
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНІ 
Запорізький національний технічний університет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

МЕТОДІЧНІ ВКАЗІВКИ 
до виконання самостійних та контрольних робіт  
з дисципліни «Комп’ютерне моделювання» 

для студентів зі спеціальності  
131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 



 2 

Методичні вказівки до виконання самостійних та контрольних 
робіт з дисципліни «Комп’ютерне моделювання » для студентів зі 
спеціальності 131 «Прикладна механіка» усіх форм навчання / 
Укл. О. Б.  Козлова, Н. В. Гончар, Н. О. Савчук. – Запоріжжя : ЗНТУ, 
2018. – 50 с. 

 
 
Укладачі: Козлова О.Б., к.т.н., доцент кафедри ТМБ  
  Гончар Н.В., к.т.н., доцент кафедри ТМБ 
  Савчук Н.О., асистент кафедри ТМБ 
 
Рецензент:  Логомінов В.О., к.т.н., доцент кафедри ТМБ. 
 
Відповідальний за випуск: Дядя С.І., к.т.н., доцент, зав. каф. 

ТМБ 
 
 
 
 
 

Затверджено на засіданні кафедри  
«Технологія машинобудування» 

Протокол № 1  
від 21 серпня 2018 р. 

 
 

Рекомендовано до видання 
НМК МФ 

Протокол № 1 від 12.09.2018 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

ЗМІСТ 
ВСТУП.........................................................................................................4 
1 ТЕОРЕТІЧНІ ВІДОМОСТІ.....................................................................5 
1.1 Запуск програми NX.............................................................................5 
1.2 Моделирование твердых тел ...............................................................8 
1.2.1 Постороение эскизов .........................................................................8 
1.2.2 Створення моделей............................................................................9 
1.3 Створення креслень............................................................................13 
1.3.1 Створення креслярських видів .......................................................15 
1.3.2 Розміри і анотації.............................................................................19 
2 ПРАКТИЧНА РОБОТА ........................................................................22 
2.1 Створення тривимірної моделі в системі Unigraphics NX ..............22 
3 ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.....................................26 
ЛІТЕРАТУРА............................................................................................26 
Додаток А ..................................................................................................27 

 



 4 

ВСТУП 
 
Геометричне моделювання в UNIGRAPHICS NX дає 

конструктору можливість швидко виконати як концептуальний 
проект, так і детальне проектування. Використовується підхід, 
заснований на типових елементах форми, типових операціях ескізах, 
що дає можливість створити і інтерактивно редагувати складну 
твердотільну модель. Твердотільне моделювання дає конструктору 
метод моделювання, який інтуїтивно легше і зрозуміліше, ніж 
традиційне дротове і поверхневе моделювання. 

Модуль геометричного моделювання в UNIGRAPHICS 
реалізує підхід, що поєднує традиційне і параметричне моделювання. 
Це дає користувачеві свободу у виборі методів побудови в найкращій 
мірі відображають його потреби. Іноді цілком досить каркасної моделі 
і немає необхідності в більш складному твердому тілі. Однак 
одночасно в системі присутній багатий набір методів параметричного 
і традиційного твердотільного моделювання. Всі разом дає 
можливість швидко створити і легко управляти реалістичною твердо 
котельної моделлю. 

Після того, як модель побудована, вона може бути 
відредагована в техніці управління параметрами, навіть якщо в її 
побудові і не використовувалися ескізи. Система здатна накласти на 
модель автоматичні обмеження, однак такі обмеження працюють, як 
би другим планом і можуть бути легко подолані прямим редагуванням 
моделі. За допомогою такого підходу вдається уникнути ситуації, 
коли не користувач управляє системою, а вона диктує йому свої 
умови. Цей недолік властивий чисто параметричних систем 
моделювання. 
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1 ТЕОРЕТІЧНІ ВІДОМОСТІ 
1.1 Запуск програми NX  
 
Після інсталяції NX в списку программ «Start» > «All 

Programs» («Старт» > «Все программы») з'явиться програмна група 
UGS NX з набором ярликів для запуску. 

Розглянемо основні елементи головного вікна програми 
(рис. 1.1): 

1. Заголовок вікна, у якому крім назви системи 
відображаються поточний додаток, ім'я робочої деталі та її стан в разі 
зміни. 

2. Рядок головного меню, склад якої залежить від поточного 
активного застосування і ролі. 

3. Панелі інструментів, набір і склад яких також залежить від 
програми і ролі. 

4. Панель вибору, яка містить набір команд і опцій, керуючих 
механізмом інтерактивного вибору користувача в процесі роботи над 
моделлю. 

