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Комп'ютерний практикум № 1. 

Залежності в ескізах 

1.1 Мета та завдання практикуму 

Використовуються наступні учбові файли: Pract_1.ipt 

Регламент часу – 1 академічна година 

Мета роботи – розгляд впливу геометричних і розмірних залежностей на 

простий ескіз. Досягнення розуміння залежностей в ескізі для ефективної 

роботи з Autodesk Іnventor. 

 

Задачі роботи: 

• Застосування залежностей. 

• Установлення зв'язків між геометрією. 

• Перегляд і видалення залежностей. 

 

Необхідні умови: 

• Знання процедури настроювання 

робочого шляху, принципів навігації в робочому просторі з 

використанням різних інструментів перегляду, а також виконання 

стандартних функцій моделювання, наприклад побудови ескізу і 

видавлювання. 

 

1.2 Початок роботи 

1. Відкрийте файл зразка pract_1.ipt. 

2. Клацніть двічі у браузері елемент Эскиз 1, щоб відкрити цей ескіз 

для редагування. 

3. Для настроювання орієнтації 

виберіть Вид грани на панелі навігації, а 

в оглядачі вкажіть Эскиз1, щоб ескіз 

розташовувався паралельно екрану. 

 

На використовуваному в цьому 

практикумі ескізі розташовано чотири 

відрізки прямих, на кінцеві крапки яких 

накладена залежність збігу. А якщо ні, то 

геометрія не має залежностей. 
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Перетаскування геометрії 

Перемістіть кінцеву крапку однієї з ліній. 

1. Перемістіть курсор до самої верхньої 

кінцевої крапки. 

2. Виділіть її, клацніть і, утримуючи 

натиснутою кнопку миші, перемістіть крапку вправо 

нагору. 

3. Відпустіть кнопку миші в потрібному 

положенні. 

Довжина двох лінійних сегментів буде збільшена відповідно до нового 

положення, заданого для кінцевої крапки. 

 

Перетаскування всього геометричного об'єкта 

 

Перемістіть всі лінії: 

1. Перемістіть курсор миші вліво під 

геометрію ескізу. 

2. Клацніть і розтягніть границі рамки 

вибору навколо геометричного об'єкта. Відпустіть 

кнопку миші, щоб   виділити фігуру. 

3. Перемістите курсор до однієї з ліній. 

4. Виділіть її, клацніть і, утримуючи натиснутою кнопку миші, 

перемістіть курсор вправо нагору. 

5. Відпустіть кнопку миші в потрібному 

положенні. 

Обрана фігура буде переміщена як єдине ціле, 

без зміни розмірів або кутів між відрізками. 

Перш ніж приступати до виконання 

наступного етапу, клацніть в області графічного вікна, щоб скасувати виділення 

всіх чотирьох відрізків. 

 

Поворот лінії ескізу 

 

Поверніть одну з ліній: 

1. Виберіть на стрічці вкладку "Эскиз"  панель "Редактирование" 

потім "Поворот". 

2. Виберіть саму ліву лінію на ескізі. 
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3. Клацніть правою кнопкою миші і виберіть Далее в контекстному 

меню. 

4. Виберіть у якості центральної крапки нижню кінцеву крапку 

відрізка. Це опорна крапка для повороту геометричного об'єкта. 

5. Натисніть кнопку Нет в діалоговому вікні з питанням про 

необхідність зняття залежностей. При натисканні кнопки Да залежності 

відрізка видаляються, і відрізок обертається незалежно від іншої геометрії. 

6. Перетягніть відображувану ручку, щоб повернути відрізок. 

7. Клацніть, щоб вибрати новий кут відрізка і натисніть кнопку 

Завершить, щоб закрити діалогове вікно обертання. 

Можна також увести значення в поле "Угол" у 

діалоговому вікні і нажати "Применить" для 

перегляду змін.  

Накладення залежностей відносно 

початку координат 

Кожний файл деталі і збірки містить 

систему координат. Система координат 

представлена набором площин, осей і крапки, що перебувають у папці "Начало" 

у браузері. За замовчуванням, ця робоча геометрія не відображається, однак її 

можна зробити видимою і використовувати для накладення залежностей. 

1. Правою кнопкою миші клацніть у браузері папку Начало і виберіть 

Развернуть все дочерние для перегляду вузлів браузера, використовуваних при 

виборі вихідної геометрії, якщо вона не відображається на екрані. 

2. Виберіть на стрічці вкладку "Эскиз" панель "Рисование" 

"Проецирование геометрии". 

3. Виберіть елемент браузера з іменем Центральная точка для 

додавання вихідної крапки на ескіз. 

4. Виберіть вкладку "Эскиз" панель "Зависимость" "Зависимость 

совмещения". 

5. Виберіть нижню  кінцеву 

крапку самої лівої лінії, а потім спроектовану вихідну 

точку. 

 

Зверніть увагу, що для двох відрізків 

настроюється довжина і кут, щоб кінцева крапка 

збіглася з вихідною точкою. Форма отриманої 

геометрії не обов'язково повинна в точності 
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відповідати наведеним на рисунках прикладам. 

 

Накладення залежності горизонтальності 

 

У наборі геометричних залежностей містяться залежності як 

горизонтальності, так і вертикальності. Їх можна накладати на відрізки для 

розміщення останніх у горизонтальній або вертикальній площині щодо 

орієнтації осей ескізу X і Y. 

1. Виберіть команду "Зависимость 

горизонтальности". 

2. Виберіть нижню лінію ескізу. 

Переконайтесь що обраний весь відрізок, а 

не його середина. 

Зверніть увагу, що нижній відрізок стане 

горизонтальним, але як і раніше проходить через 

початок координат. 

 

Накладення залежності перпендикулярності 

 

У наборі геометричних залежностей містяться залежності 

перпендикулярності, що забезпечують взаємну перпендикулярність двох 

відрізків. 

1. Виберіть команду "Зависимость перпендикулярности". 

2. Виберіть саму праву лінію ескізу. Виберіть 

нижню (тепер горизонтальну) лінію ескізу. 

Цей відрізок стане перпендикулярний нижньому 

відрізку. 

Якщо при наступній зміні креслення буде потрібно 

повернути ескіз, найчастіше буває набагато зручніше 

розташувати два відрізки перпендикулярно один одному, 

чим використовувати залежності горизонтальності і 

вертикальності (перешкоджаючі обертанню). 

 

Застосування залежності паралельності 
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У набір геометричних залежностей входить залежність паралельності, за 

допомогою якої можна розташувати лінії паралельно одна 

одній. 

1. Виберіть команду "Зависимость 

параллельности". 

2. Виберіть саму праву лінію ескізу. 

3. Виберіть саму ліву лінію ескізу. 

Хоча лівий і правий відрізки стали паралельні один 

одному, довжина верхнього і нижнього відрізка змінилася. 

Далі використовуються розміри, що обмежують 

геометрію до певної величини. 

 

Застосування розміру 

 

Використовуйте команду "Общий размер" у середовищі побудови 

ескізів, щоб застосувати лінійні і кутові розміри. Вибір розмірів залежить від 

необхідного типу розміру. Якщо необхідно нанести довжину лінії, можна 

вибрати лінію. Якщо необхідно нанести розмір між двома елементами геометрії 

ескізу, можна вибрати кожний елемент геометрії. 

1. Виберіть на стрічці вкладку "Эскиз"  панель "Зависимость" далі 

"Размеры". 

2. Виберіть саму праву лінію ескізу. 

3. Виберіть саму ліву лінію ескізу. 

4. Виберіть позицію розміру і клацнути кнопкою миші. 

5. Клацніть розмір для зміни його значення. 

6. Уведіть нове значення 4 дюйма і установіть прапорець, щоб застосувати 

нове значення. 

Можна задати параметр програми так, що можна буде 

змінювати розміри при розміщенні. При кожному 

натисканні кнопки для визначення розмірів автоматично 

з'являється діалогове вікно "Редактировать размеры", у 

якому можна визначити фактичні розміри або рівняння. 

Команда називається Редактировать размеры при 

создании і перебуває на вкладці Эскиз діалогового вікна 

"Параметры приложения". 

Показати всі залежності 
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Щоб побудова графіка залишалася 

прогнозованою, важливо точно знати всі місця 

накладення залежностей у геометричній структурі. 

1. Клацніть правою кнопкою миші у вільній 

області ескізу. 

2. Виберіть у контекстному меню команду 

Завершить щоб припинити нанесення розмірів. 

3. Клацніть правою кнопкою миші у вільній 

області ескізу ще раз. 

4. Потім виберіть у контекстному меню 

команду Показать все зависимости. 

Зверніть увагу, що поруч із кожною частиною геометричної структури 

відображаються значки, що свідчать про накладення залежностей. 

 

Вивчення взаємозв'язків залежностей 

 

Значками позначаються залежності, накладені 

на геометричну структуру користувачем або задані в 

процесі її створення. 

Підведіть курсор до значка залежності 

перпендикулярності, розташованому поруч із нижнім 

кінцем крайнього правого вертикального відрізка. 

Зверніть увагу, що при цьому будуть виділені 

відрізки, перпендикулярні даному. У цьому і 

проявляється принцип дії значка залежності 

перпендикулярності. Використовуючи дану 

технологію, можна зрозуміти мережу залежностей, 

яка управляє поведінкою даного ескізу. 

 

Видалення залежності 

 

Можна вилучити залежність, клацнувши 

правою кнопкою миші значок залежності. 

1. Клацніть правою кнопкою миші значок 

залежності перпендикулярності, розташований 

поруч із нижнім кінцем крайнього правого 
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вертикального відрізка. 

2. Виберіть команду Удалить для видалення залежності 

перпендикулярності між цим і нижнім горизонтальним відрізком. 

3. Клацніть і перетягніть саму верхню кінцеву крапку, щоб подивитися 

на поведінку геометрії. 

Клацніть правою кнопкою миші в порожній області ескізу і виберіть 

команду Скрыть все зависимости, щоб значки залежностей стали 

невидимими. 

 

Висновки 

 

У цьому практикумі були розглянуті наступні питання: 

§ Різні способи поведінки недостатньо певної геометрії при динамічному 

переміщенні. 

§ Накладення різних геометричних залежностей, наприклад збігу, 

горизонтальності, перпендикулярності і паралельності. 

§ Застосування розмірних залежностей. 

§ Вплив залежностей на геометричні розміри і розташування. 

§ Доступ до відображення взаємозв'язків залежностей з їхніми 

геометричними об'єктами. 

§ Видалення залежностей. 
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Комп'ютерний практикум № 2. 

Безпосереднє маніпулювання 

 

Мета та завдання практикуму 

• Використовуються наступні учбові файли: pract_2.ipt 

 

Мета роботи – розвиток навичок використання функції безпосереднього 

маніпулювання для роботи з моделями. 

 

Задачі роботи: 

➢ Розгляд різних графічних елементів, використовуваних при 

безпосередньому маніпулюванні в активному вікні, уписаному в 

екран. 

➢ Обертання й видавлювання ескізних контурів за допомогою 

маніпуляторів. 

➢ Зсув робочої площини за допомогою стрілки. 

➢ Створення ескізу за допомогою міні-панелі інструментів. 

➢ Застосування екранного індикатору (HUD) з динамічним 

уведенням для створення точної геометрії ескізу з автоматичним 

завданням розмірів. 

➢ Визначення відмінностей між графічною виставою з'єднань, 

вирізів і перетинань. 

➢ Створення сполучення ребра. 

➢ Формування різьбового отвору. 

➢ Обертання існуючої грані. 

 

Мета та завдання практикуму 

 

Необхідні умови 

➢ Знання процедури створення активного проекту й принципів 

переміщення в робочому просторі з використанням різних 

інструментів перегляду. 

➢ За додатковою інформацією звернетеся до розділів 

довідки "Початок роботи", "Безпосереднє маніпулювання" і 

"Динамічне введення". 
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Системні налаштування 

 

Виберіть на стрічці вкладку Інструменти (Tools) панель Настроювання 

(Options) команду Параметри додатка (Application options) і перейдіть на 

вкладку Ескіз (Sketch), де необхідно активізувати наступні налаштування: 

➢ Редагувати розмір при нанесенні (Edit dimension when created) 

➢ Автопроектування ребер для створення і редагування ескізів 

(Autoproject edges for sketch creation and edit) 

 

Відкриття файлу ескізного контуру 

 

1. Виберіть на стрічці вкладку Начало работы (Get Started) 

панель > Запуск (Launch) > Открыть (Open). 

2. Виберіть зі списку файлів у діалоговому вікні "Открыть (Open)"  

файл pract_2.ipt. 

3. З'явиться вихідний вид ескізного контуру вішалки з рухливими 

гачками (в ізометричній орієнтації). Якщо вид відрізняється від 

зображення, для відновлення вихідного виду натисніть F6. 

 

 

Вивчіть, як працює браузер моделі в лівій частині графічного вікна. У 

ньому показані як вихідні точки деталі, так і окремий елемент деталі - Ескиз1 

(Sketch1). Щоб розкрити елемент, клацніть значок + ліворуч від назви папки 

Начало (Origin). Зверніть увагу, що в браузері показані центр деталі (Center 

point) (X=0, Y=0, Z=0), площини координат (YZ Plane, XZ Plane, XY Plane) і осі 

координат (X Axis, Y Axis, Z Axis). При наведенні курсору на елементи в 

графічному вікні вони виділяються у браузері. 

Елементи початку відображаються в браузері сірим кольором. 
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Незважаючи на те, що їх видимість за замовчуванням виключена, вони 

залишаються активними. Видимість можна включити, клацнувши правою 

кнопкою миші кожної з них і активізувавши в контекстному меню прапорець 

Видимость (Visibility). 
 

Обертання ескізного контуру 

 

Команда Вращение (Revolve)  створює елемент шляхом обертання 

одного або декількох ескізних контурів навколо осі в діапазоні кутів від нуля до 

360°. Вісь обертання може бути частиною контуру або розташовуватися поза 

ним. Контур і вісь повинні бути копланарні. 

1. Виберіть вкладку "Модель (Model)" панель > "Создать (Create)" > 

інструмент "Вращение (Revolve)"  на стрічці або натисніть клавішу R для 

виклику команди " Вращение (Revolve)". 

Після виклику команди "Вращение (Revolve)" у графічному вікні 

з'явиться активне вікно "Непосредственное манипулирование (Direct 

Manipulation)", вписане в екран, і рядок 

заголовка діалогового вікна "Обертання". 

Діалогове вікно відображається в згорнутому 

стані, але його можна розгорнути, клацнувши 

стрілку вниз поруч із верхньою частиною 

діалогового вікна. У комп'ютерному 

практикумі для обертання ескізного контуру 

використовуються не параметри діалогового 

вікна, а вписане в екран активне вікно 

"Непосредственное манипулирование 

(Direct Manipulation)" і міні-панель інструментів. 

2. Зверніть увагу, що профіль ескізу автоматично виділяється при 

виклику команди "Вращение (Revolve)", оскільки він є єдиним ескізом у файлі 

деталі. Також зверніть увагу, що вісь на міні-панелі інструментів виділена. Це 

вказує на те, що вибір осі обертання ще не зроблений. 

3. Натисніть, щоб вибрати поздовжню горизонтальну вісь контуру. 

 

 



САПР У ПРИЛАДОБУДУВАННІ 

 

14 

 

Активне вікно, вписане в екран 

 

Після вибору осі обертання, у графічному вікні з'являється активне 

вікно, вписане в екран. Вивчіть різні складові активного вікна, вписаного в 

екран. 

В області введення значення 

вказується, що навколо обраної осі ескізу 

буде виконано повне обертання на 360°. Це 

є умовою за замовчуванням для команди 

Вращение (Revolve) та це ж показане в 

попередньому перегляді на екрані. В 

області введення значення можна ввести 

будь-яке значення кута і виконати 

обертання на будь-який інший кут, 

відмінний від повного кута в 360°. 

Замість введення явного значення 

можна нажати на золотаву стрілку маніпулятора обертання. Після цього можна 

переміщати ескізний контур навколо осі обертання. 

1. Спробуйте виконати цю операцію. Натисніть на стрілку маніпулятора 

обертання і перемістіть контур навколо осі. Спочатку виконаєте переміщення в 

одному напрямку, після чого спробуйте в протилежному. При переміщенні 

стрілки обертання можна спостерігати за зміною кутових значень в області 

введення значення. 

Зверніть увагу на те, що під час операції Вращение (Revolve) 

відбувається відновлення попереднього перегляду в реальному часі. 

2. Після завершення вправи з динамічним переміщенням зверніть 

увагу на міні-панель інструментів "Вращение (Revolve)" в активному вікні, 

вписаному в екран. 

3. Розглянемо кожну кнопку, починаючи з лівого верхнього кута. 

• Кнопка ручки дозволяє швидко перемістити міні-панель інструментів в 

інше місце на екрані. 

• Стрілка спливаючого меню на кнопці "Ограничение (Extents)" 

відкриває доступ до декількох параметрів обмеження: 

❖ Угол (Angle): дозволяє повернути профіль ескізу навколо осі на будь-який 

кут. 



САПР У ПРИЛАДОБУДУВАННІ 

 

15 

❖ До следующей грани/тела (To): дозволяє повернути до існуючої грані 

або тіла мультидеталі. 

❖ Выделяемое ребро/плоскость (To): дозволяє повернути до існуючої 

грані деталі, робочої площини або робочої крапки. 

❖ Между двумя гранями/плоскостями (Between): дозволяє вибрати 

початкові й кінцеві грані або робочі площини, на яких обертання повинне бути 

зупинене. 

❖ Полное (Full) виконує повне обертання на 360° навколо осі ескізу. 

 

Робочі площини, робочі крапки і робочі осі називаються в програмі Іnventor 

робочими елементами. Робочі елементи - це допоміжна геометрія, 

використовувана за недостатності наявної геометрії деталі для створення або 

розміщення нових елементів. Далі створимо зміщену робочу площину. 

▪ Натисніть кнопку "Профиль (Profile)" і виберіть ескіз для 

обертання. (Пам’ятайте, що в новому файлі деталі автоматично 

вибирається найперший ескіз). 

▪ Натисніть кнопку "Ось (Axis)"   і виберіть 

вісь, навколо якої необхідно повернути профіль. 

▪ Кнопка "Тело (Solid)"  дозволяє вибрати тверде тіло, що 

бере участь у побудові мультидеталі. 

▪ Кнопка "Выход тела (Solid output)"  дозволяє повернути профіль в 

об'єкті тіла або поверхні. 

▪ Кнопка "Объединение (Join)"  дозволяє додати об'єм, створений 

поверненим елементом, до іншого елемента або тіла. Параметри 

"Вырезать (Cut)" і "Пересечение (Intersect)" будуть розглянуті далі. 

▪ Стрілка спливаючого меню на кнопці "Пересечение (Intersect)"  

дозволяє відкрити доступні параметри напрямку:  

▪ Направление 1 (Direction 1) обертає ескізний контур у 

позитивному напрямку (убік навчающогося). 

▪ Направление 2 (Direction 2)  обертає ескізнии ̆ контур у 

негативному напрямку (від навчающогося). 

▪ Симметрично (Symmetric) обертає ескізнии ̆ контур в обох 

напрямках на рівні кути. 

▪ Асимметрично (Asymmetric) обертає ескізнии ̆ контур в обох 

напрямках на різні кути. 

▪ Натисніть кнопку "ОК" , щоб завершити команду "Вращение (Revolve)" 
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і саме обертання. 

▪ Кнопка "Отмена (Cancel)" дозволяє скасувати команду "Вращение 

(Revolve)". Обертання не виконується. 

▪ Кнопка "Параметры мини-панели инструментов (Mini-Toolbar 

Options)"  відкриває доступ до двох параметрів. Можна закріпити 

міні-панель інструментів таким чином, щоб вона залишалася нерухливою 

в графічному вікні, і/або використовувати параметр "Автозатухание 

(Auto Fade)", щоб включити або відключити відображення міні-панелі 

інструментів. 

 

4. Тепер виберіть параметр Полное (Full), що з'являється на кнопці 

Ограничение (Extents), натисніть на зелену кнопку ОК, виконавши, тим 

самим, команду Вращение (Revolve).  

5. Зверніть увагу, що в браузері моделі 

додався елемент Вращение1 

(Revolution1). Щоб розкрити 

елемент, натисніть на кнопку + 

ліворуч від назви елемента. В 

елемента є один дочірній елемент - 

ескіз, з якого він був створений. 

6. Перемістіть курсор у браузері на 

назву елемента Вращение1 

(Revolution1) і на Эскиз1 (Sketch1). При виконанні цієї дії виділяються 

відповідні елементи в графічному вікні. 

Переміщення курсору на різні елементи в браузері моделі - це зручний 

спосіб знаходити певний елемент або елементи складної моделі деталі або 

збірки. 

 

Створення зміщеної робочої площини 

 

Далі створимо робочу площину, зміщену щодо площини XY вихідної 

крапки деталі за замовчуванням. Робоча площина - це основа нового ескізу. 

1. Клацніть на стрічці стрілку вниз на вкладці Модель (Model) панель > 

Рабочие элементы (Work Features) команда > Плоскость (Plane) . 
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Потім з меню Плоскость (Plane) виберіть Смещение относительно 

плоскости (Offset from Plane) . 

2. Знову зверніть увагу на браузер моделі 

збоку від графічного вікна. Папка Начало 

(Origin) повинна бути повністю розкритою. 

Якщо це не так, натисніть на кнопку + і 

розкрийте папку Начало (Origin) деталі. 

 

3. Як і раніше, наведіть курсор у браузері на 

Плоскость YZ (YZ Axis), Плоскость XZ 

(XZ Axis) і Плоскость XY (XY Axis). Під 

час виділення в графічному вікні кожної 

початкової площини, обов'язково 

визначите, який елемент браузера відповідає якій площині координат 

графічного вікна. 

4. Натисніть на Плоскость XY (XY Axis). На наступному кроці 

створюється робоча площина, паралельна площини XY за замовчуванням 

(виділеної синім кольором) і віддалена від неї на певну відстань. 

