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Лекція 1 
Загальні відомості про програму КОМПАС-ГРАФІК. Елементи 
інтерфейсу. Типи документів, створення нового документа. 

Команди інструментальної панелі «Геометрия» 
 
Щоб запустити систему, двічі клацніть на ярлику КОМПАС-3D 

на робочому столі або виберіть відповідну команду в системному 
меню Windows (Пуск-Программы-АСКОН-КОМПАС-3D). [6, 7] 

Щоб закінчити сеанс роботи в КОМПАС-3D, викличте команду 
«Файл-Выход» або натисніть системну кнопку «Закрыть» в правому 
верхньому куті вікна КОМПАС-3D. КОМПАС-3D - багатовіконна і 
багатодокументна система. У ній можуть бути одночасно відкриті 
вікна всіх типів документів КОМПАС: моделей, креслень, фрагментів, 
текстово-графічних документів і специфікацій. Кожен документ може 
відображатися в декількох вікнах. 

Команди викликаються із сторінок головного меню, 
контекстного меню або за допомогою кнопок на інструментальних 
панелях. 

При роботі з документом будь-якого типу на екрані 
відображаються «Главное меню» і кілька панелей інструментів: 
«Стандартная», «Вид», «Текущее состояние», «Компактная». 

«Главное меню» системи служить для виклику команд (рис. 1.1). 
Виклик деяких з них можливий також за допомогою кнопок 
«Инструментальных панелей». По умолчанию «Главное меню» 
розташовується у верхній частині вікна. 

 

 
Рисунок 1.1. – Головне меню 

 
При виборі пункту меню розкривається перелік команд цього 

пункту. Деякі з команд мають власні підменю. Для виклику команди 
(виконання відповідного їй дії) клацніть мишею на її назві. 

«Стандартная панель» містить кнопки виклику команд 
стандартних операцій з файлами і об’єктами (рис. 1.2). 

 

 
Рисунок 1.2. – Стандартна панель 
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Для включення відображення її на екрані служить команда 
«Вид/Панели инструментов/Стандартная». 

Панель «Вид» містить кнопки виклику команд налагодження 
відображення активного документа «Набор полей» і кнопок 
панелі«Вид» залежить від того, який документ активний (рис. 1.3). 

 

 
Рисунок 1.3. – Панель «Вид» при роботі з деталями 

 
Для включення відображення її на екрані служить команда 

«Вид/Панели инструментов/Вид». 
«Панель текущего состояния» служить для відображення 

параметрів поточного стану активного документа. Набір полів і 
кнопок панелі поточного стану залежить від того, який документ 
активний (рис. 1.4). Для включення відображення її на екрані служить 
команда «Вид/Панели инструментов/Текущее состояние». 

 

 
Рисунок 1.4. – Панель поточного стану при роботі з фрагментами 

 
Активізація інструментальних панелей проводиться за 

допомогою кнопок перемикання. Можна міняти склад компактної 
панелі. Поруч з кнопками перемикання знаходяться маркери 
переміщення. Щоб витягти з компактної панелі будь-яку 
інструментальну панель, «перетягніть» відповідний їй маркер мишею 
за межі компактної панелі. Відпустіть кнопку миші. На екрані 
з’явиться вибрана інструментальна панель. Відповідна їй кнопка 
перемикання на компактній панелі зникне. 

Щоб повернути або додати інструментальну панель до складу 
компактної панелі, натисніть і утримуйте <Alt>. Потім мишею 
"перетягніть" заголовок інструментальної панелі так, щоб «накласти» 
її на компактну панель. Коли поруч з курсором з’явиться знак "плюс", 
відпустіть кнопку миші і клавішу <Alt>. Інструментальна панель буде 
включена в компактну. 

Склад меню і панелей залежить від типу активного документа. 
Команди, що управляють відображенням інструментальних панелей, 
знаходяться в меню «Вид/Панели инструментов». 
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Користувач може змінювати склад головного меню і системних 
інструментальних панелей, а також створювати власні панелі. Для 
виклику діалогу, що дозволяє зробити цю настройку, служить команда 
«Сервис/Настройка интерфейса...». 

«Панель свойств» cлужить для введення параметрів і завдання 
властивостей об’єктів при їх створенні і редагуванні (рис. 1.6). 

До складу панелі властивостей входять: 
• заголовок; 
• панель спеціального управління; 
• вкладки; 
• область вибору вкладки. 
 

 
Рисунок 1.6. – Панель властивостей 

 
Для управління масштабом зображення моделі призначені 

команди «Увеличить масштаб рамкой», «Увеличить масштаб», 
«Уменьшить масштаб», «Масштаб по выделенным объектам», 
«Приблизить/отдалить», «Показать все».  

Ці команди розташовані в меню «Сервис», а кнопки для 
швидкого доступу до них на «Панели управления». 

Можна керувати коефіцієнтом зміни масштабу, що 
використовується при виконанні команд «Увеличить масштаб» і 
«Уменьшить масштаб». Для того, щоб налаштувати його величину, 
викличте з меню «Сервис» команду «Настройка системы», в діалозі 
виберіть пункт «Редактор детали/Параметры управления 
изображением». Введіть в поле «Коэффициент изменения 
масштаба» потрібне значення коефіцієнта або виберіть його зі 
списку. Вийдіть з діалогу, натиснувши кнопку «OK». После этого 
масштабирование изображения будет производиться с указанным 
вами коэффициентом. 

Щоб пересунути зображення моделі у вікні, натисніть кнопку 
«Сдвинуть» на панелі «Вид» або викличте відповідну команду з меню 
«Вид». Для швидкого зсуву зображення (без виклику спеціальної 
команди) можна скористатися клавіатурними комбінаціями <Shift> + 
<стрілки>. Натискання на будь-яку з них викликає переміщення 
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зображення в відповідну сторону. Величина переміщення зображення 
при одноразовому натисканні керуючої клавіатурній комбінації 
називається кроком переміщення. Щоб налаштувати його величину, 
викличте команду «Сервис/Параметры.../Система/Редактор 
моделей/Параметры управления изображением». Введіть в поле 
«Шаг перемещения» зображення деталі потрібне значення кроку або 
виберіть його зі списку. Вийдіть з діалогу, натиснувши кнопку «OK». 
Після цього зрушення моделі за допомогою клавіатурних комбінацій 
буде проводитися з зазначеним кроком. 

При створенні моделі може виникнути необхідність бачити її з 
різних сторін. Для цього в КОМПАС-3D передбачена можливість 
обертання моделі. Щоб повернути модель, викликається команда 
«Вид/Повернуть» або натискається кнопка «Повернуть» на панелі 
«Вид». [6, 7] 

Можна обертати модель навколо центру габаритного 
паралелограма, навколо точки (вершини, центру сфери), навколо осі 
(допоміжної осі, прямолінійного ребра, осі операції) або навколо осі, 
що проходить через зазначену точку площині (допоміжної площини, 
плоскій грані деталі), перпендикулярно їй. Для швидкого переходу до 
обертання моделі навколо центру габаритного паралелепіпеда (без 
виклику спеціальної команди) можна скористатися комбінаціями 
клавіш <Ctrl> + <Shift> + <стрілки>. 

Кут повороту моделі при одноразовому натисканні зазначеної 
клавіатурній комбінації називається кроком кута повороту деталі. 
Щоб налаштувати його величину, викличте команду 
«Сервис/Параметры/Система/Редактор моделей/Параметры 
управления изображением». Введіть в поле у «Шаг угла поворота» 
деталі потрібне значення кроку або виберіть його зі списку. Вийдіть з 
діалогу, натиснувши кнопку «OK». Після цього поворот моделі за 
допомогою клавіатурних комбінацій буде проводитися з зазначеним 
вами кроком. 

Для зміни орієнтації моделі в КОМПАС-3D можна скористатися 
командою «Сервис / Повернуть». Часто потрібно така орієнтація, при 
якій одна з площин проекцій паралельна площині екрану (в цьому 
випадку зображення моделі відповідає її зображенню на кресленні в 
стандартній проекції, наприклад, на вигляді зверху або зліва). 
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Таку орієнтацію важко отримати, повертаючи модель мишею. В 
цьому випадку для зміни орієнтації можна користуватися 
передбаченими системою списком назв орієнтацій. 

На панелі «Вид» розташована кнопка «Ориентация». 
Натискання на стрілку поруч із цією кнопкою викликає меню 
(рис. 1.10) з переліком стандартних назв орієнтацій: 

«Сверху», «Снизу», «Слева», «Справа», «Спереди», «Сзади», 
«Изометрия XYZ», «Изометрия YZX», «Изометрия ZXY», 
«Прямоугольная диметрия» (кожне з них відповідає напрямку 
погляду спостерігача на модель). 

 

 
Рисунок 1.10. – Меню вибору стандартних орієнтацій 

 
З цього меню вибирається команда, відповідна потрібної 

орієнтації. Зображення буде перебудовано відповідно до зазначеного 
напрямком погляду. Іноді потрібно, щоб паралельній площині екрану 
виявилася не проекційна площина, а допоміжна площина або плоска 
грань деталі. Щоб встановити таку орієнтацію, виділіть необхідний 
плоский об’єкт і викличте з меню кнопки «Ориентация» команду 
«Нормально к….». Модель повернеться так, щоб напрям погляду було 
перпендикулярно обраного об’єкта. Можна не тільки використовувати 
стандартні назви орієнтацій, а й запам’ятовувати поточну орієнтацію 
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під будь-яким ім’ям, а потім повертатися до неї в будь-який момент, 
вибравши це ім’я зі списку. Для цього натискається кнопка 
«Ориентация». На екрані з’являється діалогова панель зі списком 
існуючих в моделі назв орієнтацій. натискається кнопка «Добавить» і 
вводиться назва нової орієнтації, яке з’являється в списку назв 
орієнтацій. натискається кнопка «Выход». Нова назва з’явиться в 
меню кнопки «Ориентация» на панелі «Вид». Надалі, коли орієнтація 
моделі зміниться, можна вибрати створену орієнтацію з меню кнопки 
«Ориентация», і модель повернеться так, щоб її орієнтація 
відповідала зазначеній назвою. У діалозі вибору орієнтації, що 
з’являється на екрані після натискання на кнопку «Ориентация», 
можна не тільки створити нову орієнтацію, але і вибрати існуючу, а 
також видалити зі списку створене користувачем назва орієнтації. 
Щоб вибрати існуючу орієнтацію, виділяється її назві в списку і 
натискається кнопка «Установить». Зображення буде перебудовано 
відповідно до зазначеного напрямком погляду. Щоб видалити назву 
орієнтації зі списку, воно виділяється і натискається кнопка 
«Удалить» діалогу. Зазначене назва зникне зі списку; подальший 
вибір відповідної орієнтації буде неможливий. Видалення 
стандартних назв орієнтацій (вони починаються з символу "#") не 
допускається. 

Щоб закрити діалог вибору орієнтації, натискається кнопку 
«Выход». Тип документа, створюваного в системі КОМПАС-3D, 
залежить від роду інформації, що зберігається в цьому документі. 
Кожному типу документа відповідає розширення імені файлу і власна 
піктограма. 

Деталь - модель виробу, що виготовляється з однорідного 
матеріалу, без застосування складальних операцій. Файл деталі має 
розширення m3d. 

Збірка - модель виробу, що складається з декількох деталей із 
заданим взаємним становищем. До складу збірки можуть також 
входити інші збірки (підзборки) і стандартні вироби. Файл зборки має 
розширення a3d. 

Креслення - основний тип графічного документа в КОМПАС-
3D. Креслення містить графічне зображення виробу, основний напис, 
рамку, іноді - додаткові об’єкти оформлення (знак незазначеної 
шорсткості, технічні вимоги і т. д.). Креслення КОМПАС-3D завжди 
містить один аркуш заданого користувачем формату. У файлі 
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креслення КОМПАС-3D можуть міститися не тільки креслення (в 
розумінні ЕСКД), а й схеми, плакати та інші графічні документи. 
Файл креслення має розширення cdw. 

Фрагмент - допоміжний тип графічного документа в КОМПАС-
3D. Фрагмент відрізняється від креслення відсутністю рамки, 
основного напису і інших об’єктів оформлення конструкторського 
документа. Він використовується для зберігання зображень, які не 
потрібно оформляти як окремий лист. Крім того, у фрагментах також 
зберігаються створені типові рішення для подальшого використання в 
інших документах. Файл фрагмента має розширення frw. 

Специфікація - документ, що містить інформацію про склад 
збірки, представлену у вигляді таблиці. Специфікація оформляється 
рамкою і основним написом. Вона часто буває багатосторінковою. 
Файл специфікації має розширення spw. 

Текстовий документ - документ, який містить переважно 
текстову інформацію, оформляється рамкою і основним написом. Він 
часто буває багатосторінковим. Файл текстового документа має 
розширення kdw. 

До геометричних об’єктів в системі КОМПАС-3D відносяться: 
[6, 7] 

• точки, прямі, відрізки, окружності, еліпси, дуги, 
багатокутники, ламані, криві Без’є, NURBS, штрихування, 
еквідістанти, контури. 

Команди створення цих об’єктів згруповані в меню 
«Инструменты-Геометрия», а кнопки для виклику команд на панелі 
«Геометрия». На панелі відображаються кнопки тільки однієї 
команди побудови будь-якого геометричного об’єкта. Для отримання 
доступу до інших команд необхідно натиснути лівою кнопкою миші 
на трикутник, який знаходиться в правому нижньому кутку 
піктограми (відповідної необхідної команді). Утримуючи кнопку миші 
перевести курсор в необхідну піктограму, після виділення якої можна 
відпустити кнопку миші. Зовнішній вигляд геометричного об’єкта 
визначається його стилем. Разом з КОМПАС-3D поставляються 
системні стилі точок, кривих та штриховок. Системні стилі кривих і 
штрихувань відповідають стандартним. Можливе створення 
призначених для користувача стилів кривих і штрихувань. Одним з 
системних стилів точок і кривих є «Вспомогательный» стиль. Він 
призначений для об’єктів, що виконують допоміжні функції - точок і 
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ліній, створюваних при розмітці, під час попередніх побудов і т.п. 
Після того, як такі об’єкти стануть непотрібні, їх видаляють. Якщо 
допоміжні об’єкти мають однойменний стиль, то всіх їх можна 
швидко видалити, скориставшись командою «Редактор-Удалить-
Вспомогательные кривые и точки». Тому, якщо об’єкт відноситься до 
допоміжних, то при його побудові рекомендується використовувати 
відповідний стиль. Якщо ж створюваний об’єкт не повинен 
віддалятися заодно з допоміжними, то для нього слід вибрати інший 
стиль. При створенні геометричного об’єкта поточний стиль 
відображається в однойменному полі на панелі властивостей. Щоб 
змінити стиль, розгорніть список «Стиль» і виберіть в ньому 
потрібний рядок. Зовнішній вигляд точок і кривих, що мають системні 
стилі, залежить від налаштування системи. При необхідності ви 
можете її змінити. Щоб змінити стиль геометричного об’єкта 
(об’єктів), виконайте наступні дії. 

1. Виділіть об’єкт (об’єкти), стилі яких потрібно змінити. 
2. Викличте команду «Сервис - Изменить стиль». На екрані 

з’явиться діалог заміни стилю. Кількість вкладок діалогу залежить від 
того, які типи об’єктів (криві, точки, штрихування) виділені. 

3. Налаштуйте параметри і підтвердить заміну стилів. 
 

Точки 
Система КОМПАС-3D надає різноманітні способи створення 

точок, а також кілька стилів для їх оформлення. Це дозволяє 
використовувати точки не тільки в якості допоміжних елементів, але і 
в якості самостійних геометричних об’єктів. 

«Произвольная точка» 
Щоб побудувати довільно розташовану точку, викличте 

команду «Точка». Задайте положення точки. Положення можна 
вказувати як мишею, так і за допомогою введення координат точки в 
панелі властивостей. 

«Точки по кривой» 
Щоб побудувати кілька точок, що розбивають якусь криву на 

рівні ділянки, викличте команду «Точки по кривой». Введіть кількість 
ділянок, на які потрібно розбити криву, в відповідне поле на Панелі 
властивостей. Вкажіть криву для створення точок. Якщо крива не 
замкнута, точки будуть побудовані одразу після її вказівки. Перша 
точка буде збігатися з початковою точкою кривої, остання з кінцевої. 
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Якщо крива замкнута, то після її вказівки потрібно задати положення 
першої точки на ній. 

«Точки пересечений двух кривых» 
Щоб побудувати точки в місцях перетину кривих, викличте 

команду «Точки пересечений двух кривых». Вкажіть криву для пошуку 
перетинів. Потім послідовно вказуйте пересічні з нею криві. Після 
вказівки кожної наступної кривої автоматично створюються точки в 
місцях її перетину з першою кривою. Щоб вибрати іншу криву для 
пошуку перетинів, натисніть кнопку «Указать заново», а потім 
вкажіть потрібні криві. 

«Все точки пересечений кривой» 
Щоб побудувати точки в місцях всіх перетинів зазначеної 

кривої з іншими кривими викличте команду «Все точки пересечений 
кривой». Вкажіть криву для пошуку перетинів. Після цього 
автоматично будуть створені точки в місцях її перетину з іншими 
кривими, розташованими в поточних і активних видах і шарах. 

«Точка на заданном расстоянии» 
Щоб побудувати точки на кривій, що знаходяться на заданій 

відстані від обраної точки на цій кривій (базової точки) і один від 
одного, викличте команду «Точка на заданном расстоянии». Введіть 
кількість точок, яке потрібно створити, у відповідне поле на панелі 
властивостей. Вкажіть криву для створення точок. Кнопка «Указать 
заново» дозволяє вибрати іншу криву для проставляння точок. 

Вкажіть базову точку на кривій. В полі «Расстояние» на панелі 
властивостей введіть відстань між базовою точкою і першої 
створюваної точкою. Якщо створюється кілька точок, то вказане 
значення визначатиме також відстань між ними. При переміщенні 
курсору в різні боки від базової точки на екрані відображаються 
фантоми точки (точок), які можуть бути побудовані. Зафіксуйте 
потрібний фантом. Якщо зазначена точка не належить обраної кривої, 
то становище базової точки буде визначатися проекцією зазначеної 
точки на криву. Для точного позиціонування курсору скористайтеся 
прив’язками. 

