

  5. Піктограма у вікні відображає положення системи координат в просторі (рис.4). Вигляд піктограми можна 
міняти в діалоговому вікні, яке викликається з спадаючого меню View ►Display ►UCS Icon ►Properties. Задати 
можна стиль (2D або 3D), розмір, товщину ліній та колір.  

На рис.4 показано, як змінюється піктограма в залежності від вигляду у вікні. Верхній ряд зображає 2D-стиль, 
нижній ряд – 3D-стиль. Різні  піктограми означають наступне: 

 
1. Світова система координат на 

площині (горизонтальна проекція) 
2. Локальна система координат на 

довільній площині (довільна про-
екція) 

3. Аксонометрія (світова система) 
4. Креслити не можна! 
5. Тоноване зображення або сховані 

невидимі лінії (див. рис.7 і 8)  

Рис.3. Кнопки для задавання системи 
 

← всі опції команди UCS (командний рядок) 

← діалогове вікно з опціями 

← відновити попередню систему координат 

← світова система координат 

← прив’язати систему координат до об’єкту 

← прив’язати систему координат до плоскої грані 

← система координат, паралельна до вигляду у вікні 

← новий початок координат 

← нова власна система координат по осі Z 

← система координат по трьох точках (0, X, Y) 

← обертати систему координат навколо осі X 

← обертати систему координат навколо осі Y 

← обертати систему координат навколо осі Z 

← встановити у вікні поточну систему координат 
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Уважно слідкуйте за піктограмою координат! 
4. Методи викреслювання твердих тіл. 

 
Прості тверді тіла можна створювати трьома основними 
методами (рис.5): 
 
1. Натиснути відповідну кнопку та задати потрібні 

розміри. Цим методом можна накреслити прямоку-
тний паралелепіпед, сферу, циліндр, конус, трикутну 
призму та тор. 

 
2. Накреслити плоску фігуру та створити тверде тіло 

переміщенням цієї фігури у просторі командою 
Extrude: вздовж осі Z (довільна призма, циліндр, 
паралелепіпед і т.д.) або вздовж просторової кривої 
(складні тіла). 

 
3. Накреслити замкнений плоский контур (полілінію 

або область) та створити тверде тіло обертанням 
навколо довільної осі командою Revolve. Ця опе-
рація, по суті, моделює токарну обробку і дозволяє 
створювати досить складні тверді тіла. 

 
Більш складні твердотільні моделі створюють перетво-
ренням простих тіл. Операції з твердими тілами роз-
глянуто нижче. Можливо також робити заокруглення 

(FILLET) та знімання фаски (CHAMFER) з твердого тіла і частково редагувати тверді тіла спеціальними 
командами.  
 
 5. Операції з твердими тілами. 
 
При моделюванні будь-яке тверде тіло розглядається, як множина точок у тримірному просторі. Тому операції з 

ними носять назву “теоретико-множинні операції”. Можливі три операції (рис. 6): 
 

1. Об’єднання множин, тобто створення складного 
твердого тіла з простих командою UNION. 

2. Віднімання множин, тобто вирізання одного тіла з 
другого командою SUBTRACT. Наприклад, щоб 
зробити отвір в тілі, треба відняти від нього циліндр. 

3. Створення спільної множини, тобто побудова нового 
твердого тіла з спільної області інших тіл, що 
перетинаються, командою INTERSECTION (або 
INTERFERE з панелі твердих тіл, рис. 5). При вико-

ристанні команди INTERSECTION вихідні тверді тіла знищуються, і залишається лише спільна область. 
При використанні команди INTERFERE вихідні тіла залишаються. 

 
 6. Управління зображенням твердих тіл.. 

 
AutoCAD пропонує користувачу сім методів 

відображення твердотільних моделей у просторі (рис.7): 
1. За замовчанням тверді тіла викреслюються у вигляді 
так званих дротяних, або каркасних моделей (рис.8а). 

Кількість ліній рівня на поверхні дротяної моделі 
регулює системна змінна ISOLINES. Її стандартне 

значення дорівнює 4. Для  навчання краще задати цю 
величину в межах 7..9. Просто введіть з клавіатури 

команду ISOLINES і у відповідь на запрошення задайте 
потрібну цифру (рис.8б). 

