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В С Т У П 

 За допомогою системи AutoCAD можна виконати практично будь-яку 

графічну роботу, що є доступною для креслення вручну, при цьому буде 

горантована висока швидкість, якість та зручність при розробці та модифікації 

креслень. 

            Відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Нарисна 

геометрія, інженерна та машинна графіка» студенти за напрямом підготовки 

«Гідротехніка (водні ресурси)» повинні знати основні положення та принципи 

роботи системи AutoCAD, прийоми простановки розмірів, операції редагування 

об’єктів. 

            Розгляд в методичних вказівках кожного питання починається з 

теоретичного вивчення теми і закінчується виконанням вправ, які призначені 

для практичного закріплення матеріалу, викладеного в розділі, що сприяє його 

кращому розумінню та засвоєнню. Велика кількість рисунків, що відображають 

виконання побудов, значно полегшує вивчення студентами графічної 

прикладної системи AutoCAD – найбільш поширеної в світі системи 

автоматизованого проектування на базі персональних ЕОМ. 

 Для ефективної роботи в AutoCAD, як і в будь-якому потужному 

програмному продукті, потрібно виконати низку налаштувань, що визначають 

параметри роботи програми (потрібні для виконання креслень налаштування 

вже здійснені у комп’ютерній аудиторії кафедри  нарисної геометрії, 

інженерної та машинної графіки). 

 

 

1. ІНТЕРФЕЙС AutoCAD 

         Інтерфейс (спосіб спілкування) AutoCAD використовує стандартний для 

Windows набір елементів управління. 

 

ГОЛОВНЕ ВІКНО AutoCAD 

 Головне вікно, яке з’являється на екрані під час запуску AutoCAD      

(рис. 1), складається з: 

� рядка падаючих меню (розміщується у верхній частині вікна); 

� панелей інструментів: 

 а) стандартної панелі інструментів - другий рядок; 

 б) рядок властивостей об’єктів - третій рядок; 

 в) панелей різних інструментів - стовбці зліва на екрані; 

� рядка стану - нижній рядок; 

� вікно командних рядків - відразу перед рядком стану; 

� необов’язкового екранного меню - стовбець справа; 

� графічного поля, що займає решту вікна AutoCAD. 
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Рядок падаючих меню 

       В  ньому  розміщені  згруповані  за  функціональними  ознаками  команди 

AutoCAD.  Стандартний  вигляд  рядка  падаючого  меню  складається  із   назв 

розділів меню (рис.1). Ми будемо користуватися такими найменування 

розділів: 

  

1.  ФАЙЛ - меню роботи з файлами (кресленнями). Команди НОВИЙ - 

відкрити новий файл, ВІДКРИТИ - відкрити існуючий файл. Команди 

ЗБЕРЕЖИ, ЗБЕРЕЖИ ЯК призначені для збереження файла (креслення). 

2.  ВИГЛЯД - містять команди управління екраном, дозволяє встановити 

потрібні панелі інструментів. 

3.  ФОРМАТ - забезпечує роботу з шарами, кольором, типами ліній, управління 

стилем тексту, розмірами, установки одиниць виміру. 

4.  СЕРВІС - містить засоби управління системою Автокад, екраном 

користувача, включає установку параметрів креслення і прив’язок за 

допомогою діалогових вікон. 

5.  РИСУВАННЯ - включає команди креслення, такі, як ВІДРІЗОК, ПРЯМА, 

ПОЛІНІЯ, ПРЯМОКУТНИК, ДУГА, КРУГ, ШТРИХОВКА. 

6.  РОЗМІРИ - містить команди простановки розмірів і управління параметрами 

розмірів.  

7.  РЕДАГУВАННЯ - включає команди редагування елементів креслення: 

ВИТЕРТИ, КОПІРУВАТИ, ПЕРЕНЕСТИ, ПОВЕРНУТИ, 

РОЗТЯГНУТИ, ОБРІЗАТИ, ПОДОВЖИТИ, РОЗІРВАТИ, 

СПРЯЖЕННЯ. 

 

Панелі інструментів 

 Панелі інструментів -  це набори піктограм:  графічних елементів у 

вигляді прямокутників з малюнком. Під час переміщення курсору по піктограмі 

в маленькому прямокутнику, що виникає під курсором, зображується назва 

команди, що поєднана з піктограмою. Для виклику команди потрібно клацнути 

лівою клавішею миші по вибраній піктограмі на панелі. 

 

А. Стандартна панель інструментів 

 Містить такі інструменти: 

1.  НОВИЙ - відкрити новий файл (креслення). 

2.  ВІДКРИТИ - відкрити існуючий файл. 

3.  ЗБЕРЕГТИ - зберегти файл. 

4.  ВІДМІНИТИ - відмінити останню дію. 

5.  ПОВТОРИТИ - відновити тільки що відмінену дію. 

6.  ОСВІЖИТИ ВСЕ - перекреслення всього зображення на екрані. 

7.  ЗУМІРОВАННЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ - збільшення (зменшення) 

масштабу зображення в режимі реального часу. 
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8.  ПОКАЖИ РАМКА - набір інструментів для задання різних способів 

збільшення (зменшення). 

9.  ПОКАЖИ ПОПЕРЕДНІЙ - повернення до попереднього масштабу 

зображення. 

 

Б. Рядок властивостей об’єктів 

 Створює та управляє шаром, кольором та товщиною ліній. Побудову 

графічних об’єктів доцільно виконувати на певному шарі. Шари в AutoCAD 

можна порівняти з прозорими аркушами кальки, які під час виконання креслень 

накладаються один на одний. Наприклад, можна створити окремий шар для 

розміщення осьових ліній і призначити йому голубий колір і тип ліній 

CENTER. З часом, якщо виникне потреба побудувати осьову лінію, потрібно 

переключитися на цей шар і почати креслення. Можна відключити видимість 

шару і працювати з іншими шарами, з яких складається креслення, що 

виконується. 