5. Рядок статусу і підказки, в якій відображаються контекстні 
підказки для користувача і поточний статус виконання операції. 

6. Панель ресурсів, що містить набір різних вкладок, кожна з 
яких відповідає за певну функцію, вкладка «Навігатор моделі», що 
відображає дерево побудови моделі. 

7. Кнопка перемикання між стандартним і повноекранним 
режимами. 

8. «Рейка» кріплення діалогових вікон. Цей елемент 
інтерфейсу призначений для позиціонування діалогових вікон команд, 
що викликаються користувачем. 

9. Графічна область, в якій відображається геометрія, яка 
моделюється. 
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Рисунок 1.1 – Головне вікно програми 

 
Інструментальні панелі інструментів групують команди по їх 

функціональному призначенню. Ряд панелей представлені тільки в 
певних програмах, як, наприклад, панелі поставлення розмірів в 
модулі «Черчение» (Drafting), інші панелі присутні у всіх додатках, 
як, наприклад, панель «Вид» (View) чи «Стандарт» (Standard). 
Користувач має можливість управляти як видимістю окремих панелей 
на екрані, так і їх наповненням. Видимість панелей регулюється 
контекстним меню, що з'являється при натисканні правої кнопки миші 
на будь-який відображається панелі або кнопці. 

Практично кожна команда у всіх додатках NX має діалогове 
вікно, через яке проводиться взаємодія з користувачем. Діалогове 
вікно компонується з функціональних блоків, які відповідають за 
певний етап завдання вихідних даних для операції, виконуваної 
даними діалоговим вікном, і кнопок ОК, «Применить» (Apply) та 
«Отмена» (Cancel) (рис. 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Діалогове вікно команди 

 
За замовчуванням позиціонування діалогових вікон 

визначається «рейкою» кріплення, до якого прив'язується діалог. 
Основне призначення «рейки» – задати певне місце, в якому будуть 
відображатися діалоги, хоча при бажанні користувач може їх 
відкріпляти і розміщувати їх там, де зручно. За допомогою кнопки 4 
діалог можна відкріпити від рейки і помістити на будь-який довільне 
місце екрану або закріпити вільний діалог на рейці кріплення. 

Для спрощення інтерфейсу і його уніфікації функціональні 
блоки діалогів повторюються в різних командах. Наприклад, якщо в 
діалозі команди витягування є блок, який відповідає за вказівку 
напрямку витягування, то в будь-яких інших командах напрямок 
задається точно таким же блоком. Будь-яка команда, як правило, має 
обов'язкові параметри, без яких вона не може бути виконана, і які 
модифікують виконання даної команди, але мають деякі значення, вже 
задані за замовчуванням. Функціональні блоки, що відповідають за 
завдання обов'язкових параметрів, позначаються 1, а вже задані 
параметри позначаються значком 2. Поточний блок, який чекає 
введення користувача, позначається виділенням оранжевого кольору. 
Як правило, всі обов'язкові блоки в діалогах з'являються в 
розгорнутому стані, інші ж можуть бути як згорнутому (3), так і в 
розгорнутому вигляді. Деякі діалогові вікна містять велику кількість 
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параметрів, тому займають досить великий простір, навіть коли 
частина блоків знаходиться в згорнутому стані. В цьому випадку 
можна скористатися кнопкою (6), яка сховає всі згорнуті блоки. 

NX запам'ятовує стан діалогових вікон – їх положення на 
екрані і стан блоків, тому кожен раз діалог буде з'являтися в тому ж 
стані, в якому він був при останньому його використанні, а саме при 
натисканні кнопок ОК чи «Применить». Команда не може бути 
виконана, поки не будуть задані всі обов'язкові параметри. 

Кнопки ОK та «Применить» відрізняються тим, що при 
натисканні кнопки ОК (або середньої кнопки миші) відбуваються 
виконання команди і закриття діалогу, а при натисканні кнопки 
«Применить» (чи середньої кнопки миші, утримуючи клавіші «Ctrl») 
відбувається виконання команди і діалог повертається в початковий 
стан для завдання параметрів наступного виконання цієї команди. 
Кнопка «Отмена» (або натискання середньої кнопки миші, 
утримуючи клавішу«Alt») скидає всі задані параметри і закриває 
діалог. За допомогою кнопки 5 можна скинути всі введені і вибрані 
параметри в початковий стан. 

 
1.2 Моделювання твердих тіл 
1.2.1 Побудова ескізів 
 
Ескізом вважається іменована група двовимірних кривих, 

пов'язаних геометричними і розмірними відношеннями і 
розташованих на одній площині. Ви можете створювати ескізи на 
основі будь-якого існуючого плоского об'єкта, а також на кривій. В 
останньому випадку в точці кривої, де буде прив'язаний ескіз, система 
створить площину, розташовану по нормалі до кривої. Даний тип 
розташування ескізів використовується для створення тел 
протягуванням ескізу уздовж траєкторії. 

