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Лабораторна робота №1 

Створення ескізів в програмі Unigraphics  

Мета: Ознайомитися з основними прийомами і методами 
створення примітивів в програмі Unigraphics NX: модель, блок, конус. 

Використовуване програмне забезпечення: Unigraphics NX  
 
Порядок виконання роботи 
 
1.1 Створення ескізів 
1.1.1 Побудова геометричних примітивів: 
- вибрати команду головного меню «Файл-Новый» або нажати 

кнопку ; 
- у діалозі, що з'явився, вибрати папку, в якій зберігатиметься 

файл (ім'я папки повинне бути набране латинськими буквами), дати 
ім'я файлу (латинськими літерами), вибрати одиниці вимірювання - 
міліметри; натиснути «ОК»; 

- на панелі інструментів «Простой эскиз» послідовно 
вибираючи команди створення ескізу, побудувати геометричні фігури, 
зображені на рис. 1.1 а, б, ескіз рис. 1.1. б, добудувати, 
використовуючи команду створення симетрії. 

 

   

 
а) б) 
Рисунок 1.1 – Ескізи для побудови 

 
1.2 Створення лінійного масиву  
 
Лінійні масиви використовуються для створення декількох 

екземплярів одного або декількох елементів ескізу, які можна 
розмістити на однаковій відстані уздовж однієї або двох траєкторій. 
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- створити новий файл «Модель»; 
- накреслити ескіз за заданими розмірами (рис. 1.2); 
 

 
Рисунок 1.2. – Ескіз контуру елемента лінійного масиву 

 
- на панелі інструментів «Простой эскиз»  вибрати команду 

«Массив кривой»; 
- в діалоговому вікні «Массив кривой» в полі «Выбрать кривую»  

вказати побудований об’єкт - коло; 
- перейти у вкладку «Компановка» і вибрати тип масиву 

«Линейный»; 
 - послідовно перейти у вкладку «Направленне 1» і 

«Направленне 2» і задати кількість копій, відстань між копіями. 
Параметр «Угол» задати так, щоб копії розташовувалися по вертикалі. 
Результат побудов показаний на рис. 1.3.  

- натисніть кнопку ОК. 
 

 
Рисунок 1.3. – Результат побудов 

 
- зберегти файл. 
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1.3 Створення кругового масиву  
 
- побудувати ескіз, який ви бачите на рис. 1.4 
 

 
Рисунок 1.4. – Ескіз елемента кругового масиву 

 
- відсікти нижню частину малого кола. Для цього викликати на 

панелі інструментів «Простой эскиз» команду «Быстрая обрезка». В 
діалоговому вікні властивостей відсікання вказати половину кола, яку 
необхідно відсікти. (рис. 1.5). Закрити діалогове вікно, натиснути 
кнопку ОК. 

 
Рисунок 1.5. – Результат виконання команді «Быстрая обрезка» 

 
- на панелі інтрументів «Простой эскиз» выбрать команду 

«Массив кривой»; 
- в діалоговому вікні «Массив кривой» в полі «Выбрать кривую»  

вказати побудований об’єкт - напівколо; 
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- перейти у вкладку «Компановка» і вибрати тип масиву 
«Круговой»; 

 - задати кількість копій - 10, кут копіювання - 360°. 
-  натиснути кнопку ОК. 
 
1.4 Завдання для контролю 
 
- за допомогою інструментів побудови ескізів накреслити ескіз 

(рис. 1.6). 
 

 
Рисунок 1.6 – Креслення ескізу 

 
Контрольні питання 

 
1. Прийоми створення нового документа?  
2. Команди побудови ескізу? 
3. Редагування ескізів? 

 

Лабораторна робота №2 

Побудова просторової моделі 

Мета: Ознайомитися з основними прийомами і методами 
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створення примітивів в програмі Unigraphics NX: модель, блок, конус. 
Використовуване програмне забезпечення: Unigraphics NX  
 
Порядок виконання роботи 
 
2.1 Створення примітивів 
2.1.1 Побудова паралелепіпеда: 
- вибрати команду головного меню «Файл-Новый» или нажать 

кнопку ; 
- у діалозі, що з'явився, вибрати папку, в якій зберігатиметься 

файл (ім'я папки повинне бути набране латинськими буквами), дати 
ім'я файлу (латинськими буквами), вибрати одиниці вимірювання - 
міліметри; натиснути «ОК»; 

- використовуючи шлях «Вставить – Элементы 
поектирования – Блок» або вказавши на відповідну піктограму на 
панелі інструментів «Элементы формы» вибрати інструмент 

«Блок» ; 
- задати наступні параметри побудови: 
• «Метод построения – начало, длина ребер» 
• «Длина по Х – 200»; 
• «Длина по Y – 100» 
• «Длина по Z – 200»; натиснути «ОК»; 
- подвійним клацанням миші на побудованому елементі перейти 

в діалог редагування елементу:  
- задати наступні параметри: 
• «Длина по Х – 300»; 
• «Длина по Y – 300»; 
• «Длина по Z – 250»; натиснути «ОК»; 
- зберегти файл; 
 
2.1.2 Створення циліндра: 
- відкрити новий файл; 

- вибрати команду створення циліндра ; метод - «Ось, 
диаметр и высота»; 

- у меню «Конструктор вектора» необхідно вказати напрям 
вектора побудови циліндра, наприклад, натиснути вісь «ZC»; 
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- вказати діаметр і висоту циліндра: 
• «Диаметр – 100»; 
• «Высота – 200»; натиснути «ОК»; 

- далі, в «Конструкторе точек» вказати точку прив'язки 
фігури. Це можна зробити, вказавши координати точки, задавши 
прив'язку або вказати курсором в будь-якій точці простору; 

- створити циліндр; 
- редагувати можна також за допомогою такого способу: у 

«Навигаторе модели»  подвійним натисканням у дереві побудови 
вибрати операцію побудови циліндра. У діалозі редагування, змінити 
параметри побудованого циліндра: 

• «Диаметр – 200»; 
• «Высота – 300»; 
- зберегти файл. 
 