2. Просторова дротяна модель виглядає так само, але всі 
лінії плоских об’єктів відображаються суцільними 
лініями нульової товщини незалежно від типу.  
3. Невидимі ребра дротяної моделі сховані,  а на гранях 
показані трикутники (рис.8в). Щоби на плоских гранях  

← прямокутний паралелепіпед 

← куля 

← циліндр або еліптичний циліндр 

← конус або еліптичний конус  

← трикутна призма  

← тор  

← Extrude (витиснути) 

← Revolve (обертати) 

← Slice (розрізати) 

← Section (переріз) 

← Interfere (спільна область) 

Рис. 5. Панель кнопок для креслення твердих тіл. 

Union (об’єднання твердих тіл)→ 

Subtract (віднімання твердих тіл)→ 

Intersection (перетин твердих тіл)→ 

Рис. 6. Теоретико-множинні  операціі з  тілами. 

Рис. 7. Панель управління зображенням 

← плоска дротяна модель (1) 

← просторова дротяна модель (2)  

← дротяна модель із схованими лініями (3) 

← спрощена тонована модель (4) 

← якісна тонована модель (5) 

← спрощена тонована модель з ребрами (6) 

← якісна тонована модель з ребрами (7) 
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трикутники не зображались, задайте значення 1 системній змінній DISPSILH (рис.8г).     
4. Криволінійні поверхні (рис. 8д) показані гранчастими. Цей режим можна використовувати на складних 

моделях і повільних комп’ютерах, щоби прискорити роботу. 
5. Якісне тоноване зображення (рис. 8е) є зручним і наочним. Використовується дуже часто. 
6. Зображення виглядає так, як на рис. 8д, але додатково на грані накладається дротяна модель.  
7. Зображення виглядає так, як на рис. 8е, але додатково на грані накладається дротяна модель.  
 
Останні два варіанти практично ніколи не використовують. 
Зверніть увагу: 
• В кожному вікні можна задати  інший варіант відображення моделі 
• У вікні з схованими лініями або тонованою моделлю піктограма координат стає кольоровою 

7. Управління “положенням” моделі в просторі. 
 
Як задати один з стандартних виглядів (або проекцій) моделі в просторі, ви вже знаєте (див. рис.2). Але модель 
можна “обернути” в просторі довільно. Для цього використовуються різні команди і прийоми, але найзручніше 
обертати модель командою 3D Orbit (Орбіта), що викликається кнопкою  

На екрані з’явиться велике коло з чотирма маленькими (орбіта): 

Для обертання моделі натисніть і утримуйте ліву кнопку мишки, а саму мишку рухайте. Обертати модель 
можна трьома різними способами в залежності від початкового положення курсору : 

1. Курсор всередині великого кола. Довільне обертання в просторі, напрям обертання залежить від напрямку 
руху мишки.  

2. Курсор поза межами великого кола. Обертання в вертикальній площині відносно центра кола. 

3. Курсор всередині одного з маленьких кіл. Якщо маленьке коло знаходиться на вертикальному діаметрі, 
обертання проходить тільки відносно вертикальної осі. Якщо маленьке коло знаходиться на 
горизонтальному діаметрі, обертання проходить тільки відносно горизонтальної осі.  

Дротяна модель 
ISOLINES=4 

(а) 

Дротяна модель 
із схованими 

лініями 
 DISPSILH=0 (в) 

Дротяна модель 
із схованими 

лініями 
 DISPSILH=1 (г) 

Спрощене 
тоноване 

зображення  
(д) 

Дротяна модель 
ISOLINES=9 

(б) 

Якісне 
тоноване 

зображення 

 
Рис. 8. Різні варіанти відображення моделей 

Рис. 9. “Обертання” моделі командою 3D Orbit 
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Зверніть увагу: курсор змінює свою форму в залежності від режиму “обертання”. Слово положення в назві 
розділу  недарма також взято у лапки. Справа в тому, що в дійсності обертається не модель, а наша точка зору. 

Положення моделі відносно поточної системи координат не змінюється!  
 