1. Натисніть на стрілку маніпулятора відстані золотого кольору і 

перемістите робочу площину в позитивному напрямку (на себе) приблизно на 

38 мм. Або можна прямо ввести 38 в область введення значень. При 

використанні цього способу позначення "мм" включати не потрібно. 

2. Для створення зміщеної робочої площини в результаті дії команди 

натисніть на зелену кнопку ОК. 

Новий елемент, "Рабочая плоскость1 (Work Plane1)" , доданий у 

браузер моделі. 

 

Проектування геометрії на площину ескізу 

 

Команда Проецирование геометри (Project Geometry) проектує грані, 

вершини, робочі елементи, контури і криві існуючих ескізів або геометрії деталі 

на поточну площину ескізу. Вона може також застосовуватися для створення 

проекції площини координат і осей деталі. 
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1. На стрічці перейдіть на вкладку "Эскиз (Sketch)" панель > "Рисование 

(Draw)" і натисніть кнопку "Проецирование геометри (Project 

Geometry)". 

2. Виберіть для проектування на площину ескізу верхню горизонтальну лінію 

і дугу, що представляє сферичний радіус. Виберіть також вісь Х (Axis X) у 

розкритій папці Начало (Origin) браузера моделі.  

3. Коли ці три елементи обрані, 

натисніть правою кнопкою в 

графічному вікні і виберіть 

Завершить [ESC] у меню, що 

відслідковує, щоб завершити команду 

Проецирование геометрии (Project 

Geometry). Або натисніть на 

клавіатурі клавішу Esc. 

 

Побудова геометрії ескізу 

 

1. Виберіть на стрічці вкладку Эскиз  (Sketch) панель > Рисование 

(Draw) > Отрезок (Line), або натисніть L, у результаті чого запуститься 

команда Отрезок (Line). Можна також клацнути правою кнопкою миші у 

графічному вікні і вибрати команду Отрезок (Line) у верхній частині 

меню маркування. 

2. Для того, щоб установити першу крапку 

лінії, натисніть лівою кнопкою на зазначену 

крапку. З'явиться зелена крапка, що означає, 

що кінцева крапка проектуємої лінії обрана 

точно. Покажчик введення екранного 

індикатору (HUD) покаже координати 

початку лінії як Х= -25 мм, Y= 25 мм. 

3. Перемістіть курсор вліво (180°). Завершіть перший сегмент лінії, 

клацнувши на місці перетинання горизонтальної лінії з початком 

сферичного радіуса. Не звертайте уваги на величину, що відображається 

в області введення значень. 



САПР У ПРИЛАДОБУДУВАННІ 

 

19 

 

4. Тепер перша лінія ескізу завершена. Команду Отрезок (Line) можна 

також застосовувати для побудови радіуса дуги. Для вказівки початкової 

крапки дуги натисніть на кінцеву крапку тільки що намальованої лінії. 

Натисніть ліву кнопку миші і не відпускаючи її ведіть курсор уздовж 

частини сферичного радіуса. 

 

5. Довжина сегмента дуги не має значення. Ведіть курсор на відстань, 

достатню для апроксимації того, що видно на зображенні. Щоб 

гарантувати сполучення кінцевої крапки дуги зі спроектованою 

геометрією, тримаєте курсор на сферичному радіусі. (При збігу з 

геометрією ескізу на кінці курсору з'являється жовта крапка і позначення 

залежності сполучення). Клацніть для встановлення кінцевої крапки 

дуги. 

6. Тепер за допомогою екранного індикатору динамічного введення 

зобразіть іншу лінію з точними довжиною і кутом. Не виходячи з команди 

Отрезок (Line) виберіть крапку тільки що завершеної дуги і зруште 

курсор вправо. Поруч із курсором з'являються дві області введення 

значень із вказівкою довжини (відстані) і кута формованої лінії ескізу. 

Зверніть увагу на те, що перша область введення значення виділена і у неї 

необхідно ввести значення. Уведіть 60 у якості довжини лінії і натисніть 

клавішу TAB для переходу до другоі ̈ області введення значень. Уведіть 0 

у якості кута лінії і знову натисніть клавішу TAB. 

7. На кожній області введення значень 

з'являється маленький значок замка. 

Замок означає, що введені значення 

довжини і кута лінії зафіксовані 

(установлені примусово). Також 

зверніть увагу на два значки 

паралельності, що вказують на 

абсолютну паралельність ліній ескізу.  

8. Для завершення формування лінії натисніть ENTER. У випадку 
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використання динамічного введення для визначення геометрії ескізу, 

створюються і розміщаються на ескіз значення розмірів, що називаються 

постійними розмірами. 

9. Тепер клацніть правою кнопкою миші в будь-якому місці графічного 

вікна і у контекстному меню виберіть команду Закрыть (Close). (Залежно 

від того, де в графічному вікні було зроблено клацання мишею, 

контекстне меню відображається трохи нижче або ледве вище меню 

маркування.) Профіль лінії ескізу закривається і приходить у вихідний 

стан. Клацніть правою кнопкою миші і виберіть із меню маркування 

Завершить [ESC], щоб вийти з команди Отрезок (Line). 

Варіант Закрыть (Close) працює тільки у випадку формування двох або 

більш відрізків. Також при завершенні команди Отрезок (Line) під час 

побудови і повторного її запуску нові відрізки закриваються і вертаються в стан, 

який існував під час перезапуску команди. Вони не вертаються в початковий 

стан. 

Тепер буде створений вертикальний розмір, що визначає ширину 

контуру. 

10. Натисніть на стрічці на вкладку Эскиз (Sketch) панель > 

Зависимость (Constrain) і потім > Размеры (Dimension), або натисніть 

D, у результаті чого запуститься команда Размеры (Dimension). Можна 

також клацнути правою кнопкою миші в графічному вікні і вибрати з 

меню маркування Общий размер (General Dimension). 

11. Виберіть дві кінцеві крапки лінії, як показано на малюнку. (При 

наведенні на кінцеві крапки курсору вони перетворяться в червоні 

крапки). Перемістіть курсор вліво і клацніть для вставки розміру. 

12. У текстову рамку редагування розміру введіть 9. Натисніть на 

зелену стрілку (або натисніть клавішу ENTER), у такий спосіб буде 

створений розмір.  

13. Клацніть правою кнопкою миші і виберіть із меню маркування 

Завершить [ESC], щоб вийти з команди Размеры (Dimension). 
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Дзеркальне відображення ескізу 

 

Команда Зеркальное отражение (Mirror) для ескізу формує дзеркальну 

копію ескізу щодо осі. Деталі і збірки, конструктивні елементи і компоненти 

збірок, а також збірки цілком можуть бути дзеркально відбиті відносно 

площини. 

Перед створенням дзеркального зображення ескізу необхідно 

відключити видимість робочої площини. Це можна зробити двома способами: 

• Клацніть правою кнопкою миші одне із чотирьох ребер робочої 

площини і зніміть прапорець, вибравши з контекстного меню Видимость 

(Visibility). 

• Або клацніть правою кнопкою миші пункт Рабочая плоскость1 

(Work Plane1) у браузері моделі і зніміть прапорець Видимость (Visibility). 

Екран повинен виглядати так, як показано на наступному рисунку. 

Розмір 60 мм був переміщений і 

кутовий розмір на зображенні 

вилучений, що сприяє простоті 

сприйняття. 

Тепер можна дзеркально відображати цей новий ескіз щодо осі Х деталі. 

1. Виберіть на стрічці вкладку Эскиз (Sketch) панель > Образец 

(Pattern) > Зеркальное отражение (Mirror). З'являється діалогове вікно 

"Зеркальное отражение (Mirror)" з активною кнопкою Выбрать 

(Select). Тепер необхідно вибрати дві крапки по діагоналі екрана таким 

чином, щоб контур ескізу повністю потрапив у вікно дзеркального 

відбиття. 

2. Для вибору першої крапки 

перемістіть курсор у лівий верхній кут і 

за межі ескізу. Після цього перемістіть 

курсор по діагоналі в нижній правий кут 

і виберіть другу крапку. При русі 

курсору вікно дзеркального відбиття 

динамічно відображається в графічному виді, що допомагає при 
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визначенні необхідного розміру вікна.   

3. Натисніть на кнопку Ось отражения (Mirror Line) діалогового 

вікна "Зеркальное отражение (Mirror)" і виберіть вісь Х із 

попереднього кроку. 

4. Для попереднього перегляду результатів операції дзеркального 

відображення, у діалоговому вікні "Зеркальное отражение (Mirror)" 

натисніть на кнопку Применить (Apply). 

5. Для дзеркального 

відображення ескізу натисніть на 

кнопку Закрыть (Close), у результаті 

чого діалогове вікно "Зеркальное 

отражение (Mirror)" закривається і 

команда Зеркальное отражение 

(Mirror) завершується.   

6. Для завершення ескізу і виходу із середовища ескізу виберіть на 

стрічці вкладку Эскиз (Sketch) панель > Выход (Exit) > Принять эскиз 

(Finish Sketch). Можна також клацнути правою кнопкою миші в 

графічному вікні і вибрати з меню маркування Принять эскиз (Finish 

Sketch). 

7. При прийнятті ескізу модель автоматично повертається у вихідне 

положення. Якщо це не відбулося, для повороту виду натисніть клавішу 

F6. 

 

Видавлювання двох ескізних контурів 

 

Команда Выдавливание (Extrude) створює елемент, додаючи глибину 

відкритому або замкненому ескізному контуру. Для видавлювання задаються 

напрямок, глибина, кут конуса і метод обмеження. 

Тепер буде виконуватися операція видавлювання типу Вырез (Cut), у 

якій для видалення частини циліндричного відрізка деталі використовуються 

два ескізні контури. 

1. Виберіть на стрічці вкладку Модель (Model) > панель Создать (Create) > 

Выдавливание (Extrude), або натисніть клавішу E для виклику команди 

Выдавливание (Extrude). Можна також клацнути правою кнопкою миші 

в графічному вікні s вибрати з меню маркування Выдавить (Extrude). 



САПР У ПРИЛАДОБУДУВАННІ 

 

23 

2. Виберіть 2 ескізних контури.   

3. Після вибору контурів у графічному вікні 

з'явиться активне вікно, вписане в екран. 

Варіантом за замовчуванням команди 

Выдавливание (Extrude) є операція 

Объединить (Join). Зелене попереднє 

зображення, що з'являється на екрані, 

створюється для операції Объединить (Join). 

4. Клацніть стрільцеві на кнопці Операция 

(Operation) і виберіть команду Вырезать (Cut). 

5. Після цього клацніть стрілку на кнопці Направление (Direction) і 

виберіть параметр Направление 2 (Direction 2), якщо воно ще не 

активний. Колір попереднього графічного зображення повинен змінитися 

із зеленого на червоний, що означає операцію Вырезать (Cut). Зверніть 

також увагу на те, що золота стрілка маніпулятора відстані змінила 

положення і тепер розташована в негативному напрямку - углиб екрана. 

6. Тепер спробуйте переміщати стрілку відстані вперед та назад по об'єкту. 

На попередньому графічному зображенні вказується частина, яка буде 

віддалятися при операції Вырезать (Cut). 

В якості експерименту натисніть на спливаючу стрілку кнопки 

Операция (Operation) і виберіть варіант Пересечь (Intersect). При операції 

перетинання обчислюються загальні обсяги двох або більш пересічних об'єктів 

і результат представляється в синьому кольорі. Після попереднього перегляду 

перетинань натисніть на спливаючу стрілку кнопки Операція і знову виберіть 

Вырезать (Cut). 

7. Далі натисніть на стрілку, що з'явився на кнопці Ограничение (Extents), 

для відображення параметрів обмеження. 

▪ Расстояние (Distance) дозволяє виконати видавлювання профілю 

ескізу на підставі числового значення, яке вводиться в область 

введення значень. Це варіант за замовчуванням. 

▪ До следующей грани/тела (To Next) виконує видавлювання до 

наступної грані деталі або твердого тіла, виявленого в напрямку 

видавлювання. 

▪ До выбранной грани/точки (To) виконує видавлювання до існуючої 

грані деталі, робочої площини або робочої крапки. 

▪ Между двумя гранями/плоскостями (Between) вибирає початкові і 
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кінцеві грані або робочі площини, на яких видавлювання повинне 

бути зупинене. 

▪ Насквозь (All) виконує операції "Вырезать (Cut)", "Объединить 

(Join)" або "Пересечь (Intersect)" для всієї деталі. 

8. Виберіть параметр Насквозь (All), що 

з'являється на кнопці Ограничение 

(Extents) і натисніть на зелену кнопку 

ОК, виконавши, тим самим, команду 

Выдавливание (Extrude). 

 

Новий елемент, Выдавливание1 

(Extrusion1), доданий у браузер моделі. 

 

Створення третього ескізу 

 

На цьому етапі буде створюватися третій ескіз із метою побудови 

прямокутника і завдання його розмірів. Потім прямокутник буде видавлюватися 

за допомогою операції вирізання, щоб створити в деталі порожнину 

прямокутної форми. 

1. Натисніть на сплощену верхню грань 

деталі. 

2. З'являється міні-панель інструментів 

безпосереднього маніпулювання із 

трьома кнопками (зліва направо): 

▪ Редактировать выдавливание (Edit 

Extrude) 

▪ Редактировать эскиз (Edit Sketch) 

▪ Создать эскиз 

3. Виберіть третю кнопку: Создать эскиз (Create Sketch). 

4. Вид автоматично повертається паралельно площині XY. Причиною є те, 

що параметр "Ортогональныи ̆ вид на эскизе (Look at sketch plane on 

sketch creation)" на вкладці "Эскиз (Sketch)" діалогового вікна 

"Параметры приложения (Application Options)" активний. 

5. Ребра обраної грані автоматично проектуються. У діалоговому вікні 

"Параметры приложения (Application Options)" на вкладці Эскиз 

(Sketch) параметр "Автопроецирование ребер при створенні і 

редагуванні ескізів (Autoproject edges for sketch creation and edit)" 
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також активний. 

6. Виберіть на стрічці вкладку Эскиз (Sketch) панель >Рисование (Draw) > 

Прямоугольник (Rectangle), і з меню, що розкривається, виберіть 

Прямоугольник по двум точкам (Two Point). Можна також клацнути 

правою кнопкою миші в графічному вікні і вибрати команду 

"Прямоугольник: 2 точки (Two Point Rectangle)" у  контекстному 

меню. 

7. Виберіть зразкову крапку, показану на зображенні, і встановіть нижній 

правий кут прямокутника. Не звертайте уваги на значення, що 

відображаються в полях "Уведення за допомогою покажчика". 

 

8. Перемістіть курсор уліво нагору, щоб активізувати області введення 

значень по горизонталі і вертикалі прямокутника. Для поточного 

введення відкрите поле введення значення горизонтального розміру. 

Введіть 50 і натисніть клавішу TAB. Значок із замком означає, що 

горизонтальний розмір прямокутника повністю визначений. 

9. Тепер поле введення переміщається для введення наступного значення - 

вертикального розміру. Введіть 25 і натисніть клавішу TAB. 

10. Щоб побудувати прямокутник і задати його 

розміри натисніть клавішу Enter. Розміри 

прямокутника повністю задані, тому що для 

введення значень розмірів 

використовувалося Динамічне введення з 

незмінними розмірами. 

11. Натисніть праву кнопку й виберіть "Завершить [Esc] (Cancel [Esc])" в 

контекстному меню для завершення команди "Прямоугольник: 2 

точки (Two Point Rectangle)". 

12. Для переміщення розмірів ескізу в нове положення слід вибрати розміри, 

нажати ліву кнопку миші і не відпускаючи її перемістити розміри в нове 
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місце. Коли розміри перенесені в потрібне місце слід відпустити кнопку 

миші. 

13. Новий елемент, Эскиз3 (Sketch3), додано у браузер моделі. Тепер слід 

створити один вертикальний розмір для розміщення прямокутника по 

центру плоскої грані. 

14. Натисніть на стрічці на вкладку Эскиз (Sketch) панель > Зависимость 

(Constrain) і потім > Размеры (Dimension), або натисніть D, у результаті 

чого запуститься команда Размеры (Dimension). Пам’ятайте, що також 

можна вибрати параметр "Общий размер (General Dimension)" у 

контекстному меню. 

15. Виберіть дві кінцеві крапки лінії, як показано на малюнку. Перемістіть 

курсор уліво і клацніть для вставки розміру. 

16. У текстову рамку редагування розміру введіть 6,71. Натисніть на зелену 

стрілку (або натисніть клавішу ENTER), у такий спосіб буде створений 

розмір. 

17. Натисніть праву кнопку й виберіть "Завершить 

[Esc] (Cancel [Esc])" у контекстному меню. 

18. Перейдіть на вкладку "Эскиз (Sketch)" на панель 

"Выход (Exit)" у розділ "Принять эскиз (Finish 

Sketch)" на стрічці або виберіть команду 

"Принять эскиз (Finish Sketch)" у контекстному 

меню, щоб завершити ескіз і закрити середовище ескізу. 

19. При прийнятті ескізу модель автоматично повертається у вихідне 

положення. Якщо це не відбулося, для повороту виду натисніть клавішу 

F6. 

Видавлювання прямокутника 

 

Безпосереднє маніпулювання дозволяє замість виклику команди 

Выдавливание (Extrude) на стрічці, із клавіатури або з меню маркування 

використовувати інший спосіб створення видавлювання. 

1. Виберіть один із чотирьох відрізків, що становлять ескізний 

прямокутник, щоб відкрити міні-панель інструментів ескізу. 

2. На міні-панелі інструментів ескізу є наступні чотири команди (зліва 

направо): 

▪ Выдавливание (Create Extrude) 

▪ Вращение (Create Revolve) 
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▪ Отверстие (Create Hole) 

▪ Редактировать эскиз (Edit Sketch) 

3. Натисніть на кнопку Выдавливание (Create Extrude) і виберіть 

прямокутник як контур для видавлювання. Зверніть увагу: вибір потрібно 

робити усередині прямокутника. 

 
4. З появою міні-панелі інструментів для видавлювання натисніть на 

команді Операция (Operation) стрілку і виберіть варіант Вырезать 

(Cut). 

5. Зверніть увагу, що напрямок видавлювання автоматично 

змінюється з Направление 1 (Direction 1) на Направление 2 (Direction 

2). Іnventor виявив, що ескізний контур був створений на грані деталі і 

тому операцію Вырезать (Cut) можна виконати тільки на існуючому 

об'єкті. 

6. Виберіть параметр Насквозь (All), 

що з'являється на кнопці Ограничение 

(Extents) і натисніть на зелену кнопку 

ОК, виконавши, тим самим, команду 

Выдавливание (Extrude). 

Новий елемент, Выдавливание2 

(Extrusion2), доданий у браузер моделі. 

 

Створення сполучення ребра 

 

Сполучення і скруглення є розташовуваними елементами, 

скругляючими або закриваючими внутрішні або зовнішні ребра і кути деталі. 

Команда Сопряжение (Fillet) створює сполучення наступних типів: 

▪ Сполучення ребер, створювані на основі обраних ребер. Сполучення 

можуть бути постійного або змінного радіуса, різного розміру і різної 

безперервності (по дотичній або згладженими). Усі вони можуть бути 

створені за одну операцію. Усі сполучення і скруглення, побудовані за одну 
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операцію, стають одним елементом. 

▪ Сполучення граней, створювані між двома гранями або наборами граней. 

Між гранями не обов'язково повинне бути загальне ребро. За допомогою 

сполучення можна об'єднати ребра невеликої довжини і нестандартні 

геометричні об'єкти. 

▪ Повні кругові сполучення, тобто сполучення зі змінним радіусом, що є 

дотичними до трьох суміжних граней або наборам граней. Центральний 

набір граней заміняється сполученням зі змінним радіусом. 

Тепер можна перейти до створення простого сполучення ребер за 

допомогою функції безпосереднього маніпулювання. 

1. Натисніть на кругле ребро великого діаметра деталі. 

2. З'являється міні-панель інструментів з командами Сопряжение (Fillet) 

(перша кнопка) і Фаска (Chamber) (друга кнопка). 

3. Натисніть кнопку Сопряжение (Fillet) для відображення міні-панелі 

інструментів сполучення. 

Розглянемо тільки наступні чотири компоненти міні-панелі 

інструментів: 

• Кнопка Применить (Apply): позначена 

зеленим символом +. Кнопка Применить 

(Apply) дозволяє застосувати одне або 

більш сполучень ребер, не виходячи з 

команди Сопряжение (Fillet). 

• Кнопка Отмена (Cancel): позначена 

червоним символом X. Кнопка Отмена 

(Cancel) скасовує команду Сопряжение 

(Fillet). Сполучення не створюються. 

• Область ввода значении ̆ використовується для введення радіуса 

сполучення в поле введення значення. 

• Кнопка ОК: позначена зеленим прапорцем. Кнопка ОК 

використовується для створення сполучення й завершення команди. 
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4. Спробуйте перемістити стрілку маніпулятора 

відстані золотого кольору вперед та назад по 

круглому ребру. При цьому радіус 

сполучення повинен збільшуватися і 

зменшуватися в реальному часі. 

5. Рухайте маніпулятор, поки в області введення 

значень не з'явиться 3,250 мм, або введіть 

значення 3,25 із клавіатури. 

6. Натисніть кнопку ОК, щоб створити 

сполучення і вийти з команди. 

Новий елемент, Сопряжение1 (Fillet1), доданий у 

браузер моделі. 

Створення різьбового отвору 

 

У середовищі Іnventor для роботи з деталями і збірками команда 

Отверстие (Hole) дозволяє створювати цековані і зенковані отвори, отвори з 

місцем під ущільнення і висвердлені отвори з нестандартним різьбленням. При 

цьому типи дна отвору відповідають практично будь-яким конструктивним 

вимогам. Можна задати простий отвір, різьбовий отвір, конусний різьбовий 

отвір або прохідний отвір. Можна також додати типи різьблення з таблиці даних 

різьблення програми, що входить до складу Іnventor. 