«Вспомогательные прямые» 
Прямі є аналогом тонких ліній, які конструктор використовує 

при кресленні на кульмані. Вони потрібні для попередніх побудов, за 
якими потім формується остаточний контур деталі, а іноді для 
завдання проекційної зв’язку між видами. Прямі мають стиль 
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«Вспомогательная», його зміна неможливо. Допоміжні прямі (а також 
інші криві зі стилем лінії «Вспомогательная») виводяться на папір 
при друці документів. 

«Произвольная прямая» 
Щоб побудувати довільно розташовану пряму, викличте 

команду «Вспомогательная прямая». Задайте першу точку, через яку 
повинна проходити пряма – т. 1. Якщо відомо положення другої 
точки, що належить прямій (т. 2), задайте її. Кут нахилу прямої (кут 
між прямою і віссю абсцис поточної системи координат) буде 
визначено автоматично. Якщо відомий кут нахилу створюваної 
прямий, введіть його у відповідне поле на панелі властивостей. Під 
час допоміжних побудов буває потрібно відзначити точки перетину 
прямих один з одним і з іншими об’єктами. За замовчуванням 
створення цих точок відключена і в групі «Режим» активний 
перемикач «Не ставить точки пересечения». Щоб включити 
формування точок, активізуйте перемикач «Ставить точки 
пересечения». Якщо режим створення точок перетинів включений, то 
при створенні нової допоміжної прямої система буде автоматично 
проставляти точки перетину цієї прямої з усіма графічними об’єктами, 
що лежать в активних шарах відкритого вікна. Стиль автоматично 
проставлених точок – «Вспомогательная». При необхідності їх можна 
видалити однією командою разом з іншими допоміжними елементами. 

«Горизонтальная прямая» 
Щоб побудувати горизонтальну пряму, викличте команду 

«Горизонтальная прямая». Задайте точку, через якові винна пройти 
пряма. 

«Вертикальная прямая» 
Щоб побудувати вертикальної прямої, викличте команду 

«Вертикальная прямая». Задайте точку, через якові винна пройти 
пряма. 

«Параллельная прямая» 
Щоб побудувати пряму, паралельну прямолінійним об’єкту, 

викличте команду «Параллельная прямая». До прямолінійним об’єктів 
належать [6, 7]: 

• допоміжні прямі; 
• відрізки; 
• ланки ламаної; 
• сторони багатокутника. 
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Вкажіть базовий об’єкт - прямолінійний об’єкт, паралельно з 
яким повинна пройти пряма. Задайте відстань від базового об’єкта до 
паралельної прямої. Це можна зробити двома способами: 

• введіть значення відстані у відповідне поле на панелі 
властивостей, 

• задайте точку, через яку повинна пройти пряма. 
За замовчуванням система пропонує фантоми прямих, 

розташованих на заданій відстані по обидві сторони від базового 
об’єкта. При цьому в групі «Количество прямых» активний перемикач 
«Две прямые». Щоб включити створення одній прямій, паралельної 
базового об’єкту, активізуйте перемикач «Одна прямая». Зафіксуйте 
фантом прямий (або двох прямих). Щоб перейти до побудови прямих, 
паралельних іншому об’єкту, натисніть кнопку «Указать заново», а 
потім вкажіть курсором потрібний базовий об’єкт. 

«Перпендикулярная прямая» 
Щоб побудувати пряму, перпендикулярну іншому об’єкту, 

викличте команду «Перпендикулярная прямая». Вкажіть об’єкт, 
перпендикулярно яким повинна пройти пряма. Потім задайте точку, 
що належить прямій. На екрані з’являться фантоми всіх варіантів 
прямих, перпендикулярних обраного об’єкта і проходять через 
зазначену точку. Активізуйте відповідний фантом і зафіксуйте його. 
Щоб перейти до побудови прямих, перпендикулярних іншому об’єкту, 
натисніть кнопку «Указать заново», а потім вкажіть новий базовий 
об’єкт. 

«Касательная прямая через внешнюю точку» 
Щоб побудувати пряму, дотичну до об’єкту і проходить через 

точку, задану поза цим об’єкта, викличте команду «Касательная 
прямая через внешнюю точку». Вкажіть об’єкт, щодо якого повинна 
пройти пряма. Потім задайте точку, що належить прямій. На екрані 
з’являться фантоми всіх варіантів прямих, дотичних до об’єкту і 
проходять через задану точку. Активізуйте відповідний фантом і 
зафіксуйте його. Щоб перейти до побудови прямих, дотичних до 
іншого об’єкта, натисніть кнопку «Указать заново», а потім вкажіть 
новий базовий об’єкт. 

«Касательная прямая через точку кривой» 
Щоб побудувати пряму, яка стосується об’єкта в точці, заданої 

на ньому, викличте команду «Касательная прямая через точку 
кривой». Вкажіть об’єкт, щодо якого повинна пройти пряма. На екрані 
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з’явиться фантом дотичній. Якщо відомо положення точки дотику, 
задайте її. 

Якщо відомий кут нахилу дотичній (кут між прямою і віссю 
абсцис поточної системи координат), введіть його у відповідне поле 
на Панелі властивостей. Зафіксуйте фантом (фантоми). Щоб перейти 
до побудови прямих, дотичних до іншого об’єкта, натисніть кнопку 
«Указать заново», а потім вкажіть новий базовий об’єкт. 

«Прямая, касательная к двум кривым» 
Щоб побудувати пряму, дотичну до двох об’єктах, викличте 

команду «Прямая», «Касательная к двум кривым». Вкажіть перший і 
другий об’єкти, щодо яких повинна пройти пряма. На екрані 
з’являться фантоми всіх можливих варіантів дотичних. Активізуйте 
відповідний фантом і зафіксуйте його. Щоб перейти до побудови 
прямих, дотичних до інших об’єктів, натисніть кнопку «Указать 
заново», а потім вкажіть два об’єкти. 

«Биссектриса» 
Щоб побудувати бісектрису кута, утвореного двома 

зазначеними прямолінійними об’єктами, викличте команду 
«Биссектриса». Послідовно вкажіть два будь-яких прямолінійних 
об’єкта. На екрані з’являться фантоми бісектрис кутів, утворених 
обраними об’єктами. Активізуйте відповідний фантом і зафіксуйте 
його. Якщо вказані два паралельних об’єкта, буде побудована пряма, 
рівновіддалена від цих об’єктів. Щоб вибрати інші об’єкти для 
побудови бісектриси, натисніть кнопку «Указать заново», а потім 
послідовно вкажіть два прямолінійних об’єкта. 

«Отрезки» 
«Отрезок» 
Щоб побудувати довільний відрізок, викличте команду відрізок. 

Вкажіть положення початкової точки відрізка. Задайте початкову 
точку відрізка т. 1. Якщо відомо положення кінцевої точки відрізка т. 
2, задайте її. Довжина і кут нахилу відрізка будуть визначені 
автоматично. 

Якщо відомі довжина і кут нахилу відрізка, введіть їх у 
відповідні поля на панелі властивостей. Положення кінцевої точки 
відрізка буде визначено автоматично. 

«Параллельный отрезок» 
Щоб побудувати відрізок, паралельний прямолінійним об’єкту, 

викличте команду «Параллельный отрезок». Вкажіть об’єкт, 
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паралельно з яким повинен пройти відрізок. Задайте початкову точку 
відрізка т. 1. Відстань від базового об’єкта до паралельного відрізка 
буде визначено автоматично. 

• Якщо відомо положення кінцевої точки відрізка т. 2, задайте її.  
• Якщо відома довжина відрізка, введіть її значення у відповідне 

поле на панелі властивостей. Щоб перейти до побудови відрізків, 
паралельних іншому об’єкту, натисніть кнопку «Указать заново», а 
потім вкажіть потрібний об’єкт. 

«Перпендикулярный отрезок» 
Щоб побудувати відрізок, перпендикулярний прямолінійним 

об’єкту, викличте команду «Перпендикулярный отрезок». Вкажіть 
об’єкт, перпендикулярно яким повинен пройти відрізок. Задайте 
початкову точку відрізка т. 1.  

Якщо положення кінцевої точки відрізка т. 2, задайте її. 
Якщо відома довжина відрізка, введіть її значення у відповідне 

поле на Панелі властивостей. Щоб перейти до побудови відрізків, 
перпендикулярних іншому прямолінійним об’єкту, натисніть кнопку 
«Указать заново», а далі  вкажіть курсором об’єкт.  

«Касательный отрезок из внешней точки» 
Щоб побудувати відрізок, дотичний до об’єкта, викличте 

команду «Касательный отрезок» из внешней точки. Вкажіть криву, 
дотично до якої повинен пройти відрізок. Потім необхідно вказати 
початкову точку відрізка т. 1 поза кривої. На екрані з’являться 
фантоми всіх варіантів відрізків, дотичних до обраного об’єкта і 
проходять через точку т. 1. Активізуйте відповідний фантом і 
зафіксуйте його. За замовчуванням кінцевою точкою відрізка є точка 
дотику. Якщо необхідно, ви можете змінити довжину відрізка, ввівши 
потрібне значення у відповідне поле панелі властивостей. Щоб 
перейти до побудови відрізків, дотичних до іншого об’єкта, натисніть 
кнопку «Вказати заново», а потім вкажіть курсором потрібний об’єкт. 
[6, 7] 

«Касательный отрезок через точку кривой» 
Щоб побудувати відрізок, дотичний до об’єкту, який проходить 

через зазначену точку цього об’єкта, викличте команду «Касательный 
отрезок через точку кривой». 

Якщо відома точка на об’єкті, через яку повинен пройти відрізок 
(т. 2), вкажіть об’єкт в цій точці. 
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Якщо відомий кут нахилу дотичній відрізка (кут між ним і віссю 
абсцис поточної системи координат), введіть його в поле «Угол» на 
панелі властивостей. Вкажіть точку т. 1, визначальну довжину 
відрізка. Зафіксуйте з’явився фантом дотичного відрізка (відрізків). 

«Отрезок, касательный к двум кривым» 
Щоб побудуваті відрізок, дотичність до двох кривих, викличте 

команду «Отрезок», «Касательный к двум кривым». На екрані будуть 
показані фантоми усіх варіантів відрізків, дотичних до вказаних 
кривих. Актівізуйте відповідній фантом и зафіксуйте його. За 
замовчуванню система пропонує побудову відрізків з кінцями в 
точках торкання. При необхідності ви можете ввести значення 
довжина відрізка в відповідне поле панелі властивостей. Щоб перейти 
до побудови відрізків, дотичних до других об’єктів, натисніть кнопку 
«Указать заново», а потім послідовно вкажіть курсором дві криві. 

 
Коло 

Щоб побудувати довільну окружність, викличте команду 
«Окружность». Вкажіть центр окружності. 

Якщо відомо положення точки, через яку проходить коло, 
задайте цю точку. 

Якщо відомо значення радіусу кола, введіть його у відповідне 
поле на панелі властивостей. За замовчуванням кола будуються без 
осьових ліній. При цьому в групі «Оси» на панелі властивостей 
активний перемикач «Без осей». Щоб створювана окружність з 
осьовими лініями, активізуйте перемикач «С осями». На фантомі кола 
з’являться осі, промальовані за напрямками поточної системи 
координат. При побудові кіл інших типів створення осей виконується 
аналогічно. Осі можна побудувати також за допомогою команди 
«Обозначение центра». 

«Окружность по трем точкам» 
Щоб побудувати коло, що проходить через три задані точки, 

викличте команду «Окружность по трем точкам». Задайте точки 
т. 1, т. 2 і т. 3, через які повинно пройти коло. Координати центру кола 
і її радіус буде визначено автоматично. 

«Окружность с центром на объекте» 
Щоб побудувати коло з центром на зазначеній кривої, викличте 

команду «Окружность с центром на объекте». Вкажіть об’єкт, на 
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якому повинен лежати центр окружності. Задайте першу точку т. 1, 
через яку проходить створювана окружність. 

Якщо відомо положення другої точки т. 2, що лежить на колі, 
задайте її. 

Якщо відомо значення радіусу кола, введіть його у відповідне 
поле на панелі властивостей. 

На екрані з’являться фантоми всіх варіантів кіл, які 
відповідають заданим параметрам. Активізуйте відповідний фантом і 
зафіксуйте його. Щоб перейти до побудови кіл з центром на іншому 
об’єкті, натисніть кнопку «Указать заново», а потім вкажіть курсором 
новий базовий об’єкт. 

«Окружность, касательная к кривой» 
Щоб побудувати коло, дотичне до заданої кривої, викличте 

команду «Окружность, касательная к кривой». Вкажіть об’єкт, якого 
повинно торкатися коло. 

Якщо відомо положення точок т. 1 і т. 2, що належать 
створюваної окружності, задайте їх. 

Якщо відома точка центру кола, задайте її. На екрані з’являться 
фантоми всіх кіл, що мають задані параметри і дотичних до зазначеної 
кривої. Активізуйте відповідний фантом і зафіксуйте його. Щоб 
перейти до побудови кіл, дотичних до іншого об’єкта, натисніть 
кнопку «Указать заново», а потім вкажіть курсором новий базовий 
об’єкт. 

«Окружность, касательная к двум кривым» 
Щоб побудувати коло, дотичне до двох зазначених кривих, 

викличте команду «Окружность, касательная к двум кривым». 
Вкажіть об’єкти, яких повинно торкатися коло. 

Якщо відома точка, що належить створюваної окружності, 
задайте її. 

Якщо відомо значення радіусу кола, введіть його у відповідне 
поле на панелі властивостей. 

На екрані з’являться фантоми всіх кіл, що мають задані 
параметри і дотичних до вказаних кривих. Виберіть потрібний фантом 
і зафіксуйте його. Ви можете ввести радіус кола в відповідне поле 
панелі властивостей перед завданням другої точки окружності. Однак 
побудова дотичного кола можливо не при всіх комбінаціях положення 
точки на колі (т. 1) і значення радіусу. Про неможливість побудови 
свідчить зникнення фантома окружності після введення значення 
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радіусу. Щоб перейти до побудови кіл, дотичних до інших об’єктів, 
натисніть кнопку «Указать заново», а потім послідовно вкажіть 
курсором два об’єкти. 

«Окружность, касательная к трем кривым» 
Щоб побудувати коло, дотичне до трьох зазначених кривих, 

викличте команду «Окружность, касательная к трем кривым». 
Вкажіть перший, другий і третій об’єкти, щодо яких повинно пройти 
коло. На екрані з’являться фантоми всіх варіантів кіл, дотичних до 
зазначених об’єктів. Активізуйте відповідний фантом і зафіксуйте 
його. Щоб перейти до побудови кіл, дотичних до інших об’єктів, 
натисніть кнопку «Указать заново», а потім послідовно вкажіть 
курсором три об’єкти. Якщо серед зазначених об’єктів є еліпс або 
сплайн, система запросить вказівки зразкового розташування кола. 

«Окружность по двум точкам» 
Щоб побудувати коло, що проходить через дві задані точки, 

викличте команду «Окружность по двум точкам». Задайте першу 
точку т. 1, через яку повинно пройти коло. Введіть радіус кола в 
відповідне поле на панелі властивостей. Задайте другу точку т. 2, 
через яку повинно пройти коло. Якщо точки т. 1 і т. 2 діаметрально 
протилежні, вводити радіус не обов’язково - він визначається 
автоматично. 

 
Еліпс 

Щоб побудувати довільний еліпс, викличте команду «Эллипс». 
Вкажіть центральну точку еліпса. Задайте величину першої півосі 
еліпса. Це можна зробити двома способами: 

- задайте кінцеву точку піввісь т. 1, 
- введіть довжину піввісь у відповідному полі на панелі 

властивостей. Кут нахилу першої півосі до осі абсцис поточної 
системи координат визначається автоматично. 

Задайте величину другої півосі еліпса. Це теж можна зробити 
двома способами: 

- задайте кінцеву точку піввісь т2, 
- введіть довжину піввісь у відповідному полі на панелі 

властивостей. 
«Эллипс по диагонали габаритного прямоугольника» 
Щоб побудувати еліпс, вписаний в прямокутник із заданою 

діагоналлю, викличте команду «Эллипс по диагонали 
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прямоугольника». Введіть у відповідне поле на панелі властивостей 
величину кута нахилу першої півосі еліпса до осі абсцис поточної 
системи координат (за замовчуванням вона дорівнює 0 °). Потім 
задайте початкову (т. 1) і кінцеву (т. 2) точки діагоналі прямокутника, 
описаного навколо створюваного еліпса. Довжини півосей еліпса 
будуть розраховані автоматично. Якщо необхідно, перед зазначенням 
величини першої півосі ви можете задати точне значення кута її 
нахилу у відповідному полі панелі властивостей. 

«Эллипс по центру и вершине габаритного прямоугольника» 
Щоб побудувати еліпс, вписаний в прямокутник із заданим 

центром і вершиною, викличте команду «Эллипс по центру и вершине 
прямоугольника». Введіть у відповідне поле на Панелі властивостей 
величину кута нахилу першої півосі еліпса до осі абсцис поточної 
системи координат (за замовчуванням вона дорівнює 0 °). Потім 
задайте центральну точку і вершину прямокутника, описаного 
навколо створюваного еліпса. Довжини півосей еліпса будуть 
розраховані автоматично. 

«Эллипс по центру, середине стороны и вершине описанного 
параллелограмма» 

Щоб побудувати еліпс, вписаний в паралелограм із заданим 
центром, серединою сторони і вершиною, викличте команду «Эллипс 
по центру, середине стороны и вершине параллелограмма». Задайте 
точку точки центру, потім середину боку (т. 1) і вершину (т. 2) 
паралелограма, описаного навколо створюваного еліпса. Довжини 
півосей еліпса і кут нахилу його першої півосі до осі абсцис поточної 
системи координат будуть розраховані автоматично. 