 

В. Панелі різних інструментів 

 За замовчуванням під час інсталяції AutoCAD встановлюються панелі 

управління. Це панелі СТАНДАРТНА і ВЛАСТИВОСТІ ОБ’ЄКТА у верхній 

частині екрана, а також панелі РИСУВАННЯ і РЕДАГУВАННЯ зліва від 

графічної зони екрана. Проте, під час виконання креслення, потрібно постійно 

мати можливість доступу до панелей ОБ’ЄКТНА ПРИВ’ЯЗКА і РОЗМІРИ, а 

також і до інших панелей. Крім того, часто доводиться змінювати кількість і 

місце розміщення панелей на екрані. 

 

 Вправа 1. Встановити на екрані зліва панелі інструментів ОБ’ЄКТНА 

ПРИВ’ЯЗКА і РОЗМІРИ: 

1.  Клацнути лівою кнопкою по найменуванню розділу ВИГЛЯД падаючого 

меню ⇒ ПАНЕЛІ... 
2.  У вікні ПАНЕЛІ підсвітити пункт ПРИВ’ЯЗКА ОБ’ЄКТІВ і РОЗМІРИ. 

3.  Натиснути кнопку «Закрити» для виходу з діалогового вікна. 

4.  Захопити одну з панелей, що з’явилися, лівою кнопкою миші за поле назви 

панелі. 

5.  Утримуючи кнопку миші, перемістити панель в ліву частину екрана, доки 

вона не прилипне до неї. Панель при цьому перетворюється з горизонтально 

у вертикально розміщену, зникає поле назв і у верхній частині панелі 

з’являється поле захоплення. 

6.  Відпустити кнопку миші. 

 Проробити такі ж маніпуляції з іншою панеллю. 

 

 

Рядок стану 

У рядку стану відображаються координати перехрестя курсору і стан 

режимів креслення, таких як КРОК, СІТКА, ОРТО і інших. Включення або 

переключення  відповідних  режимів  відбувається  клацанням  показника   по  
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кнопці відповідного режиму або шляхом натискання функціональних клавіш 

клавіатури F3-F11. 

 

Вікно командних рядків 

В цьому вікні уводяться команди управління AutoCAD, їх параметри і 

виводиться інформація про реакцію системи на виконання операції. Додаткові 

запити, повідомлення про помилки або некоректно уведені дані також 

виводиться системою в це вікно. Користувачам, які починають працювати з 

AutoCAD, потрібно частіше звертати увагу на це вікно, тільки таким чином 

можна навчитися грамотно працювати з командами, не плутаючись з 

параметрами, і швидко опанувати AutoCAD. 

 

Екранне меню 
Екранне меню за замовчуванням не виводиться на екран, проте його 

можна додатково встановити. Для цього потрібно з подаючого меню 

викликати команду СЕРВІС ⇒ НАСТРОЙКА. У відкритому діалоговому 

вікні НАСТРОЙКА вибрати закладку ЕКРАН, в якій активізувати пункт 

„Екранне меню”. 

Екранне меню доповнює рядок падаючих меню, панелі різних 

інструментів, полегшує пошук та вибір команд, має можливість вибору 

параметрів команд. 

 

Графічне поле 

Процес побудови об’єктів виконується в графічному полі головного вікна 

екрана AutoCAD. Меж ця зона практично немає. В графічному полі можна 

виконати креслення, приміром , десятикілометрової греблі або  мікроелементів 

в соті долі міліметра, виконуючи обидва креслення в масштабі 1:1. Для цього 

налаштовують графічне поле екрана так, щоб в ньому можна було побачити 

майбутнє креслення. Для цього встановлюють потрібні ліміти креслення з 

координатами Х, Y лівого нижнього та правого верхнього кутів графічного 

поля. Команду „ЛІМІТИ”  викликають з падаючого меню ФОРМАТ. За 

замовчуванням ліміти креслення відповідають розмірам формату А3. 

 

 

2. ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ ПОБУДОВ 

 

2.1. Система координат 

 AutoCAD - векторний графічний редактор. Це означає, що всі об’єкти в 

ньому будуються з використанням методів аналітичної геометрії. Наприклад, 

для побудови відрізка потрібно вказати координати початкової та кінцевої 

точки. Система AutoCAD, прийнявши ці координати, визначає довжину і кут 

розміщення його в просторі або в площині. Визначивши ці дані, AutoCAD 

будує об’єкт на екрані і записує уведені дані в свою внутрішню базу. 

Аналогічно  виконуються побудова, редагування і зберігання всіх об’єктів. 

Таким чином, головне, на чому ґрунтується вся система точних побудов, - це те, 
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що будь-яке креслення будується в певній системі координат. З двохмірною 

графікою, тобто з плоскою системою креслення, пов’язані декартова 

(прямокутна) і полярна система координат. 

 

2.2. Декартова система координат 

 В декартовій системі значення координат будь-якої точки на площині 

пов’язані з її положенням відносно двох взаємно перпендикулярних осей x, y. 

На рис. 2  точка А має координати: xА = 5, yА = 3.  

 

 Вправа 2. Побудувати трикутник (рис.3 ) за 

координатами його вершин: 

1.  Викликати команду «ВІДРІЗОК». 

2.  На запит першої точки уведіть «0, 0». 

3.  Натисніть клавішу «Enter». 

4.  На запит «Координати наступної точки» 

уведіть «65, 0». 

5.  Натисніть клавішу «Enter». 

6.  На запит «Координати наступної точки» 

уведіть «30, 35). 

7.  Натисніть клавішу «Enter». 

8.  На запит «Координати наступної точки» уведіть «0, 0». 

9.  Два раза натисніть клавішу «Enter». 

 

2.3. Полярна система координат 

 Визначення координат точок в 

полярній системі зводиться до знаходження 

двох параметрів точки: 

1.  Відстані від початку координат до точки. 
2.  Кута між нульовим напрямом полярної 

системи відліку і вектором, що 

направлений від початку координат до    

точки, що уводиться. 

 Запис уводу полярних координат 

виконується таким чином: уводиться значення відстані, потім знак «<» (кутова 

дужка) і значення кута. Всі дані уводяться без проміжків між ними. 

 Щоб вказати точку А (рис. 4,а) необхідно увести такі значення: 70 < 15. 

Координати точки Б (рис. 4,б): -70 < 15. Координати точки В (рис. 4,в ): 70 < -

15. 

 В AutoCAD позитивний напрям кутів відраховується проти годинникової 

стрілки. 