1. Для виклику команди Отверстие (Hole)  натисніть на стрічці на 

вкладку Модель (3D Model) панель > Изменить (Modify)  > Отверстие 

(Hole), або натисніть клавішу H для виклику тієї ж команди. Можна також 

вибрати команду "Отверстие (Hole)" у контекстному меню. У 

графічному вікні з'являється діалогове вікно "Отверстие (Hole)"  у 

згорнутому виді. 

2. Виберіть верхню грань задньої частини деталі. Міні-панель інструментів 

"Отверстие (Hole)"  з'являється в графічному вікні. Якщо міні-панель 

інструментів закриває положення вибору на верхній грані моделі, 

виберіть міні-панель інструментів за допомогою кнопки ручки ліворуч 

від поля введення значення і перемістіть її в інше положення. 
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3. Уважно розглянете крапку, обрану на 

верхній грані. Кільцеподібний маніпулятор 

навколо центру отвору представляє діаметр 

отвору. Виберіть кільце за допомогою 

миші, і воно набуде золотого кольору. 

Спробуйте перетягнути кільцеподібний 

маніпулятор золотого кольору для 

збільшення і зменшення діаметра отвору. 

Можливо, знадобиться небагато збільшити масштаб зображення, щоб 

полегшити керування маніпуляторами. 

4. Сферичний маніпулятор у центрі крапки вибору представляє центр 

отвору. Виберіть кулю за допомогою миші, і він також придбає яскраво-

жовтий колір. Спробуйте переміщати сферичний маніпулятор золотого 

кольору, щоб динамічно вказати місце розташування отвору. 

Для цієї вправи буде використовуватися точне лінійне позиціонування на 

основі вибору необхідних ребер і введення потрібних відстаней від кожного з 

них. 

5. Натисніть на внутрішнє ребро прямокутника. 

6. В області введення значень введіть 5 і натисніть TAB, що зафіксує 

горизонтальний розмір. 

7. Далі натисніть на зовнішнє ребро виділеної грані. 

8. В області введення значень уведіть 19 і натисніть TAB, що зафіксує 

вертикальний розмір. 

9. За допомогою діалогового вікна "Отверстие 

(Hole)" уведіть наступні значення для створення 

метричного різьбового отвору M6x1-6H із 

глибиною різьблення 6 мм:   

• Глибина різьблення 6 мм 

• Дно отвору 118 градусів. 

• Обмеження Відстань (Termination Distance)  

• Тип отвору З різьбленням (Tapped Hole) 
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• Тип різьблення (Thread Type) Метричний M-

Профіль ANSІ (ANSI Metric M Profile).  

• Розмір (Size) 6 

• Позначення (Designation) M6x1 

• Клас (Class) 6H 

• Напрямок (Direction) Правий (Right Hand) 

 

10. Натисніть кнопку ОК, що закриє діалогове вікно, створить різьбовий 

отвір і завершить команду. 

Новий елемент, Отверстие1 (Hole1), доданий у браузер моделі.  

 

 

Поворот грані за допомогою тріади 

 

Команда Смещение граней (Move Face) дозволяє переміщати одну або 

більше граней деталі. Для переміщення набору граней можна явно визначити 

напрямок і відстань. Набір граней можна також вільно переміщати і повертати 

навколо осей X, Y і Z за допомогою варіанта дій Свободное перемещение (Free 

Move). 

Для зміни верхньої вигнутої грані вішалки з рухливими гачками 

використовується тріада Свободное перемещение (Free Move). 
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1. Виберіть на стрічці вкладку 

Модель (3D Model) панель > Изменить 

(Modify) > Смещение граней (Move 

Face). 

2. Виберіть вигнуту грань нагорі 

деталі. З'явиться тріада Смещение 

граней (Move Face) - свободное 

перемещение (Free Move). 

Можна встановити грань або елемент в інтерактивному режимі, 

переміщаючи тріаду в площині, по осі або переміщаючи її довільно. Управляє 

рухом обрана область тріади. Осі тріади допомагають визначити кольори: 

• Червоний - вісь Х 

• Зелений - вісь Y 

• Синій - вісь Z 

При першій активізації тріади сфера на початку збігається з геометрією, 

яку потрібно перетворити. Клацніть по області тріади або перетягніть, щоб 

указати тип необхідного перетворення. При виборі інших сегментів тріади 

можна перетягнути їх мишею або ввести точні обрані значення координат. 

Тріада складається з наступних елементів: 

• Стрілки усередині переміщають тріаду по осях. 

• Маніпулятори обертання повертають тріаду навколо осі. Клацніть 

червоний маніпулятор обертання для динамічного обертання в 

площині YZ навколо осі X. Клацніть зелений маніпулятор обертання 

для динамічного обертання в площині XZ навколо осі Y. Клацніть 

синій маніпулятор обертання для динамічного обертання в площині 

XY навколо осі Z. 

• Площини дозволяють переміщати тріаду в обраній площині. 

• Сфера дозволяє виконувати вільне переміщення в площині виду. 

На наступному кроці вигнута грань буде повертатися в площині XZ за 

допомогою зеленого маніпулятора обертання. Для більш простого доступу до 

маніпулятора можна небагато повернути вид. 
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3. На панелі навігації праворуч від графічного вікна натисніть на 

команду Свободная орбита (Free Orbit). У графічному вікні з'являється 

символ повороту з вертикальною і горизонтальною осями. Натисніть 

усередині символу повороту. Нажавши і утримуючи ліву кнопку миші, 

переміщайте курсор приблизно на кут огляду, наведений на зображенні. 

Завершивши створення нового виду, натисніть клавішу ESC і вийдіть із 

команди Свободная орбита (Free Orbit). 

Можна одержати швидкий доступ до функції Свободная орбита (Free 

Orbit) при роботі з іншою командою, нажавши і утримуючи при обертанні виду 

функціональну клавішу F4. Коли вид повернуто як треба, відпустіть 

функціональну клавішу, щоб повернутися до попередньої команди. Для 

повороту моделі можна також використовувати інструмент Видовой куб 

(ViewCube). Щоб змінити вид необхідним образом, натисніть на куб і 

переміщайте його. 

        

 

4. Щоб побачити вплив негативного обертання, натисніть на зелений 

маніпулятор обертання і перемістіть його вправо. Щоб побачити 

позитивне обертання, перемістіть його вліво. 

5. Для повороту грані на 2° у позитивному напрямку, в області 

введення значень уведіть 2 і натисніть на зелену кнопку ОК. 

Команда Смещение граней (Move Face) завершується і новий елемент, 

Смещение граней1 (Move Face1), додається в браузер моделі. 

6. Натисніть клавішу F6 для відновлення вихідного виду. 
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7. Збережіть і закрийте файл. 

 

Вітаємо! Ви створили свою 

першу деталь у програмі 

Іnventor за допомогою функції 

безпосереднього 

маніпулювання! 

 

ВИСНОВКИ 

 

У цьому практикумі були 

розглянуті наступні питання: 

✓ Обертання і видавлювання контурів за допомогою функції 

безпосереднього маніпулювання. 

✓ Створення паралельної робочої площини за допомогою стрілки 

маніпулятора відстані. 

✓ Проекція координатної осі. 

✓ Геометрія ескізу і розміри за допомогою функції динамічного 

введення. 

✓ Дзеркальне відбиття ескізного контуру. 

✓ Створення закруглення за допомогою міні-панелі інструментів. 

✓ Створення різьбового отвору. 

✓ Поворот існуючої грані за допомогою тріади зсуву граней. 
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Комп'ютерний практикум № 3. 

Створення деталі з ескізу 

 

Мета та завдання практикуму 

 

Використовуються наступні учбові файли: створення нового файлу. 

Регламент часу – 4 академічні години 

 

Мета роботи – навчитися використовувати різні команди і робочі процеси 

Іnventor для побудови тривимірних деталей. 

 

Задачі роботи: 

• Створення деталі з ескізу. 

• Визначення розмірів ескізної геометрії і накладення залежностей. 

• Створення і використання параметрів. 

• Використання таких команд, як Выдавливание і Отверстие. 

• Використання команд роботи з масивами для створення масивів елемен-

тів. 

• Збереження копії деталі в новому файлі. 

Необхідні умови 

• Знання процедури створення активного проекту й принципів перемі-

щення в робочому просторі з використанням різних інструментів перег-

ляду. 

• Успішне виконання практикуму №2 "Безпосереднє маніпулювання". 

 
Рис. 3.1. Створення деталі з ескізу 
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Системні налаштування 

У меню "Параметры приложения (Tools – Application options)" на 

вкладці "Эскиз (Sketch)" встановіть наступні параметри: 

• установіть прапорець "Применить справочный размер (Apply 

driven dimention)"; 

• зніміть прапорець "Линии сетки (Grid Lines)"; 

• зніміть прапорець "Дополнительные линии сетки (Minor Grid 

Lines)"; 

• установіть прапорець "Оси (Axes)"; 

• зніміть прапорець "Привязка к сетке (Snap to Grid)"; 

• установіть прапорець "Редактировать размеры при нанесении 

(Edit Dimention when created)"; 

• установіть прапорець "Автопроецирование ребер при создании 

и редактировании эскизов (Autoproject edges for sketch creation 

and edit)"; 

• установіть прапорець "Автопроекция исходной точки детали на 

новый эскиз (Autoproject part origin on sketch create)". 

 

Створення деталі з нуля в Autodesk Іnventor 

 

Спочатку накладаються горизонтальні і вертикальні залежності для 

прив'язки форми до координат X, Y, Z зі значеннями 0, 0, 0. Потім будуть додані 

розміри, створені іменовані параметри і застосовані формули. 

Установка залежності центру прямокутника від крапки 0, 0, 0 дозволяє 

спростити процедуру обмеження (розміщення) деталі в збірці. Початкові робочі 

площини проходять через середину деталі, що дозволяє використовувати ці 

площини для вирівнювання компонентів збірки. Прив'язка ескізу до початку 

координат дозволяє зробити поведінка ескізу передбачуваним при додаванні 

контрольних розмірів. На ескіз можна також накласти дві залежності, 

визначивши положення в декартовій системі координат XY. 

Додавання зв'язків між розмірами знижує обсяг змін, особливо в складних 

деталях. Розміри можна вказувати з використанням математичних формул. У 

практикумі приводиться посилання на розділ опису операторів, які можна 

використовувати у формулах. 
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1. Для створення нової деталі клацніть значок Autodesk Іnventor. Для відк-

риття діалогового вікна "Новый файл (Create new file)" натисніть кнопку 

Создать (New) .  

2. Для створення нової метричної деталі клацніть вкладку "Метрические 

(Metric)". Переглянете значення діалогового вікна і виберіть "Обычный 

(мм) (Standart (mm)).іpt". 

 

Рис. 3.2. Створення нового файлу 

Якщо для ескізу були встановлені описані раніше параметри, то з'явиться 

вісь X, вісь Y і крапка на початку координат 0,0,0. 

3. Виберіть вкладку "Эскиз (Sketch)" ⇒ панель "Создать (Create)" ⇒ "Пря-

моугольник (Rectangle)" (рис. 3.3). 
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Рис. 3.2. Створення прямокутнику 

Виберіть із меню, що розкривається, ко-

манду Прямоугольник: 2 точки (Rectangle: 

Two point) або виберіть із меню маркування 

Прямоугольник: 2 точки (Rectangle: Two 

point). Створіть ескіз прямокутника із центром 

приблизно в крапці 0,0. 

4. Застосуєте залежність горизонтальності 

(Horizontal Constraint) між початком коор-

динат і серединою вертикальної лінії. Наведіть курсор на середину верти-

кальної лінії для перегляду і вибору середньої крапки (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Створення залежності горизонтальності 

5. Застосуєте залежність вертикальності (Vertical Constraint) між початком 

координат і серединою горизонтальної лінії. Наведіть курсор на середину 

горизонтальної лінії для перегляду і вибору середньої крапки. 

 

Увага! Застосовуйте залежність горизонтальності до вертикальної лінії, 

а залежність вертикальності до горизонтальної лінії! 

Якщо ця логіка видається незрозумілою, представте осі між обраними 

крапками, як наведено на рис. 3.4. 
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Рис. 3.4. Застосування залежностей горизонтальності та вертикальності 

 

6. Виберіть на стрічці вкладку "Эскиз (Sketch)" ⇒ панель "За-

висимость (Constrain)" ⇒ "Размеры (Dimension)" або вибе-

ріть із контекстного меню "Общие размеры (General Dimen-

sion)". 

7. Додайте горизонтальний розмір. 

8. У діалоговому полі "Редактирование размера (Edit Dimension)" введіть 

формулу Ширина = 49 мм для визначення нової змінної Ширина з поча-

тковим значенням 49 мм. 

9. Додайте вертикальний розмір. Виді-

літь значення в діалоговому вікні "Редак-

тирование размера (Edit Dimension)". За-

мість введення значення виберіть значення 

горизонтального розміру. У діалоговому 

вікні з'явиться ім'я змінної першого роз-

міру (Ширина). Установіть прапорець для 

створення зв'язку між поточним і першим 

розміром.  

У полі вертикального розміру з'явиться значення fx:49. Це означає, що 

для визначення вертикального розміру використовується формула, і поточне 

значення дорівнює 49. 

10. Клацніть правою кнопкою миші і виберіть із меню маркування Отмена 

[ESC] (Cancel [ESC]) , щоб вийти з команди Размеры 

(Dimension).  

Створена ще одна формула (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Створення розмірів з формулами 

11. Для перегляду формули цілком клацніть правою кнопкою в порожній об-

ласті графічного вікна. У контекстному меню виберіть команду Отобра-

жение размеров (Dimension Display), а потім Выражение (Expression). 

З'являться імена змінних і формули. Кожному розміру привласнюється 

змінна в порядку створення. Першим значенням буде d0, тому що першим 

цілим числом є 0. У даному прикладі змінна d0 була перейменована в 

змінну Ширина і використовується в якості контрольного розміру. Для 

другого розміру збережене вихідне ім'я змінної d1, а контрольним розмі-

ром є Ширина (рис. 3.6). 

 
Рис. 3.6. Відображення розмірів із виразами 

 

Перегляд і редагування параметрів 

Можна привласнювати імена змінним розмірів або створювати власні па-

раметри. Крім того, можна створювати формули з використанням математичних 

виразів. Якщо в момент накладення розмірів формула не була створена, то для 

додавання і редагування формул можна використовувати діалогове вікно на-

строювання параметрів. 

12. Виберіть на стрічці вкладку "Управление (Manage)" ⇒ панель 

"Параметры (Parameters)" ⇒ команда "Параметры 
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(Parameters)" для відкриття діалогового вікна "Параметры 

(Parameters)". 

13. Зверніть увагу на те, що параметр d0 у стовпці Параметры (Parameters) 

моделі відображається як Ширина. Параметр моделі також показує, що 

параметр d1 дорівнює значенню Ширина. 

Імена змінних чутливі до регістру, використання пробілів в імені не допу-

скається. Типове вікно "Параметри (Parameters)" наведено на рис 3.7. 

 
Рис. 3.7. Діалогове вікно "Параметры (Parameters)" 

 

14. Після завершення натисніть "Готово (Done)". 

15. Клацніть правою кнопкою миші в порожній області графічного вікна. Для 

перегляду розмірів без імен параметрів виберіть у меню переповнення 

"Отображение размеров (Dimension Display)", а потім "Допуск 

(Tolerance)". 

16. Завершіть створення ескізу одним з наступних способів: 

 Виберіть команду Принять эскиз (Finish Sketch). 

 Клацніть правою кнопкою миші в графічному вікні і виберіть 

"Завершить 2D эскиз (Finish 2D Sketch)" у контекстному 

меню. 

 У лівій верхній області відображуваного екрана натисніть кнопку 

Возврат на панелі швидкого доступу. 
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Після прийняття ескізу виконується автоматичне перемикання на вихід-

ний вид (ізометричний). 

17. Створення видавлювання. 

Виберіть вкладку "Модель (Model)" ⇒ панель "Создать (Create)" 

⇒ "Выдавливание (Extrude)" або виберіть команду "Выдавливание 

(Extrude)" у контекстному меню. Виберіть і перетаскуйте золоту стрілку 

для зміни відстані до відображення у полі введення значення 20 мм. Також за 

допомогою клавіатури можна ввести значення 20. 

18. Для створення видавлювання і завершення виконання команди натисніть 

зелену кнопку ОК. 

19. Збережіть файл під іменем pract2_Прізвище. 

Створення масиву отворів 

Розглянемо створення отворів з використанням зміщеної ескізної геомет-

рії для визначення місця розміщення отвору. Після створення отвору викорис-

таємо команду створення прямокутного масиву для вставки додаткових отворів. 

Існує кілька причин, через які переважніше використовувати отвір замість 

видавлювання з параметром розрізу: 

 Використання команди Отверстие (Hole) замість видавлю-

вання з розрізом забезпечує більш ефективне управління еле-

ментом деталі. 

 Створення масиву елементів забезпечує можливість асоціативної 

вставки компонентів, що сполучаються, у збірку. Компоненти збі-

рки, що входять у масив елементів деталі, визначають кількість і 

відстань від елемента деталі. 

 У середовищі проектування є команда створення приміток для 

отворів, яка може асоціативно наводити всі відомості про отвір. 

20. Створіть на грані деталі ескіз із використанням одного з наступних мето-

дів (другий метод є найбільш раціональним і вимагає меншої кількості 

клацань мишею): 

 Виберіть на стрічці вкладку "Модель (Model)" ⇒ панель 

"Эскиз (Sketch)" ⇒ "Создать 2D эскиз (Create 2D Sketch)" 

, а потім виберіть грань деталі для створення ескізу. 
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 Виберіть грань для побудови ескізу. З появою міні-панелі інструме-

нтів клацніть третю кнопку праворуч із підказкою Создать эскиз 

(Create Sketch) (рис. 3.8). 

 Виберіть грань для створення ескізу, потім клацніть правою кноп-

кою миші і виберіть у контекстному меню команду Новый эскиз 

(New Sketch). 

 

Рис. 3.8. Побудова нового ескізу на грані за допомогою контекстного 

меню 

21. Виберіть на стрічці вкладку "Эскиз (Sketch)" ⇒ панель 

"Редактирование (Modify)" ⇒ "Смещение (Offset)" .  

22. Виберіть одне з ребер, перетягніть його усередину і клацніть для розмі-

щення лівою кнопкою миші. Усі ребра, що виділяються доступні для пе-

реносу. Якщо ребра не виділяються, клацніть правою кнопкою миші і пе-

реконаєтеся, що в меню переповнення встановлені прапорці Выбор кон-

тура (Loop Select) і Наложить зависимость смещения (Constrain Off-

set). Потім знову спробуйте вибрати ребра. 

Для вибору у якості групи всіх плоских безперервних геометричних еле-

ментів ескізу ввімкніть параметр Выбор контура (Loop Select). Вимкніть па-

раметр для вибору окремих ребер. 

Ввімкніть накладення залежностей зсуву, щоб автоматично застосовувати 

залежності, які дозволяють зсув в одному напрямку, для визначення положення 

для всіх обраних елементів. Вимкніть параметр, щоб встановлювати розміри 

для всіх ребер окремо. 
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23. Викличте команду "Размер (Dimension)". Установіть для геомет-

рії зсув на 5 мм від ребра елемента. 

24. Додайте горизонтальний і вертикальний розміри для двох ребер 

зміщеної геометрії. Горизонтальний і вертикальний розміри будуть пока-

зані в дужках як довідкові (керовані) розміри. Ці розміри будуть викорис-

товуватися пізніше для додавання відстані між елементами в масиві. 

25. Завершіть побудову ескізу. 

26. Виберіть вкладку "Модель (Model)" ⇒ панель "Редактирование 

(Modify)" ⇒ "Отверстие (Hole)" або виберіть Отверстие (Hole) з 

контекстного меню. Для параметра Размещение (Placement) вибе-

ріть значення По эскизу (From Sketch). На зміщеному ескізі виберіть для 

розміщення отвору ліву нижню вершину. Установіть діаметр отвору 6 мм 

і обмеження Насквозь (Through All), а потім натисніть для створення 

отвору кнопку ОК (рис. 3.9). 

 Для того щоб вибрати контрольний розмір 39 мм у якості інтервалу 

для масиву отворів, необхідно, щоб отвори були видимими. Знай-

діть отвір у браузері і натисніть для відкриття і перегляду ескізу 

кнопку +. Клацніть ескіз правою кнопкою миші і виберіть у кон-

текстному меню параметр Видимость (Visibility) (рис. 3.10). 

 

 

Рис. 3.9. Діалогове вікно "Отверстие (Hole)" 
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Рис. 3.10. Частина браузера із відкритим елементом Отверстие1 

27. Виберіть вкладку "Модель (Model)" ⇒ панель "Масcив (Pattern)" 

⇒ "Прямоугольный (Rectangular Pattern)". Стрілка вибору елеме-

нтів стане активною. Виберіть отвір. У режимі виду зверху проекції виб-

рати отвір на деталі досить складно. Поверніть небагато вид у тривимір-

ному режимі, перш ніж вибрати отвір на деталі. Отвір можна також виб-

рати прямо у браузері моделі. 

 Клацніть стрілку Направление 1 (Direction 1) і виберіть для визна-

чення напрямку горизонтальну грань. Обране ребро визначає поча-

тковий напрямок. 

Наприклад, при виборі нижнього ребра моделі або ескізу горизонтальний 

масив буде спрямований уліво. При виборі верхнього ребра моделі або ескізу 

горизонтальний масив буде спрямований вправо. 

 За допомогою стрілки Сменить направление (Flip) змініть 

напрямок на протилежний. Установіть для лічильника (Column 

Count) значення 2, а потім виділіть текст у полі визначення інтер-

валу. Після виділення тексту виберіть горизонтальний розмір, щоб 

використовувати значення розміру як інтервалу. Клацніть стрілку 

Направление 2 (Direction 2) і виберіть вертикальне ребро моделі 

або ескізу. Установіть для лічильника значення 2, а потім виділіть 

текст у полі визначення розміру. Виберіть вертикальний контроль-

ний розмір для використання як значення розміру. 

Вікно визначення параметрів прямокутного масиву наведено на рис. 3.11. 
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Рис. 3.11. Вікно визначення параметрів прямокутного масиву 

 

 Для створення масиву натисніть кнопку ОК. Після створення ма-

сиву у браузері моделі клацніть правою кнопкою миші елемент 

Эскиз2 (Sketch2) і відключіть видимість (Visibility) ескізу. 