Для створення ескізу пропонуються два набори інструментів: 
- ескіз в середовищі завдань (Sketch in Task Environment) та 

інструментальна панель «Прямой эскиз» (Direct Sketch). Перший 
являє собою окремий модуль, який запускається викликом команди 
«Вставить» > «Эскиз в среде задач» і призначений для редагування 
ескізів, на які посилаються багато конструктивних елементів. 
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- прямий ескіз дозволяє будувати двовимірні контури 
безпосередньо в поточному додатку NX і більше підходить для 
створення нових ескізів. 

Для створення ескізу в середовищі завдань викличте 
відповідну команду з головного меню і вкажіть плоску поверхню 
розміщення ескізу. Якщо ескіз повинен розташовуватися на кривій, то 
необхідно вибрати відповідний підтип ескізу в списку діалогу, що 
випадає. Зазвичай для завдання вихідних даних ескізу досить тільки 
вказівки площині.  

«Прямой эскиз» може також задаватися за допомогою 
аналогічного діалогу, для цього необхідно натиснути кнопку «Эскиз» 
(Sketch) на панелі інструментів «Прямой эскиз». Але можна, просто 
вибравши на цій панелі команду малювання будь-якого двовимірного 
об'єкта, і почати його малювати на будь-якій плоскій межі тіла або 
площині (рис. 1.3). У цьому випадку напрямок системи координат і її 
початок будуть прийняті за замовчуванням. 

 

 
Рисунок 1.3 - Створення прямого ескізу 

 
1.2.2 Створення моделей 

Для створення тіла на основі ескізу необхідно скористатися 
однією з команд меню «Элементы проектирования» (Insert > 
Feature). 
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Це витягування ескізу в заданому напрямку і обертання 
навколо осі. Найбільш часто використовувані з них – це команди 
«Вытягивание» (Extrude) і «Вращение» (Revolve). 

Розглянемо команду «Вытягивание» (рис. 1.4). Для її роботи 
необхідний мінімальний набір вихідних даних складається з плоского 
контуру або прямий і вектора напрямку, які задаються відповідно в 
розділах діалогу «Сечение» (Sections) і «Направление» (Direction). 
При цьому можливо відразу з команди запустити редактор ескізу і 
накреслити його з нуля. В цьому випадку ескіз буде вважатися 
внутрішнім і не буде доступний в Навігаторі моделі до тих пір, поки 
не буде конвертовано в зовнішній. В якості контуру для витягування 
можуть виступати будь-які криві, в тому числі і ребра існуючих тел. 

При виборі плоского контуру напрямок за замовчуванням 
визначається по нормалі до площини контура, але при необхідності 
його можна перевизначити, натиснувши кнопку «Задать вектор» 
(Specify Vector). У розділі «Ограничения» (Limits) задаються ліміти 
переміщення ескізу від площини його побудови в обидві сторони. 
Вони можуть задаватися як безпосередньо, зазначенням величин, так і 
посиланням, за допомогою вибору одного з наступних значень опції: 

- «До следующего» (Until Next) – контур буде витягнуть до 
перетину з іншим твердим тілом, зустрінутим в напрямку 
витягування; 

- «До выбранного» (Until Selected) – контур буде витягнуть до 
обраної грані існуючого тіла або поверхні. Якщо витягнутий контур в 
повному обсязі перетинає обрану грань або поверхню, то по 
можливості будуть використовуватися суміжні грані або поверхні. 
Якщо такої можливості немає, то буде згенеровано повідомлення про 
помилку; 

- «До расширенного» (Until Extended) – модифікація опції До 
вибраного, яка дозволяє вибирати обмежують об'єкти, в повному 
обсязі які перетинають простягає контур. В цьому випадку система 
автоматично розраховує продовження обраної грані або поверхні і 
використовує її для побудови;- «Через все» (Through All) – простягає 
контур в заданому напрямку через все зустрічаються тіла; 

У розділі діалогу «Булевы операции» (Boolean) можна відразу 
поставити тип логічної операції, яка застосовується до тіла, якщо в 
моделі вже є тверді тіла. Серед можливих значень цієї опції слід 
зазначити значення «Контекстный» (Inferred). При цьому значенні 
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система сама визначає відповідний тип операції, виходячи з взаємного 
розташування створюваного тіла і існуючого. Такий варіант слід 
застосовувати, коли НЕ передбачається зміни моделі, яке може 
викликати зміну взаємного розташування задіяних тел, інакше тип 
застосовуваної логічної операції може змінитися (рис. 1.4). 