 

 

 

 

 

 

 

    Рис. 2 . Положення точки в 

декартовій   системі    координат   

Рис. 3. Побудова трикутника за  

абсолютними координатами його 

вершин 
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2.4. Відносні координати 

 Виконання побудов за 

координатами не завжди є 

зручним. В більшості випадків на 

кресленні відомі абсолютні 

розміри об’єктів. Тому зручним є 

увід координат відносно раніше 

виведених. В цьому випадку 

початок координат як би 

переноситься в точку, яка буде 

виведена на попередньому кроці 

побудови креслення, і наступна 

координата буде відраховуватися 

від неї. 

 Для вводу відносних 

координат використовують 

символ @, що стоїть 

безпосередньо попереду 

координат. Цей символ уводиться 

з клавіатури комбінацією клавіш 

< Shift > + < 2 > в англійській 

розкладці клавіатури. 

 

2.5. Відносні декартові 
координати 

 Відносні декартові 

координати - це координати x і y, 

що відраховані від попередньої 

точки. Застосування їх є особливо 

зручним при побудові елементів 

креслення, що складаються з 

лінійних об’єктів, паралельних осям 

x і y. Такі лінії називаються 

ортогональними. 

 На рис. 5 показано декартові координати точки Б, обраховані відносно 

точки А. 

 Є ще одна перевага застосування символу @. Якщо якась команда 

запитує увід координат точки і в цей час увести символ @ без координат і 

натиснути клавішу <Enter>, то AutoCAD «пригадає» координату останньої 

точки, що уводилася, і курсор автоматично прив’яжеться до неї. 

 Вправа 3. Побудувати контур деталі «Вал» за розмірами рис. 6: 

1.  Викличте команду «ВІДРІЗОК». 

 

             Рис. 4.  Увід полярних координат 

Рис. 5. Відносні декартові координати точки Б, 

обраховані відносно точки А 
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Рис. 6. Побудова контура деталі "Вал" відповідно до вправи 3 
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2.  На запит першої точки уведіть координати точки А (60, 150), наприклад, при 

виконанні креслення на аркуші формату А4, або клацнути у визначеному на 

око місці графічного поля екрана лівою кнопкою миші. 

3.  Натисніть клавішу «Enter». 

4.  На запит координати наступної точки Б уведіть @ 20,0. 

5.  Натисніть клавішу «Enter». 

6.  На запит координати наступної точки В уведіть @ 0, -10. 

7.  Натисніть клавішу «Enter». 

8.  На запит координати наступної точки В уведіть @ 0, 40. 

9.  Натисніть клавішу «Enter». 

10. На запит координати наступної точки уведіть символ @ без координат. 

11. Натисніть клавішу «Enter» (курсор переміститься в точку В). 

12. На запит координати наступної точки С уведіть @ 40, 0. 

13. Натисніть клавішу «Enter». 

14. На запит координати наступної точки С уведіть @ 0, 40. 

15. На запит координати наступної точки уведіть символ @ без координат. 

16. Натисніть клавішу «Enter» (курсор переміститься в точку С). 

17. На запит координати наступної точки  D уведіть символ @ 40, -10. 

18. Натисніть клавішу «Enter». 

19. На запит координати наступної точки  D уведіть символ @ 0, 60. 

20. Натисніть клавішу «Enter». 

21. На запит координати наступної точки  С уведіть символ @ -40, -10. 

22. Натисніть клавішу «Enter». 

23. На запит координати наступної точки  В уведіть символ @ -40, 0. 

24. Натисніть клавішу «Enter». 

25. На запит координати наступної точки  Б уведіть символ @ 0, -10. 

26. Натисніть клавішу «Enter». 

27. На запит координати наступної точки  А уведіть символ @ -20, 0. 

28. Натисніть клавішу «Enter». 

29. На запит координати наступної точки  А уведіть символ @ 0, -20. 

30. Натисніть клавішу «Enter». 

31. Два рази натисніть клавішу «Enter». 

 В результаті виконання команд буде побудований контур деталі «Вал» 

(рис. 6). 

 Увід відносних декартових координат застосовується в тому випадку, 

якщо відома координатна прив’язка наступної точки відносно попередньої. 

 

2.6. Відносні полярні координати 

 Відносні полярні координати на практиці також мають значно ширше 

застосування, ніж абсолютні. Зручні вони в тому випадку, якщо відомо відстань 

і кут до наступної точки відносно попередньої. 

 Увід відносних полярних координат також починається з символу @. 

Решта даних уводяться аналогічно уводу абсолютних полярних координат. 
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  Вправа 4. Побудувати 

трикутник, що зображений на рис. 7, 

який має розміри трикутника, 

наведеного на рис. 3: 

1.  Викликати команду «Відрізок». 

2.  На запит першої точки уведіть «0, 

0». 

3.  Натиснути клавішу «Enter». 

4.  На запит координати наступної 

точки уведіть «65 < 0». 

5.  Натиснути клавішу «Enter». 

6.  На запит координати наступної 

точки уведіть @ 49 < 135. 

7.  Натиснути клавішу «Enter». 

8.  На запит координати наступної точки уведіть @ 46 < -131. 

9.  Натиснути клавішу «Enter». 

10. Два рази натиснути клавішу «Enter». 

 Зазначимо, що в результаті виконання команд буде побудований 

трикутник, наведений на рис. 7, який має ті ж розміри, що і трикутник, 

зображений на рис. 3. Тобто однакових результатів можна домогтися, 

використовуючи різні системи координат. 

 

2.7. Задання координат точок методом «напрям-відстань» 

 За цим методом значно зменшується увід потрібних для побудов 

координат. Суть його полягає в тому, що відносні координати уводяться 

комбінованим способом, за яким з клавіатури задається тільки значення 

відстані, а кут AutoCAD визначає автоматично за напрямом, що вказує курсор. 

 В цьому випадку відпадає потреба уводити символ @. Найбільшу 

перевагу цей метод має в комбінації з режимом «ОРТО» (включається в рядку 

стану). 

 Наприклад, для побудови горизонтального відрізка довжиною 150 

одиниць достатньо під час указання другої точки включити режим «Орто», 

направити перехрестя курсору вліво або вправо від точки, що раніше 

уводилася, і набрати на клавіатурі цифру 150. AutoCAD визначить за вказаним 

напрямом, в який бік відкласти 150 одиниць, і уведе точку. 