Створення елемента обертання 

У цій частині практикуму створюється елемент обертання з використан-

ням спроектованих ребер моделі. 

Спроектовані ребра допомагають прикріпити геометрію до моделі, 

коли немає спроектованих ребер. Використовуйте команду Вращение 

(Revolve), щоб швидко створювати циліндричні форми. 

28. Відкрийте в браузері папку Начало (Origin), клацніть правою кнопкою 

миші площину YZ і виберіть у контекстному меню Новый эскиз (New 

Sketch). Для перегляду на графічному екрані площини YZ включіть пара-

метр Видимость (Visibility) (рис. 3.12). 

 

Рис. 3.12. Створення нового ескізу на початковій площині 
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29. Клацніть правою кнопкою миші графічне вікно і виберіть із контекстного 

меню команду Разрезать модель (Slice Graphics) або натисніть кно-

пку F7, щоб включити або відключити параметр Разрезать модель 

(Slice Graphics). 

 Перейдіть до виду плану з використанням команди Видовой куб 

(View Cube) (наприклад, виберіть Вправо (Right)). 

 Для копіювання паралельного ребра моделі в ескіз у центрі деталі 

виберіть Проецирование геометрии (Project Geometry) (рис. 

3.13). 

 

Рис. 3.13. Проектування грані 

30. Викличте команду Линия (Line) і запустіть створення ескізу фо-

рми. Почніть із вертикальної лінії із середини спроектованої геоме-

трії. Середина відзначена зеленою крапкою. 

Для створення замкненої форми остання горизонтальна лінія в нижній ча-

стині ескізу не потрібна (рис. 3.14). Іnventor використовує залежність сполу-

чення для визначення замкнених контурів. Якщо дві вертикальні лінії приєднані 

до спроектованого ребра ескізу за допомогою залежності сполучення, то малю-

вати лінію не потрібно. 

 
Рис. 3.14. Створення ескізу 

31. Додайте розміри ескізу, як показано на рис. 3.15. Застосуєте залеж-

ність колінеарності (Collinear Constraint) до зовнішніх вертикаль-

них ребер, як на рис. 3.15. Це дозволяє використовувати один розмір для 

керування обома лініями. Колір усіх елементів ескізу буде змінений, що 

вказує на застосування залежності до всього ескізу. 
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Якщо ескіз визначений не повністю, це означає, що можливо одна або 

обидві зовнішні вертикальні лінії не приєднані до спроектованої лінії. Застосу-

єте залежності сполучення для приєднання до спроектованої лінії кінців (від-

значені на наступному малюнку стрілками). Залежність сполучення можна та-

кож застосувати, з'єднавши елементи за допомогою операції перетаскування. 

 
Рис. 3.15. Створення розмірів і залежностей на ескізі 

 

32. Завершите побудову ескізу.  

33. На вкладці Модель (Model) виберіть команду Вращение (Re-

volve). Тільки що закінчений профіль ескізу замкненого контуру 

вже повинен бути виділений. А якщо ні, то виберіть його. Потім 

виділена кнопка осі в міні-панелі інструментів пропонує вибрати вісь, на-

вколо якої буде виконуватися обертання. Виберіть центральну лінію (рис. 

3.16). 

 При визначенні осі як центральної лінії вісь автоматично вибира-

ється програмою Autodesk Іnventor. Визначить вісь як центральну 

лінію, щоб установити розмір діаметра при завданні відстані від 

центральної лінії до зовнішнього ребра. 
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Рис. 3.16. Створення елементу обертання 

 Для визначення у якості центральної лінії ескізу центральної осі не-

обхідно ввійти в середовище ескізу. Виберіть вісь, а потім клацніть 

значок осьової лінії на панелі Формат (Format) на вкладці Эскиз 

(Sketch) (рис. 3.17). 

 
Рис. 3.17. Вибір осі обертання 

 

Завершена форма наведена на рис. 3.18. 

 
Рис. 3.18. Завершена форма 
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Використання команди "Сохранить как" для створення деталі 

Зробимо з однієї деталі дві унікальні деталі. Існує кілька способів ство-

рення нової деталі на основі існуючої моделі (рис. 3.19). Є два стандартні ме-

тоди: 

 використання команди Сохранить как (Save As) для створення де-

талі, усі елементи якої будуть доступні для редагування; 

 створення таблиці керованих параметричних деталей, заглушення 

або активізація унікальних елементів. 

 
 

Рис. 3.19. Створення нової деталі на основі існуючої 

 

Перед створенням нової унікальної деталі потрібно створити ескіз для ро-

зміщення різьбового отвору на обох деталях. 

1. Почніть новий ескіз на верхній грані, як показано на рис. 3.20.  

За допомогою команди Видовой куб перейдіть до площини Вид сверху. 
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Рис. 3.20. Створення ескізу для отвору 

 

2. Створіть відрізок від середньої крапки переднього ребра і установіть для 

нього розмір 6 мм. Переконаєтеся, що відрізок перпендикулярний перед-

ньому або паралельний бічному ребру. 

3. Прийміть ескіз . 

4. Збережіть файл . 

5. Натисніть    ⇒ Сохранить как ⇒ Сохранить как як і задайте ім'я 

нової деталі pract2_Прізвище_1.  

6. Виконується перехід до нового файлу, а вихідний файл pract2_Прізвище 

закривається. 

Тепер можна перейти до додавання унікальних елементів у файл 

pract2_Прізвище.  

 

Використання робочих площин для обмеження отвору 

Розглянемо використання команди робочої осі. Робоча вісь і робоча пло-

щина використовуються для спрощення процесу створення двох пересічних 

отворів. 

 

1. Викличте команду Отверстие . 

Параметр розміщення По эскизу активований. 
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2. Виберіть дальній кінець відрізка довжиною 6 мм для розташування центру 

отвору. Установіть глибину отвору рівною 14 мм. 

 
Рис. 3.21. Створення отвору 

 

3. Виберіть у якості типу отвору різьбовий. Змініть тип різьблення на ANSІ-

метрическая. Установіть розмір 5 і позначення M5 x 0.8 (рис. 3.22). 

4. Для завершення виконання команди і створення різьбового отвору натисніть 

кнопку ОК. 

5. На стрічці клацніть стрілку вниз поруч із командою "Ось" (вкладка "Мо-

дель" ⇒ панель "Рабочие элементы" ⇒ "Ось" (рис. 3.22)) для відо-

браження параметрів робочої осі. Потім виберіть у  меню, що розк-

ривається, Ось Через центр дугового или эллиптического ребра. 

Наведіть курсор миші на різьбовий отвір і з появою зображення осі клацніть 

його для розміщення робочої осі. 

 

Рис. 3.22. Створення робочої вісі та площини 
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Рис. 3.22. Параметри отвору 

 

6. На стрічці клацніть стрілку вниз поруч із командою "Плоскость" (вкладка 

"Модель" ⇒ панель "Рабочие элементы" ⇒ "Плоскость" (рис. 3.22)) для 

відображення параметрів робочої площини. У  меню Плоскость, що розкри-

вається, виберіть Угол к плоскости вокруг ребра. Виберіть передню грань 

деталі і робочу вісь, як показано на рис. 3.23. Для створення робочої 

площини змініть значення Угол у полі введення на 0, а потім уста-

новіть зелений прапорець. 

7. Почніть створення нового ескізу на передній грані обертової форми. Ство-

ріть вертикальну лінію в центральній крапці. Додайте для лінії розмір 12,5 

мм (рис. 3.24). 

8. Виберіть вкладку "Эскиз" ⇒ панель "Рисование" ⇒ "Точка".  Для 

виявлення і використання центральної крапки для розташування отвору за 
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допомогою команди Отверстие розмістіть центральну крапку наприкінці  

вертикальної лінії. Прийміть ескіз. 

 

 
Рис. 3.23. Створення робочої  площини 

 
Рис. 3.24. Створення нового ескізу 

 

 

9. Викличте команду Отверстие. Центральна крапка обрана.  
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10. Установіть для діаметра отвору значення 4 мм. У  списку Ограничение, що 

розкривається, виберіть До, а потім виберіть робочу площину, яка буде про-

ходити через різьбовий отвір і використовуватися в якості обмеження (рис. 

3.25). 

 

Рис. 3.25. Створення перпендикулярного отвору 

11. Для завершення виконання команди і створення отвору натисніть кнопку 

ОК. Якщо редагується ескіз, що містить різьбовий отвір, робоча площина і 

отвір розміром 4 мм, яке закінчується на площині, змістяться (рис. 3.26). 

 
Рис. 3.26. Отвір у розрізі 
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Зображення розрізу було отримано шляхом створення ескізу на вихідній 

площині YZ і наступного вибору в контекстному меню команди Разрезать мо-

дель. 

Створення концентричного отвору 

Отвори можна створювати при відсутності ескізу. Розглянемо альтерна-

тивні методи вставки отворів. 

1. Викличте команду Отверстие.  

2. У  меню Размещение виберіть Концентрическое. 

3. Включається параметр вибору Плоскость. Виберіть передню грань цилінд-

ричної форми, щоб визначити площину. 

4. Параметр вибору Концентрический объект включений. Виберіть ребро ци-

ліндра, щоб розмістити отвір у центрі циліндричної грані. 

5. Установіть для діаметра значення 15 мм. 

6. Установіть для параметра Ограничение значення Насквозь (рис. 3.27). 

 
Рис. 3.27. Створення концентричного отвору 

7. Для створення наскрізного отвору натисніть кнопку ОК. 

8. Виберіть на стрічці вкладку "Вид" ⇒ панель "Видимость" ⇒ "Видимость 

объекта", а потім зніміть прапорець "Все рабочие элементы" (рис. 3.28) у  
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меню, що розкривається, щоб відключити відобра-

ження робочої площини і робочої осі. Збережіть 

файл. 

Зміна розташування різьбового отвору 

Далі для демонстрації редагування елемента і 

відображення асоціативних зв'язків між елементами 

виконаємо операції по зміні ескізу шляхом перемі-

щення різьбового отвору. 

Порядок змін передбачає, що різьбовий отвір 

на передній кришці циліндра повинен бути розташо-

ваний в середній частині деталі. Перші дії: 

1. Виберіть у браузері моделі різьбовий отвір. Якщо 

в першій частині вправи отвори не видалялися, у 

браузері цей отвір повинен відображатися під іме-

нем Отверстие 2. 

2. Для показу ескізу під елементом натисніть кно-

пку +, розташовану поруч із отвором. Клацніть ескіз 

правою кнопкою миші і у контекстному меню вибе-

ріть Редактировать эскиз (рис. 3.29). 

3. Для активації поля редагування двічі клацніть ро-

змір 6 мм. Змініть розмір з 6 мм на 10 мм. 

4. Закрийте ескіз. Різьбовий отвір, робоча 

площина, робоча вісь і отвір 4 мм будуть 

оновлені.  

5. Збережіть і закрийте файл.  

Дзеркальне відбиття елемента 

Відкрийте файл pract2_Прізвище_1. 

Тепер до задньої кришки циліндра 

буде доданий унікальний елемент. За допо-

могою команди Зеркало створіть ідентичний 

елемент із протилежної сторони деталі. 

Створення елемента і наступне його 

дзеркальне відбиття дозволяють управляти 

Рис. 3.28. Видимість 

об’єкта 

Рис. 3.29. Редагування ескізу 
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симетричними елементами за допомогою вихідного елемента. При редагуванні 

першого екземпляра дзеркальні елементи обновляються автоматично. 

1. Викличте команду Отверстие. 

2. У діалоговому вікні "Отверстие" установите для параметра Размещение 

значення Концентрично, а в якості типу отвору виберіть Цековка. 

▪ Установіть діаметр цековки  26 мм.  

▪ Установіть глибину цековки 6 мм.  

▪ Установіть діаметр отвору 10 мм.  

▪ Для параметру Ограничение выберіть значення Насквозь (рис. 3.30). 

 
Рис. 3.30. Параметри концентричного отвору 

 

6. У діалоговому вікні клацніть стрілку Плоскость і виберіть передню пло-

щину обертової форми. З'явиться попереднє зображення отвору, і стрілка ви-

бору переміститься на концентричний об'єкт. 

7. У графічному вікні на моделі виберіть ребро форми обертання, щоб визна-

чити концентричне ребро (рис. 3.31). 
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Рис. 3.31. Створення концентричного отвору 

8. Для створення отвору натисніть кнопку ОК. 

9. Викличте команду Отверстие. Для параметра Размещение виберіть зна-

чення По эскизу і виберіть для вставки отвору кінець відрізка 6 мм.  

10. У діалоговому вікні "Отверстие" задайте наступні параметри: 

▪ Установите для параметра Тип отверстия значення Обычное. 

▪ Установите для параметра Ограничение значення До выбранного.  

▪ Установите для параметра Отверстие значення Резьбовое.  

▪ Установите для параметра Тип резьбы значення ANSI Метрическая.  

▪ Установите для параметра Размер значення 5.  

▪ Установите для параметра Обозначение значення M5 x 0.8 (рис. 3.32). 
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Рис. 3.32. Параметри отвору 

 

11. Виберіть у моделі внутрішню поверхню отвору із цековкою для визначення 

обмеження До, а потім для створення отвору натисніть кнопку ОК (рис. 

3.33). 

 

Рис. 3.33. Створення концентричного отвору 
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12. Почніть ескіз на стороні циліндричного 

блоку, як показано на рис. 3.34.  

13. Розташуєте елемент Точка, центр по-

руч із серединою грані і створіть для 

нього залежність горизонтальності і ве-

ртикальності від зовнішніх ребер. 

14. Прийміть ескіз. 

15. Викличте команду Отверстие. Устано-

вите для параметра Размещение зна-

чення По эскизу. 

При відсутності в моделі інших ескі-

зів Autodesk Іnventor вибирає крапку авто-

матично. Якщо є інші ескізи, виберіть кра-

пку вручну. 

16. Установіть для типу отвору значення Обычное, для діаметра отвору - зна-

чення 10 мм, а для глибини отвору - значення 10 мм (рис. 3.35). 

17. Для створення отвору натисніть кнопку ОК. 

 

Рис. 3.35. Створення отвору 

Рис. 3.34. Створення ескізу 
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18. Виберіть на стрічці вкладку "3-D Модель" ⇒ панель "Массив" ⇒ "Зерка-

льное отражение". 

19. Стрілка вибору елементів активується. Виберіть внутрішню поверхню ство-

реного отвору і додайте її до дзеркального відбиття. 

20. Для визначення площини симетрії виберіть у браузері моделі в папці На-

чало Плоскость YZ (рис. 3.36). 

 

Рис .3.36. Створення симетричного отвору 

21. Для дзеркального відбиття елемента натисніть кнопку ОК. 

22. Збережіть і закрийте файл. 

Висновки 

У цьому практикумі були розглянуті наступні питання: 

 

▪ Створення деталі з ескізу. 

▪ Використання команд нанесення розмірів і накладення залежностей для 

керування розміром і поведінкою ескізної геометрії. 
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▪ Використання параметрів для 

іменування і прив'язки розмірів. 

▪ Використання команд роботи з 

елементами для побудови геометри-

чних об'єктів твердих тел. 

▪ Використання команд роботи з 

масивами для елементів масиву. 

▪ Збереження копії деталі для ство-

рення нового файлу деталі. 
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Комп'ютерний практикум №4. 

Методи конструювання для створення елементів моделі 

Мета та завдання практикуму 

Використовуються наступні учбові файли: створення нового файлу 

 

Регламент часу – 4 академічні години 

 

Мета роботи – Вивчення методів конструювання для створення 

елементів моделі.  

 

Задачі роботи: 

• Створення робочої 

площини, яка розділяє 

деталь на дзеркальні 

симетричні елементи. 

• Створення зміщеної 

робочої площини для 

нового ескізу. 

• Створення дотичної 

робочої площини для 

визначення отвору на 

криволінійній грані. 

 

Необхідні умови: 

• Знання процедури створення активного проекту і принципів 

переміщення у робочому просторі з використанням різних інструментів 

перегляду. 

• Успішне виконання практикумів №1, 2, 3. 

 

Системні налаштування: 

У меню "Параметри додатка" на вкладці Эскиз встановіть наступні 

параметри: 

• установіть прапорець Применить справочный размер; 

• зніміть прапорець Линии сетки; 

• зніміть прапорець Дополнительные линии сетки; 

• установіть прапорець Оси; 
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• зніміть прапорець Привязка к сетке; 

• установіть прапорець Редактировать размеры при нанесении; 

• установіть прапорець Автопроецирование ребер при создании и 

редактировании эскизов; 

• установіть прапорець Автопроекция исходной точки детали на 

новый эскиз. 

 

Створення профілю монтажної основи 

Створимо ескіз прямокутника, і для правого нижнього кута першого 

ескізу встановимо залежність від крапки 0, 0, 0. Накладення на ескіз залежності 

від початку дозволяє зробити поведінку ескізу передбачуваною і виключити два 

ступені свободи шляхом визначення положення XY. 

1. Почніть створення нової деталі в 

мм. Створіть ескіз прямокутника, правий 

нижній кут якого розташовано в крапці 

0,0. 

2. Викличте команду Размер.  

3. Створіть горизонтальний розмір зі 

значенням 160 мм і вертикальний розмір зі 

значенням 86 мм. Ескіз буде повністю 

визначений. 

Якщо залежності для ескізу визначені не 

повністю, перевірте, чи прив'язаний  цей ескіз до точки Начало. 

4. Закрийте ескіз. Для виходу із середовища ескізу виберіть команду 

Принять эскиз, команду Возврат або клацніть правою кнопкою миші й 

виберіть у меню маркування команду Принять эскиз.  

5. Викличте команду Выдавливание. Видавіть ескіз 15 мм.  

Розглянемо кілька способів створення елемента: 

• створення видавлювання по всій ширині деталі з наступним 

вирізанням середньої частини (рис. 4.1); 

• створення видавлювання на точну глибину із дзеркальним 

відображенням (рис. 4.2). 
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Рис. 4.1. Створення видавлювання по всій ширині деталі 

 

 
Рис. 4.2. Створення видавлювання на точну глибину із дзеркальним 

відображенням 

 

Розглянемо докладно другий спосіб. 

1. Для запуску створення нового ескізу на бічній частині деталі 

використовується безпосереднє маніпулювання. Клацніть грань, показану 

на рисунку. З появою міні-панелі інструментів клацніть третю кнопку 

праворуч і натисніть Создать эскиз (рис. 4.3). 

  
Рис. 4.3. Створення ескізу Рис. 4.4. Геометрія ескізу 
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2. Створіть і визначите розміри геометрії ескізного контуру, як показано на 

малюнку. Малювати нижню горизонтальну лінію не потрібно, якщо 

з'єднуються кінцеві крапки відрізка і спроектованої геометрії. При 

визначенні розмірів контуру слід пам'ятати, що розмір 53 мм задається 

нижнім спроектованим ребром, як показано на рис. 4.4. 

3. Завершіть побудову ескізу.  

4. Видавіть контур 18 мм. Для видавлювання контуру у внутрішню частину 

деталі використовуйте кнопку Направление 2, розташовану на міні-

панелі інструментів (рис. 4.5). 

 
Рис. 4.5. Видавлювання контуру 

 

Для видавлювання/з'єднання за замовчуванням установлений напрямок 

убік  від існуючого матеріалу. Для видавлювання/вирізання за замовчуванням 

установлений напрямок убік до існуючого матеріалу. Перед видавлюванням 

контуру рекомендується переглянути модель в 3D режимі, щоб візуально 

представити напрямок. При помилковому видавлюванні контуру з невірної 

сторони можна викликати команду Редактировать элемент і змінити напрямок 

на протилежний. 

5. Для запуску команди Сполучення використовуйте безпосереднє 

маніпулювання. Клацніть зазначене ребро й виберіть на панелі 

інструментів команду Створити сполучення. Перетягнете стрілку для 

зміни стану для додавання до ребра радіуса 8 мм або вкажіть у поле 

введення значення 8 (рис. 4.6).  

6. Для завершення виконання команди натисніть кнопку із зеленою 

галочкою. 

7. Викличте команду Отверстие.  

8. Установіть для параметра Размещение значення Концентрично. 

9. Виберіть площину і концентричне ребро. 

10. Установіть для діаметра отвору значення 11 мм, а для параметра 
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Ограничение - значення Насквозь. 

11. Для створення отвору натисніть кнопку ОК (рис. 4.7). 

 

  

Рис. 4.6. Створення ескізу Рис. 4.7. Геометрія ескізу 

 

Симетричні і зміщені робочі площини 

Розглянемо виконання в Autodesk Іnventor вставки площини в середині 

деталі. Даний підхід дуже корисний, тому що 

для збереження положення не потрібно 

встановлювати розміри і вносити зміни. Якщо 

змінюється ширина деталі, площина 

залишається вирівняною по центру. Потім 

буде створена зміщена робоча площина, яка 

буде використовуватися для визначення 

положення нового ескізного елемента. 

1. Виберіть у меню Плоскость пункт 

Симметрично между двумя 

параллельными плоскостями.  

Для того щоб створити робочу площину, 

яка розділить деталь навпіл, виберіть грань із 

новим елементом і потім виберіть паралельну 

грань на протилежній стороні деталі. Робоча 

площина буде створена в середині деталі. 

Вихідний розмір робочої площини 

визначається по розміру існуючих елементів. 

Для зміни розмірів робочої площини спочатку 

виділіть кут, а потім перетягніть його з появою позначення зміни розмірів. 

2. Викличте команду Зеркальное отображение. У якості елементів для 

дзеркального відображення виберіть видавлювання, сполучення і 

Рис. 4.8. Створення 

допоміжної площини 
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наскрізний отвір. 

 
Рис. 4.9. Допоміжна площина 

 

Елементи можна вибирати на деталі або в браузері моделі.  