 

 
Рисунок 1.4 – Діалог команди «Вытягивание» 

 
Одночасно з витягуванням контуру можна задати додаткові 

трансформації одержуваного тіла в розділах«Уклон» (Draft) и 
«Смещение» (Offset) або скористатися відповідними командами після 
створення елемента витягування. 

Тип одержуваного тіла визначається в розділі діалогу 
«Настройки» (Settings), але ця опція діє тільки в разі використання 
замкнутого контуру, в іншому випадку одержуваний елемент 
витягування буде являти собою поверхню. 

Команда «Вращение» за більшістю параметрів збігається з 
командою «Вытягивание», тільки їй необхідно вказувати вісь 
обертання і точку початку для отримання тіла обертання проворотом 
на заданий кут обраного ескізу (рис. 1.5). 
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Рисунок 1.5 – Діалог команди«Вращение» 

 
Після отримання першого тіла в моделі далі можна змінювати 

його за допомогою конструктивних елементів або проводячи операції 
логічного поєднання з іншими тілами. Всі операції будуть додаватися 
відповідно до хронології створення в дерево побудови, що 
відображається в «Навигаторе модели» (Part Navigator). 

Крім операцій отримання тіл витягуванням або обертанням 
ескізу, в розділі головного меню «Вставити»> «Елементи 
проектування» пропонується набір визначених примітивів і 
конструктивних елементів, комбінуючи які, можна отримати 
геометрію моделі. Але в загальному випадку створення тіл 
витягуванням і обертанням є більш універсальним, так як дозволяє 
задати будь-який перетин. 

Таким чином, створюючи тіла на основі ескізів або 
використовуючи стандартні конструктивні елементи, ви формуєте 
геометрію моделі. При створенні моделі в режимі моделювання з 
історією побудови, необхідно намагатися зберігати читаність історії 
побудови та робити її максимально лінійної. 

Практично всі операції в дереві побудови моделі ґрунтуються 
на одному або декількох попередніх елементах, як явно, так і неявно. 
З одного боку, це дає використовувати всі переваги параметризації, 
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але з іншого – непродумана прив'язка елементів один на одного 
можуть зіпсувати логіку побудови моделі. 

У загальному випадку при прив’язках рекомендується 
віддавати перевагу стаціонарних об'єктів чи об'єктів ймовірність зміни 
яких мінімальна. Природно це не повинно бути в протиріччі з 
задуманої логікою моделі. 

При використанні будь-яких геометричних об'єктів попередніх 
елементів побудови бажано намагатися посилатися на найближчі до 
поточної операції елементи. Це дозволить, як мінімум, швидко 
відстежувати зв'язок між зміною посилальної геометрії і одержуваним 
результатом. 

Також рекомендується документувати моделі. В процесі 
побудови з'являється безліч допоміжних елементів, ескізів, кривих та 
інших об'єктів, які ускладнюють читання моделі, якщо вони не 
організовані. Для організації можна використовувати шари і 
посилальні набори, розміщуючи і групуючи на них основні і 
допоміжні геометричні елементи побудови. 

 
1.3 Створення креслень 
 
Креслення є класичним документом, що описує розробляється 

виріб, будь то деталі або складання. Сучасні системи САПР, крім 
модулів створення тривимірного представлення вироби, пропонують і 
інструментарій по створенню креслень на основі створених моделей 
деталей і вузлів. В системі NX цей інструментарій реалізований у 
вигляді модуля «Черчение» (Drafting), який закриває завдання 
формування асоціативних двомірних креслень на основі тривимірних 
уявлень деталей і зборок. 

У версії NX 8.5 представлено додаткове додаток NX «Быстрое 
черчение» (NX Power Drafting), яке запускається окремим ярликом і 
являє собою базовий модуль NX в поєднанні з модулем Креслення і 
додатковим модулем розширення функціоналу роботи з кресленнями. 
Використання окремого додатка для роботи з кресленнями дозволяє 
розділити робочі місця на ті, які використовуються для проектування, 
і ті, які служать для випуску конструкторської документації. 