Команда 3D Orbit має контекстне меню, що викликається правою кнопкою мишки. 
Розглянемо деякі з пунктів цього меню: 
• Projection (Проекція): дозволяє задати паралельну (Parallel) або перспективну (Perspective) проекцію. 
• Shading Modes (Режими тонування): задати один з шести варіантів відображення моделі в просторі, не 
перериваючи команду 3D Orbit: каркас, сховані невидимі лінії, тонування тощо (див. розділ Управління 
зображенням твердих тіл, рис.8). Аналогічна команда з стандартної панелі (рис.7) перериває 3D Orbit. 
• Visual Aids (Засоби візуалізації): вмикає/вимикає просторовий компас (Compass), сітку (Grid) або піктограму 
системи координат (UCS Icon). 
• Reset View (відновити вигляд): повернути положення, в якому була модель (або моделі) до виклику команди 
3D Orbit. 
• Preset Views (Стандартні проекції): встановити одну з десяти стандартних проекцій, не перериваючи 
команду 3D Orbit:  горизонтальну, фронтальну, профільну, ізометричну тощо (див. рис.2). Аналогічна команда з 
стандартної панелі (рис.2) перериває 3D Orbit. 
 
Примітки: 

1.Якщо ви побудували декілька незалежних твердих тіл (наприклад, складальне креслення),  обертати можна 
як всі тіла, так і окремі з них. Для цього відмітьте потрібні тіла лівою кнопкою мишки, щоб з’явились 
маркери, а потім викликайте команду 3D Orbit. На екрані залишаться лише відмічені тіла. 

2. Якщо з контекстного меню Preset Views встановити один з стандартних виглядів, все зображення (або 
виділені тіла) автоматично відцентруються відносно центру кола орбіти, а центр обертання стає центром 
кола. Рекомендуємо завжди спочатку відцентрувати зображення, а потім обертати. 

3. Команда 3D Orbit та ії опції працюють незалежно в кожному вікні.  
 

8. Приклад №1. Побудова перетину конуса з циліндром. 
 
6.1. Викликаємо меню View та розбиваємо екран на три вікна (див. рис.1) з опцією Setup: 3D. В лівому 
верхньому вікні задаємо фронтальну проекцію, в лівому нижньому вікні – горизонтальну проекцію, а в правому 
вікні – правосторонню ізометрію, як показано нижче. Фронтальна і горизонтальна проекції мають власні 
системи координат. Активізуємо вікно горизонтальної проекції. Задаємо значення системним змінним 
ISOLINES=9 та DISPSILH=1; 
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6.2. В активному вікні (горизонтальна проекція) вибираємо з панелі твердих тіл конус (рис.5) і креслимо конус 
з центром (200,100) радіусом 40 та висотою 120. Координати та розміри можна задавати як мишкою, так і з кла-

віатури. Робоча площина, в якій рухається мишка, суміщена з площиною XY світової системи координат.  
 

 
6.3. Активізуємо вікно фронтальної проекції. Система координат перемикається автоматично з світової на 

локальну. Тепер робоча площина XY стоїть вертикально і співпадає з площиною ZX світової системи 
координат (порівняйте з вікном ізометричної проекції). Задаємо інший колір для циліндра. Креслимо коло з 

координатами центра (190,50,-150) і радіусом 28. Коло буде накреслене в площині, паралельній осям XY 
локальної системи координат та розташованій «позаду» конуса. Відстань її до робочої площини дорівнює 

введеній координаті Z, тобто –150. Це ми бачимо у вікні горизонтальної проекції: 

Неактивне вікно з власною 
системою координат 
(піктограма  XY є затіненою) 

 Активне вікно (тут ми креслимо) 
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6.4. Викликаємо команду EXTRUDE (рис.5) і будуємо з кола тверде тіло циліндр висотою 120. “Витискання” 
кола проходить вздовж додатного напрямку осі Z  локальної системи координат:  

 

 
6.5. Створюємо нове тверде тіло об’єднанням циліндра з конусом за допомогою команди UNION (рис.6). Ця 

команда просить показати тіла, що об’єднуються. Покажіть їх мишкою. Це можна зробити в будь-якому вікні. 
Після об’єднання твердих тіл автоматично будується лінія перетину. Активізуємо вікно аксонометричного ви-
гляду та збільшимо і відцентруємо зображення в ньому за допомогою “лінзи” та “руки” або роликом мишки 