3. Після виділення елементів клацніть у діалоговому вікні стрілку 

вибору Дзеркальна площина. Також для цього можна клацнути 

правою кнопкою миші й вибрати в контекстному меню пункт 

Далі. Виберіть робочу площину в центрі деталі, щоб завершити вибір 

елементів для площини відбиття. Для створення дзеркальних елементів і 

завершення виконання команди Дзеркало натисніть кнопку ОК. 

 

 
Рис. 4.10. Дзеркальне відображення 

 

4. У  меню Плоскость виберіть Смещение относительно плоскости. 
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Для створення робочої площини, паралельної центральній площини і 

зміщеної від неї на певну відстань, виконаєте кроки 5-7: 

5. Виділіть центральну робочу площину і перетягніть нову робочу площину 

до себе з використанням стрілки зміни розмірів. У міру перетаскування 

відкриється область введення значень зсуву. Якщо вона не з'явилася, 

скасуєте вибір усіх параметрів і запустіть команду знову. 

6. Для точного визначення відстані від центральної площини введіть в 

області введення значень "Смещение" значення 30 мм. 

7. Для завершення виконання команди натисніть кнопку із зеленою 

галочкою (рис. 4.11). 

 
Рис. 4.11. Створення допоміжної площини 

 

8. Почніть новий ескіз на зміщеній робочій площині. (Виберіть ребро 

робочої площини і виберіть на контекстній міні-панелі інструментів 

команду Создать эскиз).  

Коли для нового ескізу вибирається робоча площина, проектування 

геометрії для "блокування" ескізу на деталі не виконується. Спроектуйте ребра 

моделі з метою визначення геометрії для приєднання ескізу. 

9. Викличте команду Проецировать геометрию. Виберіть переднє ребро, 

як показано на рисунку, для проектування на ескізну площину, а потім 

створіть ескіз і визначите розміри відображуваного контуру. При 

створенні розміру 25 мм переконаєтеся в тому, що обране нижнє ребро 
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деталі.  

10. Завершіть побудову ескізу (рис. 4.12).  

 
Рис. 4.12. Побудова ескізу 

 

11. Видавіть контур 14 мм у внутрішню 

частину деталі. Для зміни орієнтації 

перед натисканням кнопки ОК клацніть 

кнопку Направление 2, розташовану на 

міні-панелі інструментів.  

12. Викличте команду Отверстие.  

• Встановіть для параметра 

Размещение значення 

Концентрично. 

• Виберіть площину і концентричне 

ребро. 

• Установіть для діаметра отвору 

значення 8 мм, а для параметра 

Ограничение - значення Насквозь. 

13. Для створення отвору натисніть кнопку ОК (рис. 4.13). 

14. Викличте команду Зеркало. У якості елементів для створення 

дзеркального відображення виберіть видавлювання і наскрізний отвір. 

Виберіть робочу площину в центрі деталі, щоб завершити вибір елементів 

для площини відбиття (рис. 4.14).  

Рис. 4.13. Видавлювання 
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Тепер перейдемо до створення двох фасок на передній частині основи, що 

дозволить зменшити проекцію в передній частині підстави. Для визначення 

відстані фаски використовується команда Измерение расстояния, що дозволяє 

визначити точну відстань між двома площинами.  

15. Викличте команду Измерение расстояния. Цю команду можна знайти в 

меню маркування або на панелі Измерить на вкладці Сервис. Виберіть 

площину на зовнішній частині деталі і площину на передній грані 

невеликого монтажного виступу. Між двома гранями відображається 

відстань 13 мм. Використовуємо цю відстань, щоб створити фаску, яка 

буде закінчуватися на ребрі цього елемента і ребрі відображеної 

дзеркальної копії (рис. 4.15). 

 

 

 

Рис. 4.14. Створення ескізу Рис. 4.15. Геометрія ескізу 

 

16. Викличте команду Фаска. Виберіть параметр Два расстояния, 

натиснувши допоміжну кнопку на міні-панелі інструментів. 

17. У лівому полі введення на міні-панелі інструментів уведіть значення 13 

мм для параметра Расстояние 1 і 40 мм для параметра Расстояние 2 у 

правому полі введення. Натисніть кнопку Ребра і виберіть вертикальне 

ребро на зовнішній частині деталі. Якщо в режимі попереднього 

перегляду вид деталі відрізняється від показаного на наступному рисунку, 

поміняйте значення довжини місцями або натисніть кнопку зміни 

напрямку для зміни опорної грані на протилежну. 

18. Натисніть зелену кнопку Применить (+), щоб створити фаску, не 

виходячи з команди Фаска. Виберіть протилежне зовнішнє ребро, щоб 
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створити другу фаску. Поміняйте місцями вхідні значення або 

використовуйте кнопку зміни напрямку, щоб досягти потрібного 

результату. 

 

Симетричні і зміщені робочі площини 

Далі створимо різьбовий отвір для настановного гвинта на криволінійній 

грані. Для цього необхідно створити робочу площину, яка буде дотичною 

стосовно кривої і паралельною стосовно основи. 

Створимо робочу площину на криволінійній поверхні, щоб надати 

площину для створення 2D ескізу. Також буде використано спроектовану 

геометрію для точної вставки геометрії розташування отвору (рис. 4.16). 

 

 
Рис. 4.16. Створення дотичної робочої площини 

 

1. Клацніть правою кнопкою Плоскость XY у папці Начало і 

встановіть прапорець параметра Видимость для включення 

видимості площини. 
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У міру придбання досвіду роботи із програмою можна помітити, що для 

керування видимістю робочої геометрії, ескізів і інших елементів зручніше 

використовувати фільтр Видимость объекта на вкладці Вид. Якщо відключити 

видимість за допомогою цих інструментів керування, то можна клацнути 

правою кнопкою на робочій площині або іншому робочому елементі або ескізі 

і відзначити, що видимість включена при тому, що елемент відключений. Для 

його активації включіть видимість в області Видимость объекта. 

2. Виберіть у меню Плоскость Касательная к поверхности и 

параллельно плоскости. Для створення робочої площини виберіть ребро 

площини XY і дотичну грань до криволінійної поверхні (рис. 4.17).  

 
Рис. 4.17. Створення дотичної робочої площини 

3. На робочій площині почніть створення нового ескізу.  

4. Викличте команду Проецировать геометрию. Виберіть два ребра 

монтажного виступу, як показано на рисунку, щоб спроектувати їх на ескізну 

площину. Перш ніж завершити виконання команди Проецировать геометрию 

повторіть процедуру для іншого виступу.  
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5. Викличте команду Линия і намалюйте лінію між середніми 

крапками двох ліній. Повторіть цю операцію для іншого виступу (рис. 4.18).  

6. Для розташування отвору в середині виступу для кріплення 

розмістіть елемент Точка, центр у середині кожної лінії. Ці крапки також 

будуть використовуватися командою Отверстие для визначення місця 

розміщення отвору (рис. 4.19).  

7. Прийміть ескіз.  

  
Рис. 4.18. Створення ліній Рис. 4.19. Створення центральних 

точок 

 

8. Викличте команду Отверстие. Для параметра Размещение за 

замовчуванням установлене значення По эскизу, оскільки Autodesk Іnventor 

виявляє невикористовуваний ескіз. Autodesk Іnventor знаходить центри отворів 

і вибирає їх як  місця для розташування отворів.  

При відсутності інших невикористовуваних ескізів Autodesk Іnventor 

автоматично вибирає місця для створення отвору по крапках ескізу. 

9. Виберіть параметр Резьбовое отверстие. Установіть для параметра 

тип резьбы значення Контур, для параметра Размер – значення 6, а для 

параметра Обозначение - значення M6x1. 

10. Для обмеження різьбових отворів центральними отворами 

встановіть для параметра Ограничение значення До (рис. 4.19). 
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Рис. 4.19. Параметри отвору 

Додавання базових монтажних отворів 

Модель майже готова. Тепер створимо монтажні отвори для закріплення 

основи. Переконаєтеся в тому, що робоча площина в середній частині деталі є 

видимою. 

1. Почніть створення нового ескізу на верхній грані деталі.  

2. Викличте команду Проецировать геометрию. Виберіть робочу 

площину в середній частині деталі, щоб спроектувати робочу площину як лінію 

на активний ескіз.  

3. Розташуйте дві крапки (Точка, центр) на одній лінії по вертикалі.  

4. Накладіть залежність вертикальності між двома крапками, щоб їх 

вирівняти.  

5. Додайте розмір 16 мм від центру основи до верхньої центральної 

крапки.  

6. Установіть загальну відстань між двома крапками. Виберіть дві 

центральні крапки. Замість додавання числа для загальної відстані, очистіть 

значення в діалоговому вікні. Потім для додавання змінної відстані в діалогове 

вікно виберіть розмір 16 мм. Уведіть знак множення *, а потім число 2 (рис. 

4.20).  

Змінні розміру у вашому ескізі можуть відрізнятися від чисел, показаних 

на наступному рисунку. Навіть якщо є відмінності, це не має принципового 

значення для вправи. 
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7. Викличте команду Отверстие. Виберіть крапки, щоб указати місця 

розташування отворів.  Параметри отворів вказані на рис. 4.21. 

 

 
Рис. 4.20. Створення ескізу для базових монтажних отворів 

 

8. Почніть створення нового ескізу на верхній грані деталі.  

9. Намалюйте лінію від центра верхньої грані на відстань 16 см, як 

показано на рис. 4.22.  

10. Викличте команду Отверстие. Виберіть кінцеву крапку лінії, щоб 

указати місце розташування отвору.  

11. Виберіть отвір із цековкою з параметром "Отверстие под болт", як 
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на рис. 4.20. Система визначає відповідний розмір цековки для заданого 

кріплення. 

 

 
Рис. 4.21. Параметри базових монтажних отворів 

 

 
Рис. 4.22. Створення ескізу для базового отвору 
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12. Для створення отвору виберіть параметри кріплення, показані на 

малюнку, і натисніть кнопку ОК (рис. 4.23). 

13. Збережіть файл з назвою pract_3_Прізвище. 

 
Рис. 4.23. Параметри отвору 

 

Висновки 

Готова деталь із відключеними робочими елементами наведена на рис. 

4.24. 
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Рис. 4.24. Готова деталь 

 

У цьому практикумі були розглянуті наступні питання: 

▪ Деталь із ескізу. 

▪ Симетрична робоча площина в середині деталі. 

▪ Плоскопараллельно зміщена робоча площина. 

▪ Дотична робоча площина. 

▪ Різьбовий отвір у циліндрі. 

▪ Цековки і отвори під болт для певного кріплення з 

використанням довідкової таблиці. 

Була використана команда дзеркального відбиття для дублювання 

симетричних елементів і команда проектування геометрії для переносу 

геометрії з існуючих елементів в ескіз. 
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Комп’ютерний практикум № 5. 

Вставка і розміщення компонентів у середовищі збірки 

 

Мета та завдання практикуму 

Метою даного навчального посібника є представлення методик, які мо-

жна використовувати для позиціонування і аналізу руху компонентів. 

Розглядаються наступні теми: 

• Складальні залежності; 

• Набори контактів; 

• Незв'язані вузли; 

• Аналіз перетинань; 

• Вставка компонентів. 

 

Регламент часу: 4 академічні години. 

 

Використання учбових файлів: Cylinder Base.ipt, Cylinder Body 

Sub_Assy.iam, Clamp Sketch.ipt, Long Shaft.ipt, Short Shaft.ipt, Lock Pin.ipt, 6mm 

SHCS.ipt (необхідні файли додано наприкінці методичних вказівок). 
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Рис. 5.1. Створення збірки 

 

Необхідні умови 

✓ Знання процедури створення активного проекту і принципів пере-

міщення у робочому просторі з використанням різних інструментів 

перегляду, а також вміння виконувати спільні завдання моделю-

вання, наприклад створення ескізу і видавлювання. 

✓ Успішне виконання практикумів №1, 2, 3, 4. 

 

Завдання для виконання 

 

1. Створення збірки 

Спочатку необхідно створити збірку верхнього рівня. 

Почніть створення нової збірки типу Обычный (мм).iam. 

Виберіть на стрічці вкладку "Сборка" ⇒ панель "Компонент" ⇒ "Вста-

вить" або клацніть правою кнопкою миші і виберіть із контекстного меню ко-

манду Вставить компонент . 

Виберіть файл Cylіnder Base.іpt і натисніть кнопку Открыть. Компонент 

буде розміщений у збірці. 

За замовчуванням можна розмістити кілька копій компонента. При кла-

цанні в графічному вікні виконується розміщення двох копій. Якщо дві копії 

були розміщені випадково, перед виконанням подальших кроків слід вилучити 

одну з них. 

Клацніть правою кнопкою миші і виберіть Завершить або натисніть клавішу 

Esc для завершення виконання команди. 

Настройте орієнтацію виду, як показано на рис 5.2. Виберіть вид Исходный. 

Переконаєтеся в тому, що робоча площина 1 у центрі основи відображається. 

 
Рис. 5.2. Настройка орієнтації виду 
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За необхідності розгорніть список Cylinder Base:1 в браузері, клацніть 

правою кнопкою миші РабПлоскость1 і включіть налаштування Видимость. 

Збережіть файл під іменем Cyl_Clamp.іam. 

 

2. Додавання двомірної деталі і залежності до твердого тіла 

При робочому процесі "зверху вниз" створіть деталь або вузол у збірці за 

допомогою команди Создать компонент. Для вибору площини ескізу в підка-

зці виберіть вихідну площину, робочу площину або грань деталі. Цей вибір 

установлює систему координат для нового компонента. У діалоговому вікні 

"Создание компонента по месту" параметр Ограничить плоскость эскиза 

гранью или плоскостью повинен бути активований за замовчуванням. Цей па-

раметр дозволяє застосувати залежність заподлице між новим компонентом і 

обраною гранню або площиною. Зніміть прапорець для скасування первісних 

залежностей. 

Далі перераховані деякі переваги створення деталі у збірці: 

✓ Використання робочого процесу проектування зверху-униз для роз-

робки компонента по місцю. 

✓ Проектування ребер інших компонентів на ескіз деталі. 

✓ Вимір простору просвіту для оболонки компонента. 

Для створення деталі у збірці запустіть команду Создать компонент і 

виконайте описані кроки, використовуючи в якості керівництва наданий ескіз 

хомута на рис. 5.3. 

З метою економії часу у збірку можна вставити двомірну деталь. Для ро-

зміщення двомірного ескізу на основі потрібно застосувати залежності збірки. 

Потім видавіть ескіз у тверде тіло. 

 
Рис. 5.3. Ескіз хомута у збірці 

 

Запустіть команду Вставить компонент. 
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Розмістіть одну копію файлу Clamp Sketch.іpt, не завершуючи команду 

Вставить компонент. 

У вікні команди Вставить компонент перемістіть курсор через ребро окру-

жності ескізу. 

У графічній області: 

✓ виділяється весь ескіз хомута; 

✓ копія ескізу хомута переміщається за допомогою курсору; 

✓ з'являється підказка про необхідність вибору другої копії. 

 

З появою осі виберіть окружність, як показано на рис. 5.4. У лівому вер-

хньому куті графічного вікна відображається міні-панель інструментів. 

 

 
Рис. 5.4. Ескіз хомута 

 

• Для вибору осі встановіть курсор усередині отвору на основі. 

При попередньому перегляді осі виберіть внутрішню поверхню 

отвору, як показано на рис. 5.5. Не слід виділяти ребро отвору (коли 

курсор перебуває над ребром, з'являється зелена крапка). Це крап-

кова залежність, що не створює залежність між двома осями. 

Копія ескізу хомута прикріплюється до основи циліндра, а міні-панель 

інструментів переміщається в область, обрану клацанням миші. 

• Для створення залежності натисніть кнопку "ОК". 

Утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, виділіть двомірний ескіз і пе-

ремістіть його на геометрію. Переміщення буде обмежено раніше заданими 

осями. 

• У браузері в розділі "Clamp Sketch:1" розгорніть папку 

Начало, клацніть правою кнопкою миші Плоскость XY і включіть 

параметр Видимость. 
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Рис. 5.5. Вибір осі на основі 

 

• Викличте команду Сборка (рис. 5.6). У лівому верхньому 

куті графічного вікна відображається міні-панель інструментів. 

 

 
Рис. 5.6. Команда "Сборка" 

 

• На ескізі хомута як  першого елемента виберіть Площину XY. 

• Виберіть робочу площину по центру основи, як показано на 

рис. 5.7. 
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Рис. 5.7. Вибір робочої площини основи 

 

У вікні попереднього перегляду буде відображатися залежність сполу-

чення. 

• На міні-панелі інструментів натисніть кнопку Тип зависимо-

сти і виберіть "Совмещение – заподлицо". Щоб застосувати зале-

жність і закрити міні-панель інструментів, натисніть зелену кнопку 

ОК. 

На рис. 5.8 ліворуч показана правильна комбінація залежностей Совме-

щение – заподлицо. Правий варіант є результатом для комбінації Совмещение 

– совмещение. Якщо була допущена помилка, можна відредагувати залежність 

і застосувати правильну комбінацію. У цьому випадку правильний вибір був 

уже зазначений. У майбутньому використовуйте попередній перегляд, щоб ух-

валити рішення щодо застосування для двох площин або залежності Совмеще-

ние – совмещение або залежності Совмещение – заподлицо. 

 

 
Рис. 5.8. Залежності Совмещение – заподлицо та Совмещение – совмеще-

ние 
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• Клацніть ескіз хомута, утримуючи натиснутою ліву кнопку 

миші. Перетягніть 2D ескіз. Ця деталь як і раніше зберігає певний 

ступінь свободи обертання. Усі незакріплені компоненти споконві-

чно мають шість ступенів свободи: три поступальні (лінійний рух 

по осях X, Y і Z) і три обертальні (обертання навколо осей X, Y і Z). 

• Виберіть вкладку "Вид" ⇒ панель "Видимость" ⇒ "Степени 

свободы" . На ескізі хомута з'явиться стрілка обер-

тання, що вказує на свободу обертання деталі. Для відключення 

свободи обертання знову виберіть команду Степени свободы. 

• Збережіть файл під іменем Cylіnder_Maіn.іam. 

 

3. Створення набору контактів 

Додайте набір контактів у збірку і задайте для нього обмеження руху. На-

бір контактів дозволяє обмежувати переміщення тіл при їхньому зіткненні, як 

це відбувається в реальному світі. Щоб уникнути тривалих розрахунків слід об-

межити компоненти в наборі контактів тільки до необхідних. 

• Відкрийте файл Cylіnder Body Sub_Assy.іam. 

• Клацніть лівою кнопкою миші і перетягніть синій вал у 

збірці. Вал може переміщатися в лінійному і обертальному напря-

мках. Крім того, можна повністю витягти поршень із валом з тіла. 

Свобода переміщення по прямій і обертання збережена навмисно і 

дозволяє переміщати поршень у збірці більш високого рівня. 

Перед продовженням процедури викличте команду Отменить для відно-

влення положення, у якому поршень перебував під час відкриття файлу. 

• Виберіть на стрічці вкладку "Проверка" ⇒ панель "Пересе-

чения" ⇒ "Анализ контактов ". Команда буде активована, але 

набір контактів поки ще не містить компонентів. 

• У браузері клацніть правою кнопкою миші кожний з наступ-

них компонентів (це також можна зробити в графічній області). На-

бір контактів у контекстному меню. 

✓ Кришка голівки циліндра_передня (Cylinder Head Cover_Front:1); 

✓ Кришка голівки циліндра_задня (Cylinder Head Cover_Back:1); 

✓ Поршень (piston:1); 

• Спробуйте перемістити вал поршня. Переміщення тіла пор-

шня обмежене фізичним контактом з передньою і задньою криш-

ками голівки циліндра. 
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Швидкий рух миші дозволяє поршню проникати через тіла кришок цилі-

ндра. Ця поведінка передбачена і дозволяє перемістити елементи набору кон-

тактів в або із замкненого тіла. 

• Витягніть поршень до кінця ходу. У панелі "Пересечения" 

повторно виберіть параметр Анализ контактов , щоб відклю-

чити його. 

• Для спрощення вибору внутрішніх деталей клацніть правою 

кнопкою миші Циліндричне тіло (Cylinder Body:1) і зніміть прапо-

рець Доступность. 

При знятті прапорця "Доступность" компонент відображається прозо-

рим, і його вибір неможливий. Недоступний компонент виділяється в браузері 

зеленим кольором. Для включення компонента клацніть по ньому в браузері 

правою кнопкою миші і знову виберіть "Доступность". 

• Викличте команду Зависимость . Не змінюйте па-

раметри в діалоговому вікні. 

 

• Клацніть кінцеву грань задньої кришки голівки циліндра, як 

показано на рис 5.9. 

 
Рис. 5.9. Накладання залежності на грані 

 

• Поверніть збірку або виберіть "Выбрать другое" для пере-

ходу до задньої грані поршня, як показано на рис. 5.9. 

• Виберіть Дополнительно  і задайте наступні параметри: 
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✓ Максимум: 35 мм. 

✓ Минимум: 0. 

• Для того щоб накласти залежність і закрити діалогове вікно, 

натисніть "ОК". 

• Перетягніть шток поршня. Поршень зупиниться на одному з 

кінців. 

• У браузері клацніть циліндричне тіло правою кнопкою миші 

і виберіть Доступность. 

Для зміни діапазону руху можна використовувати різні настроювання 

меж. Змініть залежність у браузері. Розкрийте у браузері "piston:1", клацніть 

правою кнопкою миші останню залежність сполучення і натисніть кнопку 

"Правка". При установці прапорця "Использовать смещение в качестве опор-

ной позиции" для положення поршня можна вказати значення за замовчуван-

ням. При перетаскуванні і наступному відпусканні поршень повернеться в опо-

рну позицію. 

 

4. Вставка вузла і створення для нього залежностей 

Створіть для поршня залежності від базової деталі і деталі двомірного ес-

кізу. У наступній частині практикуму мається на увазі, що файли 

Cylіnder_Maіn.іam і Cylіnder Body Sub_Assy.іam відкриті. 

 

• Виберіть на стрічці вкладку "Вид" ⇒ панель "Окна" ⇒ "Мо-

зайка". 

• Клацніть усередині вікна, що містить файл Cylіnder Body 

Sub_Assy. 