Одна з переваг систем САПР вищого рівня полягає в 
можливості побудови наскрізної ланцюжка проектування, частина з 
якої складається з асоціативно пов'язаних 3D моделей і двомірних 
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креслень. Важливою умовою для створення наскрізної ланцюжка є 
первинність тривимірної моделі виробу перед кресленням. Тобто 
першоджерелом інформації про геометрію і про вимоги до розмірів та 
виготовлення повинна бути модель, а креслення повинно бути 
вторинним і являти собою звіт по моделі з необхідною інформацією, 
що доповнює. Це має на увазі в першу чергу те, що будь-які, навіть 
найнезначніші зміни розмірів повинні в першу чергу проводитися на 
моделі і потім оновлюватися на кресленні. Будь-яка зміна уявлення 
креслярського виду або виправлення розміру, зробленого в рамках 
креслення, автоматично робить модель неактуальною, що розриває 
ланцюжок. Зміна креслення без відповідних змін в моделі призводить 
до того, що виготовлена деталь не буде відповідати тій моделі, яка 
була використана в збірках, що може спричинити проблеми зі 
збиранням, а також до того, що при подальших змінах доведеться 
оперувати з моделлю, яка не відповідає виготовленої деталі. 

Креслення моделі може існувати в двох видах – в файлі самої 
моделі, що містить вихідну геометрію, з якої робиться креслення, або 
ж у вигляді окремого файлу з посиланням на вихідну 3D модель 
(концепція майстер-моделі). Незважаючи на те, що перший варіант 
здається зручніше, другий спосіб є кращим з точки зору процесу 
розробки. 

Для створення креслення у файлі моделі досить за допомогою 
меню «Начало» > «Все приложения» > «Черчение» (Start > All 
Apllications > Drafting) активувати креслярський модуль при поточній 
відкритій 3D моделі деталі або збірки. У файл моделі буде додано 
лист креслення і буде запропоновано створити базовий вид з поточної 
моделі. 

Для створення креслення в окремому файлі необхідно 
створити новий файл за допомогою команди головного меню «Файл» 
> «Новый» (File > New) або відповідної кнопки інструментальної 
панелі і в діалозі вибрати вкладку з шаблонами креслень. Потім 
вибрати відповідний розмір і, переконавшись, що в поле «Деталь» 
для створення креслення (Part to create a drawing of) обрана саме та 
модель, для якої повинен бути зроблений креслення, натиснути ОК. У 
цьому випадку буде створено новий файл, який посилається на 
вихідну модель, в якому шаблону для більш швидкого буде 
підготовлений перший лист, і запуститься команда створення нового 
виду. При використанні майстер-моделі для створення креслення 
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створюється псевдозбирання, в якій батьком є компонент креслення, а 
компонентами – моделі, з яких робиться креслення. 

 
1.3.1 Створення креслярських видів 
Створення креслення починається з отримання одного або 

декількох базових видів, які служать основою для створення інших 
типів креслярських видів. Команда запуску створення базового виду 
запускається автоматично при створенні нового креслення. Це 
регулюється опцією «Автоматически начать создание вида» 
(Automatically Start View Creation) на вкладці «Чертеж» (Drawing) 
розділу «Черчение» > «Общие» (Drafting > General) в настройках за 
умовчанням. Якщо команда не запускається автоматично або 
необхідно створити ще один базовий вид, скористайтеся кнопкою 
«Базовый вид» (Base View) на панелі інструментів «Креслення» або 
пунктом головного меню «Вставить» > «Вид» > «Базовый» (Insert > 
View > Base). 

Базовий вид створюється на основі будь-якого виду моделі, 
який необхідно вибрати в діалозі створення базового виду в списку, 
що випадає «Использовать вид модели» (Model View to Use). У 
більшості випадків цього буде достатньо, щоб отримати бажаний 
проекційний вигляд. Якщо необхідно створити вид, відмінний з точки 
зору орієнтації на всі види моделі, то можна скористатися кнопкою  
«Инструмент ориентации вида» (Orient View Tool). З його 
допомогою можна динамічно позиціонувати модель для створення 
необхідного ракурсу або скористатися можливістю точного 
позиціонування, вибравши нормаль і вектор осі Х. 

За замовчуванням креслення створюється на базі поточної 
активної моделі, але при створенні базового виду в розділі діалогу 
«Деталь» (Part) можна вибрати іншу модель з числа завантажених 
або відкрити іншу. 

Завершується побудова базового виду вибором масштабу в 
розділі «Масштаб» (Scale) і позиціонуванням його на площині 
аркуша. Для більш точного позиціонування можна скористатися 
опціями настройки в розділі «Начало вида» (View Origin). 

Після створення базового виду стають активними команди 
створення інших видів і автоматично запускається команда створення 
проекційного вигляду. 
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Проекційний вигляд створюється на базі існуючого базового, і 
якщо на аркуші кілька базових видів, то необхідно вказати, з якого 
виду слід створювати проекцію в розділі «Родительский вид» (Parent 
View) діалогу команди. Далі потрібно вибрати напрям проектування - 
за це відповідає розділ діалогу «Лінія» розташування перетину (Hinge 
Line). 