2.1.3 Створення конуса: 
- відкрити новий файл; 
- вибрати команду побудови конуса («Вставить – Элементы 

построения – Конус»);  
- вибрати метод побудови – «Диаметр, высота»; 
- у меню «Конструктор вектора» необхідно вказати напрям 

вектора побудови циліндра. Наприклад, вісь ZC; 
- вказати наступні параметри: 
• «Диаметр основания – 100»; 
• «Верхний диаметр  – 0»; 
• «Высота – 100»; 
- далі, в «Конструкторе точек» вказати точку прив'язки 

конуса, наприклад, точка початку координат: 
• «ХС – 0»; 
• «YC – 0»; 
• «ZC – 0»;  
- створити конус; 
- вибрати команду «Изменить – Элементы – Параметры», 

двічі клікнути на «CONE (0)» і в діалозі, що з'явився, змінити 
параметри побудови конуса: 

• «Диаметр основания – 100»; 
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• «Верхний диаметр  – 50»; 
• «Высота – 100»; створити конус натиснувши кнопку 

«Применить»; 
- зберегти файл. 
 
2.1.4 Булеві операції: 
- створити «Блок» з параметрами: 100, 200, 200; 
- вибрати команду побудови циліндра, задати метод побудови, 

вказати напрям побудови: у діалозі параметрів побудови задати: 
діаметр – 50; 
 висота – 250; 
 напрям побудова – вздовж вісі ZC; 
- у діалозі «Конструктор точек» задати точку середини ребра 

Блоку, як показано на рис. 2.1, а, враховуючи напрям побудови 
циліндра; 

- у меню «Булевы операции» вказати спосіб створення: 
«Вычитание» - рис. 2.1, б;  

 

 
 

а) б) 
Рисунок 2.1 – Побудова моделі 

 
2.2 Побудова просторової моделі методом витягування: 
 
- вибрати команду головного меню «Файл-Новый» чи 

натиснути кнопку ; 
- у діалозі, що з'явився, вибрати папку, в якій зберігатиметься 

файл (ім'я папки повинне бути набране латинськими буквами), дати 
ім'я файлу (латинськими буквами), натиснути «ОК»; 

Крапка середини ребра 
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- для виконання команди побудови тіла витягування, необхідно 
створити ескіз контуру витягування. Ескіз - це спеціальний набір 
функцій, який дає можливість задати плоский контур кривих, 
керованих розмірами;  

- на панелі інструментів «Элементы формы» вибрати команду 
побудови ескіза ; 

- у діалозі, що з'явився, вибрати площину побудови ескіза і 
натиснути кнопку ОК; 

- використовуючи інструменти геометрії побудувати контур 
(рис. 2.2). Для створення замкнутого контура необхідно включити 
прив'язку «Конечная точка» на панелі інструментів «Точка 

захвата». Закінчити побудову ескіза натисненням кнопки ; 
 

 
Рисунок 2.2 – Эскиз модели 

 

- вибрати команду «Вытягивания» ; 
- послідовно вказати контур витягування (у нашому випадку це 

ланцюжок кривих); 
- у меню, що з'явилося, вибрати вектор побудови моделі – 

«Задать вектор» - «Нормаль грани/плоскости» 
- задати параметри побудови: 
• «Начальное расстояние – 0»; 
• «Конечное расстояние – 30»; «ОК». 
- відредагувати побудовану модель, подвійним натиснення 

виділити її і в діалозі, що з'явився, вказати5 наступні параметри: 
• «Начальное расстояние – 0»; 
• «Конечное расстояние – 40»; 
• «Угол наклона – 5», «ОК»; 
- зберегти файл. 
 
2.3 Побудова просторової моделі методом обертання: 
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- створити новий файл; 
- створити ескіз (рис. 2.3, а); 
- на панелі інструментів «Элементы формы» вибрати команду 

побудови тіла обертання  ; 
 

 
 

а) б) 
Рисунок 2.3 – Ескізи побудови моделі методом обертання 

 
- задати криву побудови; «ОК»; 
- як вісь обертання вибрати відрізок, який належить ескізу 

(рис. 2.3, а); 
- задати кут обертання - 360°; «ОК»; 
- зберегти модель; 
- у «Навигаторе модели» вибрати рівень побудови моделі, 

натиснути правою клавішею миші і з контекстного меню вибрати 
команду «Изменить эскиз». У зображенні ескізу додати відрізок 
(рис. 2.3, б). 

- вийти з функції побудови ескізу; 
- двічі клацнути на зображенні моделі і в меню, що відкрилося, 

вибрати пункт «Задать вектор»; 
- задати як вісь побудований відрізок; «ОК»; 
- відредагувати кут обертання моделі. В меню «Параметры 

элемента» замість 360 °задати 270°; 
- зберегти файл. 