 

 Вправа 5. Виконання побудов із застосуванням відносних координат і 

метода «напрям-відстань». Накреслити переріз котлована, розміри якого 

вказані на рис. 8. 

 Якщо AutoCAD повідомляє про неправильний увід даних, потрібно 

повторити їх увід. Якщо після виконання чергового кроку виявиться 

невідповідність отриманого результату правильному, слід, не закінчуючи 

команду, клацанням правої кнопки миші викликати контекстне меню і в ньому 

Рис. 7.  Побудова трикутника уведенням 

відносних полярних координат 
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вибрати команду «ВІДМІНИТИ». AutoCAD відмінить увід чергової точки, і 

можна продовжувати правильний увід даних. 

 Перед виконанням будь-якого креслення слід перевірити область його 

побудови, тобто налаштувати графічне поле екрану так, щоб в ньому можна 

було побачити все майбутнє креслення. Запропоновані в методичних вказівках 

креслення виконуються за розмірами, які вміщують на аркуш паперу формату 

А4 (210 × 297) або А3 (297 × 420). Для цього потрібно, якщо заздалегідь це не 

виконано, встановити ліміти креслень з координатами лівого нижнього кута 0, 

0, а правого верхнього - 220, 300 (для аркушу формату А4) і координати 

нижнього кута 0, 0, а верхнього - 300, 430 (для формата А3), що буде з 

невеликим запасом. Наприклад, креслення, зображене на рис. 8, виконується на 

аркуші формату А3. Для цього потрібно: 

а) із заголовка падаючого меню «ФОРМАТ» викликати команду «ЛІМІТИ»; 

б) AutoCAD пропонує встановити «Лівий нижній кут» в точку «0, 0»; 

в) натисніть клавішу «Enter» для підтвердження цього; 

г) координати правого верхнього кута вказати в точці «300, 430»; 

д) натисніть клавішу «Enter». 

 Цими командами встановлюється поле креслення, що дорівнює 300×430 

мм. 

е) Для повного відображення цієї області на екрані викликати команду 

«ВИГЛЯД» ⇒ «ПОКАЖИ» ⇒ «ВСЕ». 

 Для побудови 

безпосередньо креслення (рис. 

8) потрібно: 

1.  Викликати команду 

«ВІДРІЗОК». 

2.  Ближче до лівого верхнього 
кнопки миші увести точку 1. 

3.  Включити (якщо не 

включено) режим «ОРТО». 

4.  Направити покажчик вправо і 
в ряду команд увести «70» - 

точка 2 (Метод «напрям-відстань»). 

5.  Натиснути клавішу «Enter». 

6.  Увід точки 3 @ 160,  < -60 (Відносні полярні координати). 

7.  «Enter». 

8.  Увід точки 4 @ 60, 0 (Відносні декартові координати). 

9.  «Enter». 

10. Увід точки 5 @ 0, 60 (Відносні декартові координати). 

11. «Enter». 

12. Увід точки 6  @ 110 < 45 (Відносні полярні координати). 

13. «Enter». 

14. Для уводу точки 7 направити курсор вправо і в рядку команд увести «70» 

(Метод «напрям-відстань»). 

Рис. 8. Побудова контура перерізу котлована 
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15. «Enter». 

16. Для виходу з команд побудов відрізків натиснути клавішу «Enter». 

17. «Enter». 

 В результаті отримується контур перерізу котлована, зображений 

на рис. 8  

 

 

3. ОБ’ЄКТНА ПРИВ’ЯЗКА 

 

 Об’єктна прив’язка - режим, при якому AutoCAD автоматично виконує 

прив’язку заданих точок до характерних точок об’єктів, що вже існують на 

кресленні. Це найбільш швидкий і зручний спосіб указання точки на об’єкті без 

визначення її координат. 

 Об’єктна прив’язка відслідковується AutoCAD в будь-який момент, коли 

та або інша команда запитує увід координат точки. Режими об’єктної прив’язки 

застосовуються до видимих на екрані об’єктів. Не здійснюється об’єктна 

прив’язка до проміжків та сегментів (відрізків) штрихових ліній. 

 

3.1. Режими об’єктної прив’язки 

 

Найбільш поширеними є такі об’єкти об’єктної прив’язки: «Кінцева 

точка», «Середина», «Центр». 

 Для вибору точки об’єктної прив’язки потрібно клацнути покажчиком 

ліній в момент підсвітки відповідного маркера. 

«Кінцева точка». Маркер прив’язки включається, коли приціл           

вибору підводиться до об’єкта (відрізка, дуги тощо), ближче до того 

кінця, до якого потрібно виконати прив’язку. При переміщенні курсора в  

іншій бік уздовж об’єкта, в момент переходу через його середину, включається 

маркер прив’язки з іншого боку. 

«Середина» Щоб  мати  результат  цієї  прив’язки,   потрібно  в  приціл 

вибору спіймати потрібний об’єкт в будь-якій точці. 

 

 «Центр» . Об’єктна прив’язка «Центр» притаманна таким об’єктам, як 

коло, дуга. Щоб ця прив’язка запрацювала потрібно спіймати прицілом 

відповідний об’єкт, в центрі цього об’єкта з’явиться невеликий хрест - мітка 

центру. Щоб спрацювала прив’язка, потрібно безпосередньо вказати об’єкт або 

підвести приціл в зону безпосередньої близькості до мітки центру. 

         Крім того, під час виконання графічної роботи «Спряження» будуть 

задіяні такі режими об’єктної прив’язки як «Перетин»  і «Дотична»: 

«Перетин». Для відпрацювання цієї об’єктної прив’язки потрібно підвести 

приціл вибору до точки, в якій перетинаються два або більше об’єктів. 

Прив’язка включиться також у випадку вибору, де під будь-яким кутом 

спрягаються два об’єкти. 

