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ВСТУП 
 

Важко уявити собі сучасне промислове підприємство або 
конструкторське бюро без комп’ютерів і спеціальних програм, 
призначених для розробки конструкторської документації або 
проектування різних виробів. Застосування обчислювальної техніки в 
цій області стало фактом, що відбувся, довело свою високу 
ефективність. 

Перехід на машинне проектування дозволяє істотно скоротити 
терміни розробки конструкторської і технологічної документації і тим 
самим прискорити терміни виробництва нових виробів. Одночасно 
підвищується якість як самих конструкторських розробок, так і 
документації, що випускається. 

Систему КОМПАС-ГРАФІК призначено для виконання 
учбових проектно-конструкторських робіт в різних галузях діяльності. 
Вона може успішно використовуватися студентами машинобудівних, 
приладобудівних, архітектурних, будівельних вузів і технікумів при 
виконанні домашніх завдань, курсових і дипломних робіт. 

КОМПАС-ГРАФІК розроблено спеціально для операційного 
середовища MS DOS / Windows і повною мірою використовує всі її 
можливості і переваги для надання користувачеві максимального 
комфорту і зручності в роботі. 

Програма містить достатній креслярський інструментарій для 
виконання креслень будь-якого рівня складності з повною підтримкою 
російських стандартів. Простий і зрозумілий інтерфейс цієї програми 
вдало поєднується з гнучкістю професійної системи при побудові, 
виділенні, видаленні об’єктів креслення, наборі тексту за ДЕСТами, 
постановці розмірів всіх типів, допусків форми і розташування 
поверхонь, позицій, баз і тому подібне. 
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1 ТЕОРЕТІЧНІ ВІДОМОСТІ 
1.1 Використання панелей і кнопок 

 
Для виклику команд КОМПАС  можете звертатися не тільки 

до команд меню, але і до панелей, на яких розташовано кнопки із 
зображеними на них піктограмами. 

Кожна кнопка відповідає якій-небудь команді системи. Слід 
зазначити, що цілий ряд команд доступний або тільки через кнопки 
(наприклад, багато команд викреслювання об’єктів), або тільки через 
меню (наприклад, команди настройок системи і компоновки 
креслення). При роботі з КОМПАС на екрані відображаються 
декілька різних панелей кнопок (рис. 1.1). 

На Панелі управління (за умовчанням вона розташована у 
верхній частині вікна системи відразу під рядком заголовків сторінок 
меню) знаходяться кнопки команд загального призначення (створення 
нових документів, відкриття існуючих документів, запис у файл, вивід 
на друк і так далі).  

Склад Панелі управління є різним для різних режимів роботи. 
Набір кнопок може бути змінений користувачем. 

Інструментальна компактна панель (за умовчанням 
знаходиться в лівій частині вікна системи) складається з декількох 
окремих панелей: 

- інструментальна панель геометрії 
- інструментальна панель розмірів 
- інструментальна панель редагувань 
- інструментальна панель вимірювань 
- інструментальна панель селектування (виділення). 
Одночасно на екрані відображається тільки одна сторінка 

панелі. 
На Панелі спеціального управління (вона також з’являється 

на екрані тільки після виклику якої-небудь команди) знаходяться 
кнопки, що дозволяють контролювати процес виконання команди 
(введення об’єкту, переривання поточної дії тощо). 

Деякі команди потребують для їх завершення натиснення 
піктограми «Создать объект»  

Для запуску команди з використанням відповідної піктограми 
підведіть до неї курсор та клікніть на ній лівою кнопкою миші. 
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Рисунок 1.1 – Інтерфейс програми 
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1.2 Створення нового документа 
 

Для виводу на екран нового документа потрібно клацнути по 
кнопці «Создать», відкриється вікно «Новый документ», в якому 
слід вибрати необхідний зразок документа. 

Види документів: 
«Чертеж» - основний тип графічного документа в програмі. 

Файл має розширення cdw. 
«Фрагмент» - допоміжний тип графічного документа в 

КОМПАС. 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 (ескізні промальовування, розробки 
тощо). Файл фрагмента має розширення frw. 

«Текстовый документ» - документ, що містить переважно 
текстову інформацію. Текстовий документ оформляється рамкою і 
основним написом. Він часто буває багатосторінковим. У текстовому 
документі можуть бути створені записки пояснень, сповіщення, 
технічні умови і тому подібне. Файл текстового документа має 
розширення kdw. 

«Спецификация» - 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. 

«Сборка» - тривимірна модель виробу, що складається з 
декількох деталей із заданим взаємним положенням. До складу збірки 
можуть також входити інші складові (підзборки) і стандартні вироби. 
Файл збірки має розширення a3d. 

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

«Шаблон» - створена раніше заготовка документа, що містить 
оформлення, настройки, об’єкти тощо. 
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1.3 Зміна розміру зображення 
 

Для зміни розміру зображення тільки на екрані розглянемо 
декілька кнопок панелі управління системи КОМПАС, що 
використовуються для цих цілей: 

 

 
«Увеличить масштаб рамкой» - кнопка для збільшення 
частини екрану до розмірів екрану за допомогою рамки, 
заданої двома крапками кутів по діагоналі. Після виклику 
команди  зовнішній вигляд курсору зміниться: він 
перетвориться на перехрестя. Вкажіть перший кут, потім 
переміщайте курсор для досягнення потрібного розміру рамки. 
На екрані відображатиметься фантом рамки. Вкажіть другий 
кут рамки. Масштаб зображення збільшиться так, щоб область, 
обмежена рамкою, повністю уміщалася у вікні документа. 

 
«Увеличить масштаб» - кнопка дозволяє збільшити масштаб  
зображення в активному вікні в певну кількість разів, 
встановлену за умовчанням в настройках системи. 

 
«Уменьшить масштаб» - кнопка для зменшення масштабу 
зображення на екрані. 

 
«Переместить» - кнопка для переміщення електронного 
креслення по екрану при  переміщенні курсору по екрану.
Після виклику команди курсор міняє свою форму на 
чотиристоронню стрілку. 