«Эллипс по трем вершинам описанного параллелограмма» 
Щоб побудувати еліпс, вписаний в паралелограм з трьома 

заданими вершинами, викличте команду «Эллипс по 3 вершинам 
параллелограмма». Задайте положення вершин т. 1, т. 2 і т. 3 
паралелограма, описаного навколо створюваного еліпса. Довжини 
півосей еліпса і кут нахилу його першої півосі до осі абсцис поточної 
системи координат будуть розраховані автоматично. 

«Эллипс по центру и трем точкам» 
Щоб побудувати еліпс з певним центром, який проходить через 

три задані точки, викличте команду «Эллипс по центру и 3 точкам». 
Вкажіть положення центральної точки створюваного еліпса, а потім 
точки т. 1, т. 2 і т. 3, що належать йому. 
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«Эллипс, касательный к двум кривым» 
Щоб побудувати еліпс, дотичний до двох заданих об’єктів, 

викличте команду «Эллипс, касательный к 2 кривым». Вкажіть 
перший і другий об’єкти в точках т. 1 і т. 2 їх торкання з еліпсом. 
Задайте точку т. 3, через яку повинен проходити створюваний еліпс. 

 
Дуга 

Щоб побудувати довільну дугу, викличте команду «Дуга». 
Задайте центральну точку дуги. Задайте початкову точку дуги. Це 
можна зробити двома способами: 

- вказати точку мишею; 
- ввести значення кута і радіусу до відповідних поля панелі 

властивостей. Задайте кінцеву точку дуги. Це теж можна зробити 
двома способами: 

- вказати точку мишею, 
- ввести значення кінцевого кута дуги у відповідне поле Панелі 

властивостей. 
За замовчуванням дуга будується проти годинникової стрілки. 

При цьому в групі «Направление» на панелі властивостей активний 
перемикач «Построение против часовой стрелки». Щоб змінити 
напрямок побудови на протилежне, активізуйте перемикач 
«Построение по часовой стрелке». 

При побудові дуг інших типів напрямок задається аналогічно. 
«Дуга по трем точкам» 
Щоб побудувати дугу з заданими кінцевими точками і точкою, 

що лежить на дузі, викличте команду «Дуга по трем точкам». 
Вкажіть початок дуги (т. 1), точку, через яку повинна пройти дуга 
(т. 2), і кінець дуги (т. 3). Координати центру та радіусу дуги будуть 
розраховані автоматично. При побудові дуги по трьом точкам її 
напрямок визначається однозначно, тому на Панелі властивостей 
немає перемикача напрямку. 

«Дуга, касательная к кривой» 
Щоб побудувати дугу, дотичну до заданого об’єкта, викличте 

команду «Дуга», «касательная к кривой». Вкажіть об’єкт, якого 
повинна стосуватися дуга. Задайте точку т. 1, через яку повинна 
пройти дуга. Задайте кінцеву точку дуги т. 2. Координати центру дуги 
і її радіус будуть розраховані автоматично. Початкова точка дуги - 
точка дотику. На екрані з’являться фантоми всіх варіантів дуг, що 
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відповідають указаним параметрам. Активізуйте відповідний фантом і 
зафіксуйте його. Щоб перейти до побудови дуг, дотичних до іншої 
кривої, натисніть кнопку «Указать заново», а потім вкажіть курсором 
нову базову криву. 

«Дуга по двум точкам» 
Щоб побудувати дугу з заданими кінцевими точками, викличте 

команду «Дуга по 2 точкам». Введіть значення радіуса створюваної 
дуги в відповідне поле на панелі властивостей. Задайте початкову 
точку дуги т1. Задайте кінцеву точку дуги т. 2. Якщо точки т. 1 і т. 2 
діаметрально протилежні, вводити радіус не обов’язково - він 
визначається автоматично. 

«Дуга по двум точкам и углу раствора» 
Щоб побудувати дугу, що починається і закінчується в заданих 

точках і мають певний кут розчину, викличте команду «Дуга по 2 
точкам и углу раствора». Введіть у відповідне поле на панелі 
властивостей величину кута розчину дуги (за замовчуванням вона 
дорівнює 90 °). Задайте початкову точку дуги т. 1. Задайте кінцеву 
точку дуги т. 2. Координати центральної точки дуги і її радіус будуть 
розраховані автоматично. 

«Дуги эллипсов» 
У КОМПАС-3D не існує спеціальної команди для побудови дуг 

еліпсів. Однак дуги еліпсів можна отримати, застосовуючи команди 
усічення до цілих еліпсам. За допомогою прив’язок і допоміжних 
побудов можна створювати дуги еліпсів з заданими параметрами. 

 
Багатокутник 

При побудові прямокутників і багатокутників з парною 
кількістю кутів можлива автоматична отрисовка осьових ліній. 
Управління отрисовкою осьових ліній проводиться так само, як при 
створенні кіл. Багатокутники в КОМПАС-3D є єдиними об’єктами, а 
не наборами відрізків. Вони виділяються і редагуються цілком. 

«Прямоугольник» 
Щоб побудувати довільний прямокутник, викличте команду 

«Прямоугольник». Задайте першу вершину прямокутника т. 1. 
Якщо положення другої вершини т. 2 відомо, задайте її. При 

цьому висота і ширина прямокутника будуть визначені автоматично. 
Якщо відомі висота і ширина прямокутника, введіть їх у 

відповідні поля панелі властивостей. 
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«Прямоугольник по центру и вершине» 
Щоб побудувати прямокутник із заданим центром, викличте 

команду «Прямоугольник по центру и вершине». Задайте центр 
прямокутника. 

Якщо стан однієї з вершин прямокутника т. 1 відомо, задайте її. 
При цьому висота і ширина прямокутника будуть визначені 
автоматично. 

Якщо відомі висота і ширина прямокутника, введіть їх у 
відповідні поля панелі властивостей. 

«Многоугольник» 
Щоб побудувати правильний багатокутник, викличте команду 

«Многоугольник». За замовчуванням багатокутник будується по 
вписаного кола. При цьому в групі «Тип» активний відповідний 
перемикач. Щоб включити побудова по описаного кола, активізуйте 
перемикач «По описанной окружности». Введіть число вершин 
багатокутника у відповідне поле на панелі властивостей. Задайте 
точку центру багатокутника. 

Якщо відомо положення точки однієї з вершин (при побудові по 
описаному колу) або середини однієї зі сторін (при побудові по 
вписаному колу) створюваного багатокутника, задайте цю точку. 

Якщо відомі радіус і кут нахилу багатокутника, введіть їх у 
відповідні поля на панелі властивостей. 

 
Лекальні криві 

«Ломаная» 
Щоб побудувати ламану лінію, що складається з відрізків 

прямих, викличте команду «Ломаная». Задавайте вершини ламаної. 
Зафіксуйте створену ламану, натиснувши кнопку «Создать объект». 
Побудована ламана є єдиним об’єктом креслення, вона буде 
виділятися, редагуватися і віддалятися цілком. За замовчуванням 
будується разомкнена лекальна крива. При цьому в групі «Режим» на 
панелі властивостей активний перемикач «Разомкнутая кривая». Щоб 
створити замкнуту криву (перша точка якої збігається з останньою), 
активізуйте перемикач «Замкнутая кривая». Ви можете змінювати 
положення характерних точок лекальної кривої безпосередньо в 
процесі побудови. Для цього натисніть кнопку «Редактировать 
точки». Підведіть курсор до будь-якої характерній точці (ці точки 
відображаються у вигляді чорних квадратиків). Форма курсору 
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зміниться - він перетвориться в чотиристоронню стрілку. Змініть 
положення характерних точок або видаліть непотрібні точки. Ви 
також можете створити характерних точок. Для цього клацніть мишею 
на потрібному ланці. Воно буде розбито на дві частини новою точкою, 
розташованої в зазначеному місці. Ви можете «перетягнути» її в будь-
яке місце. Для виходу з режиму редагування точок відіжміть 
кнопку«Редактировать точки». 

«NURBS» 
Щоб побудувати NURBS (Non-Uniform Rаtionаl B-Sрline, 

нерегулярный рациональный В-сплайн), вызовите команду NURBS. 
Послідовно задавайте опорні точки NURBS. У полях панелі 
властивостей ви можете задати характеристики кривої - вага кожної 
характерної точки і порядок кривої. Зафіксуйте створену криву, 
натиснувши кнопку «Создать объект». 

«Кривая Без’є» 
Щоб побудувати криву Без’є (крива Без’є - окремий випадок 

NURBS), викличте команду «Кривая Безье». Задайте точки, через які 
повинна пройти крива Без’є. Зафіксуйте створену криву Без’є, 
натиснувши кнопку «Создать объект». 

 
Лекція 2 

Редагування об’єктів на кресленнях 
 

КОМПАС-3D надає користувачеві різноманітні можливості 
редагування об’єктів. Найбільш прості і часто використовувані 
прийоми редагування можна виконувати за допомогою миші. Для 
реалізації спеціальних можливостей редагування потрібно виклик 
відповідних команд. Команди редагування геометричних об’єктів 
згруповані в меню «Редактор», а кнопки для виклику команд на 
панелі «Редактирование».  

Перед викликом команд зсуву, повороту, масштабування, 
перетворення симетрії і копіювання потрібно виділити об’єкти, які 
беруть участь в операції. За допомогою миші ви можете зрушувати і 
копіювати геометричні об’єкти і види на кресленні, а також 
редагувати характерні точки геометричних об’єктів. Крім того, двічі 
клацнути по об’єкту запускається процес редагування параметрів 
цього об’єкта. На панелі властивостей з’являється той же набір 
керуючих елементів, що і при створенні об’єкта. Ви можете 
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відредагувати параметри об’єкта: змінити будь-які його властивості і 
характеристики. [1, 2] 

«Перемещение» 
Щоб перемістити об’єкти мишею, виконайте наступні дії. 
1. Виділіть об’єкти, які потрібно зрушити. 
2. Встановіть курсор так, щоб він захоплював будь-якої з 

виділених об’єктів, і натисніть ліву кнопку миші. 
3. Утримуючи кнопку миші, «перетягуйте» об’єкти. На екрані 

відображається їх фантом, наступний за курсором. 
4. Після того, як потрібне положення об’єктів досягнуто, 

відпустіть кнопку миші. Об’єкти будуть видалені з колишніх місць і 
поміщені в нові. 

«Копирование» 
Щоб скопіювати об’єкти мишею, виконайте наступні дії. 
1. Виділіть об’єкти, які потрібно скопіювати. 
2. За допомогою клавіш <Ctrl>. 
3. Не відпускаючи клавішу <Ctrl>, встановіть курсор так, щоб 

він захоплював будь-якої з виділених об’єктів, натисніть ліву кнопку 
миші і перемістіть мишу. 

4. Відпустіть клавішу <Ctrl> і кнопку миші. На екрані 
відображається фантом переміщуваних об’єктів, наступний за 
курсором. 

5. Переміщайте миша, поки не буде досягнуто потрібне 
положення об’єктів, потім клацніть лівою кнопкою. Об’єкти будуть 
скопійовані в вказане місце, а оригінали залишаться в колишньому 
положенні. Ви можете продовжувати копіювання, фіксуючи 
положення черговий копії. 

6. Щоб завершити копіювання, натисніть клавішу <Esc>. 
«Редактирование характерных точек» 
Конфігурацію об’єкта можна відредагувати, змінивши 

положення його характерних точок. Для переходу в режим 
редагування характерних точок геометричного об’єкта або об’єкта 
оформлення слід клацнути по ньому мишею. В цьому режимі 
характерні точки відображаються у вигляді маленьких чорних 
квадратів, а об’єкт виділяється. Практично всі об’єкти мають по кілька 
характерних точок, однак тільки одну з них можна переміщати 
одночасно. Щоб вказати точку, положення якої буде змінено, її 
потрібно активізувати. Для цього будь-яким способом підведіть 
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курсор до потрібної точки. Коли він змінить свою форму, натисніть 
клавішу <Enter> (активізація за допомогою клавіатури) або ліву 
кнопку миші (активізація мишею). Характерна точка буде 
активізована - її колір зміниться з чорного на встановлений для 
виділених об’єктів. Способи зміни положення характерної точки 
описані нижче. Для зручності роботи на екрані відображається фантом 
об’єкта. При редагуванні положення характерної точки наведені 
способи активізації і переміщення характерної точки можна 
комбінувати. Наприклад, активізувати точку мишею, а перемістити і 
зафіксувати за допомогою клавіатури. Або активізувати точку за 
допомогою клавіатури, виконати локальну прив’язку і зафіксувати 
нове положення мишею. Щоб зняти виділення з об’єкта після 
редагування його характерних точок, клацніть мишею поза 
зображення цього об’єкта. Коли виділення c об’єкта знімається, 
зникають і його характерні точки. 

«Перемещение характерной точки мышью» 
Активізуйте характерну точку мишею. Не відпускаючи кнопку 

миші, проведіть її. Обрана точка буде переміщатися слідом за 
курсором. Коли потрібне положення точки буде досягнуто, відпустіть 
кнопку миші. 

Перемещение характерной точки при помощи клавиатуры 
Активізуйте характерну точку за допомогою клавіатури. Тепер 

точка буде рухатися разом з курсором. Переміщайте його за 
допомогою клавіш зі стрілками, а коли точка досягне потрібного 
положення, натисніть клавішу <Enter>, зафіксувавши тим самим її 
нове положення. Зверніть увагу на те, що при цьому способі 
переміщення характерної точки буде дискретним, кратним поточному 
кроці курсора. 

«Перемещение характерной точки с осуществлением привязки» 
По-перше, при переміщенні характерної точки курсором (як за 

допомогою миші, так і за допомогою клавіатури) спрацьовують 
включені в даний момент глобальні прив’язки. По-друге, при 
перетягуванні точки можна скористатися локальними прив’язками. 
Для цього в процесі переміщення натисніть праву кнопку миші або 
комбінацію клавіш <Shift> + <F10> і виберіть з контекстного меню 
потрібну прив’язку. Переміщайте курсор, а коли прив’язка спрацює, 
клацніть лівою кнопкою миші або натисніть клавішу <Enter>. 
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По-третє, при перетягуванні точки можна скористатися 
клавіатурними прив’язками. Для цього в процесі переміщення 
натисніть клавіатурну комбінацію, що викликає потрібну прив’язку, а 
після виконання прив’язки натисніть клавішу <Enter>. 

«Задание координат характерной точки» 
Активізуйте характерну точку за допомогою клавіатури. Введіть 

в поля координат на панелі «Текущее состояние» нові значення 
координат для обраної точки і зафіксуйте їх, натиснувши клавішу 
<Enter>. Після цього виділена характерна точка займе зазначене 
положення. 

«Удаление характерной точки» 
Активізуйте характерну точку і натисніть клавішу <Delete>. 

Після цього характерна точка зникне, і об’єкт перебудується 
відповідно до положення залишилися характерних точок. Видалення 
характерних точок деяких об’єктів (наприклад, відрізків або кіл) 
унеможливлює існування об’єкта. Тому в результаті видалення однієї 
характерної точки об’єкт може бути знищено повністю. 

«Сдвиг» 
«Произвольный сдвиг» 
Щоб зрушити виділені об’єкти, викличте команду «Сдвиг».  
Якщо відомо положення, яке має зайняти після зсуву будь-яка 

точка зображення, задайте її в якості базової (т. 1). Потім задайте нове 
положення цієї точки - т. 2. 

Якщо відомі зміщення об’єктів в напрямку осей поточної 
системи координат, введіть їх у відповідні поля на «Панели свойств». 

Іноді зручніше виконувати просте перетягування виділених 
об’єктів мишею, не вдаючись до команди зсуву. Після виконання 
операції її вихідні об’єкти можуть бути залишені в документі або 
видалені. Управління вихідними об’єктами проводиться за допомогою 
групи перемикачів «Режим» на «Панели свойств». Щоб вихідні 
об’єкти автоматично віддалялися по завершенні операції, активізуйте 
перемикач «Удалять исходные объекты». активізація перемикача 
«Оставлять исходные объекты» означає, що вони будуть збережені. 

«Сдвиг по углу и расстоянию» 
Щоб перемістити виділені об’єкти на певну відстань в заданому 

напрямку, викличте команду «Сдвиг по углу и расстоянию». Введіть у 
відповідні поля на панелі властивостей відстань зсуву і кут між 
радіус-вектором, що визначає напрямок зсуву, і віссю абсцис поточної 
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системи координат. На екрані з’явиться фантом зміщених об’єктів. 
Значення зсувів уздовж осей поточної системи координат будуть 
розраховані автоматично і показані в довідкових полях на панелі 
властивостей. Управління вихідними об’єктами проводиться так само, 
як і в разі зсуву. Щоб зафіксувати фантом, натисніть кнопку «Создать 
объект». 

«Копирование» 
«Произвольная копия» 
Щоб скопіювати виділені об’єкти, викличте команду «Копия». 

Задайте базову точку для копіювання т. 1. Задайте точку т. 2, яка 
визначає нове положення базової точки. Значення зміщень по осях 
поточної системи координат будуть розраховані автоматично і 
показані в полях «Сдвиг по оси Х» і «Сдвиг по оси Y». Після фіксації 
нового положення базової точки система копіює виділені елементи в 
заданий місце і чекає вказівки наступного місця для копіювання. За 
замовчуванням об’єкти-копії мають такий же розмір і таку ж 
орієнтацію, як і об’єкт-оригінал. При необхідності ви можете 
промасштабувати і / або повернути копії щодо вихідних об’єктів. Для 
цього введіть потрібні значення в поля «Угол» і «Масштаб» на 
вкладці «Копия» панелі властивостей. Масштаб і поворот копій при 
копіюванні по кривій, по паралелограмної і концентричної сіток 
проводиться аналогічно. 