«Дотична». Прив’язка до точки на дузі, колі, в якій пряма, що 

проведена з останньої точки, дотикається об’єктів, що вказані. 
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3.2. Установка постійних режимів об’єктної прив’язки 

 

 Увести такий режим можна з діалогового вікна «Режим об’єктної 
прив’язки». Викликати це вікно можна із заголовка падаючого меню  

«СЕРВІС» ⇒ «РЕЖИМ РИСУВАННЯ» або з контекстного меню кнопки 

«Прив’язка». 

 Активізація будь-якого режиму здійснюється установкою прапорця поруч 

з назвою відповідного режиму. 

 

3.3. Разова об’єктна прив’язка 

 

 Автокад дозволяє виконати разову об’єктну прив’язку шляхом вибору 

режиму прив’язки з панелі інструментів «Об’єктна прив’язка». Разова 

об’єктна прив’язка включається на один крок виконання будь-якої команди 

рисування або редагування об’єкта і при цьому відключає на цей крок 

виконання всіх постійних режимів. Після виконання операції, для якої 

застосовувався разовий режим об’єктної прив’язки, система автоматично 

включає постійні режими. 

 Слід зауважити, що об’єктні прив’язки починають працювати тільки 

після уводу команди, яка видає запит на указання точки (команди створення 

примітивів, редагування, простановки розмірів тощо), тобто якщо, наприклад, 

потрібно з центру кола провести відрізок, то спочатку викликають команду 

«ВІДРІЗОК», а потім за допомогою прив’язки «Центр» вказують точку центру 

кола і потім другу точку в потрібному місці. 

  

Вправа 6. Виконання побудов з використанням режимів об’єктної 

прив’язки. Побудувати відрізок, що з’єднує середину відрізка з центром кола. 

1.  Накресліть невелике коло. Для цього знайдіть в панелі інструментів 
«Рисування» піктограму «Круг» і клацніть по ній лівою клавішею миші. 

2.  Клацанням лівої клавіші миші в будь-якій точці графічного поля уведіть 

точку центру кола. 

3.  Перемістіть перехрестя курсора на невелику відстань в будь-якому напрямку 
і уведіть точку. Відстань між двома уведеними точками визначить радіус 

кола. 

4.  В будь-якому вільному місці графічного поля екрану накресліть відрізок 

довільної довжини. Для цього клацніть по піктограмі «Відрізок» панелі 

інструментів «Рисування» і вкажіть дві довільні точки в графічному полі 

екрана. Натискуванням клавіші «Enter» закінчити побудову відрізка.   

5.  Клацніть правою кнопкою миші і з контекстного меню виберіть команду 

«ПОВТОРИТИ». 

6.  Підведіть приціл курсору до одного з кінців відрізка, зверніть увагу на появу 
маркера (невеликий квадрат на кінці відрізка) режиму об’єктної прив’язки 

«Кінцева точка». 
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7.  Проведіть прицілом по відрізку ближче до його центру. Прослідкуйте за 

зміною режиму об’єктної прив’язки. Невеликий трикутник в середині 

відрізка свідчить про вибір режиму «Середина». 

8.  Перемістіть приціл ближче до протилежного кінця і помітьте спрацювання 
режиму «Кінцева точка» на цьому кінці відрізка. 

9.  Поверніться назад до середини відрізка і клацанням лівої клавіші миші 

виберіть цю точку - як першу точку нового відрізка. 

10. Другу точку потрібно прив’язати до центру раніше побудованого кола. Для 

цього перемістіть приціл вибору до контуру кола. 

11. Відслідкуйте появу мітки центру. 

12. Клацніть лівою клавішею миші на лінії кола. 

13. Зверніть увагу, в яку точку встановилася друга точка відрізка. 

14. Натисніть праву клавішу миші і з контекстного меню виберіть команду 

«Увід». 
 Завдяки використанню режиму об’єктної прив’язки «Середина» і 

«Центр» побудований відрізок, що з’єднує середину відрізка з центром кола. 

 

4. ПОБУДОВА СПРЯЖЕНЬ 

 

 На рис. 9 наведені геометричні параметри, що використовуються 

командою «СПРЯЖЕННЯ». Спряження найчастіше виконується в 2 етапи. На 

першому етапі встановлюють радіус спряження, а на другому виконується 

безпосередньо операція спряження. 

 Способи виклику команди: 

 Панель інструментів «РЕДАГУВАННЯ» :  

Падаюче меню «РЕДАГ» ⇒ СПРЯЖЕННЯ. 

 

 

 Після виклику команди AutoCAD виводить 

підказку з поточними настройками параметрів 

команди – режиму обрізки і радіуса спряження (за 

замовчуванням радіус спряження дорівнює або 

нулю, або радіусу, що був прийнятий в попередній 

команді). Якщо вони підходять для виконання 

конкретного спряження, то відразу можна перейти 

до вибору об’єктів, тобто команда виконується в 

один етап. В протилежному випадку, потрібно 

вибрати команду „РАДІУС” і увести потрібний 

радіус спряження. 

 

 

 

 

Рис. 9. Геометричні  параметри, 

що використовуються командою 

"СПРЯЖЕННЯ" 
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 Виклик команди «ОБРІЗАТИ» дозволяє змінити обрізання ліній за 

дугою спряження. Можливий вибір «З обрізкою» або «Без обрізки». За 

замовчуванням прийнятий режим «За обрізкою». Для його зміни потрібно з 

контекстного меню або в командному рядку увести режим «Без обрізки». Після 

виконання даної команди можна продовжувати виконання команди і вказати 

лінії для спряження. 

 

 

 

4.1. Спряження пересічних прямих за допомогою дуги 

 

 Вправа 7. Побудувати спряження двох 

пересічних прямих а і b радіусом R = 10  

(рис. 10). 

1. Викличте команду «ВІДРІЗОК» і 

побудуйте два пересічних відрізка а і b , 

довжиною приблизно 100 мм,    як 

наведено на рис. 10 

2. Клацніть по піктограмі 

«СПРЯЖЕННЯ». 
В командному рядку з’явиться інформація: 

Select first object or 

[Polyline/Radius/Trim] або 

     російською мовою: Укажите первый объект или 

     [Полилиния/раДиус/С обрезкой]. 

     Якщо відсутній режим Trim (С обрезкой), виберіть цей режим з  

контекстного меню або уведіть в командному рядку символ „С”. 