 
«Приблизить/отдалить» - кнопка для збільшення або 
зменшення зображення на екрані, що дозволяє плавно міняти 
масштаб, наближаючи або віддаляючи зображення. Для цього 
натисніть ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, переміщайте 
курсор у вертикальному напрямі. Під час руху курсору вгору 
зображення буде плавно збільшуватися, у зворотному напрямі -
зменшуватися. Центром панорамування є крапка, в якій була 
натиснута ліва кнопка миші. Якщо Ви користуєтеся мишею з 
колесом, то для панорамування зображення обертайте колесо 
миші. 

 
«Обновить изображение» - кнопка для перемальовування 
креслення і видалення "сміття" з поля креслення. 

 
«Показать все» - кнопка для виводу на екран всього креслення 
або всіх зображень фрагмента. 
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1.4 Вибір формату креслення 
 

Державний стандарт 2.301-68 встановлює основні формати 
листів креслень, що визначаються розмірами зовнішньої рамки 
(табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 – Параметри форматів за ДЕСТ 2.301-68 
Позначен-
ня формату 

А0 А1 А2 А3 А4 

Розміри 
листа 

формату, 
мм 

841х1189 594х841 420х594 297х420 210х297 

 
Формат А4 може розташовуватися тільки вертикально, всі 

інші формати можна розташовувати як вертикально, так і 
горизонтально. 

Для вибору необхідного для креслення формату необхідно 
викликати команди: «Сервис – Параметры – Текущий чертеж - 
Параметры листа – Формат». 

 

1.5 Точне креслення – прив’язки 
 

В процесі роботи над кресленнями підчас виникає 
необхідність точно встановити курсор в різні характерні точки 
елементів, іншими словами, виконати прив’язку до крапок або 

об’єктів. Для виклику цього діалогу служить кнопка  - «Установка 
глобальных привязок», можливо також відключення дії всіх 
глобальних прив’язок, а потім включення їх знов в колишньому 
складі, для чого служить кнопкою «Запретить/разрешить действие 

глобальных привязок» . 
 
1.6 Геометричні побудови 

 
У КОМПАС команди викреслювання різних об’єктів доступні 

тільки через кнопки інструментальної панелі, для них не 
передбачено виклик через сторінки головного меню. 
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Кнопки команд введення геометричних об’єктів розташовано 
на інструментальній панелі геометрії. Кнопки, що дозволяють за 
допомогою довгого натиснення на них викликати розширену панель 
команд, помічено маленьким чорним трикутником в правому 
нижньому кутку. Кнопки згруповано за типами об’єктів, введення 
яких вони викликають (наприклад, група кнопок для введення крапок, 
група кнопок для введення кіл тощо). 

На інструментальній панелі геометрії видно тільки одну 
кнопку з групи. Для того, щоб побачити решту кнопок групи і вибрати 
одну з них, потрібно натиснути на видиму кнопку групи і не 
відпускати клавішу миші. Через секунду поряд з курсором з’явиться 
висувна панель, що містить решту кнопок для виклику команд 
побудови вибраного об’єкту (розширена панель команд). Як і раніше 
не відпускаючи клавішу миші, перемістіть курсор на кнопку виклику 
потрібної команди. Відпустіть клавішу миші. При цьому вибрана 
кнопка з’явиться на інструментальній панелі геометрії, а відповідна 
команда буде активована. 

Перервати введення об’єктів можна, натиснувши клавішу 
<Esc> або кнопку перервати команду на панелі спеціального 
управління, натиснувши праву клавішу миші. 

До основних геометричних об’єктів в системі КОМПАС 
відносяться: 

• крапки; 
• прямі; 
• відрізки; 
• кола; 
• дуги; 
• багатокутники; 
• штрихування. 
Геометричні об’єкти можна викреслювати різними видами 

ліній – тонкими, суцільними основними, штриховими тощо. Стиль 
вибирається із списку, який розташовано на панелі властивостей.  

 
1.6.1 Викреслювання допоміжних прямих 
Розширена панель допоміжні прямі на інструментальній 

панелі геометрія дозволяє побудувати різним чином розташовані 
допоміжні прямі, що використовують для попередніх побудов. 
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Чорний трикутник в кутку кнопки показує, що кнопка 
розгортається, тобто є розширена панель. Можлива побудова: 

• допоміжної прямої у вказаній крапці  по куту її нахилу; 
• горизонтальної допоміжної прямої у вказаній крапці; 
• вертикальною прямою; 
• допоміжних прямих, паралельних вказаній лінії; 
• допоміжної прямої, перпендикулярної до вказаної лінії; 
• різних допоміжних дотичних ліній; 
• бісектриси кута. 
Для перемикання між кнопками розширеної панелі необхідно 

декілька секунд, не відпускаючи,  затримати курсор на одній з кнопок.  
 
1.6.2 Створення відрізків 

  - відрізок з кінцями в двох вказаних крапках (рис. 1.2). 
 

 
Рисунок 1.2 - Побудова відрізку по двох крапках 

 
При створенні відрізків можна явно вказувати положення 

характерних крапок, переміщаючи курсор по екрану мишею або 
клавішами. Можна також вводити значення координат крапок і інші 
параметри в полях панелі властивостей. 

Також можлива побудова: 
• паралельного відрізка до існуючої прямої; 
• перпендикулярного відрізка до існуючої прямої; 
• дотичного відрізка через зовнішню крапку; 
• дотичного відрізка через точку кривої; 
• відрізка, дотичного до 2 кривих. 

 
1.6.3 Створення кола 

 - коло по центру і крапці 
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Викреслюється коло із заданим центром, що проходить через 
вказану крапку (рис. 1.3), точка т. 1 – центр кола, точка т. 2 – точка, 
що лежить на колі. 

 

 
Рисунок 1.3 - Побудова кола по центру і крапці 

 
При створенні кола можна явно указувати положення її 

характерних крапок, переміщаючи курсор по екрану мишею або 
клавішами. Можна також вводити значення радіусу, координат центру 
і крапки на колі в полях панелі властивостей.  