«Копия по кривой» 
Щоб створити масив копій виділених об’єктів, розмістивши їх 

уздовж зазначеної кривої, викличте команду «Копия по кривой». 
Вкажіть базову точку для копіювання т. 1. Вкажіть криву, уздовж якої 
повинні копіюватися об’єкти. Введіть кількість копій і їх крок до 
відповідних поля на панелі властивостей. Встановіть потрібну 
інтерпретацію кроку, розташування копій щодо нормалі до кривої і 
напрямок копіювання. Вкажіть на кривій початкову точку копіювання 
з нею буде поєднана базова точка першого примірника масиву. На 
екрані з’явиться фантом масиву копій. Для його фіксації натисніть 
кнопку «Создать объект». За замовчуванням значення, введене в 
поле «Шаг», сприймається як відстань між відповідними точками 
сусідніх примірників масиву. При цьому в групі «Режим» активний 
перемикач «Расстояние между соседними копиями». Другий 
перемикач в цій групі  «Расстояние между крайними копиями». 
Активізуйте його, якщо на ділянці кривої, довжина якого задана в полі 
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«Шаг», потрібно рівномірно розмістити кількість копій, заданий в 
полі «Количество». За замовчуванням виробляється доворот копій до 
нормалі до кривої: кожна копія повертається так, щоб її положення 
щодо нормалі до кривої, проведеної в точку вставки, збігалося з 
положенням вихідного об’єкта щодо вісі Y глобальної системи 
координат. При цьому в групі «Нормаль» активний перемикач 
«Доворачивать до нормали». Якщо потрібно, щоб всі копії 
розташовувалися так само, як вихідний об’єкт, активізуйте перемикач 
«Не доворачивать до нормали».  

За замовчуванням копіювання об’єктів уздовж кривої 
направлено проти годинникової стрілки від початкової точки. При 
цьому в групі «Направление» активний перемикач «Отрицательное 
направление». Якщо масив повинен розташовуватися по іншу сторону 
від початкової точки, активізуйте перемикач «Положительное 
направление». 

«Копия по параллелограммной сетке» 
Щоб створити масив копій виділених об’єктів, розмістивши їх у 

вузлах сітки із заданими параметрами, викличте команду «Копия по 
сетке». Вкажіть базову точку копіюються об’єктів т. 1. При 
формуванні масиву копії будуть розміщені так, щоб їх базові точки 
збігалися з вузлами сітки. На екрані з’явиться фантом масиву. Щоб 
налаштувати сітку так, як слід, активізуйте вкладку «Параметры» 
панелі властивостей.  

«Копии внутри сетки» 
Перемикачі, керуючі способом розміщення копій доступні, 

якщо кількість копій уздовж кожної з осей більше або дорівнює трьом. 
Кожна зміна того чи іншого параметра масиву або сітки негайно 
відбивається на його фантомі. Щоб зафіксувати фантом, вкажіть точку 
вставки масиву т. 2.  

«Копия по концентрической сетке» 
Щоб створити масив виділених об’єктів, розмістивши їх у 

вузлах концентричної сітки, викличте команду «Копия по 
концентрической сетке». Вкажіть базову точку копіюються об’єктів 
т. 1. На екрані з’явиться фантом масиву. Щоб налаштувати сітку так, 
як слід, активізуйте вкладку «Параметры» панелі властивостей. 

«Копия по окружности» 
Щоб створити масив копій виділених об’єктів, розмістивши їх 

по колу із зазначеним центром, викличте команду «Копия по 
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окружности». Задайте центр копіювання. На екрані з’явиться фантом 
масиву з параметрами. Введіть загальну кількість примірників масиву 
в відповідне поле на панелі властивостей. Група перемикачів 
«Режим» дозволяє вибрати спосіб розміщення примірників масиву. 
Якщо ви вибрали розміщення копій із заданим кутовим кроком, 
введіть його значення в поле «Шаг», і встановіть потрібний напрямок 
копіювання за допомогою групи перемикачів «Направление». Кожна 
зміна того чи іншого параметра масиву негайно відбивається на його 
фантомі. Щоб зафіксувати масив, натисніть кнопку «Создать 
объект». При копіюванні по колу вихідний об’єкт входить до складу 
масиву, тому кількість створених копій буде на одиницю менше 
введеного значення. 

«Преобразования объектов» 
«Поворот» 
Щоб повернути видалені об’єкти, викличте команду «Поворот». 

Задайте точку центру повороту. 
Якщо відомо положення, яке має зайняти після повороту будь-

яка точка зображення, задайте її в якості базової (т. 1). Потім задайте 
нове положення цієї точки – т. 2. 

Якщо відомий кут повороту об’єктів, введіть його у відповідне 
поле на панелі властивостей. 

«Масштабирование» 
Щоб виконати масштабування виділених об’єктів, викличте 

команду «Масштабирование». Введіть у відповідні поля на панелі 
властивостей значення коефіцієнтів масштабування в напрямку осей 
координат (ви можете ввести різні значення коефіцієнта 
масштабування по вісях). Введення масштабу по вісі Y неможливий, 
якщо серед виділених об’єктів є коло або дуги кіл. У цьому випадку 
виконання операції проводиться із значенням масштабу по осі Y, 
рівним масштабу по осі X. Група перемикачів «Выносные линии» 
управляє масштабуванням виносних ліній. Виносні лінії і лінії-
виноски розмірів за замовчуванням не масштабуються, тобто їх 
довжина залишається такою ж, як в оригінальному зображенні. При 
цьому в групі «Выносные линии» активний перемикач «Не 
масштабировать». Рекомендується включати масштабування 
виносних ліній при значній зміні масштабу об’єктів, серед яких є 
багато розмірів. 

«Симметрия» 
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Щоб виконати перетворення симетрії відносно прямої для 
виділених об’єктів, викличте команду «Симметрия». Задайте першу 
точку, що належить осі симетрії (т. 1). 

Якщо положення другої точки на вісі (т. 2) відомо, задайте її. 
Якщо відомий кут нахилу вісі, (кут між нею і віссю абсцис 

поточної системи координат) введіть його у відповідне поле на панелі 
властивостей. 

Якщо в документі вже є прямолінійний об’єкт, який є віссю 
симетрії виконуваного перетворення, ви можете вказати сам цей 
об’єкт, а не точки, що належать йому. Для цього натисніть кнопку 
«Выбор базового объекта» і вкажіть курсором потрібний об’єкт. 

«Деформация» 
Команди деформації використовуються у випадках, коли 

необхідно зрушити, повернути або промасштабувати частину 
зображення таким чином, щоб об’єкти, положення характерних точок 
яких змінилося, не втратили зв’язок з нерухомими об’єктами. Тобто 
команди деформації дозволяють редагувати елементи не 
«розриваючи» зображення. Після виклику команди деформації 
система очікує вказівки об’єктів, що підлягають перетворенню (тобто 
виділяти об’єкти заздалегідь, наприклад, як для копіювання, не 
потрібно). Після того, як об’єкти обрані, включається режим 
виконання команди деформації. При цьому змінюється набір 
елементів управління на панелі властивостей. Вказівка об’єктів для 
деформації проводиться за допомогою прямокутної рамки. Вкажіть 
протилежні вершини рамки т. 1 і т. 2. «Захоплені» об’єкти будуть 
виділені. Система перейде в режим виконання деформації. Набір 
виділених об’єктів можна змінити за допомогою кнопок на панелі 
спеціального управління. Кнопка «Выделить новой рамкой» дозволяє 
сформувати рамку заново. Після її натискання колишнє виділення 
скасовується і система знову очікує виділення об’єктів: на панелі 
властивостей з’являються поля т. 1 і т. 2. Ви можете вказати вершини 
рамки заново. Кнопка «Исключить/добавить объект» дозволяє зняти 
виділення з об’єктів, що потрапили в рамку. Для виключення об’єкта 
вкажіть його курсором. Повторна вказівка об’єкта знову включає його 
в виділену групу. Поки кнопка «Исключить/добавить объект» 
натиснута, поля панелі властивостей недоступні. Закінчивши 
виключення або додавання об’єктів, відіжміть кнопку, щоб перейти до 
виконання деформації. 
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«Деформация сдвигом» 
Щоб виконати деформацію об’єктів зрушенням, викличте 

команду «Деформация сдвигом». Вкажіть об’єкти для деформації.  
Якщо відомо положення, яке має зайняти після зсуву будь-яка 

точка зображення, задайте її в якості базової (т. 1). Потім задайте нове 
положення цієї точки т. 2. 

Якщо відомі зміщення об’єктів в напрямку осей поточної 
системи координат, введіть їх у відповідні поля на панелі 
властивостей. Деформація об’єктів зрушенням відбувається за таким 
правилом. 

Елементи, повністю потрапили в рамку виділення, будуть 
просто зрушені на задану відстань. 

Елементи, що частково потрапили в рамку виділення, будуть 
відредаговані таким чином, щоб їх характерні точки, що потрапили в 
рамку виділення, перемістилися на задану відстань, а характерні 
точки, що не потрапили в рамку виділення, залишилися на 
колишньому місці. 

Елементи, що не потрапили в рамку виділення, не редагуються. 
«Деформация поворотом» 
Щоб виконати деформацію об’єктів поворотом, викличте 

команду «Деформация поворотом». Вкажіть об’єкти для деформації. 
Задайте точку центру повороту. 

Якщо відомо положення, яке має зайняти після повороту будь-
яка точка зображення, задайте її в якості базової (т. 1). Потім задайте 
нове положення цієї точки т. 2. 

Якщо відомий кут повороту об’єктів, введіть його у відповідне 
поле на панелі властивостей. Деформація об’єктів поворотом 
відбувається за таким правилом. 

Елементи, повністю потрапили в рамку виділення, будуть 
просто повернені на заданий кут щодо центру повороту. 

Елементи, що частково потрапили в рамку виділення, будуть 
відредаговані таким чином, щоб їх характерні точки, що потрапили в 
рамку виділення, повернулись на заданий кут щодо центру повороту, 
а характерні точки, що не потрапили в рамку виділення, залишилися 
на колишньому місці. 

Елементи, що не потрапили в рамку виділення, не редагуються. 
«Деформация масштабированием» 
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Щоб виконати деформацію об’єктів масштабуванням, викличте 
команду «Деформация масштабированием». Вкажіть об’єкти для 
деформації. Введіть у відповідні поля на панелі значення коефіцієнтів 
масштабування в напрямку осей координат (ви можете ввести різні 
значення коефіцієнта масштабування по вісях). Задайте точку центру 
масштабування. Після цього буде виконано перестроювання об’єктів. 
Деформація об’єктів масштабуванням відбувається за таким 
правилом. 

Елементи, повністю потрапили в рамку виділення, будуть 
просто промасштабіровани із заданим коефіцієнтом щодо центру 
масштабування. 

Елементи, що частково потрапили в рамку виділення, будуть 
відредаговані таким чином, щоб координати їх характерних точок, що 
потрапили в рамку виділення, змінилися відносно центру 
масштабування відповідно до заданих коефіцієнтами, а характерні 
точки, що не потрапили в рамку виділення, залишилися на 
колишньому місці. 

Елементи, що не потрапили в рамку виділення, не редагуються. 
«Разбиение объектов на части» 
Команди розбиття можуть бути застосовані до будь-яких 

кривим, крім еквідистанти і допоміжних прямих. 
«Разбить кривую на две части» 
Щоб розбити об’єкт в будь-якій точці на дві частини, викличте 

команду «Разбить кривую». Вкажіть криву. Якщо крива не замкнута, 
то для розбиття її на дві частини потрібно завдання однієї точки т. 1. 
Якщо крива замкнута, то для її розбиття необхідно задати точки т. 1 і 
т.2. 

«Разбить кривую на несколько равных частей» 
Щоб розбити об’єкт на кілька рівних частин, викличте команду 

«Разбить кривую на N частей». Введіть кількість ділянок, на які 
потрібно розбити криву, в відповідне поле на панелі властивостей. 
Потім вкажіть криву для розбиття. Якщо крива замкнута, необхідно 
задати початкову точку для розбиття.  

«Удаление частей объектов» 
Іноді при редагуванні креслення потрібно видалити не весь 

елемент, а тільки якусь його частину. У цих випадках зручно 
застосовувати спеціальні команди усічення об’єктів, а також команди 
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видалення області, фаски / заокруглення і команду вирівнювання по 
межі. 

«Усечь кривую» 
Щоб видалити частину об’єкта, обмежену точками перетину 

його з іншими об’єктами (усікти об’єкт), викличте з меню команду 
«Усечь кривую». Усікати можна будь-які геометричні об’єкти за 
винятком еквідистанти і допоміжних прямих. За замовчуванням 
видаляється та ділянка кривої, яка вказана курсором. При цьому в 
групі «Режим» на панелі властивостей активний перемикач «Удалять 
указанный участок». Якщо ж потрібно видалити зовнішні по 
відношенню до зазначеного ділянки кривої, активізуйте перемикач 
«Оставить указанный участок». Встановивши потрібний режим, 
вкажіть потрібну ділянку кривої. 

«Усечь кривую по указанным точкам» 
Щоб видалити частину об’єкта, обмежену двома довільно 

заданими точками, викличте команду «Усечь кривую двумя точкам». 
Усікати по точках можна будь-які геометричні об’єкти за винятком 
еквідистанти і допоміжних прямих. За замовчуванням видаляється 
ділянка кривої, укладена між зазначеними точками. Тут так само 
можлива зміна режиму видалення ділянки. 

«Выровнять по границе» 
Щоб вирівняти об’єкти, викличте команду «Выровнять по 

границе». Вкажіть кордон вирівнювання. Вкажіть об’єкти, які повинні 
бути вирівняні. Використовувати в якості кордону можна будь-які 
геометричні об’єкти, а вирівнювати по межі - будь-які, крім 
допоміжних прямих. Якщо об’єкт перетинається з кордоном 
вирівнювання кілька разів, то враховуються всі перетину. Щоб 
перейти до вирівнювання по іншій границі, натисніть кнопку 
«Указать заново» і виберіть нову границю. 

«Удалить фаску или скругление» 
Щоб видалити відрізок або дугу, що з’єднують кінці двох інших 

об’єктів, і продовжити ці об’єкти до точки їх перетину, викличте 
команду «Удалить фаску/скругление». Вкажіть фаску або округлення, 
що підлягають видаленню. Якщо об’єкти, які з’єднує вказаний 
відрізок або дуга, можна перебудувати, продовживши їх до точки 
перетину, то фаска або округлення будуть видалені. 

«Очистить область» 
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При розробці креслярської документації (особливо складальних 
і компонувальних креслень) зображення деталей часто накладаються 
один на одного. Природно, що невидимі лінії контурів деталей не 
повинні зображуватися в документі. Проте видалення їх поодинці - 
довга і виснажлива робота, автоматизувати і помітно прискорити яку 
можна з використанням команди «Очистить область». Щоб 
видалити всі об’єкти, що знаходяться всередині або зовні від деякої 
межі, викличте команду «Очистить область». Система очікує 
позначення меж областей для очищення. Якщо в документі є замкнуті 
геометричні об’єкти (кола, багатокутники, контури і т.п.), всі 
зображення всередині яких необхідно видалити, вкажіть їх. Якщо 
межа очищається області складається з ділянок кількох пересічних 
кривих, вкажіть її шляхом обходу по стрілці. Для цього натисніть 
кнопку «Обход границы по стрелке». Якщо кордоном очищається 
області є ламана, не збігається повністю ні з одним з наявних 
контурів, сформуйте її вручну. Для цього натисніть кнопку «Ручное 
рисование границ». Ви можете вказати для очищення відразу кілька 
розташованих в різних місцях областей з межами, заданими різними 
способами. За замовчуванням видаляються геометричні об’єкти, 
розташовані всередині зазначеної кордону. При цьому в групі 
«Режим» на панелі властивостей активний перемикач «Удалять 
объекты внутри границ». Якщо ж ці об’єкти потрібно залишити, а всі 
інші видалити, активізуйте перемикач «Удалять объекты снаружи 
от границ». Після того, як кордони областей вказані, натисніть для їх 
очищення кнопку «Создать объект». Застосовуючи команду 
очищення області, необхідно мати на увазі наступне. 

При виконанні команди видаляються (усікаються) об’єкти, 
розташовані в поточному вигляді на поточному та активних шарах 

Якщо в числі об’єктів, частково потрапили в область для 
очищення, є еквідистанта, то вона видаляється повністю. 

Якщо в числі об’єктів, частково потрапили в область для 
очищення, є об’єкти оформлення (лінії-виноски, позначення баз, 
допусків форми і т.п.), то в більшості випадків вони видаляються 
повністю. Розміри мають таку особливість: вони не видаляються, 
якщо в області для очищення виявилася розмірна напис. 

Допоміжні прямі, що потрапили в область для очищення, 
залишаються без змін. 

«Удаление объектов» 
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Крім команд введення і редагування об’єктів, КОМПАС-3D має 
широкий набір засобів видалення. Найпростіше видалити об’єкт, 
виділивши його і натиснувши клавішу <Delete>. Видалити щойно 
створений об’єкт можна, викликавши команду «Отменить» відразу 
після його створення. Якщо при видаленні допущена помилка, 
скористайтеся командою скасування. 

«Удаление вспомогательных объектов» 
В процесі роботи над кресленням конструктор часто 

використовує різні допоміжні побудови (аналог побудов в тонких 
лініях на кульмані). У КОМПАС-3D передбачені різні варіанти 
побудови нескінченних прямих. Стиль лінії, який використовується 
для них, допоміжна, зміна його неможливо. Цей стиль можна 
призначити також будь-якого геометричного примітиву при створенні 
або редагуванні. Крім того, стиль Допоміжна можуть мати точки (саме 
він використовується для точок за замовчуванням). При роботі з 
фрагментом, щоб очистити його від непотрібними допоміжних 
побудов, викличте команду «Редактор-Удалить-Вспомогательные 
кривые и точки». Всі криві і точки, що мають стиль 
«Вспомогательная», будуть видалені з фрагмента. При роботі з 
кресленням після виклику команди «Редактор-Удалить- 
Вспомогательные кривые и точки» на екрані з’явиться підменю, яке 
має команди «В текущем виде» і «Во всех видах». Таким чином ви 
можете видалити об’єкти допоміжного стилю тільки з відкритого 
вікна або відразу з усіх видів креслення. 