(якщо мишка підтримує скролінг). Ідентично змінюємо зображення в інших вікнах: 
 

Відстань від фронтальної площини: -150 
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6.6. В лівому верхньому вікні встановлюємо профільну проекцію (див. рис.2.) та задаємо режим відображення 
із схованими лініями (див. рис.7 та 8). Для порівняння, у вікні горизонтальної проекції встановлюємо спрощене 
тоноване зображення, а у вікні ізометрії – якісне тоноване зображення. Зверніть увагу, як змінюється 
піктограма системи координат при зміні режиму відображення. Тонована модель чорного кольору виглядає 
повністю темною. Спочатку поміняйте колір моделі! 
6.7. Щоби краще побачити лінію перетину конуса з циліндром у просторі, поміняємо вигляд на два вікна, 
встановимо тоноване зображення і будемо обертати модель командою 3D Orbit. З опцій контекстного меню 3D 
Orbit, що викликається правою кнопкою мишки, можна задати перспективну проекцію (Projection ►Perspective) 
та увімкнути сітку на горизонтальній площині (Visual Aids ►Grid), як показано в лівому вікні: 
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9. Приклад №2. Побудова призми з вирізами. 

 
Примітка: в наведених нижче прикладах піктограма системи координат має 2D-стиль (див. рис.4) 
 

7.1. Встановлюємо вікна і проекції, як в прикладі №1. У вікні горизонтальної проекції креслимо правильний 
шестикутник (POLYGON) та коло: 

 
7.2 Командою EXTRUDE (рис. 5) “витискаємо” обидві фігури і отримаємо призму та циліндр однакової висоти. 

Це можна зробити за одну операцію, вказавши на запит команди EXTRUDE всі потрібні об’єкти. Після цього 
“віднімаємо” циліндр від призми командою SUBTRACT (рис.6). Ця команда спочатку просить вказати тверді 
тіла, від яких віднімаємо, а потім тіла, що віднімаються. Покажіть першу групу тіл (або одну призму, як в 

цьому прикладі) лівою кнопкою мишки, а на завершення вибору натисніть праву кнопку мишки. Так само зро-
біть і з другою групою тіл (або циліндром): 
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7.3. Переходимо у вікно фронтальної проекції та креслимо трикутник, як полілінію (командою PLINE) та 
перетворюємо його у призму командою EXTRUDE (рис.5). 
 Увага! Креслити трикутник лініями не можна, команда EXTRUDE обробляє лише замкнені контури. Якщо 
накреслити трикутник лініями, його треба перетворити у замкнений контур командою PEDIT або 
BOUNDARY: 
 

 
7.4. Командою SUBTRACT (рис.6) “віднімаємо” трикутну призму від шестикутної призми з отвором, збільшу-
ємо зображення у вікні ізометрії, командою 3D Orbit повертаємо модель та вмикаємо режим тонування: 

 
Примітка: 
1.Команду SUBTRACT зручно використовувати для побудові вирізів. 
2. Якщо Ви бажаєте, щоби поверхні перерізів (в даному прикладі це – грані вирізаної трикутної призми) були 
іншого кольору, накресліть тверде тіло, що “віднімаємо”, іншим кольором. 
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8. Приклад №3. Побудова шківа клинопасової передачі. 
 

8.1. Встановлюємо вікна і проекції, як в попередніх прикладах. У вікні горизонтальної проекції креслимо полі-
лінію (POLYLINE), знімаємо фаски (CHAMFER) та робимо спряження (FILLET): 

 
8.2 Командою REVOLVE (рис.5) створюємо тверде тіло обертанням навколо осі. Вісь задаємо, як дві точки. 

Обертати можна тільки замкнений контур. Інакше тверде тіло не створиться. Якщо накреслити фігуру з окре-
мих об’єктів (ліній, дуг і т.д.), їх треба об’єднати в одну контурну полілінію командою PEDIT або BOUNDARY. 
Щоби шків мав виріз, задаємо в команді REVOLVE кут обертання 270 градусів. Після створення тіла обертання 

поміняємо проекцію в лівому верхньому вікні на профільну: 
 

 
 
 



 44 

 
 
8.3. Встановлюємо для вікна ізометрії вигляд зліва знизу і задаємо режим тонування: 
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