• Клацніть і перетягніть значок збірки із браузера у вікно 

Cylіnder_Maіn . Вузол буде вставлений в основну збірку без ви-

користання команди Вставить компонент. 

• Збережіть і закрийте файл вузла. 

• Розгорніть вікно, що містить основну збірку. 

• Викличте команду Зависимость. 

• Застосуєте залежність Совмещение осей між двомірним ес-

кізом і отвором у штоку поршня, як показано на рис. 5.10. 
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Рис. 5.10. Накладення залежності Совмещение осей двомірним ескізом і отво-

ром у штоку поршня 

 

Коли вузол відкритий в окремому вікні, поршень переміщається вільно. 

Після вставки вузла у збірку верхнього рівня вільне переміщення стає немож-

ливим. Для завершення створення залежності вузла в основній збірці необхідно 

включити свободу переміщення в збірці верхнього рівня. Якщо поршень не 

зможе вільно обертатися, то це буде перешкоджати повороту вузла у відповідне 

положення. 

• Знайдіть у браузері файл Cylіnder Body Sub_Assy. 

• Клацніть вузол правою кнопкою миші і виберіть у контекст-

ному меню С несвязанными компонентами. Це активує у збірці 

верхнього рівня ту свободу переміщення, яка була представлена у 

вузлі. 

Значок вузла у браузері буде відображати активацію статусу "С несвязан-

ными компонентами" (рис. 5.11). 

 
Рис. 5.11. Відображення статусу "С несвязанными компонентами" у браузері 
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Виберіть на стрічці вкладку "Сборка" ⇒ панель "Позиция" ⇒ "Враще-

ние" для переміщення вузла таким чином, щоб різьбові отвори на кришках ос-

нов циліндрів були розташовані лицьовою стороною нагору, як показано на 

рис. 5.12. Клацніть правою кнопкою миші і виберіть Завершить. 

 

На відміну від обертання виду, ця команда здійснює фізичне обертання 

компонента в просторі. Якщо витратити час на зміну взаємної орієнтації ком-

понентів перед установленням залежностей, поведінка залежностей після їх-

нього встановлення буде більш передбачуваною. 

 

 
Рис. 5.12. Позиціонування елементів збірки 

 

• Викличте команду Зависимость. Прийміть налаштування за 

замовчуванням. 

• Для відкриття дерева браузера розгорніть вузли Основание 

цилиндра (Cylinder Base:1) і Cylіnder Body Sub_Assy. Відкрийте па-

пку Начало під вузлом Cylіnder Body Sub_Assy. 

• Виберіть Робочая плоскость 1 у розділі Основание цилиндра 

(Cylinder Base:1) і Плоскость YZ у папці Начало під вузлом 

Cylіnder Body Sub_Assy. Це дозволить застосувати залежність Со-

вмещение плоскостей. 
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Якщо вузол розгорнуто зсередини назовні, перетягніть його в напрямку 

до задньої частини підстави для зміни його орієнтації у відповідності з 

рис. 5.13. Установлені залежності обмежують рух. 

 
Рис. 5.13. Накладання залежностей на елементи збірки 

 

• Викличте команду Зависимость. Прийміть налаштування за 

замовчуванням. 

• Для розміщення залежності Совмещение осей виберіть 

центр кожного з отворів, показаних на рис. 5.14. 

 
Рис. 5.14. Накладення залежності Совмещение осей на необхідні отвори 

 

• Перетягніть двомірну деталь для перевірки руху цифрового 

прототипу (рис. 5.15). 
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Рис. 5.15. Перевірка руху цифрового прототипу 

 

5. Редагування деталі у збірці 

 

У цьому пункті практикуму буде описане завершення створення шарнір-

ного хомута без виходу зі збірки. Робочий процес редагування по місцю дозво-

ляє за потреба проектувати ребра інших компонентів до ескізу. Крім того, перед 

створенням твердого тіла можна виміряти доступний просвіт. 

Після створення буде виконана перевірка деталі на відсутність перешкод 

у необхідному діапазоні переміщення. 

Спочатку перетягніть шток поршня або двомірний ескіз таким чином, 

щоб він опинився у майже вертикальному положенні, як показано на рис. 5.16. 

 

 
Рис. 5.16. Розміщення елементів збірки у вертикальному положенні 

 

• Клацніть правою кнопкою миші деталь Эскиз хомута 

(Clamp Sketch:1) в браузері і виберіть зі спливаючого контекст-

ного меню команду "Редактировать" або клацніть правою кноп-

кою миші 2D ескіз у графічному вікні і виберіть із меню марку-

вання команду Редактировать компонент. Для запуску операції 

редагування по місцю також можна двічі клацнути ескіз або файл 

деталі у браузері. Не натискайте кнопку Открыть, файл деталі від-

криється в окремому вікні! 

Неактивні компоненти збірки будуть прозорими (рис. 5.17). 
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Рис. 5.17. Редагування ескізу деталі Хомут 

 

• Викличте команду "Выдавливание". Укажіть відстань 32 

мм. Зніміть параметр "Симметрия в обоих направлениях". Нати-

сніть кнопку OK для створення видавлювання (рис. 5.18). 

 
Рис. 5.18. Виконання команди "Выдавливание" к ескізу деталі 

 

• Для видалення матеріалу із твердого тіла з метою створення 

просвіту для поршня створіть новий двомірний ескіз на передній 

грані хомута, як показано на рис. 5.19. 

• Спроектуйте геометрію у верхній частині видавлювання на 

ескіз, як показано на рис. 5.20. 

• Створіть ескіз прямокутника, що збігається зі спроектованим 

відрізком, як показано на рис. 5.20. 
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Рис. 5.19. Створення нового ескізу на обраній грані деталі 

 

• Створіть залежність вертикальності між двома зазначеними 

ребрами. 

Якщо після створення залежностей геометрія не відповідає рис. 4.20, ска-

суєте операцію і накладіть горизонтальну залежність. 

• Укажіть горизонтальний розмір 16 мм і вертикальний розмір 

3 мм, як показано на рис. 5.20. 

 
Рис. 5.20. Створення нового ескізу та накладення залежностей 

 

• Завершіть побудову ескізу . 
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• Викличте команду "Выдавливание". Проріжте профіль крізь 

деталь. Використовуйте параметр Все (рис. 5.21). 

 
Рис. 5.21. Виконання видавлювання крізь деталь 

 

• Натисніть кнопку OK для створення видавлювання. 

• Для повернення в середовище збірки виберіть команду Воз-

врат або клацніть правою кнопкою миші Закончить редактиро-

вание. 

• Виберіть на стрічці вкладку "Проверка" ⇒ панель "Пересе-

чения" ⇒ "Анализ контактов" (рис. 5.22). 

 
Рис. 5.22. Команда "Анализ контактов" панели "Пересечения" 

 

• Переміщайте хомут уперед до торкання поршня передньої 

торцевої кришки. 

• Виберіть Анализ пересечений . Для визначення набору 

1 виберіть шток поршня. Для визначення набору 2 виберіть хомут. 

Для перевірки перетинань натисніть кнопку ОК. 

Виявляється невелике перетинання при проходженні штока поршня через 

виріз хомута (рис. 5.23). 
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• Для видалення цього перетинання двічі клацніть шарнір хо-

мута, щоб ініціювати операцію редагування по місцю. У браузері 

деталей відредагуйте ескіз видавлювання 4 і збільшить вертикаль-

ний розмір з 3 мм до 6 мм. Оновіть деталь і поверніться до збірки. 

Виконаєте повторний пошук перетинань. Перетинання були усу-

нуті. 

 

 
Рис. 5.23. Виявлення перетинань 

 

• З появою відповідного запиту збережіть файл збірки і інші 

компоненти. 

 

6. Залежність циліндричних компонентів 

При розміщенні компонентів для них доцільно обмежити кількість зале-

жностей. Наприклад, при контакті граней двох компонентів переважно викори-

стовувати для цих граней одну залежність сполучення граней, а не дві залежно-

сті сполучення ребер. Кожна нова залежність збільшує розмір і складність 

файлу. 

Розгляньте можливість використання захоплень-прив'язок для позиціо-

нування компонентів, а потім закріпіть їх при роботі з більшими збірками, коли 

компоненти не повинні переміщатися. 

Залежності для циліндричних компонентів у збірці повинні бути, з одного 

боку, мінімальними, а з іншого – повними. 

 

• Викличте команду Вставить компонент. 

• Розмістіть одну копію файлу Long Shaft.іpt і застосуєте зале-

жності. 

• Клацніть правою кнопкою миші, виберіть Повторить вста-

вку і розмістіть одну копію файлу Short Shaft.іpt. Після завершення 

клацніть правою кнопкою миші і виберіть Завершить. 
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• Для створення залежності осі довгого вала від осі нижнього 

отвору запустіть команду Зависимость і використовуйте параметр 

Совмещение - совмещение (за замовчуванням) . 

• Для розміщення залежності натисніть кнопку Применить. 

• Створіть залежність між віссю короткого вала і віссю верх-

нього отвору, як показано на рис. 5.24. 

 
Рис. 5.24. Створення залежності між віссю короткого вала і віссю верхнього 

отвору 

 

• Для розміщення залежності натисніть кнопку Применить. 

• Змініть тип залежності на Совмещение – заподлицо 

. 

• Спочатку виберіть плоску грань основи опори, а потім вибе-

ріть плоску грань на кінці довгого вала (рис. 5.25). Укажіть зна-

чення зсуву 5 мм. Зверніть увагу, що колір вибору грані відповідає 

кольору стрілок вибору. Перший вибір має синій колір, а другий 

вибір – зелений. Це може допомогти при пошуку і усуненні поми-

лок у залежностях при використанні програми Autodesk Іnventor. 
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Рис. 5.25. Створення залежності Совмещение – заподлицо 

 

Якщо вибір граней здійснюється у зворотному порядку, укажіть значення 

-5 мм. 

 

• Для розміщення залежності без закриття діалогового вікна з 

метою розміщення іншої аналогічної залежності натисніть кнопку 

Применить. 

• Виберіть плоску грань хомута, а потім виберіть плоску грань 

на кінці короткого вала. Уведіть значення зсуву 4 мм, а потім для 

завершення виконання команди натисніть кнопку ОК. 

Довгий і короткий вали тепер повинні бути симетрично зв'язані залежно-

стями, як показано на рис. 5.26. При цьому зберігається свобода обертання ва-

лів, але є залежність, що фіксує їхнє положення щодо інших компонентів. 

 
Рис. 5.26. Пов’язані залежностями короткий та довгий вали 

 

Далі описана вставка і позиціонування двох циліндричних стопорних 

штифтів. Вони будуть розміщені в отворі таким чином, щоб плоска поверхня 

штифта перебувала з боку різьбового отвору. У розглянутому випадку потрібно 

заборонити обертання циліндра. 
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• Викличте команду Вставить компонент і вставте два екзем-

пляри файлу Lock Pіn.іpt (рис. 5.27). 

 
Рис. 5.27. Вставка двох екземплярів штифтів 

 

• Виберіть компонент Основа циліндра (Cylinder Base:1). 

Для відключення видимості клацніть правою кнопкою миші і у кон-

текстному меню виберіть Видимость. 

• Розмістіть залежність Совмещение – совмещение для вирі-

внювання кожного зі стопорних штифтів уздовж осі отворів напри-

кінці Cylіnder Body Sub_Assy. Довга частина обох стопорних шти-

фтів повинна розташовуватися лицьовою стороною до середини, а 

плоскою поверхнею нагору, як показано на рис. 5.28. 

 
Рис. 5.28. Розташування стопорних штифтів у збірці 

 

Для вирівнювання штифтів, якщо вони зв'язані осьовою залежністю, але 

лицьова поверхня довгої частини спрямована назовні, викличте команду Пове-

рнуть. Після повороту для повторного розрахунку осьової залежності для но-

вого положення виконаєте команду Обновить. 
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• У браузері виберіть Основа циліндра (Cylinder Base:1). Для 

включення видимості компонента клацніть правою кнопкою миші 

і виберіть Видимость. 

• Щоб вирівняти центр плоскої області стопорного штифта з 

різьбовим отвором у Основі, створимо на стопорному штифті ро-

бочу вісь. 

• Для ініціювання операції редагування по місцю двічі клац-

ніть один з екземплярів стопорного штифта або клацніть правою 

кнопкою миші і виберіть у контекстному меню команду Изменить. 

• Виберіть вкладку "Вид" ⇒ панель "Видимость", потім вибе-

ріть параметр Видимость объектов і переконайтеся, що включе-

ний параметр Все рабочие элементы для перегляду робочої геоме-

трії. 

• Виберіть вкладку "Модель" ⇒ панель "Рабочие элементы" і 

виберіть Ось . 

• Для створення робочої осі в середині плоского вирізу вибе-

ріть РабПлоскость 1 і Плоскость XZ у папці Начало для стопор-

ного штифта. Робоча вісь повинна відображатися в центрі плоского 

перетину, як показано на рис. 5.29. 

 
Рис. 5.29. Створення робочої вісі 

 

• Клацніть правою кнопкою миші і у меню маркування вибе-

ріть Закончить редактирование. Також для завершення редагу-

вання по місцю і повернення до збірки можна викликати на вкладці 

"Модель" команду Возврат. 

• Викличте команду Зависимость і розмістіть залежність Со-

вмещение – совмещение між новою робочою віссю і центральною 

віссю різьбового отвору (рис. 5.30). 
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Рис. 5.30. Створення залежності між новою робочою віссю і центральною 

віссю різьбового отвору 

 

• Для розміщення залежності натисніть кнопку Применить. 

• Розмістіть залежність Совмещение між двома осями стопор-

ного штифта, що залишився, що дозволить розташувати його в 

отворі. 

• Для застосування залежності і закриття діалогового вікна на-

тисніть кнопку ОК. Тепер вирівнювання стопорних штифтів повні-

стю визначене залежністю щодо різьбових отворів. 

• Збережіть файл. 

На рис. 5.31, де зображена основа циліндра, параметр Доступность 

(Включено) деактивовано, на відміну від параметра Видимость. Якщо компо-

нент не включений, він залишається видимим у прозорому стані, але його вибір 

неможливий. Недоступний компонент виділяється в браузері зеленим кольо-

ром. Для повторної активації компонента виберіть у браузері відповідний ком-

понент, а потім у контекстному меню виберіть пункт Доступность (Вклю-

чено). 
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Рис. 5.31. Основа циліндра з відключеним параметром Доступность 

 

 

1) Додавання устаткування 

 

Збірка майже повністю завершена. Тепер закінчимо вставку компонентів, 

необхідних для створення точних специфікацій матеріалів і деталей. 

При виконанні цього розділу вправи передбачається, що Бібліотека ком-

понентів установлена і доступна. Якщо Бібліотека компонентів недоступна, 

необхідне для завершення збірки устаткування можна знайти в каталозі навча-

льних файлів. 

Бібліотека компонентів дозволяє вставити компонент, відкоригувати 

його розмір для приведення у відповідність із цільовими значеннями і створити 

залежності для компонента за кілька операцій. Ребро стопорного кільця, яке 

буде вставлено в наступному розділі, є внутрішнім ребром, позначеним на 

рис. 5.32. 

 
Рис. 5.32. Ребро стопорного кільця 
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• На вкладці "Сборка" ⇒ панель "Компонент" виберіть стрі-

лку, що розкривається меню в області Вставить для доступу до ко-

манди Вставить из  Библиотеки компонентов. Можна також кла-

цнути правою кнопкою миші в графічному екрані і вибрати ко-

манду в контекстному меню. 

• Розгорніть розділ під заголовком Детали вала. 

• Розгорніть підрозділ під заголовком Стопорное кольцо і ви-

беріть Наружные (рис. 5.33). 

 
Рис. 5.33. Вибір розділу та підрозділу у Бібліотеці компонентів 

 

• У діалоговому вікні виберіть ANSІ B 27.7M і натисніть кно-

пку ОК. У графічному вікні з'явиться зображення компонента для 

попереднього перегляду, прикріплене до курсору (рис. 5.34). Знак 

питання на попередньому зображенні означає можливість автома-

тичної зміни розміру стопорного кільця за допомогою команди Ав-

торазмещение. 

 

 
Рис. 5.34. Зображення попереднього перегляду компонента 

 

• Наведіть курсор на внутрішнє ребро канавки і дочекайтеся 

автоматичної зміни розмірів компонента. Клацніть ребро, коли 

компонент досягне необхідного розміру, а потім установіть в діа-

логовому вікні "Авторазмещение" прапорець для розміщення ком-

понента і створення для нього залежностей (рис. 5.35). 
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• Повторите цю процедуру для розміщення інших стопорних 

кілець. Після завершення виберіть у контекстному меню Завер-

шить. У браузері повинні перебувати чотири екземпляри ANSІ B 

27.7N 3AMІ-7. 

• Викличте команду Вставить компонент. 

• Розмістіть в збірці дві копії файлу 6 mm SHCS.іpt. 

 

 
Рис. 5.35. Вставка стопорного кільця 

 

• При необхідності поверніть компоненти для розміщення ше-

стигранного отвору у відповідності із рис. 5.36. 

 
Рис. 5.36. Розміщення шестигранного отвору 
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• Викличте команду Зависимость і розмістите залежність 

Совмещение між осьовою лінією кріплення і осьовою лінією 

отвору. 

• Натисніть кнопку Применить і повторіть дії для іншого крі-

плення. Для застосування залежності і завершення виконання ко-

манди натисніть кнопку ОК. 

• Відключіть для основи циліндра (Cylinder Base:1) параметр 

Видимость. 

• Викличте команду Зависимость. Розмістіть залежність Сов-

мещение між плоскою гранню в нижній частині кріплення і плос-

кою гранню вирізу в стопорному штифті (рис. 5.37). 

 
Рис. 5.37. Створення залежності між плоскою гранню в нижній частині кріп-

лення і плоскою гранню вирізу в стопорному штифті 

 

• Натисніть кнопку Применить і повторіть дії для іншої сто-

рони. 

• Для завершення натисніть кнопку ОК. 

• Включіть для основи циліндра параметр Видимость. 

• Збережіть файл. 
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ВИСНОВКИ 

 

 
Рис. 5.38. Завершена збірка 

 

У разі успішного виконання всіх вправ практикуму студент вивчить ви-

конання наступних дій: 

✓ вставляти компоненти в збірки; 

✓ установлювати залежності збірки; 

✓ редагувати деталі із середовища збірки; 

✓ створювати і використовували набори контактів; 

✓ застосовувати стан "Незв'язані компоненти" для вузла нижнього рівня; 

✓ використовувати команду виявлення перетинань; 

✓ розміщати компоненти з використанням Бібліотеки компонентів і функ-

ції Авторазмещение. 
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Файли, необхідні для виконання практикуму: 

Cylinder Clamp.zip
 

Або на сайті кафедри НАЕПС (http://ivstem.kpi.ua) у розділі Заванта-

ження ⇒ Дисципліни 

 

  

http://ivstem.kpi.ua/
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Комп’ютерний практикум № 6. 

Підготовка остаточних креслень моделей 

 

Мета та завдання практикуму 

Метою даного практикуму є отримання навичок роботи з кресленнями у 

Autodesk Inventor. Відкриття і перевірка креслення з наступним створенням і 

збереженням схожого креслення. Робота зі списками деталей і номерами пози-

цій у кресленні збірки.  

Розглядаються наступні теми: 

• Види креслень; 

• Відкриття та збереження креслень; 

• Створення нового креслення; 

• Списки деталей та номера позицій у кресленнях. 

 

Регламент часу: 2 академічні години. 

 

Використання учбових файлів: hinge.idw, hinge.ipt, Cylinder Clamp.idw 

(необхідні файли додаються окремо). 

 

 
Рис. 6.1. Створення креслень 

 

Напевно Архімед створював технічні креслення ще в 260 столітті до на-

шої ери, а Леонардо да Вінчі в п'ятнадцятому сторіччі документував свої прое-

кти, використовуючи креслення. Хоча розповсюджена світлокопія (використо-

вувана з 1842 року) поступово вийшла із уживання, цифрові прототипи 3D усе 

ще документуються за допомогою креслень. Часто ці креслення призначені для 

фахівців, відповідальних за виробництво. Сьогодні файли цифрових креслень 

відповідають стандартам, встановленим для паперових креслень. Створення 
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креслення проекту залишається основною метою більшості інженерів і конст-

рукторів.  

 

Необхідні умови 

✓ Знання процедури створення активного проекту і принципів пере-

міщення у робочому просторі з використанням різних інструментів 

перегляду, а також вміння виконувати спільні завдання моделю-

вання, наприклад створення ескізу і видавлювання. 

✓ Успішне виконання та захист практикумів №1, 2, 3, 4 та 5. 

✓ Розуміння основ процесу створення технічних креслень і галузевих 

стандартів, наприклад ГОСТ, ДСТУ, ЄСКД і т.д. 

✓ На вкладці Инструменты панелі Параметры клацніть елемент 

Параметры приложения. У діалоговому вікні "Параметры при-

ложения" перейдіть на вкладку Чертежи і зніміть прапорець Реда-

ктировать размеры при нанесении. 

 

Завдання для виконання 

1. Початок роботи 

• Відкрийте файл hinge.idw, який додається до практикуму (якщо файл від-

сутній, зверніться до викладача). 

 

Рис. 6.2. Відкритий файл hinge.idw 

Цей файл містить просте креслення на двох аркушах, яке можна викори-

стовувати при виконанні даного практикуму. Аркуш:1 креслення містить чо-

тири види деталі, деталізація якої буде виконуватися в першій частині цього 

комп’ютерного практикуму. Аркуш:2 показує можливий вид креслення після 

додавання виду перетину, розмірів і анотації. 
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• Щоб переглянути Аркуш:2, двічі клацніть вузол Лист:2 у браузері. 

 

Рис. 6.3. Вибір вузла Лист:2 у браузері 

Аркуші можна додати до будь-якого створюваного креслення, однак зви-

чайно не додають аркуші, що містять види, які вже є на інших аркушах. Другий 

аркуш у наданому кресленні є простим способом звірення просування при по-

кроковому виконанні цього практикуму.  