«Удаление всех объектов документа» 
Щоб видалити відразу весь вміст документа, викличте команду 

«Редактор-Удалить-Все». Після цього на екрані з’явиться 
попередження про неможливість скасування операції. Щоб 
підтвердити видалення, натисніть кнопку «Да». Будьте уважні при 
виділенні і наступному видаленні макроелементів, груп, вставок 
фрагментів і інших складних об’єктів. На екрані можуть не 
відображатися деякі вхідні в складний об’єкт примітиви (наприклад, 
розташовані на вимкнених шарах), тому можливо випадкове 
видалення потрібних елементів. Якщо видалення всіх об’єктів 
документа все-таки було помилковим, то єдиним способом відновити 
вміст документа, що були після попереднього запису на диск, буде 
його закриття без збереження на диску і повторне відкриття. 

«Удаление объектов оформления» 
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Для видалення таких об’єктів оформлення креслення, як 
основна напис, технічні вимоги та знак позначення шорсткості 
невказаних поверхонь, служать наступні команди з меню «Редактор- 
Удалить». Тому після виклику відповідної команди на екрані 
з’являється діалог-попередження, в якому можна підтвердити 
видалення або відмовитися від нього. 

«Эквидистанта кривой» 
Щоб побудувати еквідистанту будь-якого геометричного 

об’єкта, викличте команду еквідистанти кривої. Вкажіть об’єкт, 
еквідистанту якого потрібно побудувати. На екрані з’явиться фантом 
еквідистанти. Налаштуйте параметри еквідистанти. Всі зміни, що 
вносяться відображаються на фантомі. Закінчивши настройку, 
натисніть кнопку «Создать объект». Еквідистанта буде зафіксована в 
документі, і система буде очікувати вказівки об’єкта для наступної 
еквідистанти. Налаштування параметрів еквідистанти проводиться за 
допомогою елементів, розташованих на вкладці «Эквидистанта» 
панелі властивостей. 

«Штриховка» 
Штрихування розрізів або перетинів - одна з найбільш 

монотонних і повільних операцій при кресленні. При роботі з 
системою КОМПАС-3D ця робота помітно прискорюється. Щоб 
заштрихувати одну або кілька областей, викличте команду 
«Штриховка». Для створення штрихування потрібно задати її межі і 
параметри. Кількість і вкладеність областей, що задаються одночасно, 
не обмежені. Після вказівки кордону штрихування на екрані 
з’являється її фантом, що дозволяє контролювати правильність 
завдання областей і параметрів штрихування. Коли всі потрібні 
області будуть заштриховані, натисніть кнопку «Создать объект». 
Штрихування буде зафіксована в документі, і система буде очікувати 
вказівки кордонів для наступної штрихування. 

«Задание границ штриховки» 
Ви можете виділити об’єкти, що обмежують штрихування, 

перед викликом команди. У цьому випадку після виклику команди на 
екрані з’явиться запит на використання виділених об’єктів в якості 
кордону штрихування. Для підтвердження натисніть кнопку «Да», і 
система відразу ж побудує штрихування (якщо це можливо). Якщо 
об’єкти не були виділені або ви відмовилися від їх використання, 
вкажіть точку всередині області, яку потрібно заштрихувати. Система 
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визначить найближчі кордони, всередині яких вказана точка, і побудує 
фантом штрихування. Дуже часто на розрізах і перетинах тіло однієї і 
тієї ж деталі виявляється представленим у вигляді кількох які 
з’єднуються замкнутих областей. Штрихування цих областей повинна 
бути єдиним об’єктом (тобто кордону всіх областей повинні бути 
вказані як кордони однієї штрихування) це забезпечить однаковість 
параметрів штрихування всередині них і полегшить її подальше 
редагування. Вказівка точки всередині області є  способом завдання 
кордону штрихування. Можливо також формування кордонів 
штрихування вручну і по стрілці. Ці способи докладно описані нижче. 
Крім того, можливе зазначення в якості кордонів штрихування 
існуючих геометричних об’єктів. Для цього служать команди 
«Добавить границу» і «Исключить границу» в контекстному меню. 
Кожна з них викликає підменю з переліком способів вказівки об’єктів. 

«Ручное рисование границ» 
Ручне малювання кордонів - завдання вручну кордону області 

для виконання операції. Намальовані таким чином кордону 
відображаються на екрані тільки до завершення команди. Для 
переходу в режим ручного малювання кордонів натисніть кнопку 
«Ручное рисование границ». 

Послідовно вказуйте вершини ламаної, яка обмежує область. 
перемикачі групи «Режим» дозволяють управляти замиканням 
ламаної. Ви можете змінювати положення вершин ламаної 
безпосередньо в процесі побудови. Для цього натисніть кнопку 
«Редактировать точки». Підведіть курсор до будь-якої характерній 
точці (вони відображаються у вигляді чорних квадратиків). Форма 
курсору зміниться - він перетвориться в чотиристоронню стрілку. 
Змініть положення характерних точок будь-яким способом або 
видаліть непотрібні точки. Ви також можете створити характерні 
точки. Для цього клацніть мишею на потрібному ланці. Воно буде 
розбито на дві частини нової вершиною, розташованою в зазначеній 
точці. Ви можете «перетягнути» її в будь-яке місце. Для виходу з 
режиму редагування точок відіжміть кнопку «Редактировать точки». 
Закінчівші малювання кордону, натисніть кнопку «Создать объект». 
Для відмови від ручного малювання кордону натисніть клавішу <Esc> 
або кнопку «Прервать команду».  

«Обход границы по стрелке». 
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Обхід кордону по стрілці - завдання кордону області для 
виконання будь-якої операції послідовним обходом пересічні між 
собою геометричних об’єктів. Для переходу в режим обходу кордону 
по стрілці натисніть кнопку «Обход границы по стрелке». Набір 
елементів управління на панелі властивостей зміниться. Вкажіть точку 
поблизу геометричного об’єкта, з якого потрібно почати обхід 
контуру. На екрані з’явиться фантомне зображення першої ділянки 
контуру (поверх базового елементу) і стрілка, що показує 
запропоноване системою напрямок подальшого руху. 

 
Лекція 3 

Створення розмірів  
 

КОМПАС-3D дозволяє створити в графічному документі будь-
який з передбачених стандартом варіантів розмірів. Можливо 
прославлення декількох типів лінійних, кутових, радіальних, а також 
діаметрального, розміру висоти і розміру дуги. [6, 7] 

Команди створення розмірів згруповані в меню «Инструменты-
Размеры», а кнопки для виклику команд - на панелі «Размеры». 

Загальна послідовність дій при проставлені більшості розмірів 
наступна: 

1. Виклик команди створення розміру потрібного типу. 
2. Вказівка об’єктів (об’єкта), до яких потрібно проставити 

розмір. 
3. Налаштування зображення розміру за допомогою вкладок 

панелі властивостей. 
4. Редагування (при необхідності) розмірного напису завдання її 

положення. 
Налаштування властивостей розмірів здійснюється за 

допомогою полів на вкладці «Размер». Рис. 3.1. 
 

 
Рисунок 3.1 – Панель властивостей команди «Размер» 

 
Налаштування параметрів здійснюється на вкладці 

«Параметры» панелі властивостей. Введення (редагування) тексту 
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розмірного напису виробляється в діалозі, який викликається 
клацанням миші в поле «Текст» на вкладці «Размер». При заповненні 
полів діалогу є головне меню діалогу. Воно містить команди 
редагування і форматування тексту. Ці команди використовуються так 
само, як і при роботі в текстовому редакторі. У процесі формування 
розмірного напису її поточний зовнішній вигляд відображається в 
полі «Текст» на вкладці «Размер» панелі властивостей. 

«Линейный размер» 
«Простой линейный размер»  
Щоб проставити лінійний розмір, викличте команду «Линейный 

размер». Задайте точки прив’язки розміру – т. 1 і т. 2 (точки виходу 
виносних ліній). Відредагуйте розмірного напису і виберіть параметри 
відтворення розміру. Потім задайте точку, що визначає положення 
розмірної лінії т. 3. Якщо вибрано ручне розміщення розмірного 
напису, то її положення також визначається точкою т. 3. Якщо 
вибрано розміщення розмірного напису на полиці, то точка т. 3 
визначає не тільки положення розмірної лінії, а й початок лінії-
виноски. В цьому випадку для завдання положення тексту необхідно 
задати точку початку полки т. 4. За замовчуванням розмірна лінія 
паралельна лінії, що проходить через точки прив’язки розміру. При 
цьому на вкладці «Размер» панелі властивостей активний перемикач 
«Параллельно объекту». Щоб побудувати горизонтальний або 
вертикальний розмір, активізуйте відповідний перемикач. 

«Указание объекта для простановки размера» 
Іноді буває важко вказати точки прив’язки розміру (наприклад, 

якщо поруч з цими точками розташовані інші примітиви). У цих 
випадках можна вказати сам об’єкт для автоматичного визначення 
точок прив’язки розміру. Для цього натисніть кнопку «Выбор 
базового объекта» або викличте з контекстного меню однойменну 
команду. Потім вкажіть потрібний об’єкт. Його початкова і кінцева 
точки будуть визначені автоматично і використані в якості точок 
прив’язки створюваного розміру (т. 1 і т. 2). Базовим об’єктом може 
бути відрізок (в тому числі ланка ламаної і сторона багатокутника), 
дуга або сплайн. 

«Линейный размер с обрывом» 
Щоб проставити лінійний розмір з обривом, викличте команду 

«Линейный размер с обрывом». Вкажіть відрізок, від якого потрібно 
проставити розмір з обривом. Введіть текст розмірного напису. Потім 
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задайте точку т. 3, що визначає положення розмірної лінії і її довжину. 
Якщо вибрано розміщення розмірного напису на полиці, задайте 
точку початку полки т. 4. 

Побудова розміру з обривом має такі особливості: 
Текст розмірного напису вводиться тільки вручну. 
Якщо розмірна напис розташована на полиці, то її лінія-виноска 

починається від середини розмірної лінії. 
«Линейный размер от отрезка до точки» 
Щоб побудувати лінійний розмір між двома геометричними 

елементами відрізком і довільної точкою (в тому числі характерною 
точкою іншого графічного об’єкта), викличте команду «Линейный 
размер от отрезка до точки». Вкажіть відрізок, від якого 
проставляється розмір. Виносні лінії розміру будуть паралельні цьому 
відрізку, а один з його кінців буде першою точкою прив’язки розміру. 

Задайте точку, до якої проставляється розмір, - другу точку 
прив’язки розміру т. 2. Відредагуйте розмірного напису і виберіть 
параметри відтворення розміру. Потім задайте точку т. 3, що визначає 
положення розмірної лінії і тексту. Той кінець відрізка, ближче до 
якого виявиться розмірна лінія, буде прийнятий за першу точку 
прив’язки розміру т. 1. Якщо вибрано розміщення розмірного напису 
на полиці, задайте точку початку полки т. 4. 

«Линейный размер от общей базы» 
Щоб побудувати групу лінійних розмірів із загальною базою, 

викличте команду «Линейные размеры от общей базы». Задайте 
першу точку прив’язки т. 1. Вона буде спільною для групи 
створюються розмірів. Задайте другу точку прив’язки т. 2 для 
першого розміру групи. Відредагуйте розмірного напису і виберіть 
параметри відтворення розміру. Задайте точку, що визначає 
положення розмірної лінії т. 3. Якщо вибрано розміщення розмірного 
напису на полиці, задайте точку початку полки т. 4. Послідовно 
задайте точки т. 2, т. 3 (і т. 4) для інших розмірів групи. на вкладці 
«Размер» панелі властивостей знаходиться група перемикачів «Тип», 
за допомогою якої можна встановити орієнтацію кожного з 
створюваних розмірів (вертикальний або горизонтальний). Щоб 
перейти до створенні групи розмірів від іншої бази, расфіксуйте 
першу базову точку (поле т. 1 на вкладці «Размер» панелі 
властивостей) і задайте її нове положення.  

«Цепной линейный размер» 
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Щоб побудувати ланцюг лінійних розмірів, викличте команду 
«Цепной линейный размер». Задайте першу точку прив’язки розміру 
т. 1. Задайте другу точку прив’язки розміру т. 2. Група розмірів, 
побудована за допомогою цієї команди, не є єдиним об’єктом це 
кілька простих лінійних розмірів, перші точки прив’язки яких 
збігаються. Тому, якщо у всіх розмірів групи повинні бути однакові 
параметри (наприклад, розташовані на полиці написи або стрілки 
певного типу), необхідно після настройки першого розміру включити 
опцію «По умолчанию». Задайте точку, що визначає положення 
розмірної лінії т. 3. Це положення буде однаковим для всіх розмірів 
ланцюга. Якщо вибрано розміщення розмірного напису на полиці, 
задайте точку початку полки т. 4. Послідовно задайте точки т. 2 (і т. 4) 
для інших розмірів ланцюга. Щоб перейти до проставлення 
наступного ланцюгового розміру, расфіксуйте першу точку прив’язки 
ланцюга (поле т1 на вкладці «Размер» панелі властивостей) і задайте 
її нове положення. 

«Размер дуги» 
Щоб побудувати розмір, що характеризує довжину дуги кола, 

викличте команду «Размер дуги окружности». Вкажіть дугу. На 
вкладці «Размер» панелі властивостей знаходиться група перемикачів 
«Тип», за допомогою якої можна задати напрямок виносних ліній від 
центру або паралельно радіусу, проведеному в середину дуги. Якщо 
кут розчину дуги більше 180 °, можливе створення розміру тільки з 
виносними лініями від центру. Потім задайте точку, що визначає 
положення розмірної лінії т. 3. Відредагуйте розмірного напису і 
виберіть параметри відтворення розміру. Символ дуги проставляється 
над номіналом розміру автоматично. На вкладці «Параметры» панелі 
властивостей знаходиться опція «Указатель от текста к дуге». 
Увімкніть її, якщо потрібно з’єднати покажчиком дугу і текст 
відноситься до неї розміру. Це може знадобитися, наприклад, при 
створенні розмірів концентричних дуг з однаковим розчином і 
початковим кутом. Якщо вибрано розміщення розмірного напису на 
полиці, задайте точку початку полки т. 4. 

«Размер высоты» 
Щоб побудувати розмір висоти, викличте команду «Размер 

высоты». На панелі властивостей знаходиться список, що 
розкривається «Тип», за допомогою якого можна вибрати розмір 
потрібного призначення.  
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«Для вида спереди или разреза» 
Задайте точку т. 0, від якої потрібно відраховувати значення 

висот (точку нульового рівня). Задайте точку прив’язки т. 1, що 
визначає положення рівня. Система автоматично розраховує значення 
висоти зазначеної точки відносно точки т. 0 (розрахунок проводиться 
в метрах з точністю до однієї десятої). Ви можете відредагувати 
автоматично встановлене значення, а також налаштувати параметри 
написи. Для цього клацніть мишею в полі «Текст» на панелі 
властивостей. На екрані з’явиться діалог завдання напису. При 
створенні розміру висоти на вигляді зверху можливий тільки ручне 
введення тексту. Для формування розміру висоти з лінією-винесенням 
задайте точку т. 1 (в ній буде починатися лінія-виноска), а потім 
точку, що визначає положення розмірного напису т. 2. Для 
формування розміру висоти безпосередньо на зображенні задайте 
точку, що визначає положення розмірного напису т. 2. 

«Диаметральный размер» 
Щоб побудувати діаметральний розмір, викличте команду 

«Диаметральный размер». Вкажіть коло. Розмірна лінія може бути 
повна або з обривом. Для вибору потрібного варіанта скористайтеся 
групою перемикачів «Тип» на вкладці «Размер» панелі властивостей. 
Відредагуйте розмірний напис і виберіть параметри відтворення 
розміру. Якщо вибрано автоматичне або ручне розміщення розмірного 
напису, задайте точку т. 1, що визначає положення розмірної лінії і 
напису. Якщо вибрано розміщення розмірного напису на полиці, 
задайте точку початку полки т. 2. 

«Радиальный размер» 
«Простой радиальный размер» 
Щоб побудувати радіальний розмір, викличте команду 

«Радиальный размер». Вкажіть коло або дугу окружності, яку 
потрібно оброзмірити. Відредагуйте розмірного напису і виберіть 
параметри відтворення розміру. Якщо вибрано автоматичне або ручне 
розміщення розмірного напису, задайте точку т. 1, що визначає 
положення розмірної лінії. Якщо вибрано розміщення розмірного 
напису на полиці, задайте точку початку полки т. 2. Радіальний розмір 
може бути проставлений від центру або немає від центру кола (дуги). 
В обох випадках розмірна лінія належить прямій, що проходить через 
центр кола. Відмінність полягає в наступному. Якщо розмір 
проставлений від центру, то довжина його розмірної лінії не може 



 44 

бути менше радіуса. Якщо розмір проставлений немає від центру, то 
довжина розмірної лінії може бути будь-якою. Для вибору потрібного 
варіанта скористайтеся групою перемикачів «Тип» на вкладці 
«Размер» панелі властивостей. 

«Радиальный размер с изломом» 
Радіальний розмір зі зламом використовується, коли потрібно 

образмірити дугу дуже малої кривизни. В цьому випадку розмірна 
лінія є ламаною, причому то її ланка, яке закінчується розмірної 
стрілкою, збігається з істинним радіусом, проведеним в обрану точку 
дуги. Щоб побудувати радіальний розмір зі зламом, викличте команду 
«Радиальный размер с изломом». Вкажіть коло або дугу окружності, 
яку потрібно образмірити. Відредагуйте розмірний напис. Задайте 
положення фіктивного центру кола (розташованого ближче до дуги, 
ніж фактичний центр). 

«Угловые размеры» 
Для створення кутових розмірів всіх типів потрібно вказувати 

базові прямолінійні об’єкти (далі «базові відрізки»), які є сторонами 
кута. В якості базового прямолінійного об’єкта можна 
використовувати відрізок, ланка ламаної або сторону багатокутника. 