Спочатку варто режим контекстного визначення вектора 
проектування, тому в залежності від розташування курсору миші по 
відношенню до головного виду буде визначатися вектор 
проектування. Щоб задати вручну напрям проектування, виберіть у 
списку, що випадає «Опция вектора» (Vector Option) значення 
«Заданный» (Defined) і вкажіть на аркуші вектор проектування. Для 
інверсії напрямку проектування активуйте опцію «Сменить 
направление проекции» (Reverse Projected Direction). Частина, що 
залишилася опція «Асоціативно» (Associative) пов'язує напрям 
проектування з найближчої паралельної плоскою гранню моделі. Інші 
розділи діалогу повністю ідентичні діалогу команди створення 
базового виду (рис. 1.6). 

 

 
Рисунок 1.6 – Створення проекційного вигляду 

 
Наступний тип видів – це види з розрізами. У модулі 

«Черчение» входять декілька варіацій цієї команди, які відрізняються 
конфігурацією лінії розрізу і способом її завдання. Розглянемо базову 
команду створення простих і східчастих розрізів. Розріз (або перетин) 
можна створити, виділивши кордон батьківського виду і викликавши 
контекстне меню, в якому необхідно вибрати пункт «Добавить вид 
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сечения» (Add Section View). Альтернативою буде виклик 
команди«Вид сечения» (Section View) на інструментальній панелі 
«Черчение» або вибір пункту головного меню «Вставить» > «Вид» > 
«Сечение» (Insert > View > Section). При використанні останніх двох 
способів в якості першого кроку слід вказати батьківський вид, з якого 
треба вдавати з розрізом, тому використання контекстних команд 
більш оптимально. 

Після вказівки батьківського виду буде відкрита панель 
команди створення вигляду, і наступним кроком необхідно вказати 
розташування лінії розрізу на батьківському вигляді, для цього можна 
користуватися геометричними прив'язками на панелі вибору. 
Розташування вказується в два етапи, спочатку задається точка – 
центр обертання лінії, а потім вибирається орієнтація лінії навколо 
обраної точки. За цей етап відповідає розділ панелі команди «Линия 
расположения сечения» (Hinge Line). За замовчуванням вибирається 
контекстне визначення орієнтацій, тому вона визначається 
положенням курсору миші щодо точки обертання. Для точного 
завдання орієнтації необхідно натиснути середню кнопку «Задать ось 
разворота» (Define Hinge Line) і, вибравши один з варіантів в 
випадаючому списку, визначити орієнтацію. 

При контекстному визначенні позиціонування, щоб 
зафіксувати орієнтацію, необхідно натиснути правою кнопкою миші і 
в контекстному меню вибрати «Фиксация выравнивания» (Lock 
Alignment). Далі слід клацанням правою кнопкою миші розташувати 
вид з розрізом в обраному місці. Перед цим можна за допомогою 
команди «Инструмент сечения вида» (Section View Tool) у розділі 
«Просмотр» (Preview) відобразити площину розрізу на моделі. У разі 
створення ламаного розрізу послідовність дій повинна бути 
наступною. Після вибору батьківського виду і завдання точки 
обертання необхідно за допомогою команди контекстного меню 
«Фиксация выравнивания» зафіксувати бажану орієнтацію і потім, 
заново викликавши контекстне меню, вибрати пункт «Добавить 
сегмент» (Add Segment), після чого позиціонувати новий сегмент 
лінії на початковому вигляді. Після закінчення додавання і 
позиціонування сегментів потрібно в контекстному меню вибрати 
пункт «Расположить вид» (Place View) і далі діяти аналогічно 
створенню прямій лінії розрізу. Замість користування контекстним 
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меню можна скористатися аналогічними командами в розділах  
«Линия сечения» и «Расположить вид» в тій же послідовності. 