Це креслення можна залишити відкритим протягом усього часу роботи з 

практикумом. 

Після виконання декількох дій, описаних нижче, буде обраний шаблон 

для нового креслення, і на аркуш креслення будуть додані вид попереду, вид 

ліворуч, вид зверху та ізометричні види. 

2.  Створення креслення 

• У меню додатка клацніть команду Создать. 

• Перейдіть на вкладку Метрические та виберіть файл ГОСТ.idw.  

• Натисніть кнопку ОК.  

 

Рис. 6.4. Створення нового креслення за метричним шаблоном 
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Програма Autodesk Inventor відкриває порожній аркуш креслення фор-

мату A3 з універсальною границею і основним написом. Наступні дії дозволя-

ють розмістити чотири види, аналогічні видам, які містить Лист:1 уже відкри-

того креслення.  

• Виберіть на стрічці вкладку "Размещение видов" ► панель "Создать" 

► "Базовый" . 

•  Для завдання моделі в діалоговому вікні "Вид чертежа" виберіть "Отк-

рытие существующего файла" . 

• Виберіть файл hinge.ipt і натисніть кнопку Открыть. 

• Клацніть розташування на аркуші для відображення виду попереду. За-

лишіть порожній простір між границями виду і границями креслення, 

щоб можна було вставити додатковий вид і розміри. 

Перед тим, як розміщати базовий вид, можна використовувати параметри 

в діалоговому вікні "Вид чертежа" для вказівки властивостей базового виду. 

Для цілей цього практикуму будуть прийняті пропоновані системою значення 

за замовчуванням. 

3. Проектування виду 

Після розміщення базового виду за замовчуванням активізується насту-

пна команда: вкладка "Размещение видов" ► панель "Создать" ► "Проек-

ционный" . 

Для вивчення параметрів проектування виду перемістіть курсор усере-

дину окружності, що описують границю виду попереду, не натискаючи кнопки 

миші. Зверніть увагу на те, що Autodesk Inventor забезпечує попереднє зобра-

ження восьми різних проекційних видів (рис. 6.5) 

 

Рис. 6.5. Попереднє зображення восьми різних проекційних видів 
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• Клацніть нижче виду попереду, щоб вставити вид зверху. Відобразиться 

тимчасовий прямокутник, що вказує передбачуване розташування нового 

виду. 

• Клацніть праворуч від виду попереду, щоб розмістити вид (ліворуч). З'яв-

ляється ще один тимчасовий прямокутник. 

• Клацніть нижче виду попереду і праворуч від виду зверху. З'являється 

тимчасовий прямокутник ізометричного виду. 

• Натисніть праву кнопку миші і виберіть команду Создать. Три проек-

ційні види, які були розміщені на кресленні, тепер створені. 

Стандарт на креслення ISO визначає європейський спосіб розташування 

видів. Стандарт на креслення ANSI визначає американський спосіб розташу-

вання видів. Обраний стандарт на креслення ГОСТ визначає український, ро-

сійський та інші пострадянські способи розташування видів (рис. 6.6). Види 

проектуються у відповідності зі стандартом, зазначеним у шаблоні, який вико-

ристовується для створення креслень. Autodesk Inventor надає шаблони для роз-

повсюджених світових стандартів. Пропоновані стандарти можна змінити так, 

щоб вони щонайкраще відповідали пропонованим вимогам. 

 

Рис. 6.6. Розташування видів на кресленні 

Приблизна підоснова поточного аркуша креслення з одним головним ви-

дом і трьома проекційними видами. При необхідності види можна легко пере-

містити. Для цього слід клацнути вид креслення і перемістити його, коли гра-

ниця відобразиться у вигляді червоної пунктирної лінії. Залежні види розташо-

вуються відносно батьківського виду. 

На цьому етапі звичайно виконується додавання розмірів у просту деталь. 

Однак для даної деталі додамо вид перетину. 

4. Створення перетину 
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• Виберіть на стрічці вкладку «Размещение видов» ► панель «Создать» 

► «Сечение». 

У рядку стану в лівій нижній частині екрана відображається повідом-

лення: "Выбрать вид или эскиз вида". 

• Клацніть по виду, розташованому праворуч від базового виду на аркуші 

креслення. 

Відобразиться запит на вказівку кінцевих крапок лінії перетину. Для 

цього простого перетину намалюйте вертикальну лінію, що починається над ге-

ометричними об'єктами виду. Вона проходить через середину деталі і закінчу-

ється під геометрією виду. 

• Щоб знайти середину деталі, повільно переміщайте курсор над самим 

верхнім відрізком центральної частини деталі. При досягненні середини 

цього відрізка курсор прийме форму зеленої кульки. На даному етапі не 

слід натискати які-небудь кнопки (рис. 6.7). 

 

Рис. 6.7. Визначення середини деталі на одному з видів 

• Повільно перемістіть покажчик миші нагору за межі границі виду (рис. 

6.8.). 



САПР У ПРИЛАДОБУДУВАННІ 

 

115 

 

Рис. 6.8. Визначення середини деталі на одному з видів 

У міру переміщення нагору буде видна пунктирна лінія, що подовжу-

ється, між курсором і серединою деталі. Ця пунктирна лінія дозволяє перекона-

тися в збереженні вирівнювання щодо центральної крапки відрізка, яка була 

розташована під зеленою кулькою. Якщо покажчик буде надмірно зміщений 

вправо або вліво, то вирівнювання щодо зазначеної крапки буде скинуто, а пу-

нктирна лінія зникне. 

• При видимій пунктирній вертикальній лінії клацанням виберіть крайню 

верхню крапку лінії перетину. 

• Потім перемістіть покажчик миші по прямій униз за нижню границю 

виду, позначену червоним пунктирним прямокутником. Курсор повинен 

указувати, що переміщення відбувається перпендикулярно перший кра-

пці. 
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Рис. 6.9. Визначення лінії перетину деталі 

• Коли поруч із покажчиком відобразиться значок перпендикулярності, ви-

беріть інший кінець лінії перетину клацанням миші. 

• Натисніть праву кнопку миші і виберіть у контекстному меню команду 

Далее. Відкриється діалогове вікно "Сечение", що містить різні параме-

три визначення, ідентифікації і масштабування перетину. У цьому прак-

тикумі будуть використовуватися настроювання за замовчуванням. 

• Перемістіть покажчик ліворуч і натисніть кнопку миші для вставки пере-

тину і закриття діалогового вікна "Сечение". 

 

Рис. 6.10. Створення перетину деталі 

Під час створення виду перетину можна використовувати здатність про-

грами Inventor до формування геометричних взаємозв'язків при побудові ескізу 

лінії перетину. У даному прикладі використовується одна пряма лінія. В інших 

більш складних випадках може використовуватися лінія, що складається з де-

кількох сегментів, яка проходить через ключові крапки декількох елементів. 
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Рис. 6.11. Вид перетину деталі у кресленні 

Після цього програма створює перетин, а на кресленні з'являється мітка, 

що ідентифікує цей вид і масштаб виду. Ця мітка виду не є обов'язковою, і її 

згодом можна перемістити і відредагувати. 

• Наведіть курсор на мітку виду. Коли текст мітки змінить свій колір на 

червоний, клацніть лівою кнопкою миші і перетягніть мітку нагору і убік 

від геометрії виду, забезпечивши необхідний простір для розмірів. 

Тепер буде виконане розміщення на кресленні розмірів і інших анотацій. 

5. Нанесення осьових ліній і маркерів центру 

• Виберіть на стрічці вкладку "Пояснение" ► панель "Обозначения" ► 

"Осевая линия" . 

• Перемістіть курсор у центр верхнього лівого отвору на перетині. З поя-

вою крапки зеленого кольору, що вказує на те, що курсор перебуває точно 

над крапкою центру, натисніть ліву кнопку миші, щоб вибрати першу 

крапку осьової лінії. 

Після запуску команди Осевая линия можна при необхідності спочатку 

нажати ліву кнопку миші для вибору окружності. Після цього центр окружності 

можна легко вибрати другим клацанням. 

 

Рис. 6.12. Вибір центру першого отвору для створення осьової лінії 
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• Переміщайте курсор миші вправо доти, поки курсор не опиниться у цен-

трі верхнього правого отвору на перетині. З появою зеленого кружка кла-

цанням лівої кнопки миші виберіть кінцеву крапку осьової лінії. 

 

Рис. 6.13. Вибір центру другого отвору для створення осьової лінії 

• Клацання правою кнопкою миші відобразить контекстне меню. 

• Щоб завершити розміщення осьової лінії, виберіть команду Создать. 

 

Рис. 6.14. Створені осьові лінії 

• Повторите дії, щоб розмістити аналогічну осьову лінію між цими отво-

рами на виді зпереду. 

• Виберіть вкладку "Пояснение" ► панель "Обозначения" ► "Маркер 

центра" . 

• Перемістіть курсор у центр циліндричного елемента, розташованого в ни-

жній правій частині перетину. Після появи зеленого кола (що вказує на 

те, що курсор перебуває безпосередньо над центральною крапкою) кла-

цанням лівої кнопки миші розмістіть маркер центру. 
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Рис. 6.15. Розміщення маркеру центру 

• Повторіть попередній крок, щоб розмістити маркер центру усередині ра-

діуса циліндричного елемента і у тих же крапках на виді зпереду. 

 

Рис. 6.16. Розміщення інших маркерів центрів 

Після створення осьових ліній і маркерів центрів можна переходити до 

нанесення розмірів. 

6. Нанесення розмірів 

 

Рис. 6.17 Нанесення розмірів на кресленні 
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У цьому пункті практикуму використовується загальна команда Размер. 

Autodesk Inventor також надає деякі унікальні команди нанесення розмірів, які 

не розглядаються в цьому практикумы. У ході роботи може виявитися, що на-

несений розмір (або інше пояснення) не підходить. Щоб вилучити вже розмі-

щений розмір або анотацію, виберіть команду Отменить на панелі "Быстрый 

доступ". Користувач також може вибрати розмір і нажати клавишу Del або на-

жати праву кнопку миші, а потім вибрати команду Удалить в контекстному 

меню. 

Виконання наступних дій вимагає відключення параметра Редактиро-

вать размеры при нанесении в діалоговому вікні "Параметры приложения" на 

вкладці Чертеж. Дії по відключенню описані в розділі "Необхідні умови" да-

ного практикуму. Якщо ця операція не була виконана, то при вставці розміру 

відобразиться діалогове вікно "Редактировать". Користувач може продовжити 

виконання завдань даного комп’ютерного практикуму без зміни настроювань 

за замовчуванням. При цьому щораз при відображенні цього діалогового вікна 

слід натискати кнопку ОК. Проте, рекомендується змінити настроювання за за-

мовчуванням. 

• Виберіть на стрічці вкладку «Пояснение» ► панель «Размеры» ► «Раз-

меры» . 

• Перемістіть курсор у саму верхню крапку границі вертикального маркера 

центру крайнього лівого отвору на перетині. 

• Після появи двох зелених кружків і виділення вертикального відрізка кла-

цанням виберіть цей вертикальний відрізок маркера центру як ліву вино-

сну лінію даного розміру. 

 

Рис. 6.18. Вибір лівої виносної лінії розміру 

• Перемістіть курсор у саму верхню крапку границі вертикального маркера 

центру крайнього правого отвору на виді перетину. 
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• Після появи двох зелених кружків і виділення вертикального відрізка кла-

цанням виберіть цей вертикальний відрізок маркера центру як праву ви-

носну лінію даного розміру. 

 

Рис. 6.19. Вибір правої виносної лінії розміру 

• Зверніть увагу, що при переміщенні курсору виносні лінії коректуються. 

Клацанням лівої кнопки миші розмістіть розмір. 

 

Рис. 6.20. Створення розміру 

Команда Размеры як і раніше активна незважаючи на те, що один розмір 

уже розміщений. 

• Перемістіть курсор у саму нижню крапку границі вертикального маркера 

центру крайнього лівого отвору на перетині. 

• Після появи двох зелених кружків і виділення вертикального відрізка кла-

цанням виберіть цей вертикальний відрізок маркера центру як ліву вино-

сну лінію даного розміру. 
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Рис. 6.21. Вибір лівої виносної лінії розміру 

• Перемістіть курсор у саму нижню крапку границі вертикального відрізка, 

що представляє розрізаний матеріал. 

• Щоб вибрати праву границю розміру, клацніть по ній, коли відрізок виді-

лений, і з'явилися два зелені кружки. 

 

Рис. 6.22. Вибір правої виносної лінії розміру на границі виду 

• Перемістіть курсор для вибору положення, а потім натисніть ліву кнопку 

миші, щоб нанести розмір 16 мм (рис. 6.23). 
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Рис. 6.23. Створення розміру 16 мм 

• Продовжуйте нанесення горизонтальних і вертикальних розмірів на пе-

ретин, види попереду, ліворуч і зверху. Для завершення команди нане-

сення розмірів, натисніть клавішу Esc. 

• Після нанесення декількох розмірів може знадобитися перемістити який-

небудь розмір. Завершіть всі активні команди і наведіть курсор на зна-

чення розміру, який необхідно перемістити. Після виділення розміру пе-

ретягніть значення розміру (нагору/униз або вліво/вправо) у нове поло-

ження. Також можна перетягнути кожну з ручок захоплень для зелених 

кружків, щоб змінити інші розміри (рис. 6.24). 

 

 

Рис. 6.24. Переміщення або змінення розмірів 
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7. Нанесення кутових розмірів 

• Загальна команда Размеры також використовується для нанесення куто-

вих розмірів. Виберіть на стрічці вкладку «Пояснение» ► панель «Раз-

меры» ► «Размеры» .. 

• Наведіть курсор на розташований під кутом відрізок на виді "попереду". 

Після виділення відрізка клацанням виберіть першу сторону кута, для 

якого буде зазначений розмір. Для цього виділення знаходити ключову 

крапку на відрізку не потрібно. Зелені кружки не повинні розташовува-

тися таким чином, щоб перешкоджати виділенню середньої або кінцевої 

крапки відрізка. 

 

Рис. 6.25. Виділення відрізка для створення кутового розміру 

• Перемістіть курсор на нижній горизонтальний відрізок. Після виділення 

відрізка клацанням виберіть другу сторону кута, для якого потрібно вка-

зати розмір. Значок поруч із курсором указує на те, що після вибору буде 

створений кутовий розмір. 

 

Рис. 6.26. Виділення другого відрізка для створення кутового розміру 

• Для ознайомлення з параметрами цього розміру перемістіть курсор усе-

редину окружності. Inventor дозволяє нанести кутовий розмір в одному із 
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чотирьох квадрантів, обумовлених взаємним перетинанням двох обраних 

відрізків. 

 

Рис. 6.27. Вибір квадранту для створення кутового розміру 

• Клацанням вставте кутовий розмір у зазначений квадрант. 

 

Рис. 6.28. Вставка кутового розміру у зазначений квадрант 

 

8. Радіальні і контрольні розміри 

• Загальна команда Размеры (яка повинна залишатися активною) також 

використовується для нанесення радіальних розмірів. Наведіть курсор на 

крайню праву дугу на виді попереду. Клацанням виберіть геометричний 

елемент дуги після його виділення. 
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Рис. 6.29. Вибір дуги для нанесення радіального розміру 

• Перетягніть курсор, щоб розмістити радіальний розмір (рис. 6.29). 

 

Рис. 6.30. Розміщення радіального розміру 

• Наведіть курсор на крайню ліву дугу на виді попереду. Переміщайте кур-

сор по дузі доти, поки в положенні 270 градусів не з'явиться зелена кра-

пка. Курсор указує на те, що була знайдена ключова крапка крайнього 

лівого квадранта (рис. 6.31). Клацанням виберіть крайню ліву крапку май-

бутнього загального контрольного розміру. 

На середній крапці сегмента дуги в положенні приблизно 290 градусів 

також відображається зелена окружність. Вибір середньої крапки сегмента 

дуги не дозволяє одержати відповідний розмір. 

 

Рис. 6.31. Вибір ключової крапки на дузі 

• Наведіть курсор на крайню праву дугу на виді попереду. Переміщайте ку-

рсор уздовж дуги доти, поки не з'явиться зелений кружок, що вказує, що 
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знайдена ключова крапка крайнього правого квадранта (рис. 6.32). Кла-

цанням виберіть крайню праву крапку майбутнього загального контроль-

ного розміру. 

 

Рис. 6.32. Вибір другої ключової крапки на дузі 

• Перетягніть курсор, щоб розмістити загальний розмір (рис. 6.33). 

 

Рис. 6.33. Розміщення загального розміру 

Розміри, осьові лінії і маркери центру можна також розмістити для отво-

рів і інших елементів на ізометричних проекціях. 

9. Додавання розміру отвору 

• Виберіть на стрічці вкладку "Примечание" ► панель "Размеры резьбы" 

► "Отверстие и резьба"/ . 

• Перемістіть курсор у положення "10 часов" у самому лівому отворі виду 

попереду і натисніть ліву кнопку миші для вибору розташування стрілки 

виносного розміру отвору (рис. 6.34). 
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Рис. 6.34. Створення розміру отвору 

• Перемістіть курсор, щоб визначити положення винесення і розміру для 

виносного розміру отвору (рис. 6.35). Клацніть лівою кнопкою миші, щоб 

завершити нанесення розміру. 

 

Рис. 6.35. Створення розміру отвору 

Тепер креслення повинно виглядати так само, як і Лист:2 раніше відкри-

того файлу hinge.idw. Перед тим як продовжити роботу із частково завершеним 

кресленням збірки, це креслення слід зберегти. 

•  При активному створеному кресленні в меню додатка клацніть команду 

Сохранить как.  

• Уведіть ім'я креслення в поле Имя файла діалогового вікна "Сохранить 

как". 

• Натисніть кнопку Сохранить. За замовчуванням креслення зберігається 

у форматі креслення Inventor IDW. 

При спільній роботі з користувачами Autocad або при необхідності відп-

равлення креслень таким користувачам слід розглянути можливість збере-

ження креслення у форматі DWG. 

• У меню додатка виберіть команду Закрыть все. 
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10. Відкриття креслення збірки 

У наступній частині цього практикуму у креслення збірки буде доданий 

список деталей, номера позицій і примітки. Створення і розміщення іменованих 

видів збірок і розмірів здійснюється аналогічним образом, як було пророблено 

раніше. Ці операції не розглядаються повторно. 

У меню додатка клацніть команду Открыть. 

• У діалоговому вікні виберіть файл Cylinder Clamp.idw і натисніть кнопку 

Открыть. 

Відкриється креслення на одному аркуші, що містить три ортогональні 

види і один ізометричний вид збірки хомута циліндра, яка використовувалася у 

практикумах 3 та 4 (рис. 6.36). 

 

Рис. 6.36. Креслення збірки хомута циліндра 

Креслення збірок часто містять нумеровані списки компонентних дета-

лей разом з відповідними номерами позицій, що ідентифікують кожну деталь. 

На наступних етапах буде вставлений список деталей і відповідні номери пози-

цій. 

11. Вставка списку деталей 

• На вкладці Пояснение панелі Таблица клацніть елемент Список дета-

лей . 

• Відкриється діалогове вікно "Список деталей" на етапі вибору виду. На-

ведіть курсор на ізометричний вид збірки. Клацанням лівої кнопки миші 

виберіть вид, коли він буде виділений червоною пунктирною границею 

(рис. 6.37). 
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Рис. 6.37. Вибір ізометричного виду збірки 

• У діалоговому вікні "Список деталей" виберіть елемент Только детали 

зі списку, що розкривається, Вид спецификации в області Параметры и 

свойства спецификации. 

• Натисніть кнопку ОК у діалоговому вікні "Спецификация". 

Біля курсору з'явиться прямокутник, що відповідає розміру списку дета-

лей (рис. 6.38). 

 

Рис. 6.38. Створення списку деталей 

Тепер список деталей можна перемістити в потрібне положення на ар-

куші креслення. 

• Перемістіть список деталей таким чином, щоб він був вирівняний по вер-

хньому лівому краю рамки креслення. 

Зверніть увагу на те, що при наведенні курсору на рамку креслення з'яв-

ляється значок, що вказує на крапку сполучення списку деталей (рис. 5.39). 
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Рис. 6.39. Сполучення списку деталей із кресленням 

• Клацніть лівою кнопкою миші, щоб прийняти позицію списку деталей на 

аркуші креслення (рис. 6.40). 

 

Рис. 6.40. Вставка списку деталей до аркушу креслення 

Кожному елементу збірки привласнюється порядковий номер елемента в 

списку деталей. Тепер додамо номера позицій, що використовують дані номери 

елементів. 

12. Додавання номерів позицій 

• Виберіть на стрічці вкладку "Пояснение" ► панель "Таблица" і клацніть 

меню в розділі Номер позиции . 
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• У меню, що розкривається, виберіть параметр Автонумерация позиций 

. 

• Наведіть курсор на ізометричний вид збірки. Клацанням лівої кнопки 

миші виберіть вид, коли він буде виділений червоною пунктирною гра-

ницею. 

•  Для вибору окремих компонентів нумерації позицій використовуйте ко-

манду Номер позиции. Для виконання даної вправи виберіть усі компо-

ненти виду. Клацніть у лівому верхньому куті геометрії виду і перемістіть 

покажчик миші вниз і вправо. Рожевий прямокутник повинен охоплю-

вати всю геометрію виду (рис. 6.41). 

 

Рис. 6.41. Вибір всіх елементів виду 

• Відпустите кнопку миші, щоб вибрати всю геометрію виду (рис. 6.42). 

 

Рис. 6.42. Вибрана геометрія виду 
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• У діалоговому вікні "Автонумерация позиций" виберіть параметр Во-

круг в області Размещение. 

• У поле Отступ діалогового вікна "Автонумерация позиций" уведіть 

значення 5 мм. 

• В області Размещение діалогового вікна "Автонумерация позиций" на-

тисніть кнопку Выбор размещения . 

• Перемістіть курсор на аркуш креслення. При переміщенні курсору но-

мера позицій розташовуються ближче або далі від центру виду. Вертика-

льні рядки переміщаються відповідно до положення курсору по горизон-

талі щодо центру виду. Горизонтальні рядки переміщаються відповідно 

до положення курсору по вертикалі щодо центру виду. На рис. 5.43 пока-

зано чотири можливі положення номерів позицій при використанні пара-

метра Вокруг. 