«Простой угловой размер» 
Щоб проставити простий кутовий розмір, викличте команду 

«Угловой размер». Вкажіть перший базовий об’єкт. Одна з його 
кінцевих точок буде прийнята за першу точку прив’язки створюваного 
розміру т. 1. Потім вкажіть другий базовий об’єкт. Одна з його 
кінцевих точок буде другою точкою прив’язки розміру т. 2. 
Відредагуйте розмірного напису і виберіть параметри відтворення 
розміру. Задайте точку т. 3, що визначає положення розмірної лінії і 
написи. Ті кінці базових відрізків, ближче до яких виявиться розмірна 
лінія, будуть прийняті за точки прив’язки розміру. Якщо вибрано 
ручне розміщення розмірного напису, то її положення також 
визначається точкою т. 3. Якщо вибрано розміщення розмірного 
напису на полиці, то точка т. 3 визначає не тільки положення 
розмірної лінії, а й початок лінії-виноски. В цьому випадку для 
завдання положення тексту необхідно задати точку початку полиці т. 
4. Орієнтація новоствореного кутового розміру визначається 
системою автоматично. Якщо цей кут гострий, в групі «Тип» на 
вкладці «Размеры» стає активним перемикач «На острый угол», якщо 
тупий – перемикач «На тупой угол». При необхідності за допомогою 
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вказаних перемикачів ви можете змінити запропонований системою 
спосіб створення, в тому числі включити проставлення кута більше 
180 ° (автоматичний вибір цього варіанту неможливий). [6, 7] 

«Угловой размер от общей базы» 
Щоб побудувати групу кутових розмірів із загальною базою, 

викличте команду «Угловой размер от общей базы». Вкажіть перший 
базовий відрізок, загальний для групи створюються розмірів. Вкажіть 
другий базовий відрізок для першого розміру групи. Відредагуйте 
розмірного напису і виберіть параметри відтворення розміру. Задайте 
точку, що визначає положення розмірної лінії т. 3. Якщо вибрано 
розміщення розмірного напису на полиці, задайте точку початку 
полки т. 4. Послідовно вкажіть другі базові відрізки, точку т. 3 (і т. 4) 
для інших розмірів групи. Група розмірів, побудована за допомогою 
команди «Угловой от общей базы», не є єдиним об’єктом - це кілька 
простих кутових розмірів, перші базові відрізки яких збігаються. 
Тому, якщо у всіх розмірів групи повинні бути однакові параметри 
(наприклад, розташовані на полиці написи або стрілки певного типу), 
необхідно після настройки першого розміру включити опцію «По 
умолчанию». Щоб перейти до проставлення групи розмірів від іншої 
бази, натисніть кнопку «Указать заново» і вкажіть новий базовий 
відрізок. 

«Цепной угловой размер» 
Щоб побудувати ланцюг кутових розмірів, викличте команду 

«Цепной угловой размер». Вкажіть перший базовий відрізок. Потім 
вкажіть другий базовий відрізок. Відредагуйте розмірний напис і 
виберіть параметри відтворення розміру. Задайте точку, що визначає 
положення розмірної лінії т. 3. Це положення буде однаковим для всіх 
розмірів ланцюга. Якщо вибрано розміщення розмірного напису на 
полиці, задайте точку початку полиці т. 4. Послідовно вкажіть другий 
базовий відрізок (і точку т. 4) для інших розмірів ланцюга. Всі базові 
відрізки, які вказуються для побудови ланцюгового кутового розміру, 
повинні проходити через одну точку - центр кола, що містить розмірні 
лінії. Група розмірів, побудована за допомогою команди «Цепной 
угловой размер», не є єдиним об’єктом - це ланцюг простих кутових 
розмірів, складена за певними правилами (перший базовий відрізок 
кожного наступного розміру збігається з другим базовим відрізком 
попереднього; розмірні лінії розташовані на одному колі). Тому, якщо 
у всіх розмірів ланцюга повинні бути однакові параметри (наприклад, 
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розташовані на полиці написи або стрілки певного типу), необхідно 
після настройки першого розміру включити опцію «По умолчанию». 
Щоб перейти до створення наступного ланцюгового розміру, 
натисніть кнопку «Указать заново» і вкажіть новий базовий відрізок. 

«Угловой размер с обрывом» 
Щоб проставити кутовий розмір з обривом, викличте команду 

«Угловой размер с обрывом». Вкажіть відрізок, від якого потрібно 
проставити розмір. Потім вкажіть вісь симетрії розміру будь-який 
відрізок, ланка ламаної, сторону багатокутника або допоміжну пряму. 
Задайте точку т. 3, що визначає положення розмірної лінії і її 
довжину. Відредагуйте розмірного напису і виберіть параметри 
відтворення розміру. Якщо вибрано розміщення розмірного напису на 
полиці, задайте точку початку полки т. 4. Лінія-виноска буде 
починатися від середини розмірної лінії. 

Команди створення позначень згруповані в меню 
«Инструменты-Обозначения», а кнопки для виклику команд на 
панелі «Обозначения». Всі команди введення позначень, крім команди 
«Обозначение центра» доступні, тільки якщо в документі вже є які-
небудь геометричні об’єкти. Будь-яке позначення включає в себе крім 
графічної інформації (зображення самих знаків, лінії-виноски, стрілки 
і т.п.) текстову інформацію. Так, технологічні позначення можуть 
містити різні відомості про спосіб та результат обробки поверхні, 
позначення виносного елемента містить вказівку на відповідне 
зображення. За замовчуванням текст позначення має параметри 
(висоту, колір, накреслення і т.п.), які найбільш часто 
використовуються для написів відповідного типу. Під час введення 
кожної конкретної написи ви можете змінити ці параметри за 
допомогою елементів управління, розташованих на вкладці 
«Форматирование» панелі властивостей. Можливості роботи з 
написами, що мають параметри за замовчуванням, відрізняються від 
можливостей роботи з написами, параметри яких були змінені при їх 
введенні або редагуванні.  

 
 

 
Лекція 4 

Створення позначень 
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Відображення написів першої групи можна одночасно змінити, 
змінивши налаштування текстів для поточного документа. Написи ж 
другої групи постійно зберігають встановлені вручну характеристики. 
Щоб налаштувати відображення таких написів, необхідно 
індивідуальне редагування кожної з них. Залежно від того, який із 
способів роботи з написами передбачається використовувати частіше, 
ви можете застосовувати ручну настройку параметрів тексту чи ні. До 
складу написів можуть входити різні спеціальні знаки, символи, дроби 
та інші вставки. Для формування в тексті спеціальних об’єктів 
служать елементи управління, розташовані на вкладці «Вставка» 
панелі властивостей. 

«Шероховатость» 
Щоб створити позначення шорсткості поверхні, викличте 

команду «Шероховатость». Вкажіть базовий об’єкт для нанесення 
позначення шорсткості (контур деталі, виносну лінію розміру тощо). 
За замовчуванням формується позначення шорсткості поверхні, спосіб 
обробки якої не встановлюється. При цьому в групі «Тип» на вкладці 
«Знак» панелі властивостей активний перемикач «Без указания вида 
обработки». Для створення позначення шорсткості поверхні, 
утвореної з вилученням або без вилучення шару матеріалу, 
активізуйте відповідний перемикач в зазначеній групі. Введіть текст 
позначення і налаштуйте його. Задайте точку, що визначає положення 
знака. Якщо вибрано розміщення позначення шорсткості на полиці, то 
точка визначає початок лінії-виноски. В цьому випадку для завдання 
положення знака необхідно задати точку початку полки т. 1. Якщо в 
позначенні шорсткості потрібно вказати тільки параметр шорсткості, 
викличте контекстне меню в поле «Текст» на вкладці «Знак». 
Виберіть потрібний параметр і його значення. Якщо в позначенні 
шорсткості повинні міститися додаткові відомості, викличте діалог 
введення написи спеціального знака. Для цього клацніть в поле 
«Текст» лівою кнопкою миші. У діалозі показано позначення 
шорсткості і структура напису. Введіть потрібний текст. Для 
прискорення введення різних частин написи можна застосовувати для 
користувача меню. Подвійне клацання мишею в будь-якому полі 
введення тексту в діалозі викликає відповідне для користувача меню. 
У першому полі таке меню містить параметри шорсткості Rа, Rz і Rmаx 
і їх значення. У другому полі - назви способів обробки поверхні. У 
третьому - значення базових довжин. І, нарешті, в четвертому - 
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найменування напрямків нерівностей. При виборі будь-якого з 
найменувань («Довільний», «Радіальне» і т.д.) в позначенні 
шорсткості розміщується відповідне умовне позначення. Виконайте 
необхідні налаштування тексту встановлені за замовчуванням (висоту, 
розмір символів і т.п.). Завершивши введення і форматування текстів 
у полях, натисніть кнопку «OK» діалогу. Щоб змінити отрисовку 
позначення шорсткості поверхні, активізуйте вкладку «Параметры» 
панелі властивостей. 

«Линия-выноска» 
Щоб створити довільну лінію-виноску, викличте команду 

«Линия-выноска». Задайте початкову точку лінії-виноски. Задайте 
точку початку полки т. 1. Потім задайте інші точки. Їх кількість не 
обмежена. Введіть напис на лінії-виносці і налаштуйте його. На екрані 
відображається фантом створюваної лінії-виноски. Ви можете 
відредагувати або видалити будь-який зі створюваних ліній-виносок, 
не виходячи з команди. Щоб зафіксувати зображення, натисніть 
кнопку «Создать объект». Іноді напис складається тільки з великої 
літери російського алфавіту, розташованої на полиці лінії-виноски. В 
цьому випадку викличте контекстне меню в поле «Текст» на вкладці 
«Знак» панелі властивостей і виберіть з нього потрібний символ. 
Якщо потрібно ввести більш складну напис, викличте діалог введення 
тексту. Для цього клацніть лівою кнопкою миші в поле «Текст» на 
вкладці «Знак» панелі властивостей. Введіть потрібний текст. 
Подвійне клацання мишею в першому полі введення тексту в діалозі 
викликає користувача меню, що містить великі літери російського 
алфавіту. Подвійне клацання в інших полях дозволяє перейти до 
вставки текстового шаблону. Виконайте необхідні налаштування 
тексту (висоту, розмір символів і т.п.). Завершивши введення і 
форматування текстів у полях, натисніть кнопку «OK» діалогу. Щоб 
змінити лінію-виноску, активізуйте вкладку «Параметры» панелі 
властивостей. 

Обозначение позиции 
Щоб створити лінію-виноску для створення позначення позиції, 

викличте команду «Обозначение позиции». Задайте початкову точку 
(першу точку, на яку вказує позиційна лінія-виноска). Задайте точку 
початку полки т. 1. В полі «Текст» на вкладці «Знак» панелі 
властивостей відображається пропонована системою напис - номер 
позиції. Якщо необхідно, ви можете змінити номер і його 
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накреслення, а також створити додаткові полки з номерами позицій. 
Налаштуйте параметри позиційної лінії-виноски. На екрані 
відображається фантом створюваного позначення. Ви можете змінити 
його конфігурацію, не виходячи з команди так само, як при створенні 
лінії-виноски. Щоб зафіксувати зображення, натисніть кнопку 
«Создать объект». Для виклику діалогу введення тексту клацніть 
лівою кнопкою миші в поле «Текст» на вкладці «Знак» панелі 
властивостей. У діалозі показана структура написи позначення 
позиції. Кнопки зі стрілками праворуч від поля введення тексту 
дозволяють «гортати» список номерів позицій в будь-якому напрямку. 
Щоб створити новий рядок, натисніть клавішу <Enter>. Виконайте 
необхідні налаштування тексту (висоту, розмір символів і т.п.). 
Завершивши введення і форматування тексту, натисніть кнопку «OK» 
діалогу. 

«База» 
Щоб створити позначення базової поверхні, викличте команду 

«База». Вкажіть об’єкт, який зображає базовий елемент (контур 
деталі, осьову лінію і т.п.). Задайте точку підстави трикутника, що 
позначає базу. При цьому в групі «Тип» на панелі властивостей 
активний перемикач «Перпендикулярно опорному элементу». Якщо 
потрібно створити подібне позначення, активізуйте перемикач 
«Произвольное расположение». В полі «Текст» на панелі 
властивостей відображається пропонована системою буква для 
позначення бази. Якщо необхідно, ви можете змінити як символ, так і 
його накреслення. Вкажіть точку т. 1, що визначає положення рамки з 
написом. Якщо задана точка не належать обраного об’єкта, то 
становище знака буде визначатися проекцією зазначеної точки на 
об’єкт. Для точного позиціонування курсору скористайтеся 
прив’язками. Якщо потрібно змінити запропоновану системою букву, 
викличте контекстне меню в поле «Текст» на вкладці «Знак панелі 
властивостей і виберіть потрібний символ. Якщо потрібно змінити не 
тільки символ, але і його параметри, або ввести новий текст, викличте 
діалог введення написи спеціального знака. Для цього клацніть в поле 
«Текст» лівою кнопкою миші. Подвійне клацання мишею в поле 
введення діалогу викликає користувача меню з великими літерами 
українського алфавіту. Виконайте необхідні налаштування тексту 
(висоту, розмір символів тощо). Завершивши введення і форматування 
текстів у полях, натисніть кнопку «OK» діалогу. 
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«Допуск формы» 
Щоб створити позначення допуску форми і розташування 

поверхні, викличте команду «Допуск формы». Задайте точку вставки 
рамки допуску. За замовчуванням в обрану точку поміщається лівий 
нижній кут рамки. При цьому в списку «Базовая точка» на панелі 
властивостей обраний варіант «Слева внизу». Щоб змінити положення 
рамки щодо точки вставки, розгорніть вказаний список і виберіть 
потрібний рядок. Щоб рамка була розташована вертикально, 
включите опцію «Вертикально» на панелі властивостей. Сформуйте 
таблицю допуску. Способи та порядок її створення розглянуті нижче. 
Створіть необхідну кількість відгалужень зі стрілками або 
трикутниками. На екрані відображається фантом створюваного 
позначення. Ви можете змінити його конфігурацію, не виходячи з 
команди так само, як при створенні лінії-виноски. Щоб зафіксувати 
зображення, натисніть кнопку «Создать объект». 

«Формирование таблицы допуска» 
Існує два способи формування таблиці допуску форми і 

розташування поверхні: 
• напівавтоматичний, 
• ручний. 
 
Щоб створити таблицю допуску в «напівавтоматичному» 

режимі, активізуйте перемикач «Таблица» на панелі властивостей. На 
екрані з’явиться діалог введення написи і вибору параметрів 
позначення допуску. розгорніть список «Знак» і виберіть позначення 
допуску потрібного типу. Введіть числове значення допуску, 
позначення першої і другої баз. Для прискорення введення можна 
застосовувати для користувача меню. Подвійне клацання мишею в 
будь-якому полі введення тексту в діалозі викликає відповідне для 
користувача меню. Завершивши введення, натисніть кнопку «ОК» 
діалогу. Система автоматично створить таблицю для позначення 
допуску і заповнить її вибраними символами і значеннями. Щоб 
сформувати таблицю допуску в ручному режимі, клацніть в поле 
«Текст» на панелі властивостей. На екрані з’явиться діалог введення 
тексту позначення допуску форми і розташування. Він містить поки 
тільки одне відділення. Щоб сформувати таблицю потрібної 
структури, скористайтеся елементами управління на вкладці 
«Таблица» панелі властивостей. Створіть таблицю потрібної 
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структури. Введіть текст в осередку створеної таблиці. При цьому 
зручно вибирати значення і символи з призначених для користувача 
меню, що викликаються подвійним клацанням миші в осередку. 
Завершивши формування та форматування таблиці допуску, натисніть 
кнопку «ОК» діалогу. 

«Стрелка направления взгляда» 
Щоб побудувати стрілку, що вказує напрямок погляду, викличте 

команду «Стрелка взгляда». Задайте початкову точку стрілки. Зі 
стрілкою строго вертикально або горизонтально, зручно створювати в 
режимі ортогонального креслення. Для його включення і виключення 
служить кнопка «Ортогональное черчение» на панелі поточного 
стану, а також клавіша <F8>. Щоб тимчасово перейти в режим 
ортогонального креслення, натисніть і утримуйте <Shift>. Задайте 
точку т. 2, визначає напрямок стрілки. Потім задайте точку т. 3, що 
визначає положення напису. В полі «Текст» відображається 
пропонована системою буква для позначення виду по стрілці. Якщо 
необхідно, ви можете змінити як сам символ, так і його накреслення. 
На екрані відображається фантом створюваного позначення. Щоб 
зафіксувати зображення, натисніть кнопку «Создать объект». 

«Линия разреза» 
Щоб створити лінію розрізу або перетину, викличте команду 

«Линия разреза». Задайте початкову (розташовану ближче до 
зображення вироби) точку лінії розрізу. Лінію розрізу, сегменти якої 
перпендикулярні один одному (наприклад, при оформленні ступеневої 
розрізу), зручно створювати в режимі ортогонального креслення. Щоб 
вибрати, з якого боку від лінії розрізу повинні розташовуватися 
стрілки, активізуйте один з перемикачів групи «Тип». В полі «Текст» 
відображається пропонована системою буква для позначення розрізу 
або перетину. Якщо необхідно, ви можете змінити як сам символ, так і 
його накреслення. На екрані відображається фантом створюваного 
позначення. Ви можете змінити його конфігурацію, не виходячи з 
команди так само, як при створенні лінії-виноски. Щоб зафіксувати 
зображення, натисніть кнопку «Создать объект». 

«Выносной элемент» 
Щоб створити позначення виносного елемента, викличте 

команду «Выносной элемент». Задайте точку центру контуру, що 
обмежує внесений елемент. Задайте розміри. Налаштуйте позначення 
виносного елемента. В полі «Текст» відображається пропонована 
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системою буква для позначення виносного елемента. Якщо необхідно, 
ви можете змінити як сам символ, так і його накреслення. Задайте 
точку початку полки т. 2. 