Вісь 
обертання 
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2.4 Побудова ступінчастого валу методом витягування: 
- створити новий файл; 
- на панелі інструментів «Простой эскиз» вибрати команду 

побудови ескізу; 
- у діалозі, що з'явився, вибрати площину побудови ескізу;  
- використовуючи інструменти геометрії побудувати контур 

кола ∅40 мм для витискування першого циліндра ∅40 мм (рис.2.4); 
 

 
Рисунок 2.4 – Ескіз ступінчастого валу 

 
- вибрати команду «Вытягивание»; 
- послідовно вказати контур витягування (у нашому випадку це 

отримане коло); «ОК»; 
- задати напрям і параметри побудови; 
- на панелі інструментів «Простой эскиз» вибрати команду 

побудови ескізу; 
- в якості площини побудови вибрати торцеву площину 

побудованого циліндра; 
- побудувати ескіз контуру витискання (коло ∅110 мм), 

прив'язавши його до центру створеного раніш циліндра. Для цього, 
повинна бути включена прив'язка до центру кола. Підвести курсор до 
центра основи циліндра і дочекатися поки підсвітиться точка центру, 
потім натиснути на кнопку миші і закріпити побудоване коло; 

- вибрати команду «Вытягивание»; 
- послідовно вказати контур витягування (коло ∅100 мм); «ОК»; 
- у меню, що з'явилося, вибрати метод побудови моделі – 

«Направление и расстояние»; 
- задати напрям, враховуючи напрям вісі і параметри побудови 
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(рис. 2.4); 
- закінчити побудову моделі;  
- зберегти файл. 
- використовуючи рис. 2.4 отримати ступінчастий вал методом 

обертання на 270°. 

2.5 Робота для контролю 
 
- використовуючи отримані навички, побудувати моделі, 

використовуючи рис. 2.5, а, б; 
 

 

 
а) б) 

Рисунок 2.5 – Креслення моделей 
 

- використовуючи ескізи (рис. 2.6 а, б) побудувати плоскі 
твердотільні моделі з глибиною витискання 15 мм; 

 

 

 
а) б) 

Рисунок 2.6 – Ескізи просторових моделей 
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Контрольні питання 
 

1. Основні параметри побудови тривимірних моделей? 
2. Основні параметри побудови тривимірних моделей методом 

обертання? 
3. Операції редагування тривимірних моделей в програмі 

Unigraphics NX? 
 

Лабораторна робота №3 

Створення конструктивних елементів 

Мета: Ознайомитися з основними прийомами створення 
конструктивних елементів твердотільних моделей в системі 
Unigraphics NX. Прийоми створення округлень, отворів, виступів, 
кишень. 

Використовуване програмне забезпечення: Unigraphics NX. 
 
Порядок виконання роботи 
 
3.1 Створення отворів: 
 
- створити новий документ;  
- за ескізом (рис. 3.1), методом витискування побудувати модель 

паралелепіпеда; глибина витискування 15 мм; 
 

 
Рисунок 3.1 – Ескіз контуру моделі 

 
- у меню «Элементы проектирования» вибрати команду 

побудови отвору ; 
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- у меню, що з'явилося, задати точку прив’язки отвору, тип 
отвору, його розміри згідно рис. 3.2; отвір наскрізний, тому, його 
глибина дорівнює товщині пластини, тобто 15 мм; 

 

 
Рисунок 3.2 – Ескіз побудови отвору 

 
- використовуючи дану методику, побудувати решту отворів 

(рис. 3.3). Всі отвори наскрізні. Зберегти файл для подальшої роботи. 

 
Рисунок 3.3 – Ескізи отворів 

 
3.2 Створення виступу: 
 
- на створеній раніше моделі виконати побудову виступу; 
- побудувати ескіз виступу, виконуючи задані розміри (рис. 3.4); 
- за допомогою команди «Вытягивание» побудувати виступи; 

висота виступів – 30 мм; 
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Рисунок 3.4 – Ескіз виступів 

 
3.3 Створення вирізу: 
 
- побудувати на верхній грані моделі ескіз вирізу (рис. 3.5). 

Контур вирізу повинен бути замкнутий; 
 

 
Рисунок 3.5 – Ескіз для побудови кишені 



 18 

- 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. 3.6;  

 
Рисунок 3.6 – Модель деталі 

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

команду побудови округлення . Використовуючи ескіз рис. 3.7), 
побудувати їх; 

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

 

 
Рисунок 3.7 – Ескіз округлень 
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Контрольні питання 
 
1. Прийоми побудови отворів? 
2. Методи створення фасок і округлень? 
 

Лабораторна робота №4 

Побудова просторових моделей 

Мета: Ознайомитися з основними прийомами створення 
складних конструктивних элементів твердотільних моделей в системі 
Unigraphics NX.  

Використовуване програмне забезпечення: Unigraphics NX. 
 
Порядок виконання роботи 
 
4.1 Побудова моделей: 
 
- послідовно побудувати та зберегти моделі (рис. 4.1, а, б, в, г, д), 

стратегію побудови вибрати самостійно.  
 