Також можлива побудова: 
• кола по трьом крапкам; 
• кола з центром на об’єкті; 
• кола, дотичного до однієї кривої; 
• кола дотичного до двох кривих; 
• кола дотичного до трьох кривих; 
• кола по двох діаметральних крапках. 
 
1.4.4 Створення дуги 

 - дуга 
Створення дуги із заданим центром, що проходить через дві 

вказані крапки. Центр кола визначається по першій крапці. Рис. 1.4. 
 

 
Рисунок 1.4 – Побудова дуги по центру і двом крапкам 
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При створенні дуги можна явно вказати положення її 
характерних крапок, переміщаючи курсор по екрану мишею або 
клавішами (рис. 1.4). Можна також вводити значення координат 
центру, значення радіусу і інші параметри в полях панелі 
властивостей. 

Також можлива побудова: 
• дуга по трьом крапкам; 
• дуга, дотична до кривій; 
• дуга по двох крапках і радіусу; 
• дуга по двох крапках і куті розчину. 
 
1.6.5 Створення фаски 

 - фаска 
Для створення однієї або декількох фасок (рис. 1.5) вкажіть 

курсором два об’єкти, між якими необхідно побудувати фаску. 
Необхідно ввести параметри для побудови. 

 

 
Рисунок 1.5 -  Початкове зображення і зображення після побудови двох 

фасок 
 

Можливі два варіанти завдання параметрів для побудови 
фаски. У першому випадку необхідно в полях панелі властивостей 
ввести довжину фаски на першому елементі і її кут. У другому 
випадку задаються значення довжин фаски на першому і другому 

елементах, піктограми відповідно . 
 
1.4.6 Створення округлень 

 - округлення 
Вкажіть курсором два об’єкти, між якими необхідно 

побудувати округлення (рис. 1.6). 
Потрібне значення радіусу округлення необхідно ввести у 

відповідному полі панелі властивостей. 
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Рисунок 1.6 - Початкове зображення і зображення після побудови 

округлення 
 

У панелі властивостей відображаються також дві кнопки 
управління способом побудови округлення. Ці кнопки визначають, чи 
потрібно виконувати усікання частин першого і другого елементу, що 
залишаються. Їм відповідають команди контекстного меню. 

 
1.6.7 Створення прямокутника 

 - прямокутник  

 - прямокутник по центру і вершині 

Кнопка  дає можливість побудувати прямокутник двома 
способами: 

- завдання протилежних вершин прямокутника; 
- завдання вершини, висоти і ширини прямокутника. 
Якщо відоме положення вершин прямокутника (точки т. 1 і 

т. 2), слід вказати їх. При цьому висота і ширина прямокутника будуть 
визначені автоматично. 

Якщо відомі вершина, висота і ширина прямокутника, задайте 
їх будь-яким способом і у будь-якому порядку. Наприклад, ви можете 
вказати курсором положення вершини, ввести висоту в поле панелі 
властивостей і задати курсором ширину прямокутника. При цьому 
координати протилежної вершини будуть визначені автоматично. 
Рис. 1.7. 
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Рисунок 1.7 – Побудова прямокутника 

 
Для виходу з команди натисніть кнопку перервати команду 

на панелі спеціального управління або клавішу <Esc>. 
Прямокутник, побудований в графічному документі, - це 

єдиний об’єкт, а не набір окремих відрізків. Він виділятиметься, 
редагуватиметься і видалятиметься цілком. Для його розділення на 
окремі об’єкти – відрізки - після створення прямокутника, його 
необхідно виділити та кликнути на ньому правою кнопкою миші. В 
контекстному меню вибрати «Разрушить». 

Кнопка  дозволяє побудувати прямокутник із заданим 
центром і вершиною. Курсором або введенням координат з клавіатури 
указується центр прямокутника. Потім можна вказати одну з вершин 
прямокутника або ввести значення висоти і ширини прямокутника в 
однойменні поля на панелі властивостей. 
 

1.6.8 Побудова багатокутника 

 - багатокутник 
Для побудови багатокутника потрібно вказати точку центру 

базового кола, а потім крапку на цьому колі, що визначає 
багатокутник. 

Ви можете ввести число вершин рівнобічного багатокутника, 
значення координат центру кола і крапки на ній в полях панелі 
властивостей. Можна також задати значення радіусу кола і кута 
нахилу багатокутника. 

Для перемикання варіанту побудови (по вписаному або 
описаному колу) використовуйте відповідні кнопки у панелі 
властивостей. 

Побудований багатокутник – це єдиний об’єкт. Він 
редагуватиметься цілком. Для його розділення на окремі об’єкти – 
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відрізки після створення багатокутника, його необхідно виділити та 
кликнути на ньому правою кнопкою миші. В контекстному меню 
вибрати «Разрушить». 

 
1.6.9 Створення штрихування 

 - штрихування 
Якщо перед запуском команди було виділено які-небудь 

об’єкти, на екрані з’явиться діалог із запитом, чи потрібно 
використовувати ці об’єкти як межі штрихування. Для підтвердження 
натисніть кнопку так, і система відразу ж побудує можливе 
штрихування. 

Після виклику команди на панелі спеціального управління 
відображаються декілька кнопок. Використовуючи їх, можна задавати 
межі штрихування різними способами. 

 

 - ручне малювання межі 

 - обхід межі за стрілкою 
 
За умовчанням очікується введення крапки для автоматичного 

визначення меж штрихованої області, усередині якої вказана крапка. 
Для того, щоб вказати межу існуючими геометричними 

об’єктами, натисніть праву кнопку миші на полі документа. На екрані 
з’явиться спеціальне меню з різними варіантами вказівки об’єктів 
(додавання і виключення меж). За допомогою команд цього меню 
можна набирати межі штрихування з об’єктів виду креслення або 
фрагмента. 

Для зміни стилю штрихування клацніть лівою кнопкою миші 
на полі стилю в панелі властивостей. На екран буде виведено діалог 
вибору стилю. Для зміни кольору штрихування натисніть кнопку 
колір на панелі властивостей. 