«Обозначение центра» 
Щоб створити позначення центру, викличте команду 

«Обозначение центра». За замовчуванням позначення центру 
формується у вигляді двох пересічних вісей. При цьому в групі «Тип» 
на панелі властивостей активний перемикач «Две оси». Щоб створити 
«умовне позначення» центру або «одну вісь», активізуйте відповідний 
перемикач. Якщо потрібно сформувати позначення центру 
вісесиметричного об’єкта (кола, дуги кола, еліпса, дуги еліпса, 
прямокутника, правильного багатокутника), вкажіть цей об’єкт. Якщо 
вказано еліпс, дуга еліпса, прямокутник або правильний багатокутник, 
позначення центру негайно фіксується. Кут нахилу позначення при 
цьому визначається автоматично. Якщо вказано коло або його дуга, то 
для фіксації позначення центру необхідно також вказати кут його 
нахилу. 

«Ввод и редактирование текста и таблиц». 
«Текст, выбор шрифта и установка его параметров» 
При створенні різного роду конструкторсько-технологічної 

документації, яка оформлюється відповідно до вимог ЕСКД, 
використовуються стандартні креслярські шрифти (саме вони 
використовуються в поставляються разом з системою стилях тексту). 
У режимі роботи з текстом назву поточного шрифту і приклад його 
накреслення відображаються у відповідних полях панелі 
властивостей. Щоб задати параметри поточного шрифту, викличте 
команду «Шрифт». На екрані з’явиться діалог, що дозволяє 
встановити параметри поточного шрифту. Ці ж параметри шрифту 
можна налаштувати окремо, користуючись елементами 
інструментальної панелі «Форматирование» або вкладки 
«Форматирование» панелі властивостей. 

«Выделение фрагментов текста» 
Щоб поширити дію будь-якої команди на деяку частину тексту 

(наприклад, при завданні висоти символів), потрібно попередньо 
виділити цю частину. Щоб виділити довільний фрагмент тексту, 
встановіть покажчик миші в початок цього фрагмента, натисніть ліву 
кнопку миші і переміщайте виділення в потрібному напрямку, не 
відпускаючи кнопки. Символи виділеного тексту відображаються 
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інверсним кольором. Виділити один рядок можна за допомогою 
подвійного клацання на ній лівою кнопкою миші. Можна також 
виділяти текст за допомогою клавіатури. Встановіть курсор в те місце, 
звідки ви хочете розпочати виділення, натисніть клавішу <Shift> і, не 
відпускаючи її, натискайте клавіші зі стрілками для виділення в 
потрібному напрямку. Для виділення всього тексту викличте команду 
«Выделить все». Щоб скасувати виділення, клацніть лівою кнопкою 
миші в будь-якому місці поточного вікна або натисніть одну з клавіш 
управління курсором. 

«Форматирование текста» 
Текстові абзаци мають ряд параметрів, які обумовлюють їх 

зовнішній вигляд. До параметрів абзацу відносяться: 
• крок рядків; 
• лівий і правий відступи; 
• інтервали перед абзацом і після абзацу; 
• спосіб вирівнювання тексту: 
- по лівій межі; 
- по центру; 
- по правій межі; 
- по всій ширині в межах тексту; 
• параметри табуляції. 
 
Ці параметри притаманні кожному абзацу та в будь-який час 

можуть бути змінені. Крім того, весь абзац або деяким його 
фрагментами можна призначити певні параметри шрифту. 
Перераховані параметри абзацу разом з параметрами шрифту можуть 
бути об’єднані в «Стиль текста». Стиль може бути налаштований 
один раз і збережений, а потім багаторазово використаний для 
швидкого форматування документів. Можливо, при оформленні 
документів вам досить часто доводиться використовувати різні 
параметри шрифтів і абзаців. Щоб під час введення тексту не 
відволікатися на їх налаштування, рекомендується набрати весь 
документ основним шрифтом в єдиному стилі. Потім, виділяючи 
потрібні абзаци або інші фрагменти тексту, можна задати для них 
необхідні параметри шрифту та абзацу або призначити їм певні стилі 
тексту. 

«Изменение параметров абзаца» 



 54 

Грамотна настройка параметрів абзаців дозволяє надати 
текстовому документу виразність і зробити його більш зручним для 
сприйняття. Щоб змінити поточні параметри абзацу, викличте 
команду «Параметры абзаца». На екрані з’явиться діалог, що 
дозволяє встановити параметри поточного абзацу. 

«Таблицы» 
Текстовий процесор КОМПАС-3D надає різноманітні 

можливості створення і редагування різних таблиць як в графічних, 
так і в текстових документах. В цілому прийоми роботи з таблицями 
однакові. Основні команди роботи з таблицями згруповані в меню 
«Таблица», а кнопки для їх виклику на панелі «Таблицы и границы». 
Крім того, виклик команд можливий за допомогою перемикачів, 
розташованих на вкладці «Таблица» панелі властивостей. Під час 
введення тексту в осередку таблиці ви можете застосовувати всі 
прийоми форматування. Існуючу таблицю можна трансформувати: 
додавати або видаляти стовпці і рядки, розділяти або зливати 
осередки, змінювати розміри і тип обрамлення осередків. Створену 
типову таблицю (наприклад, таблицю параметрів зубчастого 
зачеплення) можна зберегти в окремому файлі, а потім вставляти в 
нові документи. 

Всі описані нижче прийоми роботи доступні в режимі 
редагування таблиці. Після створення нової таблиці система 
переходить в цей режим автоматично. Щоб перейти в режим 
редагування вже існуючої таблиці, слід двічі клацнути по ній мишею. 
У режимі редагування таблиця полягає в тонку рамку, а всередині 
елементів таблиці штриховими лініями показуються межі поля 
введення тексту. Введення тексту в комірку таблиці нічим не 
відрізняється від введення звичайного тексту. Для переходу в 
потрібну комірку клацніть в ній лівою кнопкою миші. Крім того, 
переміщення по осередках можливо за допомогою клавіші <Tаb>. 
Осередок, в якій знаходиться курсор, вважається поточною. Стовпець 
і рядок, яким належить ця комірка, також вважаються поточними. 
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Лекція 5 
Використання видів та шарів 

 
Вид креслення - частина графічного зображення, що 

характеризується постійністю масштабу і положення. Розбиття всієї 
графічної інформації в кресленні на блоки - види - має такі переваги: 

• стає можливим креслення в різних масштабах без перерахунку 
розмірів, так як множення на заданий коефіцієнт проводиться 
автоматично, 

• компонування креслення стає більш зручною і наочною, так як 
види можна переміщати і повертати цілком, як один об’єкт. 

Крім того, в будь-який момент роботи над кресленням ви 
можете дозволити / заборонити редагування, а також включити / 
відключити відображення на екрані тих чи інших видів. 

Створення в КОМПАС-3D креслень, що зображують вироби в 
масштабах, відмінних від 1, значно спрощується з використанням 
видів. Кожен вид має масштаб - коефіцієнт, автоматично що 
враховується при створенні об’єктів в цьому виді. Наприклад, для 
побудови відрізка, який зображує ребро довжиною 50 мм, в видах А і 
В з масштабами 1: 2 і 2: 1 відповідно, необхідно виконати одні й ті ж 
дії: поставити початкову точку відрізка, ввести в поле «Длина» на 
панелі властивостей значення 50 і вказати положення кінцевої точки. 
Результати ж цих дій будуть різні: у вигляді А з’явиться відрізок 
довжиною 25 мм, а у вигляді В - довжиною 100 мм, так як задана 
натуральна величина була помножена на різні коефіцієнти: 0,5 для 
виду А і 2 для виду В. При створенні розмірів до отриманих відрізків 
відбудеться зворотній перерахунок і автоматично певне значення буде 
дорівнювати 50 мм як у вигляді А, так і у вигляді В. Таким чином, 
щоб отримати зображення виробу в масштабі, необхідно створити в 
кресленні вид з потрібним масштабом і побудувати в ньому 
зображення, задаючи натуральні розміри об’єктів.  

Якщо згодом виявиться, що масштаб вибраний невірно, 
зображення не потрібно буде викреслювати заново. Буде потрібно 
лише зміна масштабу виду, в якому це зображення розташоване. При 
створенні нового креслення в ньому автоматично формується 
системний вид з масштабом 1:1. Параметри системного виду змінити 
неможливо. Тому, якщо в кресленні потрібно створити зображення в 
масштабі, відмінному вид 1, необхідно спочатку створити новий вид з 
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потрібним масштабом. Якщо ви використовуєте один і той же 
масштаб для більшості креслень, то створення відповідного виду в 
кожному кресленні нераціонально. В цьому випадку можна зробити 
так, щоб в кожному новому кресленні відразу створювався вид з 
необхідним масштабом. Для цього викличте команду «Сервис-
Параметры...- Новые документы - Графический документ-
Параметры листа-Вид». У правій частині діалогу, що з’явився 
включите опцію створювати новий вид і задайте масштаб виду. При 
цьому можливий як введення довільних чисел в поля, так і вибір 
стандартного значення з меню, що викликається кнопкою, 
розташованої між полями введення масштабу. Масштаб, заданий при 
налаштуванні, буде автоматично передаватися в відповідну графу 
основного напису нових креслень. 

Вид може перебувати в одному з наступних станів: 
• поточний, 
• активний, 
• фоновий, 
• погашений (невидимий). 
 
Поточний вигляд завжди єдиний в кресленні. У цьому виді 

можна виконувати будь-які операції введення, редагування і 
видалення об’єктів. Всі новостворювані об’єкти поміщаються саме в 
поточний вид. 

Активними можуть бути відразу кілька видів. Елементи 
активних видів доступні для виконання операцій редагування і 
видалення. Всі об’єкти, що містяться в активному вигляді, 
зображуються на екрані встановленим для даного виду кольором. 

Фонові види доступні тільки для виконання операцій прив’язки 
до точок або об’єктів. Ці види можна переміщати, а їх вміст 
недоступний для редагування. Всі елементи фонових видів 
зображуються на екрані однаковим стилем, який можна 
налаштовувати. Якщо об’єкти будь-якого виду не повинні 
відображатися на екрані, слід оголосити цей вид погашенням. Такі 
види не будуть відображатися на кресленні і стануть повністю 
недоступними для будь-яких операцій. 

Створення простого виду. 
Щоб створити в кресленні новий призначений для користувача 

вигляд, викличте команду «Вставка-Вид». Форма курсору зміниться, 
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він перетвориться в зображення координатних осей. Налаштуйте 
параметри нового виду і задайте його точку прив’язки. 

Налаштування параметрів видів. 
Налаштування параметрів виду проводиться за допомогою 

елементів на вкладці «Настройка» панелі властивостей. 
Щоб робота з видами була максимально зручною, КОМПАС-3D 

надає користувачеві різноманітні прийоми роботи з видами. 
Практично для кожного прийому передбачено кілька способів 
виконання. 

Ви можете призначити потрібний вид поточним в діалозі стану 
видів. Однак більш зручний спосіб вибору нового поточного виду 
використання спеціального елемента панелі «Текущее состояние». 
Коли панель розташована горизонтально, праворуч від кнопки 
«Состояния видов» відображається поле з номером поточного виду 
або його ім’ям. Щоб зробити який-небудь вид поточним, клацніть на 
стрілці поруч із полем «Текущий вид». У списку виберіть потрібний 
рядок. Крім того, ви можете ввести номер (або ім’я) потрібного виду з 
клавіатури і натиснути клавішу <Enter>. Ще одним способом 
перемикання між видами є подвійне клацання мишею на будь-якому 
об’єкті. При цьому запускається процес редагування зазначеного 
об’єкта, а вид, в якому знаходиться цей об’єкт, стає поточним. 

Щоб змінити стан існуючих видів, викличте команду «Сервис — 
Состояния видов» або натисніть кнопку «Состояния видов» на панелі 
«Текущее состояние». На екрані з’явиться діалог стану видів. Його 
елементи управління подібні елементам управління у вікні стану 
шарів. 

Виділення виду (видів) потрібно для подальшого виконання з 
ним операцій редагування, приміщення в буфер обміну, видалення і 
т.д. Виділяти можна тільки поточний і активні види. Навколо 
виділених видів відображається підсвічена прямокутна габаритна 
рамка. Вона є ознакою того, що виділені не просто окремі об’єкти 
даного виду, а весь вигляд цілком (як частина креслення). Щоб 
виділити вид, викличте команду «Выделить – Вид». 

Явне розбиття на шари не є обов’язковим для користувача. При 
створенні нового фрагмента або виду креслення КОМПАС 
автоматично формує шар з номером 0 (системний шар), в якому 
можна відразу починати роботу. 
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Для отримання інформації про стан шарів необхідно викликати 
команду «Состояния слоев» в «Строке текущего состояния». В 
результаті з’явиться вікно в якому можна переглянути стан наявних 
шарів створити нові шари і налаштувати їх. 

Шар може перебувати в одному з наступних станів: 
- поточний, 
- активний, 
- фоновий, 
- погашений (невидимий). 
 
Поточний шар завжди один і тільки один. У ньому можна 

виконувати будь-які операції по введенню, редагуванню і видалення 
елементів. Всі новостворювані об’єкти заносяться саме в цей, 
поточний, шар. Елементи поточного шару, які обрисовані на екрані 
реальними стилями ліній, точок і штриховок, які призначені в діалогах 
налаштування системи. 

Активними можуть бути відразу кілька шарів. Елементи таких 
шарів доступні для виконання операцій редагування і видалення. Всі 
об’єкти, що належать до активного шару, зображуються на екрані 
одним кольором, встановленим для даного шару в діалозі настройки 
його параметрів. Елементи фонових шарів виду доступні тільки для 
виконання операцій прив’язки до точок або елементів. Ці шари не 
можна переміщати, а їх вміст недоступний для редагування. Всі 
елементи фонових шарів виду зображуються на екрані однаковим 
стилем, який можна налаштовувати. Якщо вміст якого-небудь шару не 
повинно отрисовувати на екрані, слід оголосити його погашеним 
(невидимим). Елементи таких шарів не будуть відображатися на 
екрані і стануть повністю недоступними для будь-яких операцій. 

Створення нового шару. 
Щоб створити новий шар в поточному вигляді креслення або у 

фрагменті, виконайте наступне. 
1. Викличте команду «Состояние слоя» в «Строке текущего 

состояния». На екрані з’явиться діалог роботи з шарами. 
2. Натисніть кнопку «Новый».  
3. У який з’явився на екрані діалозі введіть номер нового шару і 

його ім’я. КОМПАС-ГРАФІК пропонує за замовчуванням перший 
вільний номер шару. Введення імені є необов’язковим, проте 
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наявність пояснень до верствам, особливо якщо їх досить багато, 
значно полегшує роботу з документом. 

4. Для того, щоб встановити колір відтворення шару в 
активному стані, натисніть кнопку «Цвет». 

5. Після введення всіх параметрів нового шару натисніть кнопку 
«ОК». Створений шар відобразиться в списку наявних шарів. 

6. Натисніть кнопку «ОК» для закриття основного діалогу 
роботи з шарами. 

Щоб змінити параметри вже існуючого шару, виконайте 
наступне. 

1. Викличте команду «Состояние слоя» в «Строке текущего 
состояниия». На екрані з’явиться діалог роботи з шарами. 

2. Виберіть в списку ім’я шару і натисніть кнопку 
«Параметры». 

3. У який з’явився на екрані діалозі змініть назву шару. Номер 
шару буде недоступний для редагування. Щоб змінити колір 
відтворення шару в активному стані, натисніть кнопку «Цвет». 

4. Після завершення редагування параметрів шару натисніть 
кнопку «ОК». 

5. Натисніть кнопку «ОК» для закриття основного діалогу 
роботи з шарами. 

У різні моменти роботи з документом шар може перебувати в 
різних станах (бути поточним, фоновим або погашеним). Щоб змінити 
стан шару, виконайте наступне. 

1. Викличте команду «Состояние слоя» в «Строке текущего 
состояния». На екрані з’явиться діалог роботи з шарами. 

2. Виберіть в списку ім’я шару, стан якого потрібно змінити. 
3. Для оголошення шару поточним виберіть опцію «Текущий». 

Щоб отрисовати його як фоновий, виберіть опцію «Фоновый». Якщо 
потрібно, щоб шар не відображався на екрані (був в погашенні стані), 
встановіть опцію «Погасить». Зміни стану шару показуються 
значками поруч з його номером в списку. Щоб перевести відразу всі 
верстви в активний стан, натисніть кнопку «Включить все». Кнопка 
доступна при наявності хоча б одного погашеного або фонового шару. 

4. Після того, як встановлено потрібний стан шарів, натисніть 
кнопку «ОК» для закриття основного діалогу роботи з шарами. 

Під час роботи з документом деякі шари оголошуються 
фоновими. У системі передбачена можливість настройки стилю 
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відтворення таких шарів для їх чіткого відображення на екрані. Щоб 
змінити стиль відтворення фонових шарів, виконайте наступне. 

1. Виберіть в меню «Сервис» команду «Параметры» і на вкладці 
«Система» у вікні пункт «Слой» або натисніть кнопку «Состояние 
слоя» в «Строке текущего состояния». На екрані з’явиться діалог 
роботи з шарами. 

2. Натисніть кнопку налаштувань. На екрані з’явиться діалог 
настройки стилю відтворення шарів. 

3. За допомогою перемикачів виберіть потрібний тип лінії 
(суцільна, штрихова або точкова). У разі вибору суцільний тип, то 
можна встановити товщину лінії в екранних одиницях (пікселях). 

4. Для зміни кольору відтворення шарів у фоновому стані 
натисніть кнопку «Цвет». 

5. Зовнішній вигляд стилю лінії, який буде використовуватися 
для відтворення фонових шарів, відображається у вікні перегляду, що 
дозволяє негайно оцінити внесені зміни. 

6. Увімкніть опцію «Отображать имена слоев», якщо хочете, 
щоб в поле «Слои» «Строки текущего состояния» відображалися не 
номери, а імена шарів. 