 
 

а) б) 
Рисунок 4.1. – Моделі для побудови 
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в) г) 

 
д) 

Рисунок 4.1. – аркуш2 
 
4.2 Закріплення навиків побудови і редагування твердотільних 

моделей: 
 
- для закріплення отриманих навичок самостійно виконати 

побудову запропонованих 3D моделей (рис. 4.2 а, б, в, г). 
Послідовність побудови вибрати самостійно. Розміри не проставляти; 

- додаткові дані для пластини (рис. 4.2, а) – товщина пластини 
35 мм; чотири однакових отвори – глибиною 5 мм; центральний 
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шестикутний отвір та два продовгуватих отвори – наскрізні. 
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4.2 – Креслення моделей для самостійної побудови 
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в) 

 
 

г) 
Рисунок 4.2 – аркуш 2 
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д) 

 
е)  

Рисунок 4.2 – аркуш 3 
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Контрольні питання 
 
1. Команди побудови конструктивних елементів в програмі 

Unigraphics NX? 
2. Етапи побудови тривимірних моделей? 

 

 

Лабораторна робота №5 

Масиви, різьблення, перетини, створення допоміжної геометрії 

Мета: Ознайомитися з прийомами створення допоміжної 
геометрії в системі Unigraphics NX: модель, деталь, різьблення, 
перетин. 

Використовуване програмне забезпечення: Unigraphics NX  
 
5.1 Побудова масивів: 
 
Ця команда дає можливість побудувати впорядкований масив 

геометричних елементів тіла. Ви можете створити прямокутний, 
круговий масив або зробити дзеркальну копію тіла. 

Масив – зручний спосіб побудови однакових, регулярно 
розташованих геометричних елементів. Оскільки всі копії асоціативно 
зв'язані між собою, то ви можете легко редагувати весь масив, 
міняючи параметри будь-якого з його елементів. 

Не можна робити масиви елементів з наступних операцій 
побудови: 

- тонкостінне тіло; 
- координатні площини; 
- обрізання поверхонь; 
- нахил граней; 
- поверхні вільної форми; 
- обрізання. 
 
5.1.1 Побудова прямокутного масиву: 
- створити новий документ; 
- побудувати паралелепіпед з параметрами: довжина – 100 мм, 

ширина – 50 мм, висота – 10 мм; 
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- на плоскій грані побудованої моделі створити наскрізний отвір 
(рис. 5.1); 

 
Рисунок 5.1 – Параметри першого отвору 

 
- вибрати команду побудови масиву «Вставить»-

«Ассоциативная копия»-«Элемент массива»; 
- вибрати тип масиву – «Линейный»; 
- вибрати елемент масиву – побудований отвір; 
- задати параметри масиву, вказані на рис. 5.2; 
 

 
Рисунок 5.2 - Параметри побудови лінійного масиву 

 
- створити масив; 
- зберегти файл. 
 
5.1.2 Побудова кругового масиву: 
- створити циліндр з параметрами: ∅100 мм, висота – 10 мм; 
- на плоскій грані циліндра створити отвір ∅10мм, прив'язавши 

його до осей координат (рис. 5.3); 
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Рисунок 5.3 – Ескіз побудови отвору 

 
- викликати команду побудови масиву, вибрати – «Круговой 

массив»; 
- вказати джерело побудови – «Отверстие»; 
- вказати вісь обертання;  
- вказати параметри масиву: кількість елементів – 6; кут - 60°; 
- створити масив. 
 
5.2 Побудова різьблення. 
5.2.1 Символічне різьблення. 
Символічне різьблення зображається у вигляді пунктирного кола 

навколо циліндрової грані, на якій воно повинно бути нарізане на 
реальній деталі. При побудові символічного різьблення система 
використовує таблицю розмірів, записану в зовнішній файл, для 
визначення параметрів різьблення за умовчанням. Після створення 
символічне різьблення не може бути розмножене як елемент масиву. 
Проте в самому процесі побудови ви можете назначити різьблення на 
безліч циліндрових поверхонь одночасно.  

 
5.2.2 Створення детального різьблення. 
Повне або детальне різьблення повністю створює твердотільну 

геометричну модель різьблення. Вона повністю асоціативна з 
геометрією твердого тіла. Ви можете також вибрати, чи   буде довжина 
різьблення повністю асоціативно пов'язана з довжиною циліндрової 
поверхні, або задати фіксовану довжину. 

- побудувати геометричний елемент «Болт» (рис. 5.4); 
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Рисунок 5.4 – Креслення болта 

 
- вибрати команду «Вставить» – «Элементы 

проектирования»–«Резьба»;  
- вибрати «Тип резьбы» – «Точная»; 
- вказати циліндричну поверхню, на якій буде створене 

різьблення. Після цього система підсвітить основу циліндра – 
підставу, від якої будуватиметься різьблення і зобразить стрілкою її 
напрям. Якщо циліндрична грань об'єднана з іншим тілом, то система 
автоматично вибирає вільний кінець. Для глухих отворів система 
приймає за початок різьблення ребро, що лежить на поверхні, в якій 
зроблений отвір. У решті випадків система вибирає найближчу у 
момент вибору торцеву поверхню. 