Примітка: тонка або штрихпунктирна лінія не завжди  
сприйматиметься як реальний об’єкт, тому при необхідності можна 
тимчасово змінити стиль цих ліній на основну. Після створення 
штрихування  стиль ліній знову змінюють на попередній. 
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1.7 Редагування 
 

Для визову інструментальної панелі редагування  в 
компактній панелі необхідно натиснути піктограму 

«Редактирование» . 
На Інструментальній панелі редагування розташовано 

кнопки для виклику команд редагування зображення (деякі з цих 
команд можна також викликати з основного меню).  

Кнопки згруповано за типом дій, які вони викликають 
(наприклад, група кнопок для усікання об’єктів, група кнопок для 
копіювання об’єктів тощо). На Інструментальній панелі редагування 
представлено тільки одну кнопку з групи. Для того, щоб побачити 
решту кнопок групи і вибрати необхідну, потрібно натиснути на 
видиму кнопку групи і не відпускати клавішу миші. Через секунду 
поряд з курсором з’явиться панель, що містить решту кнопок для 
виклику групи команд редагування (розширена панель команд). Не 
відпускаючи клавішу миші, перемістіть курсор на кнопку виклику 
потрібної команди. Відпустіть клавішу миші. При цьому вибрана 
кнопка з’явиться на Інструментальній панелі редагування, а 
відповідна команда буде активована. 

Примітка: кнопки, що дозволяють викликати розширену 
панель команд, помічено маленьким чорним трикутником в правому 
нижньому кутку. 

Якщо Ви не бачите на екрані кнопку, показану в описі 
команди, натисніть на видиму кнопку для потрібного Вам типу 
редагування і виберіть потрібну кнопку з розширеної панелі команд, 
що розвернулася. 

 
Команди і кнопки Інструментальної панелі редагування 

 
1.7.1 Переміщення об’єктів 

 - переміщення 
За допомогою рамки виділити об’єкти, які необхідно 

перемістити.  
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Вказати курсором базову точку об’єкта зміщення і її нове 
положення. Також можна ввести величину зрушення уздовж осей X і 
Y у відповідні поля Панелі властивостей (рис. 1.8). 

 

Рисунок 1.8 - Початкове зображення и зображення  
після переміщення отвору 

 
Можна задати видалення або збереження початкових 

виділених об’єктів після виконання операції. Для цього 
використовуйте відповідну кнопку в панелі властивостей. 

 
1.7.2 Обертання об’єктів 

 - поворот 
Піктограма активізується після виділення об’єктів. Після 

виклику команди необхідно вказати центр повороту, базову крапку і 
нове положення базової крапки, або ввести значення кута в полях 
панелі властивостей. 
 

1.7.3 Масштабування об’єктів 

 - масштабування 
Піктограма активізується після виділення об’єктів. Задайте у 

відповідному полі панелі властивостей потрібне значення 
коефіцієнта масштабування виділених об’єктів і зафіксуйте курсор в 
точці центру масштабування. Ви можете також вручну ввести 
координати точки центру масштабування в панелі властивостей.. 

Якщо серед масштабованих об’єктів є розміри, ви можете 
масштабувати виносні лінії розмірів з коефіцієнтом масштабування по 
вісі X. Для цього використовуйте відповідну кнопку-перемикач в 
панелі властивостей. 
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1.7.4 Симетричне відображення виділених об’єктів  

 - симетрія 
Послідовно вкажіть першу і другу крапки, через які проходить 

вісь симетрії. Ви можете явно задати параметри осі симетрії (кут 
нахилу і координати крапок), ввівши їх в поля панелі властивостей. 

Для того, щоб використовувати як вісь симетрії накреслений 
раніше відрізок або пряму, натисніть кнопку вибір базового об’єкту 
на панелі спеціального управління, а потім вкажіть курсором 
потрібний елемент. 

Можна задати видалення або збереження початкових 
виділених об’єктів після виконання операції. Для цього 
використовуйте відповідну команду контекстного меню або кнопку в 
панелі властивостей. 

 
1.7.5 Копіювання виділених об’єктів документа 

 - копія 
Виділені об’єкти копіюються в обрані види у визначенні шари. 
Вкажіть курсором базову точку копіювання і її нове 

положення. Можна ввести величину переміщення копії уздовж вісей 
X і Y у відповідні поля панелі властивостей. 

Після фіксації нового положення базової крапки система 
копіює виділені елементи і чекає вказівки наступного місця для 
копіювання (рис. 1.9). 

 

 
Рисунок 9 – Створення кількох копій об’єкта 

 
Також можливо створення: 
• копії по кривій; 
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• копії по колу; 
• копії по концентричній сітці; 
• копії по сітці. 
 
1.5.6 Видалення частини деякого об’єкту, обмеженої 

точками перетину з іншими об’єктами 

  - усікти криву 
Вкажіть курсором ту частину об’єкту, яку потрібно видалити. 

Якщо ж, навпаки, потрібно залишити вибрану ділянку і видалити 
зовнішні відносно його ділянки кривої, перемкніть кнопку 
«Удалить/оставить указанный участок» в Панелі властивостей 
(рис. 1.10). 

 

 
Рисунок 1.10 - Початкове зображення і зображення після усікання 

відрізків 
 
1.8 Постановка розмірів 

 
КОМПАС підтримує всі передбачені ЕСКД типи розмірів: 

лінійні, діаметральні, кутові і радіальні.  
 

Команди Інструментальної панелі розмірів 
 

У КОМПАС команди постановки розмірів і технологічних 
позначень визиваються кнопками інструментальної панелі. 

Кнопки команд постановки розмірів і технологічних позначень 
розташовано на інструментальній панелі розмірів. Тут же 
знаходяться команда введення тексту і команда постановки 
позначення центру. 