 

 
Рисунок 1.7 – Вид з розрізом 

 
Ще один тип видів, який часто використовується – це 

виносний вид, який показує частину основного виду в більшому 
масштабі. Для побудови цього виду натисніть кнопку «Выносной 
вид» (Detail View) на панелі інструментів «Черчение» або 
скористайтеся контекстним меню після клацання правою кнопкою 
миші на кордоні початкового вигляду, вибравши пункт  «Добавить 
выносной вид» (Add Detail View). Далі в списку, що випадає «Тип» 
(Type) слід вибрати форму області, на основі якої буде створено вид. 
Найчастіше це коло. Потім необхідно на початковому вигляді вказати 
положення і розмір цієї області. Зокрема, для окружності потрібно 
вказати центр і радіус. Батьківський вид буде призначений 
автоматично в залежності від того, де буде намальована область. Інші 
параметри створюваного виду є аналогічними іншим типам видів, 
крім опції «Метка» (Label) в розділі «Обозначения вида» (Label on 
Parent), яка визначає тип мітки на позначенні виносного виду. 
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Отриманий вид можна налаштувати за допомогою пунктів 
контекстного меню «Стиль» (Style) і «Изменить обозначения вида» 
(Edit View Label), з'являється при натисканні правої кнопки миші на 
мітці або виносної лінії області. Перший пункт меню відкриває діалог 
настройки виносної лінії і текстової мітки, що позначають область на 
початковому вигляді, а другий відповідає за настройку мітки 
виносного виду. Виносної вид є повністю асоціативним з вихідним 
видом, причому не тільки в контексті зміни геометрії на початковому 
вигляді, але і в разі, коли на початковому вигляді виробляються зміни 
в рамках креслення. Тобто будь-які геометричні об'єкти, що з'явилися 
в області винесення на початковому вигляді, будуть переноситися на 
сам внесений вид. При створенні виносного виду він стає дочірнім по 
відношенню до початкового стану, що відбивається в «Навигаторе 
модели». Якщо це необхідно, то внесений вид можна зробити 
незалежним виглядом. Для цього треба в контекстному меню після 
натиснення правої кнопки миші на кордоні виду або на його імені в 
«Навигаторе модели» вибрати пункт «Преобразовать в 
независимый местный вид» (Convert to Independent Detail). 

 

 
Рисунок 1.8 – Виносний вид 

 
1.3.2 Розміри і анотації 
 
Для завершення оформлення креслення, крім створення 

проекційних видів, розрізів і перетинів, необхідно нанести розміри, 
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допуски та інші анотації відповідно до креслярським стандартом, що 
описує вимоги до виготовлення і контролю деталі. Модуль 
«Креслення» пропонує набір інструментів для вирішення цього 
завдання, які дозволяють створювати розміри і анотувати види, 
отримані проекціями тривимірних моделей. У дистрибутиві NX 
поставляється шість стандартів оформлення креслень, які визначають 
характеристики відображення одержуваних розмірів і анотацій. 
Розглянемо механізм управління настройками креслення з точки зору 
відповідності стандартам. 

Креслярський стандарт являє собою набір налаштувань 
відображення різних типів креслярських об'єктів, які регламентуються 
стандартом. Поточний стандарт, використовуваний для оформлення 
креслення, визначається значенням опції «Стандарты чертежа» 
(Drafting Standard) на вкладке «Стандарт» (Standard) в розділі 
«Черчение» > «Общие» (Drafting > General) налаштувань за 
замовчуванням. Тому будь-який призначений для користувача 
стандарт, створений на базі одного з існуючих, повинен бути 
перезберегти під іншим ім'ям і обраний поточним для використання. 

Частина параметрів, що визначають відображення розмірів і 
анотацій, також може визначатися настройками шаблону креслення, 
обраного в діалозі створення нового файлу. Це регулюється опцією 
«Настройки чертежа» (Drawing Settings) на вкладці «Чертеж» 
(Drawing) в тому ж розділі налаштувань за замовчуванням. Опція має 
два значення: 

«Использовать настройки из шаблона чертежа» (Use 
Settings from Drawing Template) – настройки креслярського стандарту 
будуть братися з файлу шаблону нового креслення. 

«Использовать настройки по умолчанию» (Use Settings from 
Standard) – в цьому випадку настройки, збережені в шаблоні нового 
креслення, будуть ігноруватися, і замість них будуть застосовуватися 
налаштування обраного поточного креслярського стандарту. 

Якщо виникає необхідність змінити налаштування 
креслярського стандарту для існуючого креслення, то слід 
скористатися командою головного меню «Инструменты» > 
«Стандарт чертежа» (Tools > Drafting Standard) і вибрати 
потрібний стандарт. Після цього налаштування оформлення розмірів і 
анотацій будуть перезаписані для поточного креслення і все нові 
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розміри і анотації, створювані в цьому кресленні, будуть базуватися 
на нових налаштуваннях. 

Для створення розмірів використовуються команди на панелі 
інструментів «Розміри» (Dimensions). Ви можете вибрати режим 
автоматичного визначення типу розміру, натиснувши кнопку 
«Контекстный размер» (Inferred Dimension), або скористатися 
командою створення розміру заданого типу. При використанні 
контекстного визначення типу розміру система сама буде визначати, 
який тип підходить більше, виходячи з обраних геометричних 
об'єктів. 