Для некрізного отвору краще всього вибирати крапку на 
циліндровій поверхні ближче до відкритого кінця. Для зовнішнього 
різьблення краще вибирати крапку, віддалену від місця приєднання 
циліндрової поверхні до деталі; 

- задати параметри різьблення;  
- після того, як визначені всі параметри різьблення, у вас дві 

можливості:  
- вибрати команду «OK». Система створює різьблення і оновлює 

модель. Діалогове вікно побудови різьблення зникає; 
- вибрати команду «Применить». Система прийме параметри 

різьблення, але до виходу з діалогу не проводитиме оновлення 
геометричної моделі. Ця команда зручніша, якщо вам необхідно 
побудувати декілька різних за розміром елементів різьблення, не 
виходячи з діалогу. 
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5.3 Побудова допоміжної геометрії 
 
Ця команда створює координатну площину, яка використовується 

при побудові типового елементу форми тоді, коли немає можливості 
орієнтувати елемент по плоских гранях твердого тіла. Координатна 
площина допомагає створити елементи на циліндрових і конічних 
гранях, під кутом до нормалі тощо. 

 
5.3.1 Створення паза шпонки: 
- створити модель валу (рис. 5.5); 
 

 
Рисунок 5.5 – Креслення валу 

 
- на циліндровій поверхні ∅50 створити паз шпонки. Для цього, 

необхідно побудувати дотичну площину. На панелі інструментів 
«Элементы» вибрати команду «Координатная плоскость»;  

- вказати циліндричну поверхню, на якій буде виконано 
побудову. На екрані підсвітить нормальна площина моделі. Курсором 
миші вказати крапку, через яку пройде нормальна площина, вона 
повинна належати циліндру, якщо з’явилося меню параметра U, 
вказати значення 0; натиснути «ОК»; 

- виділити побудовану дотичну площину, викликати команду 
«Координатная плоскость» і побудувати площину, зміщену від даної 
на 10мм. Ця площина обмежуватиме дно паза; 

- вибрати дотичну площину і в опції ескізу побудувати контур 
паза шпонки (рис. 5.6) 
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Рисунок 5.6 – Ескіз паза 

 
- використовуючи команду побудови «Вытягивание», створити 

шпонковий паз; 
- самостійно побудувати отвір ∅10 (рис. 5.7). 
 

 
Рисунок 5.7 – Креслення валу 

 
5.4 Робота для контролю 
 
- використовуючи креслення (рис. 5.8 а, б) побудувати тривимірні 

моделі деталей. 
 

Контрольні питання 
 

1. Основні параметри побудови тривимірних моделей методом 
«Операція по перетинах»? 

2. Види допоміжних площин? Методи побудови? 
3. Види редагування створених моделей? 
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а) 

 
б) 

Рисунок 5.8 – Креслення деталей 
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Лабораторна робота №6 

Створення моделей вільної форми 

Мета: Ознайомитися з прийомами створення поверхонь в системі 
Unigraphics NX: модель, деталь, поверхня, перетин. 

Використовуване програмне забезпечення: Unigraphics NX.  
 
6.1 Створення моделі по перетинах 
 
Команда дає можливість побудувати модель по двох перетинах. 

Перетини можуть складатися з кривих, ребер тіла, граней. 
- побудувати площину, паралельну площині ХС-YC, 

розташовану на відстані 100 мм і ескізи 2-х перетинів для створення 
лінійчатої поверхні. Центри кіл повинні лежати в точці початку 
координат. (рис. 6.1, а, б, в); 

 

 
  

а) б) в) 
Рисунок 6.1 – Площини і ескізи для побудови 

 
- вибрати команду побудови «Вставить – Заметание – 

Заметаемая поверхность»; 
- в меню послідовно вказати побудовані кола та напрям. «ОК»; 

- зберегти файл; 
- побудувати площини і ескізи перетинів (рис. 6.2, а, б, в); 

початок побудови ескізів повинен лежати в точці початку координат 
(0, 0). 
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а) б) 

 
в) 

Рисунок 6.2 – Площини та  ескізи для побудови 
 

- вибрати команду побудови по перетинах; 
- послідовно вказати ескізи, зберегти модель (рис. 6.3). 
 

 
Рисунок 6.3 – Результат побудови 
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6.2 Створення поверхні по набору перетинів 
 
Цей метод дозволяє створити поверхню по заданому набору 

перетинів. Перетин може складатися з однієї кривої або безперервного 
ланцюжка кривих. Як кривих в перетині можуть використовуватися 
прості криві, ребра або грані тіла. У останньому випадку перетин 
представляється повним ланцюжком ребер вибраної грані. 

Для того, щоб побудувати поверхню по набору перетинів, 
необхідно: 

- побудувати задаючи перетини (рис. 5.4, а, б, в, г); 
 

  
а) б) 

  
в) г) 
Рисунок 6.4 – Площини і ескізи побудови 

 
- вибрати команду побудови поверхні по набору перетинів 

«Вставить – Заметание – Заметаемая поверхность»; 
- послідовно вказати задаючі перетини та напрям побудови; 
 - натиснути кнопку «OK»; Зберегти файл. Побудована фігура 

зображено на рис. 6.5. 
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Рисунок 6.5 – Результат побудови 

 

 6.3 Побудова пружини 
 
- використовуючи команду побудови спіралі і команду побудови 

уздовж тієї, що направляє («Вставить – Заметание – Заметание 
вдоль направляющей»), побудувати модель пружини. Параметри 
побудови вибрати самостійно. 
 