Кнопки згруповано за типами розмірів і позначень, введення 
яких вони викликають (наприклад, група кнопок для постановки 
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радіальних розмірів). На інструментальній панелі розмірів видно 
тільки одну кнопка з групи. Для того, щоб побачити решту кнопок 
групи і вибрати одну з них, потрібно натиснути на видиму кнопку 
групи і не відпускати клавішу миші. Через секунду поряд з курсором 
з’явиться панель, що містить решту кнопок для виклику команд 
побудови вибраного об’єкту (розширена панель команд). Як і раніше, 
не відпускаючи клавішу миші, перемістіть курсор на кнопку виклику 
потрібної команди. Відпустіть клавішу миші. При цьому вибрана 
кнопка з’явиться на інструментальній панелі, а відповідна  команда 
буде активована. 

Кнопки, що дозволяють викликати розширену панель команд, 
помічено маленьким чорним трикутником в правому нижньому кутку. 
Якщо Ви не бачите на екрані кнопку, показану в описі команди, 
натисніть на видиму кнопку для введення потрібного типу об’єкту і 
виберіть потрібну кнопку з розширеної панелі команд, що 
розвернулася. 

 
1.8.1 Постановка лінійного розміру 

 - лінійний розмір 
Послідовно вкажіть дві базові крапки, а потім положення 

розмірної лінії (рис. 1.11). Значення координат характерних точок 
розміру можна явно ввести в полях панелі властивостей  

Значення розміру, квалітет, граничні відхилення можна 
вибрати в додатковій панелі. Також, там є додаткові символи, 
наприклад, ∅, �, М та інші, або можна вибрати метод написання 
тексту. Вид стрілок, засічок, тип вставлення розмірів виставляються в 
закладці «Параметры» панелі властивостей. 

 

 
Рисунок 1.11 - Введення простого лінійного розміру 
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Ви можете також автоматично прив’язати створюваний розмір 
до граничних крапок якого-небудь геометричного об’єкту, 
натиснувши кнопку вибір об’єкту на панелі спеціального управління, 
а потім вказавши курсором потрібний елемент. 

За умовчанням створюватиметься розмір, паралельний 
базовому об’єкту або відрізку, що сполучає базові крапки. 

 - лінійний розмір з обривом 
Вкажіть курсором відрізок, який буде базовим для розміру з 

обривом. Вибраний об’єкт буде підсвічуватися. Потім перемістіть 
курсор для досягнення потрібного положення розмірної лінії і напису.  

Також можна створювати: 
• лінійний розмір від загальної бази; 
• лінійний ланцюговий; 
• лінійний із загальною розмірною лінією; 
• лінійний від відрізка до крапки. 

 
1.8.2 Постановка одного або декількох радіальних 

розмірів 

 - радіальний розмір 
Вкажіть базове коло або дугу, а потім - положення розмірного 

напису (рис. 1.12). 
 

 
Рисунок 1.12 - Постановка радіального розміру 

 
1.8.3 Введення одного або декількох діаметральних 

розмірів 

 - діаметральний розмір 
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Вкажіть курсором базове коло або дугу, а потім зафіксуйте 
положення розмірного напису (рис. 1.13). 

 
 

 
Рисунок 1.13 - Постановка діаметрального розміру 

 
Якщо потрібно наново вказати коло або дугу для 

оброзмірювання, натисніть кнопку вибір об’єкту на панелі 
спеціального управління, а потім вкажіть курсором потрібний 
елемент. 

Для виклику діалогу введення і редагування розмірного 
напису клацніть лівою кнопкою миші на полі відображення тексту на 
Панелі властивостей, перш ніж зафіксувати розмір. Ви можете 
також викликати меню діалогів для введення окремих частин 
розмірного напису, клацнувши правою кнопкою миші на полі тексту 
розмірному напису. 
 

1.8.4 Створення одного або декількох кутових 
розмірів 

 - кутовий розмір 
Для постановки розміру необхідно послідовно вказати два 

відрізка, між якими слід проставити розмір, а потім задати положення 
розмірної лінії і напису (рис. 1.14). 
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Рисунок 1.14 – Варіанти постановки кутового розміру 

 
На панелі властивостей знаходяться кнопки, які 

використовуються для перемикання способу постановки кутового 
розміру (гострий, тупий, внутрішній, зовнішній). В полі тексту можна 
поставити точне значення кута з відхиленнями. 

Також можна створювати: 
• кутовий розмір від загальної бази; 
• кутовий ланцюговий; 
• кутовий із загальною розмірною лінією; 
• кутовий з обривом. 
 
1.9 Введення позначень 
1.9.1 Створення тексту 

 

 - текст 
Для введення тексту вкажіть курсором положення точки його 

прив’язки. Потім надрукуйте в рамці введення, що відкрилася, 
потрібну кількість рядків, закінчуючи набір кожного з них 
натисненням клавіші Enter. 

Для переходу до створення нового напису просто перемістіть 
курсор за межі рамки введення і натисніть ліву кнопку миші. 
Попередній напис буде зафіксований, і відкриється нове поле 
введення тексту у вказаному місці. 

При необхідності можна змінювати зовнішній вигляд напису, 
що вводиться, або окремих його частин (тип шрифту, його висоту і 
звуження, колір символів тощо) за допомогою полів і кнопок на 
панелі властивостей. 
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1.9.2 Введення символів шорсткості поверхонь 

 - шорсткість 
Після виклику команди в рядку параметрів об’єктів, окрім 

полів параметрів, відображаються декілька додаткових кнопок. 
Використовуючи їх, можна виконувати побудову різних типів 
позначень шорсткості. 

 - кнопка шорсткість - загальне позначення 
 - кнопка шорсткість - із зніманням матеріалу 
 - кнопка шорсткість - без знімання матеріалу 

 
За умовчанням викреслюється символ загального позначення 

шорсткості. 
Вкажіть елемент, на якому необхідно проставити знак 

шорсткості, а потім переміщайте курсор в потрібне місце на цьому 
елементі. Після досягнення необхідного положення знаку зафіксуйте 
курсор. Для введення написів на знаку шорсткості клацніть лівою 
кнопкою миші на полі відображення тексту на панелі властивостей, 
перш ніж зафіксувати знак. 