3. Якщо поточний радіус спряження відрізняється від 10, для зміни радіуса 

спряження можна в командному рядку увести букву R (D) або включити 

опцію „Радіус” в екранному меню. 

4. „ENTER” 

5. На запит системи: Specify fillet radius <20.000>: 10 або російською мовою: 

Укажите радиус сопряжения <20.000>: 10 

укажіть радіус спряження 10 одиниць. 

6. „Enter”. 

7. Натиснувши „Enter”, знову викликаємо команду «СПРЯЖЕННЯ». 

8. На запит команди: 

Select first object or [Polyline/Radius/Trim]:  

укажіть прицілом вибору, наприклад, відрізок а в точці 1. 

9. На наступний запит системи: 

     Select second object : 

     укажіть другий відрізок b, що спрягається, в точці 2. 

    AutoCAD побудує дугу спряження  радіусом 10 одиниць і завершить 

виконання команди. 

Рис. 10. Побудова спряження двох 

пересічних прямих a і b 
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 При побудові спряження двох паралельних прямих величину радіуса 

вказувати не потрібно, оскільки вона обраховується системою автоматично. 

 

4.2. Спряження дуг двох кіл за допомогою прямої лінії 
 

 Вправа 8. Провести зовнішню дотичну пряму лінію, що спрягає два кола 

радіусом R1 i R2 (рис. 11, а). З курсу технічного креслення відома така 

послідовність побудови дотичної: 

1.  З’єднують центри кіл, потім відрізок ОО1 ділять точкою О2 навпіл, а з точки 

О проводять коло радіусом, що дорівнює різниці радіусів заданих кіл R1 – R2 

(рис. 11, б). 

2.  На цьому колі радіусом R =  О2О засікають точки Е і D (рис. 11, б). 

3.  Продовжують відрізки ОЕ і ОD до перетину з колом радіуса R1, отримують 

точки спряження С і В (рис. 11, б). 

4.  З’єднують точки Е і D з центром О1. 

5.  З точок С і В паралельно прямим О1Е і О1D проводять прямі, що спрягають 

два кола (рис. 11, в). 

 Виконаємо ці побудови в системі AutoCAD. 

1.  Вибираємо команду «ВІДРІЗОК». 

2.  Включаємо об’єктну прив’язку «Центр» і переміщуємо курсор по 

внутрішній області кола радіуса R, поки не з’явиться маркер центру і 

відповідне вікно підказки, а потім клацнемо лівою кнопкою миші. В 

результаті початкова точка відрізка буде збігатися з точкою центру кола 

радіуса R1, точка О. 

3.  Аналогічно переміщуємо курсор по внутрішній області кола радіуса R2, поки 

не з’явиться маркер центру і відповідно вікно підказки, а потім клацнемо 

лівою кнопкою миші.   В результаті кінцева точка відрізка буде збігатися з 

точкою центру кола радіуса R2, точка О1. Натиснемо «Enter». 

4.  Вибираємо команду «КРУГ» і на запит команди включаємо об’єктну 

прив’язку «Центр». Указуємо курсором на внутрішню область кола радіуса 

R поки не з’явиться маркер центру (в точці О), а потім клацнемо лівою 

кнопкою миші. В результаті центр кола буде збігатися з точкою центру кола 

радіуса R1, точка О. 

5.  На запит команди: Specify radius of circle or [Diameter]: або російською 

мовою: Укажите радиус круга [Диаметр]:                                          

уводимо величину радіуса кола, що дорівнює різниці радіусів R1 – R2 =              

30 – 20  =  10  одиниць.  Натискуємо «Enter». 

6.  Повторно вибираємо команду «КРУГ» і на перше запитання команди 

включаємо об’єктну прив’язку «Середина» і задаємо точку центру кола. 

Переміщуємо курсор уздовж лінії, що з’єднує центри кіл, поки не з’явиться 

маркер відрізка і відповідне вікно підказки, а потім клацнемо лівою кнопкою 

миші. 

7.  На запит команди: 
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    Specify radius of circle or [Diameter]: або російською мовою: Укажите     

радиус круга [Диаметр]: 

    уводимо величину радіуса кола, що дорівнює 30 одиницям. Натискуємо 

«Enter». Подумки фіксуємо точки Е і D. 

8.  В падаючому меню «РИСУВАННЯ» вибираємо команду «ПРОМІНЬ». 

    На запит команди: Specify start point: або російською мовою: Укажите                 

начальную точку: за допомогою об’єктної прив’язки «Центр» задаємо 

початкову точку променя в точці О. 

9.  На наступний запит команди: Specify through point: або російською мовою: 

Укажите через точку: включаємо об’єктну прив’язку «Перетин». 

Переміщуємо курсор до точки Е поки не з’явиться маркер перетину, 

натискуємо ліву кнопку миші, а потім «Enter». 

  

Рис. 11. Побудова зовнішньої дотичної прямої лінії, що спрягає два кола 
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10. Вибираємо команду «ВІДРІЗОК», об’єктну прив’язку «Перетин». За 

початкову точку відрізка вибираємо точку перетину кола радіуса R1 з 

променем (точку С). Після того, як з’явився маркер перетину натискуємо ліву 

кнопку миші. 

11. Активізуємо об’єктну прив’язку «Дотична». Переміщуємо курсор до 

верхньої частини кола радіуса R1 поки не з’явиться маркер дотичної. Потім 

натискуємо ліву кнопку миші і «Enter». 

12. Вибираємо команду «ДЗЕРКАЛО», що викликається з панелі інструментів 

«Редагування», і на запит: Select objects: або російською мовою: Укажите 

объекты: виділяємо відрізок, що з’єднує точку С з колом радіуса R2 (відрізок 

СС1). Натискуємо «Enter». 

 Наступний запит системи: 

 Specify first point of mirror line: або російською мовою: Укажите первую 

точку зеркальной линии: включаємо об’єктну прив’язку «Центр». 

Переміщуємо курсор по внутрішній області кола радіуса R поки не з’явиться 

маркер центру (точка О), а потім клацнемо лівою кнопкою миші. Наступний 

запит системи: 

 Specify second point of mirror line: або російською мовою: Укажите 

вторую точку зеркальной линии: включаємо об’єктну прив’язку «Центр». 