  
Рисунок 6.6. - Результат побудови пружини 

 
Контрольні питання 

 
1. Основні параметри завдання та побудови тривимірних моделей 

методом «Заметание»? Які елементи для цього потрібні? 
2. Побудова просторових кривих? Прийоми побудови? 
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Лабораторна робота №7 

Створення 3-D моделей 

Мета: Відпрацювати прийоми і методи створення просторових 
моделей в системі Unigraphics NX: модель, масив, вісь симетрії. 

Використовуване програмне забезпечення: Unigraphics NX 8,5 
 
Порядок виконання роботи 
 
Використовуючи навички роботи в програмі, побудувати модель 

оправки (рис. 7.2). 
Побудувати символічну різь. Для побудови різі на зовнішній 

циліндричній поверхні та на внутрішніх отворах, використати 
параметри, зображені на рис. 7.1, а, б.  

 

  
а) б) 

Рисунок 7.1 – Параметри різі 



 36 

 

 
Рисунок 7.2 – Креслення оправки 
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- використовуючи навички роботи в програмі, побудувати модель 
оправки (рис. 7.3). 

 

 
Рисунок 7.3 Ескіз моделі для побудови 
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Контрольні питання 
 
1. Побудова різі? Основні параметри? 
2. Види редагування створених моделей? 

 

Лабораторна робота №8 

Створення креслень 

Мета: ознайомитися та отримати навички по створенню та 
редагуванню креслень у модулі «Черчение». 

Використовуване програмне забезпечення: Unigraphics NX 
 
Порядок виконання роботи 
 
Доступ до функцій роботи з кресленнями здійснюється через 

вибір «Начало – Черчение» на панелі інструментів. 
Після виклику модуля «Черчение» ви одержуєте можливість 

працювати зі специфічними командами креслення, які знаходяться у 
меню і інструментальних панелях.  

Процес випуску креслення починається з етапу створення 
основних видів по тривимірній моделі, яка побудована в модулі 
«Моделирование», і закінчується утворенням повністю оформленого 
креслення з усіма розмірами й технічними вимогами. Основні етапи 
створення креслення: 

• створюється новий файл і в нього імпортується модель; 
• задаються параметри аркуша креслення; 
• на аркуші розміщується головний (базовий) вид, що буде 

визначати орієнтацію моделі на кресленні; 
• до головного виду додаються інші види (ортогональні, 

додаткові, місцеві) і перетини; 
• проставляються розміри, наносяться надписи, мітки, умовні 

позначки, технічні вимоги; 
• додається рамка й основний надпис. 
 
8.1 Створення креслення моделі 
 
Відкрити файл моделі, виконаної на минулому занятті; 
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- вибрати в меню «Начало» команду «Черчение» або натиснути 

піктограму ; 
- у меню, що з'явилося, вказати формат листа – А1, одиниці 

вимірювання – міліметри, задати 1-о кутову проекцію, вибравши 

кнопку  ; «ОК»; 
- далі, необхідно вибрати команду створення видів. Натисніть 

піктограму  «Мастер создания»; 
-  у діалозі, що з'явився, вибрати спочатку вид «Left», а потім  

«Top», встановити і закріпити їх на кресленні (рис. 8.1); при 
необхідності повернути вид, для цього двічи кликнути на границі виду 
і вибрати в закладці «Общий» команду «Угол», встановити значення 
кута: «90°»; для кожного виду у закладці «Резьба» вибрати 
«ISO/упрощено»; 

- створити перетин. Натиснути піктограму . Вибрати 

команду «Простое сечение» , на запит системи вказати 
батьківський вид - укажемо на головний вид;  

- задати напрям вектора перетину – вісь YC, задати напрям 
погляду. Натиснути «Применить»;  

- указати позицію перетину – середина паза шпонки. Натиснути 
«OK» і перемістити вид в нижню частину креслення (рис. 8.1). 

 

 
Рисунок 8.1 — Створення видів та вибір позиції перетину 
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8.2 Створення розмірів і написів на кресленні 
 
Нанесення розмірів на кресленні є одним з найбільш важливих 

етапів конструювання. Правила нанесення розмірів на кресленнях 
стандартизовано (ГОСТ 2.307-68). 

Загальна кількість розмірів на креслені деталі повинна бути 
мінімальною, але достатньою для її виготовлення та контролю. 

Існують різні методи нанесення розмірів. 
Ланцюговий метод — розміри наносять за однією лінією, 

ланцюжком, один за одним. Метод характеризується поступовим 
накопиченням сумарної похибки при виготовленні окремих елементів 
деталі. 

Координатний метод — усі розміри наносять від однієї базової 
поверхні. Цей метод відрізняється точністю виготовлення деталі. При 
нанесенні розмірів цим методом необхідно враховувати збільшення 
вартості виготовлення деталі. 

Комбінований метод — нанесення розмірів виконується 
ланцюговим та координатними методами одночасно. Цей метод більш 
оптимальним. Він дозволяє виготовляти більш точно ті елементи 
деталі, які цього вимагають: 

- нанести розміри на види креслення, використовуючи засоби 
встановлення розмірів (рис. 8.2). Для більшості розмірів зручніше 

користуватися командою «Контекстные размеры» . Залежно від 
типу і розташування обираних об'єктів система сама вибере 
необхідний тип розміру (горизонтальний, вертикальний, кутовий, 
радіус тощо) 

Послідовність встановлення розміру: виберіть початковий об'єкт, 
виберіть кінцевий об'єкт, укажіть положення розміру на кресленні. Як 
об'єкти бути задають точки, лінії, ребра. Для зручності вибору 
використовуйте опції прив'язки. При виборі дуги або окружності 
система запропонує проставити її радіус (якщо потрібний розмір 

діаметра, використайте відповідну команду  ). 
Номінальне значення розмірів можна доповнювати значенням 

допуску. Тип зображення допуску можна вибрати: односторонній або 
двосторонній, додатній або від’ємний.  