Якщо вибрано позначення шорсткості для обробки без 
знімання матеріалу, введення тексту буде недоступне. 

Для виклику діалогу, в якому можна змінити параметри 
позначення шорсткості (постановка знаку на виносній полиці, тип 
стрілки і так далі), натисніть закладку параметри. 

 
1.10 Підготовка креслення до друку 

 
Після того, як креслення створене, і потрібно отримати його 

паперову копію, слід перейти в режим попереднього перегляду для 
друку. Це особливий режим КОМПАСА, в якому можна бачити 
реалістичне зображення документа, розмістити документ на полі 
виводу, вибрати тільки яку-небудь частину для виводу, змінити 
масштаб виводу тощо. 

У режимі попереднього перегляду документи недоступні для 
редагування. 
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Для входу в режим використовується команда «Файл – 

Предварительный просмотр» або  однойменна кнопка  на панелі 
у верхній частині екрану. 

Поточний документ буде завантажений в режим попереднього 
перегляду, який дозволяє вивести на друк вміст вікна перегляду. Після 
виклику команди на екрані з'явиться діалог, в якому можна задати 
параметри друку. 

Режим попереднього перегляду має власне головне меню, 
панель управління (рис. 1.15) і панель властивостей (рис. 1.16). 

 

 
Рисунок 1.15 - Панель управління в режимі попереднього перегляду 

 

 
Рисунок 1.16 - Панель властивостей в режимі попереднього перегляду 

 
У режимі попереднього перегляду на екрані показується 

умовне поле виводу (один або декілька листів паперу). На ньому 
реалістично відображається документ (або декілька документів). За 
умовчанням поле виводу відображається на екрані в такому масштабі, 
щоб його було видно повністю. 

Якщо великий документ виводиться на малогабаритний 
друкуючий пристрій (наприклад, на принтер), виконується 
автоматичне розбиття на листи відповідного формату. При цьому поле 
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виводу в режимі перегляду розділяється пунктирними лініями на 
частини, відповідні встановленому в даний момент формату паперу і 
його орієнтації. 

Щоб раціональніше використовувати папір, можна повернути 
креслення за допомогою кнопок: 

  - Повернути за годинниковою стрілкою і 
Повернути проти годинникової стрілки. 

Якщо потрібно умістити велике креслення на меншому 
форматі, наприклад, креслення формату А3 на листі формату А4, то 
для такого розміщення документів використовується команда «Сервис 
- Подогнать масштаб» (рис. 1.17), або натиснути на відображенні 
креслення правою клавішею миші. 

 

 
Рисунок 1.17 - Підгонка масштабу документа 

 
Можна надрукувати не весь поточний документ цілком, а 

тільки його частину – область, обмежену прямокутником. 

Для цього використовується перемикач  - вказати 
частину на панелі властивостей.  

На екрані з'явиться діалог, в якому показано поточний 
документ і рамка, що обмежує друковану частину. За умовчанням 
розміри рамки відповідають габаритам зображення. 

Щоб змінити розміри рамки, вводяться потрібні значення в 
поля групи відступ в лівій частині діалогу. Можна також перемістити 
сторони або кути рамки мишею. Після цього на полі виводу 
відображатиметься не весь документ, а тільки вказана частина.  
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Можна управляти способом друку поточного документа за 
допомогою перемикачів групи спосіб виводу на панелі 
властивостей.  

Активізація перемикача - вивести частину поточного 
документа відображає на полі виводу область документа, обмежену 

рамкою, активізація перемикача  - вивести поточний документ 
повністю - весь документ цілком. 

Частину документа можна перемістити, повернути на полі 
виводу або масштабувати так само, як і цілий документ. 

Після того, як документ розміщено найкращим чином, 
необхідно викликати команду «Файл – Печать» для початку виводу 

документа на папір або натиснути кнопку  - печать на панелі 
управління. 

Щоб закінчити роботу в режимі попереднього перегляду, 

використовується кнопка  - закончить просмотр на панелі 
управління або відповідна команда з меню файл. 

Система повернеться в звичайний режим редагування 
документів. 

 
1.11 Допоміжні клавіші клавіатури 
 
В програмі передбачено великий набір клавішних комбінацій, 

що управляють, за допомогою яких можна виконати прив’язку, 
переміщення по координатах, зміну масштабу вікна відображення і 
багато інших дій. 

Нижче приводиться перелік допоміжних клавіш, що 
використовуються під час роботи з графічними документами, і дій, що 
викликаються ними. 

 
1.11.1 Загальносистемні дії 

<Enter>: зафіксувати (ввести) крапку; 
<Esc>: перервати виконання команди або закрити сторінку меню; 
<Delete>: видалити всі виділені об’єкти; 
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<Ctrl> + <A> : виділити весь вміст документа; 
<F1>: викликати допомогу КОМПАС. 
 

1.11.2 Збереження і відкриття документів 
<F2> або <Ctrl> + <S>: записати документ; 
<F3> або <Ctrl> + <O> : відкрити документ; 
<Alt>  + <F4>: завершити роботу КОМПАС. 
 

1.11.3 Відміна і повтор операцій 
<Аlt> + <Васksрасе> або <Ctrl> + <Z> : відмінити попередню 
операцію; 
<Shift>+ <Alt> + <BackSpace> или<Ctrl > + <Y>: повторити 
скасовану операцію. 

1.11.4 Робота з буфером обміну (Clipboard) 
<Shift> + <Delete> або <Ctrl> + <Х>: вирізувати виділені об’єкти в 
буфер обміну; 
<Ctrl> + <lnsert> або <Сtrl> + <С>: скопіювати виділені об’єкти в 
буфер обміну; 
<Shift> + <Insert> або <Сtrl> + <Y> : вставити вміст буфера обміну в 
документ. 
 