7. Після того, як настройка закінчена, натисніть кнопку «ОК». 
8. Натисніть кнопку «ОК» для закриття основного діалогу 

роботи з шарами. 
 

Лекція 6 
Використання біблиотек 

 
Робота з усіма бібліотеками КОМПАС-3D проводиться за 

допомогою спеціальної утиліти – «Менеджера библиотек». Для 
включення і відключення панелі «Менеджера бібліотек» служить 
команда «Сервис-Менеджер библиотек». Ви можете прикріпити 
панель менеджера до будь-якої межі головного вікна системи. Вікно 
менеджера бібліотек містить кілька вкладок. На першій вкладці — 
«Библиотеки КОМПАС» відображається структура «Менеджера»: 
списки розділів і бібліотек. Якщо в розділі є підключення бібліотеки, 
то його піктограма відображається сірим кольором, якщо немає - 
блакитним. 

Зліва від назви кожної бібліотеки знаходиться піктограма, що 
характеризує тип цієї бібліотеки: 
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• прикладна бібліотека, 
• бібліотека фрагментів, 
• бібліотека моделей. 
На інших вкладках «Менеджера» відображається вміст 

підключених на даний момент бібліотек фрагментів, моделей і 
прикладних бібліотек, які працюють в режимі панелі. Підключення 
бібліотеки відзначені червоною «галочкою». Для роботи з 
«Менеджером» і з бібліотеками призначені команди контекстних 
меню вкладок. 

При роботі в КОМПАС-3D ви можете зберігати створені 
зображення типових деталей у фрагментах, а потім вставляти їх в нові 
креслення. Якщо під час роботи часто виникає необхідність вставляти 
в креслення одні і ті ж фрагменти, зручно користуватися бібліотеками 
фрагментів. 

В бібліотеках можна впорядковано зберігати різні типові 
фрагменти з довільними коментарями до них. Використання бібліотек 
фрагментів спрощує пошук і вставку в документ готових зображень. 
Кожна бібліотека фрагментів є окремий файл з розширенням * .lfr. 
Фрагменти бібліотеки не є окремими файлами на диску, а входять 
складовими частинами в єдиний файл бібліотеки. Фрагменти 
зберігаються у вигляді упорядкованих списків в підрозділах і 
кореневому розділі бібліотеки. Імена фрагментів і розділів бібліотеки 
можуть складатися з будь-яких символів, кількість фрагментів і 
розділів не обмежена. 

У стандартний комплект поставки КОМПАС-3D включені деякі 
бібліотеки фрагментів (наприклад, бібліотека технологічних 
позначень). Для роботи з бібліотеками фрагментів, що не входять в 
стандартний комплект поставки системи, потрібно окремо оплачувана 
ліцензія. Кожна бібліотека фрагментів відображається на окремій 
вкладці Менеджера бібліотек. Для настройки зовнішнього вигляду 
вкладки служить команда «Вид» з її контекстного меню. 

Створення бібліотеки фрагментів. 
Щоб створити нову бібліотеку фрагментів, виконайте наступні 

дії. 
1. Викличте з контекстного меню списку розділів менеджера 

команду «Добавить описание-Библиотеки документов». 
2. У діалозі введіть ім’я неіснуючої бібліотеки і підтвердити її 

створення. 
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3. У діалозі властивостей бібліотеки введіть її назву в менеджері. 
Створена бібліотека з’явиться в списку бібліотек поточного розділу 
менеджера. Ця бібліотека поки не підключена. 

4. Виділіть створену бібліотеку і викличте з контекстного меню 
команду «Подключить». У вікні менеджера бібліотек з’явиться 
вкладка, відповідна створеної бібліотеці. Ця вкладка порожня, 
оскільки новостворена бібліотека ще не містить фрагменти. 

5. Сформуйте структуру бібліотеки за допомогою команди 
«Создать раздел» з контекстного меню вкладки. 

6. Увімкніть фрагменти в розділи. Це можна зробити двома 
способами: 

• помістити в бібліотеку готові фрагменти; 
• створити фрагменти безпосередньо в бібліотеці. 
Якщо є готові фрагменти, які будуть зберігатися в бібліотеці, 

виконайте наступні дії. 
6.1. Викличте з контекстного меню вкладки команду «Добавить 

фрагмент в библиотеку....» 
6.2. У діалозі вкажіть каталог і ім’я файлу (файлів) * .frw для 

включення в бібліотеку. 
6.3. У діалозі завдання імені фрагмента встановіть ім’я за 

замовчуванням (повне або відносне) або введіть довільне ім’я 
фрагмента (фрагментів) в бібліотеці. 

Вибрані фрагменти будуть поміщені в поточний розділ 
бібліотеки під заданими іменами. 

Якщо готових фрагментів, виконайте такі дії. 
6.4. Викличте з контекстного меню вкладки команду «Новый 

фрагмент». 
6.5. У діалозі введіть ім’я фрагмента в бібліотеці. КОМПАС-3D 

відкриє нове вікно фрагмента. 
6.6. Створіть зображення, яке буде зберігатися у фрагменті. 
6.7. Збережіть і закрийте фрагмент. Створений фрагмент буде 

поміщений в поточний розділ бібліотеки. Надалі, щоб відредагувати 
бібліотечний фрагмент, виділіть його в списку і викличте з 
контекстного меню команду. 

Для управління структурою бібліотеки служать команди 
«Удалить», «Копировать», «Вырезать» і «Вставить» контекстного 
меню. З їх допомогою ви можете переносити фрагменти і підрозділи 
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між розділами, а також видаляти що стали непотрібними розділи і 
фрагменти. 

Крім того, за допомогою команд копіювання, вирізання і вставки 
можливий обмін розділами і фрагментами між різними бібліотеками 
фрагментів. 

Вставка фрагментів з бібліотеки 
Щоб вставити фрагмент з бібліотеки в поточний графічний 

документ, виконайте наступні дії. 
1. Виділіть в списку фрагмент, який потрібно вставити, і 

викличте з контекстного меню команду «Вставить фрагмент в 
документ». Можна також двічі клацнути мишею по імені потрібного 
фрагмента. Система перейде в режим вставки фрагмента. На «Панели 
свойств» з’являться елемента управління вставкою. 

2. Налаштуйте параметри вставки на Панелі властивостей і 
вкажіть базову точку фрагмента. 

3. Виконайте необхідну кількість вставок і натисніть кнопку 
«Прервать команду». Якщо будь-яка з бібліотек фрагментів більше не 
потрібна, викличте з контекстного меню однойменної вкладки 
команду «Закрыть». Бібліотека буде відключена від системи 
КОМПАС-3D. При роботі з бібліотекою фрагментів доступні сервісні 
функції, що викликаються командами контекстного меню вкладки. 

Режими роботи з прикладної бібліотекою 
КОМПАС забезпечує чотири різних режими роботи з 

підключеною бібліотекою - вікно, діалог, меню і панель. У кожному 
конкретному випадку режим роботи вибирається користувачем з 
міркувань зручності. Як змінити спосіб роботи з бібліотекою може 
бути виконано в будь-який момент, навіть під час виконання будь-якої 
бібліотечної функції. У режимі меню структура бібліотеки 
відображається у вигляді стандартного ієрархічного меню. Якщо 
встановлений режим діалогу, на екрані знаходиться діалогове вікно, в 
лівій частині якого відображається список команд поточної 
бібліотеки. [6, 7] 

Команди можуть бути згруповані по розділах. Щоб розгорнути 
зміст будь-якого розділу, встановіть курсор на значку плюса поруч із 
заголовком розділу і клацніть лівою кнопкою миші. Повторне 
клацання на цьому символі (після розгортання розділу він 
відображається як мінус) призведе до згортання змісту розділу. У 
правій частині діалогу можуть відображатися слайди (якщо це 
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передбачено розробником бібліотеки), що полегшують пошук 
потрібної команди. 

Щоб повернутися до звичайної роботи з системою, необхідно 
обов’язково завершити діалог бібліотеки. У режимі вікна структура 
бібліотеки відображається в стандартному вікні Windows. Ви можете 
змінювати розмір вікна бібліотеки, а також згортати (мінімізувати) 
його, залишаючи на екрані лише піктограму. Основна перевага 
режиму вікна полягає в тому, що, на відміну від режимів меню і 
діалогу, бібліотека і основна система працюють одночасно. Можна 
динамічно переходити від основних команд системи до функцій 
бібліотеки і навпаки. У режимі панелі структура бібліотеки 
представлена в декількох вікнах, зібраних на єдиної панелі. В одному 
з них показана структура (список розділів) бібліотеки. В іншому - 
набір слайдів, які відповідають пунктам виділеного в списку розділу 
бібліотеки. Третє вікно служить для перегляду слайда, виділеного в 
списку пунктів. Ви можете змінювати розмір панелі або будь-якого 
вікна на ній, а також згортати (мінімізувати) панель, залишаючи на 
екрані лише піктограму. Перевага режиму панелі полягає в 
можливості перегляду слайдів, відповідних командам бібліотеки. Так 
само, як в режимі вікна, бібліотека і основна система працюють 
одночасно, і можна динамічно переходити від основних команд 
системи до функцій бібліотеки і навпаки. 

Вибір функції з бібліотеки і її запуск. 
Спосіб вибору і запуску на виконання бібліотечної функції 

залежить від режиму, в якому працює бібліотека. Якщо 
використовується режим меню, виберіть команду з назвою бібліотеки 
в нижній частині меню «Сервис». При цьому розкриється вкладене 
меню, що містить функції бібліотеки у вигляді команд (вони можуть 
бути згруповані по розділах). Щоб розпочати голосовий на виконання 
виберіть команду меню з ім’ям цієї функції. 

Якщо бібліотека працює в режимі діалогу, то для запуску 
бібліотечної команди на виконання виберіть її назву в списку (при 
необхідності розгорнувши потрібний розділ бібліотеки) і натисніть 
кнопку «ОК». Можна також двічі клацнути лівою кнопкою миші на 
назві команди. 

При роботі в режимі вікна необхідно двічі клацнути лівою 
кнопкою миші на назві потрібної бібліотечної команди для її 
виконання. Якщо бібліотека працює в режимі панелі, то для запуску 
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бібліотечної команди на виконання виберіть її назву в списку (він 
відображається в правому вікні) і виберіть з меню «Команда» команду 
«Выполнить команду». Можна також двічі клацнути лівою кнопкою 
миші на назві команди. 

Одночасна робота з декількома бібліотеками 
КОМПАС дозволяє підключити і використовувати при роботі з 

документами до дев’яти прикладних бібліотек одночасно. Однак слід 
пам’ятати, що кожне підключення бібліотеки призводить до 
зменшення вільних системних ресурсів. Список всіх підключених 
бібліотек відображається у вигляді команд в нижній частині меню 
Сервіс. Щоб перейти до роботи з будь-якої бібліотекою, досить 
вибрати команду з її назвою з цього меню. Найбільш зручно при 
роботі з декількома бібліотеками встановити для кожної з них режим 
вікна. Тоді Ви зможете бачити вікна бібліотек одночасно з вікном 
документа і швидко перемикатися між ними. Якщо деякі бібліотеки не 
потрібні в даний момент, але Ви не хочете відключати їх від системи, 
звільніть місце на екрані, мінімізуючи вікна цих бібліотек. Коли вони 
знову знадобляться, Ви зможете швидко відновити нормальне 
відображення вікон і звернутися до бібліотечних функцій. 

 
Леція 7 

Створення специфікацій. Додаткові можливості 
 
Специфікація - документ, що містить інформацію про склад 

зборки, представлену у вигляді таблиці. Специфікація оформляється 
рамкою і основним написом на окремих аркушах формату А4. Вона 
часто буває багатосторінковою. [1 -3, 6, 7] 

Форма і порядок заповнення специфікації встановлені ГОСТ 
2.106-96. Заголовний (перший) лист специфікації має основний напис 
(ГОСТ 2.106-96) за формою "2", а наступні аркуші - за формою "2а". 
Специфікація складається з розділів, які розташовуються в наступній 
послідовності: «Документация», «Комплексы», «Сборочные 
единицы», «Детали», «Стандартные изделия», «Прочие изделия», 
«Материалы», «Комплекты». Наявність їх визначається складом 
виробу. 

У специфікацію для навчальних складальних креслень, як 
правило, входять наступні розділи: 
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1. Документація (складальне креслення). 
2. Складальні одиниці (якщо вони є). 
3. Деталі. 
4. Стандартні вироби. 
5. Матеріали (якщо вони є). 
Для більшості складальних креслень специфікація має три 

розділи: 1-ий, 3-ий, 4-ий. Найменування кожного розділу вказується у 
вигляді заголовка в графі «Наименование» і підкреслюється тонкої 
лінією. Нижче кожного заголовка залишається одна вільна рядок, 
вище - не менше одного вільного рядка. 

1. В розділ «Документация» вносять конструкторські документи 
на складальну одиницю. В цей розділ в навчальних кресленнях 
вписують «Сборочный чертеж». 

2. У розділи «Сборочные единицы» і «Детали» вносять ті 
складові частини складальної одиниці, які безпосередньо входять в 
неї. У кожному з цих розділів складові частини записують за їх 
найменуванням. 

3. В розділ «Стандартные изделия» записують вироби, що 
застосовуються за державними, галузевими або республіканським 
стандартам. В межах кожної категорії стандартів запис виробляють за 
однорідними групами, в межах кожної групи - в алфавітному порядку 
найменувань виробів, в межах кожного найменування - в порядку 
зростання позначень стандартів, а в межах кожного позначення 
стандартів - в порядку зростання основних паpаметpів або діаметра 
виробу. 

4. В розділ «Материалы» вносять всі матеріали, які 
безпосередньо входять в складальну одиницю. Матеріали записують 
за видами і в послідовності, зазначеним в ГОСТ 2.106-96. У межах 
кожного виду матеріали записують в алфавітному порядку 
найменувань матеріалів, а в межі кожного найменування - по 
зростанню pозмеpів і інших паpаметpів. 

Графи специфікації заповнюють наступним чином. В графі 
«Формат» вказують позначення формату. В графі «Поз.» вказують 
порядковий номер складової частини складальної одиниці в 
послідовності їх записи в специфікації. В розділі «Документация» 
графу «Поз.» не заповнюють. В графі «Обозначение» вказують 
позначення складової частини складальної одиниці. У розділах 
«Стандартные изделия» і «Материалы» графу «Обозначение» не 
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заповнюють. У графі «Наименование» вказують найменування 
складової частини складальної одиниці. 

Всі назви пишуть в називному відмінку однини. Найменування 
деталей, як правило, однослівне. Якщо ж воно складається з двох слів, 
то спочатку пишуть іменник, наприклад: «Колесо зубчатое», «Гайка 
накидная». Найменування стандартних виробів має повністю 
відповідати їх умовним позначенням, встановленим стандартом. 

В графі «Кол.» вказують кількість складових частин, що 
записуються в специфікацію (складальних одиниць, деталей) на один 
виріб, в розділі «Материалы» - загальна кількість матеріалів на один 
виріб із зазначенням одиниць виміру. 

Вставка растрових зображень в графічні документи. 
Ви можете вставляти в графічні документи зображення з 

зовнішніх растрових файлів наступних форматів: 
• BMP, 
• PCX, 
• DCX, 
• JPEG, 
• TIFF. 
 
Щоб вставити растрове зображення, викличте команду 

«Вставка - Рисунок». У який з’явився на екрані з’явиться, вкажіть 
потрібний файл джерело вставки. У поточному документі з’явиться 
габаритна рамка вставляється зображення, а на Панелі властивостей - 
елементи управління вставкою. 

Обмін інформацією з іншими системами 
Обмін даними між КОМПАС-3D і іншими системами можливий 

через такі формати: 
1. Для графічних документів: 
 
• KSF; 
• DXF; 
• DWG; 
• IGES; 
• Vectory 4.X; 
• Vectory 5.X; 
 
 



 68 

 
2. Для моделей: 
 
• STEP; 
• IGES; 
• SAT; 
• STL; 
• WRL; 
• ParaSolid. 
 
Крім того, можливо читання документів, створених в системі 

КОМПАС версії 4, і текстових документів форматів *.txt и *.rtf .  
 
Імпорт 
Для читання документа будь-якого з перерахованих форматів (за 

винятком файлів *.stl и *.wrl — їх імпорт не підтримується), 
виконайте наступні дії:  

1. викличте команду «Файл-Открыть». 
2. В списку «Тип файла» діалогу, що з’явився виберіть 

потрібний формат і вкажіть ім’я файлу. 
3. Натисніть кнопку «Открыть». У більшості випадків після 

цього на екрані з’являється діалог, в якому можна налаштувати деякі 
параметри імпорту. 

4. Налаштуйте імпорт, натисніть кнопку ОК діалогу. Обраний 
документ буде імпортовано в КОМПАС-3D і завантажений для 
редагування. 

 
Експорт 
Для запису КОМПАС документа в інший формат виконайте 

наступні дії. 
1. Викличте команду «Файл-Сохранить как....» На екрані 

з’явиться діалог запису файлу. Залежно від типу поточного документа 
список «Тип файла» цього діалогу містить різні назви форматів, 
доступних для запису. 

2. Виберіть потрібний формат і натисніть кнопку «Сохранить». 
У більшості випадків після цього на екрані з’являється діалог, в якому 
можна налаштувати деякі параметри експорту. 
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3. Налаштуйте експорт і натисніть кнопку ОК діалогу. Обраний 
документ буде записаний у файл вказаного формату. 

Щоб записати документ в растровий файл, викличте команду 
«Файл- Сохранить как.…». У діалозі виберіть потрібний растровий 
формат, задайте ім’я файлу і натисніть кнопку «Сохранить». 

Після цього на екрані з’явиться діалог, в якому можна 
налаштувати різні параметри запису. Якщо під час запису документа в 
растровий формат ви отримали повідомлення «Недостаточно памяти 
для создания растра указанного размера», зменшите значення 
масштабу і / або дозволу в діалозі настройки запису. Потім спробуйте 
створити растровий файл знову. 
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