Розмір можна доповнити текстом. Виберіть тип розміру, натисніть 
меню, що випливає кнопку «Редактор надписей», виберіть тип та 
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розмір шрифту, місце розташування (до або після, вище або під 
розміром). В даному випадку текст буде незмінним при подальших 
змінах моделі. Якщо необхідно добавити значення, змінюючи його 
при редагуванні моделі, необхідно використовувати посилання на 
параметр моделі. Воно вставляється в текст після натискання 
«Наследование» в меню «Редактор надписей» і вибору значення 
відповідного параметру.  

Оптимальні параметри зображення й розміщення розміру задані 
за замовчуванням, але якщо необхідно виконати деяки настроювання, 

використайте команду «Стиль размера» . 
- доповнити креслення необхідними написами, мітками й 

умовними позначками. Для нанесення анотацій виберіть іконку  або 
«Вставить – Замечание». З’явиться діалогове вікно для вводу тексту. 

- ввести технічні умови та заповнити основний напис креслення, 

використовуючи команду нанесення анотацій : 
• Ливарні ухили 3..5°. 
• Ливарні радіуси до 2 мм. 

• Не вказані граничні відхилення розмірів: h10; H10; ±
2
10IT

. 

• Інші технічні вимоги по ОСТ 070.19. 
- зберегти файл. 
 

Контрольні питання 
 

1. Створення креслень? Параметри створення креслень? 
2. Створення розмірів та технологічних вказівок? 
3. Вимоги до креслень деталей? 
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Рисунок 8.2 – Креслення моделі 
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Лабораторна робота №9 

Створення листової моделі в Unigraphics  

Мета: вивчити основні методи побудови листових моделей. 
Редагування моделей, створення розгортки. 

Використовуване програмне забезпечення: Unigraphics NX  
 
Порядок виконання роботи 

 
В програмі Unigraphics існує два основних методи створення 

деталей із листового матеріалу:  
- проектування деталей з листового матеріалу;  
- конструювання тривимірної деталі як твердого тіла, а далі 

перетворення її в деталь з листового матеріалу.  
 
9.1 Побудова листової моделі 
 
- створити новий файл «Листовой металл NX»; 
- побудову почати зі створення ескізу пластини (рис. 9.1). Цей 

ескіз є контуром, який перетворюється в пластину після вибору 
команди «Пластина».  

 

 
Рисунок 9.1- Ескіз для побудови пластини 

 
- побудувати бокову стінку. Активізувати команду «Фланець» на 

панелі інструментів «Листовой металл»; 
- вказати будь яке ребро пластини, довільні параметри побудови 

та натиснути ОК. 
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Рисунок 9.2 – Побудова фланця 

 
- побудувати фланець по контуру, для цього вибрати команду 

«Фланець по контуру». 
- у якості кривої вказати будь яке ребро пластини, ОК. За 

допомогою інструментів побудови ескізу побудувати відрізок, 
прив’язавши його до центру системи координат. Рис. 9.3.  

 

 
Рисунок 9.3 – Ескіз фланця по контуру 

 
- закінчити ескіз. Вказати довільні параметри побудови фланця. 
 

 
Рисунок 9.4 – Побудова фланця по контуру 
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- вибрати команду «Завальцовка». Вказати ребро пластини  і 
вказуючи довільні параметри побудови створити завальцьовку. 

- зберегти файл. 
 

 
Рисунок 9.5 – Побудова завальцьовки 

 
- створення згинання. Вибрати команду та площину для побудови 

ескізу.  Побудувати лінію, по якій буде виконано згинання. Рис. 9.6. 
 

 
Рисунок 9.6 – Ескіз згинання 

 
- вибрати команду «Сгиб», вказати лінію згинання та параметри 

створення згинання, зберегти файл. Рис. 9.7. 
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Рисунок 9.7. - Результат побудови згинання 

 
- побудова вентиляційного отвору. Вибрати площину та 

побудувати ескіз лінії. Рис. 9.8. 
 

 
Рисунок 9.8. – Ескіз вентиляційного отвору 

 
- вибрати команду «Вентиляционное отверстие», вказати лінію 

та довільні параметри побудова, зберегти файл. 
 

 
Рисунок 9.9 - Результат побудови вентиляційного отвору 

 
- створення вирізу в листовому тілі. Вибрати площину і 

побудувати ескіз кола. Рис. 9.10. 
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Рисунок 9.11. – Ескіз кола для вирізання 

 
- вибрати команду «Вырез по нормали», вказати ескіз кола та 

вирізати отвір в листовому тілі. Зберегти файл. 
 
9.2 Конструювання деталі з твердого тіла та перетворення її в 

деталь з листового матеріалу  
 
- створити новий файл «Модель»;  
- побудувати ескіз основи деталі – прямокутник 100х50 мм;  
- на основі ескізу побудувати паралелепіпед. Для цього 

активізувати команду «Вытягивание» і витягти побудований 
прямокутник на 60 мм; 

- перетворити отриманий паралелепіпед в тонкостінний елемент 
за допомогою команди «Оболочка»;  

- в вікні команди «Оболочка» вказати товщину стінки оболонки 2 
мм, гpaнь деталі, яка буде видалена при створенні оболонки 
(рис. 9.12). 