1.11.5 Управління положенням курсору і прив’язка 
<Ctrl> + <0> (цифрова клавіатура): перемістити курсор в точку (0,0) 
поточної системи координат; 
<.>(цифрова клавіатура): встановити курсор по нормалі в найближчу 
точку найближчого елементу 
<5>(цифрова клавіатура): встановити курсор в найближчій 
характерній точці найближчого елементу; 
<Shift> + <5>(цифрова клавіатура): встановити курсор в середину 
найближчого до нього примітиву; 
<Alt> + <5>(цифрова клавіатура): встановити курсор в точку перетину 
двох найближчих до нього примітивів; 
<Alt> + <X> : введення координати X в полі Рядка параметрів; 
<Alt> + <Y> : введення координати Y в полі Рядка параметрів; 
<Ctrl>+<K> : перемкнути зовнішній вигляд курсору (великий або 
маленький). 
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1.11.6 Управління вікнами 
<Ctrl> + <F4>: закрити активне вікно; 
<Ctrl> + <F6>: перейти до наступного вікна 1 (використовуються 
клавіші на додатковій цифровій клавіатурі). Режим NumLock повинен 
бути включений. 

1.11.7 Управління зображенням у вікні 
<Ctrl> + <F9>: відновити зображення в активному вікні; 
<Shift> + <+>, <Shift> + <-> (цифрова клавіатура): 
збільшити/зменшити масштаб відображення (крапка, де знаходиться 
курсор, буде поміщена в центр екрану). Коефіцієнт встановлюється в 
діалозі настройки; 
<Ctrl> + <L> : масштаб по виділених об’єктах; 
<Ctrl> + <I> : вибрати вікно рамкою; 
<Ctrl> + <G> : ввімкнути/вимкнути сітку в активному вікні; 
<PageUp>: перегорнути зображення на один екран вгору; 
<PageDn>: перегорнути зображення на один екран вниз; 
<Ноmе>: перегорнути зображення до верхньої межі документа; 
<End>: перегорнути зображення до нижньої межі документа; 
<Ctrl> + <PageUp>: перегорнути зображення на один екран вліво; 
<Ctrl> + <PageDn>: перегорнути зображення на один екран управо; 
<Ctrl> + <Home>: перегорнути зображення до лівої межі документа; 
<Ctrl> + <End> : перегорнути зображення до правої межі документа. 
 

1.11.8 Переміщення між полями рядка параметрів і 
елементами діалогів, що управляють 
<Таb>: перехід між керуючими полями X і Y при введенні координат;  
елементами (перемикачами і тому подібне) при роботі в діалозі; 
<Ctrl> + <Tab> : перехід між полями в Панелі властивостей; 
<Shift> + <Tab>: перехід у зворотному напрямі між елементами, що 
управляють, при роботі в діалозі; 
<Ctrl> + <Shift> + <Tab>: перехід у зворотному напрямі між полями 
в Панелі властивостей. 

Інші дії: 
<Ctrl> + <Esc>: викликати Список завдань (Task List) Windows; 
<Alt> + <Tab>: перемкнутися на інший працюючий додаток Windows; 
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<Alt> + <F10>: викликати контекстне меню. 
1.11.9 Спеціальні дії при введенні і редагуванні 

тексту: 
<Ctrl> + <Shift> + <U>: перевести виділені символи у верхній 
регістр; 
<Ctrl> + <Shift>+<D> : перевести виділені символи в нижній регістр; 
<Ctri> + <Shift>+<L> : перевести виділені символи в латинські; 
<Ctrl> + <Shift>+<R> : перевести виділені символи в кирилічні; 
<Ctrl> + <Enter> : перенести рядок на нову сторінку (тільки для 
текстових документів); 
<Shift> + <Enter>: формувати новий рядок із забороною нумерації. 

 
2 ПРАКТИЧНА РОБОТА 

2.1 Виконання робочого креслення деталі 
 

Мета: Ознайомитися з основними прийомами і методами 
створення графічних примітивів в системі КОМПАС-ГРАФІК, 
методами редагування графічних об’єктів, прийомами введення 
написів на кресленні, оформленням таблиць, постановкою розмірів і 
технологічних позначень: крапка, пряма, відрізок, коло, дуга, фаска, 
округлення, штрихування, поворот, копіювання, деформація, 
діаметральні і радіальні розміри, шорсткість, бази, відхилення форми і 
взаємного положення поверхонь. 

 
Порядок  виконання  роботи  

- створити новий документ «Чертеж», скориставшись для цього 
командою «Файл – Создать – Чертеж» або кнопкою «Новый 
документ» на панелі управління. На екрані з’явиться рамка 
креслення формату А4. Натисніть кнопку «Показать все» на панелі 
управління. 

- змініть формат креслення на А3. Для цього необхідно клацнути 
правою клавішею миші і вибрати пункт «Параметры текущего 
чертежа» або виконати команду «Настройка – Параметры 
текущего листа». У діалоговому вікні (рис. 1.18) встановити 
необхідні параметри. 
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Рисунок 1.18 – Налагодження параметрів листа 

 
- використовуючи інструменти групи геометрія і задаючи 

параметри відрізків побудуйте зображення двох видів. 
Використовуйте допоміжні функції такі, як прив’язки та допоміжні 
прямі. 

- проставте розміри, позначення і заповніть основний напис. 
Збережіть креслення. 
 

3 ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

1. Виконати робоче креслення деталі 
За номером варіанту, заданому викладачем. Варіанти завдань 

приведено в Додатку А. 
Результат збережіть під ім’ям Контрольна робота – Прізвище - 

Варіант. 
2. Письмово дати відповідь на контрольне питання. 

 
4 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

 
1. Загальні відомості про КОМПАС-ГРАФІК? 

Запуск програми. Елементи інтерфейсу.  
2. Типи документів?  

Тривимірні моделі. Графічні документи. Текстові документи. 
Створення документів.  
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3. Робота з інструментальними панелями і панеллю властивостей? 
Панель властивостей. Автоматичне і ручне створення об’єктів. 

Переривання команди. Використання прив’язок і сітки. Глобальні 
прив’язки. Локальні прив’язки. Використання сітки. 
4. Настройка інтерфейсу системи? 