При створенні розміру активується панель настройки 
параметрів розміру, яка складається з опцій (рис. 1.9): 

 

 
Рисунок 1.9. - Створення розміру 

 
«Значение» (Value) – визначає форму відображення значення 

розміру і кількість знаків після коми. 
«Допуск (Tolerance)» – задає величини допусків і їх 

розрядність. 
«Текст» (Text) – відкриває редактор тексту для додавання 

текстових написів до значення розміру. Ця опція не дозволяє вручну 
змінювати значення самого розміру. 

«Настройки» (Settings) – відкриває вікно настройки стилю 
відображення розмірів. Налаштування стилю визначають, як 
відображаються елементи розмірних ліній, а також параметри тексту, 
що використовується для відображення значення, допуску та доданого 
тексту. 
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«Запуск» (Driving) – робить розмір керуючим для геометрії, 
яку він образмеріваємого. Цей режим працює тільки для геометрії, 
намальованої в контексті креслярського виду за допомогою 
інструментів ескізу. 

«Стек» (Stacking) – включає режим стикування розміру з 
існуючими розмірами. 

«Выравнивание» (Alignment) – включає режим вирівнювання 
розмірної лінії. 

Практично всі ці опції присутні при створенні всіх типів 
розмірів, а відрізняються параметри, які, як правило, знаходяться в 
діалоговому вікні налаштування стилю. 

Аналогічним чином наносяться і анотації різних типів, такі як 
символи бази і допуски форми і розташування. Так само, як і у 
випадку з розмірами, параметри їх відображення управляються 
діалоговим вікном «Стиль» контекстного меню або відповідною 
кнопкою в діалозі побудови. 

Аналогічним чином наносяться і анотації різних типів, такі як 
символи бази і допуски форми і розташування. Так само як і у випадку 
з розмірами, параметри їх відображення управляються діалоговим 
вікном «Стиль» контекстного меню або відповідною кнопкою в 
діалозі побудови. 

 
 

2 ПРАКТИЧНА РОБОТА 
2.1 Створення тривимірної моделі в системі Unigraphics NX 

 
Мета: Ознайомитися з основними прийомами створення 

конструктивних елементів твердотільних моделей та асоціативних 
креслень в системі Unigraphics NX.  

 
Порядок виконання роботи 
 
3.1 Створення отворів: 
 
- створити новий документ;  
- за ескізом (рис. 2.1), методом витискування побудувати 

модель паралелепіпеда; глибина витискування 15 мм; 
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Рисунок 2.1 – Ескіз контуру моделі 

 
- у меню «Элементы проектирования» вибрати команду 

побудови отвору ; 
- у меню, що з'явилося, задати точку прив’язки отвору, тип 

отвору, його розміри згідно рис. 2.2; отвір наскрізний, тому, його 
глибина дорівнює товщині пластини, тобто 15 мм; 

 

 
Рисунок 2.2 – Ескіз побудови отвору 

 
- використовуючи дану методику, побудувати решту отворів 

(рис. 2.3). Всі отвори наскрізні. Зберегти файл для подальшої роботи. 

 
Рисунок 2.3 – Ескізи отворів 
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2.2 Створення виступу: 
 
- на створеній раніше моделі виконати побудову виступу; 
- побудувати ескіз виступу, виконуючи задані розміри 

(рис. 2.4); 
- за допомогою команди «Вытягивание» побудувати витупи; 

висота виступів – 30 мм; 
 

 
Рисунок 2.4 – Ескіз виступів 

 
2.3 Створення вирізу: 
 
- побудувати на верхній грані моделі ескіз вирізу (рис. 2.5). 

Контур вирізу повинен бути замкнутий; 
 

 
Рисунок 2.5 – Ескіз для побудови кишені 
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- вибрати команду «Вытягивание»; 
- у меню, що з’явилося, послідовно задати грань побудови, 

контур побудови, вказати напрям витискання в тіло моделі; 
- отриману модель зображено на рис. 2.6;  

 
Рисунок 2.6 – Модель деталі 

 
 - зберегти модель для подальшої роботи. 
 
2.4 Створення округлень 
 
- на панелі інструментів «Элементы проектирования» 

вибрати команду побудови округлення . Використовуючи ескіз 
рис. 2.7), побудувати їх; 

- задати розмір радіуса округлення 5 мм і послідовно вказати 
ребра округлень. «ОК». 

- зберегти файл. 
 

 
Рисунок 2.7 – Ескіз округлень 
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3 ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 
За номером варіанту, заданому викладачем. Варіанти завдань 

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

Прізвище - Варіант. 
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