Переміщуємо курсор по внутрішній області кола радіуса R1 поки не з’явиться 

маркер центра (точка О1), а потім клацнемо лівою кнопкою миші і натискуємо 

«Enter». В результаті побудується дотична ВВ1. 

13. Після цього потрібно стерти всі допоміжні лінії і кола за допомогою команд 

«ЗІТРИ» і «ОБРІЖ», що знаходяться в панелі інструментів «Редагування». 

 

4.3. Спряження двох дуг кіл дугою заданого радіуса 

 Вправа 9. Виконати спряження, показане на рис. 12: 

1.  Викликаємо команду «СПРЯЖЕННЯ». 

2.  Уводимо в командному рядку букву R (Д) або включаємо опцію «Радіус» в 

екранному меню. 

3.  «Enter». 

4.  На запит системи: 

    Specify fillet radius <30.000>: 60 або російською мовою: Укажите радиус                           

    сопряжения <30.000>: 160 

    укажемо радіус спряження 60 одиниць. 

5.  «Enter». На цьому дія команди завершиться. 

6.  Натиснувши «Enter», знову викликаємо команду «СПРЯЖЕННЯ». 

7.  На запит команди: 
    Select first object or [Polyline/Radius/Trim]:  

    укажемо прицілом вибору одну з дуг, що спрягаються, наприклад, в  

    точці 1. 

8.  На наступний запит системи: 

    Select second object: 

    укажемо другу дугу, що спрягається, в точці 2. 
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 AutoCAD побудує дугу спряження радіусом 60 одиниць і завершить 

виконання команди. Як видно, послідовність виконання цього типу спряжень 

системою AutoCAD аналогічна, як для 3.1. 

 

5. ПРОСТАНОВКА РОЗМІРІВ 

 

 Простановка розмірів - один з найбільш важливих і відповідальних етапів 

роботи під час виконання креслення. 

Рис. 12. Спряження двох кіл дугою заданого радіуса 
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 AutoCAD дозволяє проставляти будь-які розміри з використанням 

попередньо створеного набору параметрів вимірювання - розмірного стилю. Як 

створювати потрібний розмірний стиль викладач показує під час практичних 

занять. 

 Розмір в системі AutoCAD - складний об’єкт, що включає декілька 

елементів, кожний з яких певним чином пов’язаний з об’єктом, що 

вимірюється. 

 На рис. 13  наведено основні складові елементи, що входять в розмірний 

блок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.1. Основні команди для простановки розмірів 

 

 Простановка розмірів виконується за допомогою команд, які розміщені в 

заголовку падаючого меню «РОЗМІРИ» або кнопок (піктограм) панелі 

інструментів «РОЗМІРИ». 

 Слід зауважити, що простановку розмірів доцільно здійснювати з 

використанням об’єктних прив’язок. 

 Розглянемо основні команди: 

«ЛІНІЙНИЙ РОЗМІР» - призначена для простановки лінійних 

розмірів (рис.14). Для простановки даного розміру вказуємо на 

команду, потім вибираємо прив’язку «Перетин»,  або «Кінцева 

точка». Указуємо курсором на точку 1, потім на точку 2 і витягуємо розмір в 

потрібний бік на відстань, передбачену стандартом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Основні складові елементи, що входять в розмірний блок 

Рис. 14. Простановка в AutoCAD лінійного розміру 
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 «ПАРАЛЕЛЬНИЙ РОЗМІР» -   дозволяє проставляти лінійний 

розмір паралельно вибраному відрізку (рис. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

«РАДІУС» - призначена для установки радіуса дуги. При цьому 

точка указання місцезнаходження розмірної лінії визначає, де і як 

буде розміщений розмір, всередині або зовні (рис. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

«ДІАМЕТР» - призначена для установки діаметра (рис. 17 ). 

 

 

, 

                     

 

 

 

 

 

«БАЗОВИЙ РОЗМІР» - дозволяє від однієї і тієї ж базової точки 

побудувати декілька лінійних розмірів (рис. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Простановка в AutoCAD паралельного 

розміру 

Рис. 16. Установка радіуса дуги 

Рис. 17. Установка діаметра кола 

Рис. 18. Побудова розмірів від базової точки 
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«РОЗМІРНИЙ ЛАНЦЮГг» - дозволяє будувати групу лінійних 

розмірів, що продовжують один одного (рис. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

«МАРКЕР ЦЕНТРА» - дозволяє проставити маркер центра 

кола або дуги (рис. 20). 

 

 

 

 

 

 

  

 

           В панелі інструментів «РОЗМІРИ» є ще декілька піктограм, що 

дозволяють редагувати раніше створені розміри: 

 

«Редагувати розмір» - дозволяє змінити розмірний текст і 

його місцезнаходження. 

  

          Якщо вибрати опцію «Новий» з екранного меню, то зможемо змінити 

текст за допомогою ділового вікна «Редактор багаторядкового тексту». В 

його вікні кутові дужки означають старий розмірний текст, який можна 

зберегти, додати символи перед ним і після нього, або повністю змінити, 

вилучивши кутові дужки і увівши новий текст (символи). 

  

«Редагувати текст» - дозволяє змінити положення 

розмірного текста і розмірної лінії. При цьому розмірний 

текст може бути перенесений в будь-яке місце виносними 

лініями або розміщений поза ними. 

 

5.2. Вправи на простановку розмірів 

 

 Вправа 10 . Проставити розміри катетів прямокутника (рис. 21 ). 

1.  Включити постійний режим об’єктної прив’язки «Кінцева точка». 

2.  Клацнути по піктограмі «Лінійний розмір». 

Рис. 19. Побудова лінійних розмірів, що 

продовжують один одного 

Рис. 20. Простановка маркера центра кола 
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3.  У відповідь на запит «Початок першої виносної лінії» 

або <вибрати об’єкт>: указати точку 1 (рис. 22). Під час 

виконання цієї операції обов’язково користуватися 

об’єктною прив’язкою. 

4.  На запит «Початок другої виносної лінії»: таким же 

чином указати точку 2. 

5.  На запит «Положення розмірної лінії або...»: 

перемістити перехрестя курсору донизу і указати точку 3. 

На рис. 23   наведено результат виконання команди 

«Лінійний розмір». 