 

 
Рисунок 9.12 – Результат виконання команди «Оболочка» 

 
- створити розрізи, натиснувши кнопку «Преобразовать в 

листовой металл» на панелі інструментів «Листовой металл». 
Вказати кромки, вздовж котрих будуть зроблені розриви. При виборі 
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кромок, на котрих будуть створені розрізи, рекомендовано відмічати їх 
всередині деталі (рис. 9.13);  

 

 
Рисунок 9.13 – Створення розривів 

 
- вибрати команду «Разогнуть сгиб», вказати грані, які будуть 

розгинатися. В результаті буде побудована розгортка деталі. Рис. 9.14;  
- зберегти файл. 
 

 
Рисунок 9.14  – Розгортка листової моделі 

 
Контрольні питання 

 
1. Інструменти групи «Листовое тело»? Варіанти 

побудови? 
2. Створення згинів ті фланців? Основні параметри? 
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Лабораторна робота №10 

Створення складного листового тіла 

Мета: Закріпити основні прийоми створення та редагування 
листового тіла в системі Unigraphics : модель, деталь, листове тіло 

Використовуване програмне забезпечення: Unigraphics NX 
 
Порядок виконання роботи 
 
- створить новий файл; 
- використовуючи креслення моделі (рис. 10.1) створить основу 

листового тіла – дно човна (рис. 10.2);  
- побудувати листове тіло з товщиною 1 мм;  
- за допомогою інструментів групи «Листовое тело» 

добудувати човен (рис. 10.3); 
- зберегти файл. 
 

Контрольні питання 
 

1. Перетворення тривимірних моделей в листове тіло? 
Алгоритм побудови? 

2. Створення розгортки? 
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Рисунок 10.1 – Креслення моделі човна 
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Рисунок 10.2 – Основа листової моделі 
 

 
 

Рисунок 10.3 - Модель човна 
 

Лабораторна робота №11 

Створення 3-D збірки 

Мета: Ознайомитися з основними прийомами створення 
складальних вузлів в системі Unigraphics: вузол, деталь 

Використовуване програмне забезпечення: Unigraphics NX  
 
Збирання в системі Unigraphics – це тривимірна модель, що 

об'єднує моделі деталей, що входять у вузол.  
Для перегляду структури зборки в Unigraphics використовується 

інструмент «Навигатор сборки». Цей інструмент графічно подає 
структуру зборки в окремому вікні та дозволяє швидко і просто 
маніпулювати її компонентами. Структура зборки відображається у 
вигляді ієрархічного дерева (графа), кожний вузол якого відповідає 
окремому компоненту зборки. Для відображення зборок та підзборок в 
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навігаторі використовується символ  
 
Порядок виконання 
 
9.1 Створення складального вузла 
 
- по заданих кресленнях створити моделі: «Палець» (рис. 11.1), 

«Болт» (рис. 11.2), «Кришка» (рис. 11.3), «Корпус» (рис. 11.4); 
- зберегти тривимірні моделі в пам'яті комп'ютера, 

привласнивши їм імена латинськими буквами;  
- створити новий файл «Сборка»;  
- додайте компоненти: виберіть пункт меню «Добавить 

компонент», або натисніть кнопку меню ; 
Базовий компонент збирання розташовується в центрі абсолютної 

системи координат; 

- натисніть кнопку меню «Сборки»  і додайте модель 
«Кришка»; 

- за допомогою команди «Сопряжения сборки» задайте умови 
спряження компонентів збирання. Для призначення одного обмеження 
між двома компонентами зборки необхідно виконати операції: 

• вибрати тип обмеження; 
• вибрати геометричний об’єкт із компонента, який стикується; 
• вибрати геометричний об’єкт з базового («фіксованого») 

компонента; 
• виконати попередній перегляд результату; 
• затвердити призначене обмеження. 
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Рисунок 11.1 – Креслення деталі «Палець» 
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Рисунок 11.2 – Креслення деталі «Болт» 
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Рисунок 11.3 – Креслення деталі «Кришка» 
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Рисунок 11.4 – Креслення деталі «Корпус» 
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Рисунок 11.5 – Результат побудови 

 

Контрольні питання 
 

1. Етапи створення складальних вузлів? 
2. Види сполучень? 
3. Особливості встановлення в складальний вузол стандартних 

виробів? 
4. Побудова перетину складального вузла? 
 

Лабораторна робота №12 

Створення асоціативного креслення вузла 

Мета: освоїти основні прийоми створення асоціативного 
креслення вузла у програмі Unigraphics: вузол, деталь. 

Використовуване програмне забезпечення: Unigraphics NX 
 

Порядок виконання 
 

12.1 Створення асоціативного креслення моделі 
 
- відкрити файл, виконаний та збережений в лабораторній роботі 

№11; 
- використовуючи інструмента створення асоціативного 

креслення зробити креслення вузла; 
- проставити позиції, габаритні розміри, розміри та посадки 

з’єднань; 
- зберегти креслення. 
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Контрольні питання 
 

1. Етапи створення складальних асоціативного креслення моделі 
збирання? 

2. Вимоги до збиральних креслень? 
3. Створення позицій та специфікації? 
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