Настройка складу Головного меню і панелей інструментів. 
Створення призначеної для користувача інструментальної 
компактної панелі. Настройка клавіш швидкого виклику команд 
(«гарячих клавіш»). 
5. Геометричні побудови? 

Введення геометричних об’єктів. Стилі геометричних об’єктів. 
Виділення кривих за стилем. Зміна стилю об’єктів. Довільна крапка. 
Всі точки перетинів кривої. Крапка на заданій відстані. 
6. Побудова допоміжних прямих? 

Довільна пряма. Горизонтальна пряма. Вертикальна пряма. 
Паралельна пряма. Перпендикулярна пряма. Дотична пряма через 
зовнішню крапку. Дотична пряма через точку кривої. Пряма, дотична 
до двох кривих. Бісектриса.  
7. Побудова відрізків?  

Відрізок. Паралельний відрізок. Перпендикулярний відрізок. 
Дотичний відрізок із зовнішньої крапки. Дотичний відрізок через 
точку кривої. Відрізок, дотичний до двох кривих.  
8. Побудова кіл? 

Коло. Коло по трьом точкам. Коло з центром на об’єкті. Коло, 
дотичне до кривої. Коло, дотичне до двох кривих. Коло, дотичне до 
трьох кривих. Коло по двох крапках.  
9. Побудова еліпса? 

Еліпс. Еліпс по діагоналі габаритного прямокутника. Еліпс по 
центру і вершині габаритного прямокутника. Еліпс по центру, 
середині сторони і вершині описаного паралелограма. Еліпс по трьом 
вершинам описаного паралелограма. Еліпс по центру і трьом крапкам. 
Еліпс, дотичний до двох кривих.  
10. Побудова дуг? 

Дуга. Дуга по трьом точкам. Дуга, дотична до кривої. Дуга по 
двох крапках. Дуга по двох крапках і куту розчину. Дуги еліпсів.  
11. Побудова багатокутника?  

Прямокутник. Прямокутник по центру і вершині. 
Багатокутник.  
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12. Побудова лекальних кривих?  
Ламана. NURBS. Крива Без’є. 

13. Введення позначень?  
Шорсткість. Лінія-винесення. Позначення позиції. База. 

Допуск форми. Формування таблиці допуску. Стрілка напряму 
погляду. Лінія розрізу. Виносний елемент. 
14. Введення і редагування тексту?  

Текст. Вибір шрифту і установка його параметрів. Виділення 
фрагментів тексту. Форматування тексту. Вертикальний текст. Стилі 
тексту. Вибір поточного стилю тексту. Текст в графічному документі. 
15. Створення таблиць?  

Прийоми роботи з таблицями. Виділення рядків і стовпців 
таблиці. Об’єднання і розділення комірок. Вставка і видалення рядків і 
стовпців таблиці. Збереження таблиць. Форматування комірок. 
Використання таблиць.  
16. Загальні відомості про розміри?  

Простій лінійний розмір. Вказівка об’єкту для постановки 
розміру. Лінійний розмір з обривом. Лінійний розмір від відрізання до 
крапки. Лінійний розмір від загальної бази. Ланцюговий лінійний 
розмір. 
17. Види розмірів? 

Розмір висоти. Діаметральний розмір. Радіальний розмір. 
Простий радіальний розмір. Радіальний розмір із зламом. Кутові 
розміри. Простий кутовий розмір. Кутовий розмір від загальної бази. 
Ланцюговий кутовий розмір. Кутовий розмір з обривом. 
18. Вимірювання на площині?  

Координати точки. Відстань між двома крапками. Відстань 
між крапками на кривій. Відстань від кривої до крапки. Відстань між 
двома кривими. Кут між двома прямими/відрізками. Кут, утворений 
трьома крапками. Довжина кривої. Площа. 
19. Використання шарів?  

Можливі стани шарів. Створення нового шару. Зміну 
параметрів шарів. Зміну стану шарів. Настройка креслення фонових 
шарів. Перемикання між шарами. Видалення шарів.  
20. Фаски і округлення?  

Фаска. Управління усіканням об’єктів. Фаска на кутах об’єкту. 
Округлення на кутах об’єкту. 
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21. Використання видів? 
Загальні відомості про види. Створення простого виду. 

Настройка параметрів видів. Перемикання між видами. Зміна стану 
виду. Виділення виду. Копіювання і перенесення видів через буфер. 
Видалення виду. 
22. Редагування об’єктів?  

Переміщення. Зміщення по куту і відстані. Копіювання. 
Довільна копія. Копія по кривій. Копія по паралелограмній сітці. 
Копія по концентричній сітці. Копія по колу. 
23. Перетворення об’єктів? 

Поворот. Масштабування. Симетрія. Деформація. Деформація 
зрушенням. Деформація поворотом. Деформація масштабуванням. 
24. Розбиття об’єктів на частини? 

Розбити криву на дві частини. Розбити криву на декілька 
рівних частин. Видалення частин об’єктів. Усікти криву. Усікти криву 
по вказаних крапках. Вирівняти по межі. Видалити фаску або 
округлення. Очистити область. 
25. Створення штрихування? 

Завдання меж штрихування. Ручне малювання меж. Обхід 
межі за стрілкою. Параметри штрихування.  
26. Менеджер бібліотек? 

Управління менеджером бібліотек. Управління бібліотеками. 
Створення бібліотеки фрагментів. Вставка фрагментів з бібліотеки. 
27. Створення робочого креслення?  

Основний напис і формат креслення. Основний напис 
креслення. Заповнення основного напису. Видалення вмісту 
основного напису. Режим попереднього перегляду. Переміщення 
документа. Поворот документа. Масштабування документа. 
28. Друк документа? 

Вибір фрагмента зображення для друку. Відміна друку 
вказаних сторінок. Установка фільтрів виводу. Настройка параметрів 
виводу. Вибір потрібного принтера (плотера) і його настройка. 

 

29. Вставка растрових зображень в графічні документи?  
30. Обмін інформацією з іншими системами? 

Імпорт. Експорт. 
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