 Простановка лінійного розміру «16» вертикального 

катета методом вибору об’єкта. 

6.  Знову клацнути по піктограмі «Лінійний розмір». 

7.  У відповідь на запит «Початок першої виносної лінії»  

або <вибрати об’єкт>: для переходу в режим вибору 

об’єкта клацнути правою кнопкою миші (рис.24). 

8.  AutoCAD змінить запит «Виберіть об’єкт для 

нанесення розміру»: у відповідь на нього потрібно вибрати 

вертикальний катет. Для цього навести приціл вибору на 

вертикальний катет (точка 1) і клацнути лівою кнопкою 

миші. 

9.  Для уводу точки положення 

розмірної лінії перемістити 

курсор вправо і клацнути 

лівою кнопкою миші в точці 2     

                          (рис.24). 

           

         

          В результаті буде виконано простановку розмірів, як на рис. 21.   

 

 Вправа 11. Проставити розмірний ланцюг, як показано на рис. 25. 

1.  Включити постійний режим об’єктної прив’язки «Кінцева точка». 

2.  Клацнути по піктограмі «Лінійний розмір». 

3.  На запит «Початок першої виносної лінії» або <вибрати об’єкт>: клацнути 

правою кнопкою миші для переходу в режим вибору об’єкта. 

4.  На запит «Виберіть об’єкт для нанесення розміру» підведіть приціл вибору 

на нижній відрізок і клацніть лівою кнопкою миші. В зв’язку з тим, що до 

цього розміру буде виконуватися побудови розмірного ланцюга, важливо 

правильно вибрати цей відрізок. Точка вибору повинна розміщуватися 

ближче до його нижнього кінця, оскільки в цьому випадку другою виносною 

лінією, до якої будується розмірний ланцюг, буде вибрано протилежну точку 

на відрізку. 

Рис. 21. Проставити 

розміри трикутника 

(початкова умова) 

Рис. 22. Указання 

курсором початку 

виносних ліній та 

положення розмірної 
лінії 

Рис. 23. Результат 

дій,виконаних на 

рис.22 

Рис. 24. Нанесення розміру 

вибором об’єкта 
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5.  Укажіть положення розмірної 
лінії - точка 1 (рис. 26). AutoCAD проставить розмір «25» (рис. 27). 

6.  Простановка розмірного ланцюга. Клацніть по піктограмі «Розмірний 

ланцюг». 

7.  Порухайте мишку і зверніть увагу на  «гумову  лінію», що з’явилася і 

тягнеться від другої виносної лінії побудованого розміру. 

8.  У відповідь на запит «Початок другої виносної лінії» або 

[Відмінити/Вибрати] <Вибрати>: укажіть точку, від якої буде побудована 

друга виносна лінія - точка 2 на рис. 27. AutoCAD створить перший розмір 

розмірного ланцюга і повторить попередній запит (рис. 27). 

9.  Укажіть точку 3 як точку початку наступної виносної лінії ланцюга. 

10. Для завершення команди натисніть клавішу «Enter» (рис. 27). 

 В результаті AutoCAD побудує розміри, як це зображено на рис. 25. 

 Вправа 12. Проставити базовий розмір, як показано на рис. 28. 

1.  Скопіюйте створений рис. 25  і вилучіть два верхніх розміра, щоб отримати 

зображення на рис. 28. 

2.  Клацніть по піктограмі «Базовий розмір». 

3.  У відповідь на запит «Виберіть початковий розмір»: укажіть першу 

виносну лінію розміру, як показано на рис. 29. Тут також важливо правильно 

вибрати виносну лінію, оскільки побудова базового розміру буде 

виконуватися саме від цієї лінії. Після вибору базової виносної лінії на 

розмірному блоці AutoCAD починає побудову базового розміру і тягне 

«гумову лінію» від указаної точки. 

4.  У відповідь на запит «Початок другої виносної лінії» або 

[Відмінити/Вибрати] <Вибрати>: укажіть цю точку - точка 1 на рис. 30. 

5.  Укажіть точку 2 (рис. 30) як точку  початку наступної виносної лінії базового 

розміру. 

6.  Для завершення команди натисніть клавішу  «Enter». 

  

 

 

Рис. 25. Проставити 

розміри (початкова 

умова) 

Рис. 26. Простановка 

розмірного ланцюга (1дія) 

Рис. 27. Простановка розмірного 

ланцюга (2дія) 
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          В результаті AutoCAD побудує розміри, як це показано на рис. 28. 

 

6. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДО ВИКОНАННЯ ГРАФІЧНИХ РОБІТ В 

СИСТЕМІ AutoCAD 

 

 Студенти виконують графічні роботи на комп’ютері за кресленнями, 

зображеними в таблицях 1-3. Ці креслення виконують студенти на аркуші 

паперу формату А4 олівцем з простановкою всіх розмірів згідно з варіантом, а 

потім зшивають в альбом. Студенти заочної форми навчання варіант 

контрольної роботи вибирають за сумою двох останніх цифр номера (шифру) 

студентського квитка. Наприклад, шифр студентського квитка 231415, 

виконувати потрібно 6-й варіант. 

 Перед виконанням графічних робіт на комп’ютері студенти повинні 

опанувати матеріал і виконати вправи, наведені в даних методичних вказівках. 

Налаштування системи AutoCAD і деякі команди, що не описані в методичних 

вказівках, пояснюються викладачем на практичних заняттях безпосередньо на 

комп’ютері. 

 

ГРАФІЧНА РОБОТА 1. ВАЛИК. 

 Варіант індивідуального завдання брати з таблиці 1. 

 

ГРАФІЧНА РОБОТА 2. СПРЯЖЕННЯ. 

 Варіант індивідуального завдання брати з таблиці 2. 

 

ГРАФІЧНА РОБОТА 3.  ПОБУДОВА ПЛАНУ ТА ПЕРЕРІЗУ  ЗЕМЛЯНОЇ  
                                           СПОРУДИ. 

 Варіант індивідуального завдання брати з таблиці 3. 

 

Рис. 28. Проставити розміри 

(початкова умова) 

Рис. 29. Простановка 

базового розміру (1 дія) 

Рис. 30. Простановка базового 

розміру (2 дія) 
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