 

Рис. 6.43. Можливі положення номерів позицій при використанні параметра 

Вокруг 

• Перемістіть курсор у положення, яке найбільше точно відповідає зобра-

женню в правому нижньому куті рис. 6.43. Коли відстань між номерами 

позицій стане схожою, натисніть кнопку миші, щоб відобразити стрілки 

номерів позицій. 

•  Для прийняття і розміщення номерів позицій і стрілок натисніть кнопку 

ОК у діалоговому вікні "Автонумерация позиций". 

13. Настроювання номерів позицій і виносок номерів позицій 
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Рис. 6.44. Настроювання номерів позицій і виносок номерів позицій 

 

Після автоматичного розміщення великої кількості номерів позицій, мо-

жливо буде потрібно перемістити один або кілька номерів позицій або виносок. 

У цьому випадку виноска номера позиції 1 (ідентифікує базовий елемент) 

без необхідності перетинає циліндр. Після виконання наступних дій будуть пе-

реміщені номер позиції і стрілка виноски. 

• Наведіть покажчик миші на номер позиції 1. Номер позиції і виноска ви-

діляються, а в центрі номера позиції з'являється зелена ручка редагу-

вання. 

• Перемістіть курсор на зелену ручку редагування. Коли поруч із курсором 

з'явиться символ переміщення, перетягніть номер позиції вниз у напря-

мку до номера позиції 7 (рис. 6.45). 

• Повільно перетягніть його через номер позиції 7 і далі вниз. 

При переміщенні вниз з'явиться вертикальна пунктирна лінія, що вказує 

на вирівнювання положення номера позиції, що перетаскується, щодо номера 

позиції 7. 

• Відпустіть кнопку миші, щоб прийняти нове положення номера позиції, 

аналогічне показаному на рис. 6.46. 
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Рис. 6.45. Переміщення номерів по-

зицій та виносок 

 

Рис. 6.46. Встановлення нового поло-

ження номера позиції 1 

 

 

Потім слід виконати настроювання положення стрілки виноски. 

14. Настроювання стрілки виноски 

Тепер, коли номер позиції перебуває в кращому положенні, стрілка вино-

ски буде переміщена в положення біля номера позиції. 

• Наведіть курсор на ручку редагування, розташовану на вістрі стрілки ви-

несення номера позиції 1 (рис. 6.47). 
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Рис. 6.47. Редагування стрілки виноски 

• Коли поруч із курсором з'явиться символ переміщення, натисніть кнопку 

миші і перетягніть кінець стрілки у кут базового елемента, найближчий 

до номера позиції (рис. 5.48). 

 

Рис. 6.48. Переміщення стрілки виноски 

• Після того, як будуть виділені відрізки, що представляють нижній край і 

сторону базового елемента, а поруч із курсором з'явиться значок крапки 

сполучення, відпустіть кнопку миші, щоб вибрати нове положення кінця 

стрілки. 

15. Розміщення приміток 

Будь-яке креслення містить текст і пояснення. Цей текст може бути при-

кріплений до геометрії креслення за допомогою винесення зі стрілкою або пе-

ребувати в спеціальній області основного напису або таблиці редакцій. Він 

може являти собою довгий список приміток. 

Для розміщення тексту виконайте наступні дії: 
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• Виберіть на стрічці вкладку «Пояснение» ► панель «Текст» ► «Текст» 

. 

• Для розміщення тексту на кресленні необхідно вказати розташування і 

приблизний первісний розмір області, який буде зайнято блоком тексту. 

Перемістіть курсор у порожню область над основним написом. Перетяг-

ніть прямокутник, як показано на рис. 6.49. 

 

Рис. 6.49. Додавання блоку тексту до креслення 

Для менших об'ємів тексту первісний прямокутник буде менше. Розмір 

границі тексту можна відкоригувати в будь-який час після розміщення, тому не 

потрібно точно вказувати розмір. 

При відпусканні кнопки миші з'являється діалогове вікно "Формат тек-

ста". Крім ряду параметрів форматування тексту це діалогове вікно містить ве-

лике поле для введення тексту, розташоване уздовж нижньої частини діалого-

вого вікна. Для багатьох загальних приміток можна прийняти параметри фор-

матування тексту за замовчуванням (зазначені в активному стилі креслення). 

• Уведіть текст у дане поле введення. Уведіть ПРИМЕЧАНИЯ:, потім на-

тисніть клавішу Enter і введіть 1. Це примітка. Натисніть клавішу Enter 

ще раз і введіть 2. Це інша примітка. 

• Натисніть кнопку ОК, щоб розмістити введений текст у поле для вве-

дення тексту на аркуші креслення в області, що визначена прямокутни-

ком (рис. 6.50). 
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Рис. 6.50. Розміщення введеного тексту 

• Щоб перервати виконання команди Текст, виберіть іншу команду або на-

тисніть клавішу Esc. 

• Клацніть по вставленому тексту (рис. 6.51). 

 

Рис. 6.51. Виділення тексту 

Текст виділяється, і відображаються ручки для редагування (зелені кру-

жки). Можна перетягнути весь блок тексту на нове місце або навести курсор на 

одну з восьми ручок для редагування, щоб змінити розмір границь цього блоку 

тексту. 

• Виберіть текст, натисніть праву кнопку миші, а потім у контекстному 

меню виберіть команду Редактировать текст. Відкриється діалогове ві-

кно "Формат текста" з виділеним текстом у полі введення. Можна виді-

лити окремі слова і застосувати форматування (напівжирний, курсив, пі-

дкреслення) або змінити шрифт або розмір. 

•  Для збереження креслення Хомут циліндра натисніть кнопку Сохра-

нить. 
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Після натискання кнопки Сохранить може відобразитися діалогове вікно 

"Сохранить" з наступним запитом: "Сохранить изменения в Cylinder 

Clamp.idw и связанных с ним файлах?" Користувач може нажати кнопку Да 

для всех і зберегти всі зв'язані зі збіркою файли або нажати кнопку Нет для 

всех, якщо збереження не потрібно. Щоб зберегти тільки файли, змінені в да-

ному практикумі, і закрити діалогове вікно, натисніть кнопку ОК. 

 

ВИСНОВКИ 

 

 
Рис. 6.52. Завершені креслення 

 

Середовище створення креслень Autodesk Inventor містить безліч команд, 

більшість із яких не були розглянуті в даному практикумі. Знання про викори-

стання основних інструментів створення базових креслень формують основу 

для застосування інших команд. У даному практикумі були розглянуті наступні 

основні процедури: 

• Створення проекційних видів і перетинів; 

• Нанесення основних розмірів; 

• Розміщення списку деталей; 

• Розміщення і редагування номерів позицій; 

• Розміщення основних приміток. 
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Комп’ютерний практикум №7. 

Модальний аналіз і аналіз напруг деталі 

 

Мета та завдання практикуму 

Метою даного практикуму є отримання навичок роботи з операціями мо-

делювання у Autodesk Inventor: модальним аналізом деталі і параметричним 

структурним статичним аналізом деталі. 

У комп’ютерному практикумі розглядається процес визначення й вико-

нання структурного частотного (модального) аналізу деталі. У процесі моделю-

вання створюються частоти власних коливань (характеристичні значення) і ві-

дповідні форми коливань, які будуть розглянуті й інтерпретовані наприкінці 

даного комп’ютерного практикуму. 

Друга операція моделювання є параметричним дослідженням цієї ж мо-

делі. У ході параметричних досліджень параметри проекту змінюються з метою 

відновлення його геометрії й оцінки впливу різних конфігурацій на проект. 

Буде виконаний структурний статичний аналіз із метою мінімізації ваги моделі. 

 

 

Рис. 7.1. Модальний аналіз 

Розглядаються наступні теми: 

• Створення моделювання для модального аналізу; 

• Перевизначення матеріалу моделі й заміна його іншим матеріалом; 

• Визначення залежностей; 

• Запуск моделювання; 

• Перегляд і інтерпретація результатів. 

 

Регламент часу: 2 академічні години. 

 



САПР У ПРИЛАДОБУДУВАННІ 

 

141 

Використання учбових файлів: Pivotbracket.ipt (необхідні файли дода-

ються окремо). 

 

Необхідні умови 

✓ Знання процедури створення активного проекту і принципів пере-

міщення у робочому просторі з використанням різних інструментів 

перегляду, а також вміння виконувати спільні завдання моделю-

вання, наприклад створення ескізу і видавлювання. 

✓ Успішне виконання та захист практикумів №1, 2, 3, 4, 5 та 6. 

✓ Розуміння основ процесу створення технічних креслень і галузевих 

стандартів, наприклад ГОСТ, ДСТУ, ЄСКД і т.д. 

✓ На вкладці Инструменты панелі Параметры клацніть елемент 

Параметры приложения. У діалоговому вікні "Параметры при-

ложения" перейдіть на вкладку Чертежи і зніміть прапорець Реда-

ктировать размеры при нанесении. 

 

Завдання для виконання 

 

1. Відкриття моделі для модального аналізу 

Почнемо з моделювання модального аналізу. 

• Виберіть на панелі "Швидкий доступ" команду Открыть. 

• Виберіть модель деталі з іменем Pivotbracket.ipt. 

• Натисніть Открыть. 

 

2. Вхід у середовище аналізу напруги 

Середовище аналізу напруги є однією із безлічі середовищ Inventor, які 

дозволяють виконувати відносно моделі ряд спеціальних дій. У цьому випадку 

це середовище включає команди для виконання аналізу напруг у деталях і збі-

рках. 

Щоб увійти в середовище аналізу напруги й почати моделювання вико-

найте наступні дії: 

• Виберіть вкладку Среды на панелі інструментів стрічки. Відкриється 

список доступних середовищ. 

• Запустіть команду середовища Анализ напряжений . 

• Виберіть команду Создать моделирование . 



САПР У ПРИЛАДОБУДУВАННІ 

 

142 

• Відкриється діалогове вікно "Создать новое моделирование". Укажіть 

ім’я: Модальный анализ. 

• На вкладці Тип моделирования виберіть Модальный анализ. 

• Не змінюючи інші настроювання, натисніть ОК. Почнеться процес но-

вого моделювання, а браузер заповниться папками, які мають відношення 

до аналізу напруги (рис. 7.2). 

 

 
Рис. 7.2. Вигляд браузера після початку аналізу 

 

3. Призначення матеріалу 

Для будь-якого компонента, який необхідно проаналізувати, перевірте 

матеріал і переконаєтеся в тому, що він визначений. Деякі матеріали Inventor у 

первісному виді не можуть бути використані при моделюванні. До їхнього ви-

користання в моделюванні слід внести зміни в їхні властивості. При викорис-

танні некоректно призначеного матеріалу відображається відповідне повідом-

лення. Змініть властивості такого матеріалу або виберіть інший матеріал. 

У різних моделюваннях можна використовувати різні матеріали, а згодом 

порівняти результати у звіті. 

Призначення іншого матеріалу: 

• На панелі Материал стрічки клацніть Назначить материал . 

• Клацніть стовпець Переопределить материал для розкриття списку 

(рис. 7.3). 

• Виберіть Алюминий-6061. 

• Натисніть кнопку ОК. 
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Рис. 7.3. Призначення матеріалів 

 

Використовуйте редактор стилів і стандартів, щоб змінити матеріали, 

якщо вони визначені не повністю. До редактора можна одержати доступ з ниж-

нього лівого кута діалогового вікна "Назначить материалы". 

 

4. Накладення залежностей 

Тепер до внутрішньої циліндричної поверхні додамо граничні умови й 

накладемо одну залежність. 

Накладення залежності: 

• На панелі Зависимости стрічки виберіть команду Зависимость фикса-

ции. Відкриється закріплене діалогове вікно. 

• Виберіть іншу грань, як показано на рис. 7.4. 

 
Рис. 7.4. Накладення залежності на грань 

 

• Натисніть ОК. 

Тепер до даної грані моделі застосовується залежність. У папці залежно-

стей браузера з'явиться вузол, з інформацією про дану залежність. 
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5. Попередній перегляд сітки 

Перед початком моделювання можна виконати перегляд сітки. 

• На панелі стрічки Подготовка натисніть Вид сети (рис. 7.5). 

За допомогою цієї команди виконується перемикання між видом моделі 

й видом сітки. 

• Для повернення до моделі натисніть Вид сети ще раз. 

 

Рис. 7.5. Попередній перегляд сітки 
 

6. Запуск моделювання 

Тепер запустимо моделювання. 

На панелі Расчет виберіть команду Моделировать , при цьому від-

криється діалогове вікно "Моделирование" (рис. 7.6). 

Натисніть стрілочки у правому нижньому куті діалогового вікна для пе-

регляду повідомлень. Для відображення ходу виконання моделювання натис-

ніть Выполнить. Дочекайтеся завершення моделювання. 
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Рис. 7.6. Діалогове вікно моделювання 

 

 

7. Перегляд результатів 

Після завершення моделювання папка Результаты заповнюється резуль-

татами різного типу. У графічній області відображається затінений графік пер-

шої форми коливань. 

У браузері під розділом Результаты й вузлом Модальная частота, пе-

реконайтеся, що перша форма коливань (F1) має відповідну галочку, що вказує 

про її розміщення. Є вузли для форм коливань, що відповідають кожній власній 

частоті коливань. Колірний графік показує відносні значення зсуву (рис. 7.7). 

Одиниці виміру недоступні, тому що значення форми моделі є відносними (у 

цій крапці немає фактичного фізичного значення). 

Тепер можна виконати завдання наступної обробки за допомогою команд 

"Отображение", розташованих на стрічці. Команди описані в довідці. 
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Рис. 7.7. Перегляд результатів 

 

Для наступної обробки результатів структурного частотного моделю-

вання в списку браузера відображаються власні частоти. Двічі клацніть по будь-

якому вузлу, щоб відобразити відповідний 3D графік форми коливань. 

• Виконайте анімацію результатів за допомогою команди Анимация 

 на панелі Результат на стрічці. 

• Під час відтворення анімації натисніть команду Орбита, наявну в інстру-

ментах навігації збоку від графічного вікна. При русі графіки по орбіті 

відтворення анімації триває. 

На рис. 7.8 ілюструється рама з анімації режиму F3. 
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Рис. 7.8. Рама з анімації режиму F3 

• Натисніть кнопку ОК. 

• У списку власних частот браузера Результаты двічі клацніть результати 

для форми F3, щоб відобразити дану форму (рис. 7.9). 

 
Рис. 7.9. Результати для форми F3 
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8. Параметричний статичний аналіз 

 
Рис. 7.10. Параметричний статичний аналіз 

Друге моделювання є параметричним дослідженням цієї ж моделі. У ході 

параметричних досліджень змінюються параметри моделі з метою відновлення 

геометрії проекту й оцінки впливу на проект різних конфігурацій. Метою цього 

структурного статичного аналізу є мінімізація ваги моделі. 

 

9. Копіювання моделювання 

Створимо копію першого навчального моделювання й відредагуємо її для 

проведення другого аналізу. 

• У браузері клацніть правою кнопкою миші вузол Моделирование (Мо-

дальный анализ) і виберіть Копировать моделирование. Копія даного 

моделювання додається у браузер і стає активним моделюванням. 

Відредагуємо властивості моделювання, щоб задати параметри аналізу па-

раметричних розмірів. 

• Клацніть правою кнопкою миші знову створений вузол Моделирова-

ние:2 й оберіть Редактировать свойства моделирования. 

• Змініть ім'я на Параметрическое. 
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• Використовуючи список, що розкривається, змініть Мету проектування 

на Параметрический размер. 

• Установіть тип моделювання: Статический анализ. 

• Натисніть ОК. 

 

10.  Створення параметричної геометрії 

Створимо діапазон геометричних конфігурацій, пов'язаних з товщиною 

моделі, щоб спростити процес оптимізації ваги. Додавання параметрів у пара-

метричну таблицю є обов'язковим. 

10.1. Додавання параметрів у параметричну таблицю 

• На панелі "Управление" клацніть "Параметрическая таблица" . 

• У браузері клацніть правою кнопкою миші вузол деталі під вузлом Пара-

метрическое, а потім виберіть Показать параметры. 

• У діалоговому вікні "Выбрать параметр" установіть прапорець ліворуч 

від параметра з іменем d2, 12 мм. 

• Натисніть ОК. 

Після ідентифікації параметра, який планується використовувати, необ-

хідно визначити діапазон цього параметра й створити відповідні геометричні 

конфігурації. 

10.2. Визначення діапазону параметра 

• У комірці Значение для параметра Выдавливание1 d2 уведіть діапазон 

6–12. Значення повинні розташовуватися у порядку зростання. 

• Для прийняття цих значень натисніть клавішу ENTER. Тепер, якщо кла-

цнути у поле Значение, то з'явиться значення 6-12:3. Воно вказує, що в 

цьому діапазоні є три значення. Вони рівномірно розподілені між першим 

і останнім числом. Отже, ці значення - 6, 9 і 12. 

Число після двокрапки визначає додаткові необхідні конфігурації, крім 

базової конфігурації. Основна конфігурація - це 12 мм, а дві додаткові - це 6 

мм і 9 мм. 

Після введення діапазону параметра можна створити різні конфігурації 

на основі значень із цього діапазону. 

10.3. Створення конфігурацій 

• Клацніть правою кнопкою миші рядок таблиці параметрів і виберіть 

пункт Создать все конфигурации. Запускається процес створення мо-

делі. 
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• Після завершення повторного створення моделі перемістіть повзунка, 

щоб побачити різні створені форми (рис. 7.11). 

  

Рис. 7.11. Різні створені моделі 

 

11.  Додавання критеріїв оптимізації 

Слід пам’ятати, що метою цього моделювання є мінімізація ваги. Опти-

мізуємо моделювання за допомогою діапазону геометричних конфігурацій, 

створеного раніше, з використанням критерію помилки "Предела текучести". 

11.1. Накладення залежностей проекту 

• У розділі Зависимости проектирования параметричної таблиці наве-

діть курсор на порожній рядок, клацніть правою кнопкою миші й вибе-

ріть пункт Добавить зависимость проекта. 

• У діалоговому вікні "Выбрать ограничение проекта" виберіть Масса й 

натисніть ОК. 

• Повторіть крок 1. 

• У діалоговому вікні "Выбрать ограничение проекта" виберіть Напря-

жение по Мизесу. Переконайтеся, що значення поля Выбор геометрии 

рівно Вся геометрия. 

• Натисніть ОК. 

11.2. Уведіть значення Предел й Коэфф. запаса прочности. 
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• У рядку Напряжение по Мизесу клацніть комірку Тип зависимости й 

виберіть зі списку, що розкривається, Верхний предел. 

• У поле Предел введіть 20. 

• У поле Коэфф. запаса прочности введіть 1,5. 

 

12. Додавання навантажень. 

Тепер додамо навантаження на конструкцію. 

• Запустіть команду Сила з панелі Нагрузки на стрічці. Відкриється діа-

логове вікно Сила. 

• Виберіть іншу грань, як показано на рис. 7.12. 

 
Рис. 7.12. Вибір грані для визначення навантаження 

• Уведіть для параметра Величина значення 200 Н. 

• Натисніть ОК. 

 

13. Настроювання збіжності 

Програма автоматично виконує уточнення деталей ("H"/"P"). У цьому ви-

падку потрібно додати ітерації уточнення типу "H". Уточнення типу "H" збіль-

шує число елементів сітки в тих областях, де необхідно поліпшити результати. 

Уточнення типу "P" збільшує ступінь полінома обраних елементів в областях 

високих напруг, щоб підвищити точність результатів. 

• На панелі Подготовка натисніть Параметры сходимости . 

• Для параметра Максимальное число циклов уточнения вкажіть зна-

чення 1. 

• Натисніть ОК. 

 

14. Запуск моделювання 
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Тепер виконаємо моделювання. Для запуску моделювання використову-

ється команда Моделировать на панелі стрічки або в контекстному меню вузла 

моделювання. 

• Виберіть команду Моделировать, щоб відкрити діалогове вікно "Моде-

лировать". 

• Натисніть кнопку Выполнить. Буде показаний стан процесу моделю-

вання. Дочекайтеся завершення моделювання. 

• Після завершення моделювання за замовчуванням відображається графік 

напруги по фон Мізесу (рис. 7.13). 

• На панелі Отображение натисніть Масштаб корректирования смеще-

ния  і в списку, що розкривається, виберіть Рабочий. 

 

Рис. 7.13. Графік напруги по фон Мізесу 

 

15.  Перегляд результатів 

Після завершення моделювання в графічній області відображається ко-

льоровий тривимірний графік, і можна побачити, що папка Результат запов-

нена. Тепер можна оцінити результати за допомогою таблиці проектування й 

графіків 3D і XY, доступних для наступної обробки. 

15.1. Оптимізація моделі 
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Спочатку виконаємо оптимізацію маси за допомогою таблиці проекту, за-

повненої при виконанні попередніх кроків. Потім розглянемо графіки 3D і XY, 

щоб зрозуміти поведінку моделі при заданих граничних умовах. 

Наша мета - мінімізація маси моделі з урахуванням параметричних роз-

мірів і залежностей напруги. 

• Якщо параметрична таблиця була закрита, відкрийте її знову, вибравши 

команду Параметрическая таблица. 

• Для завдання залежності маси проекту клацніть у комірці Тип зависи-

мости й у списку, що розкривається, виберіть Минимизировать. 

Параметричні значення змінюються, демонструючи конфігурацію з най-

меншою масою, відповідною до зазначених залежностей. У цьому випадку ви-

хідне значення ширини профілю становить 12 мм, а оптимізоване значення рі-

вне 9 мм, що, у свою чергу, зменшує масу моделі. 

Зверніть увагу на значення результату для максимальної напруги по 

Мізесу. Перед цим значенням є кружок зеленого кольору. Це свідчить про те, 

що значення залежності проекту перебуває в діапазоні запасу міцності. 

Перемістіть повзунка для параметра Выдавливание1 до значення 6. Пі-

сля відновлення таблиці можна буде побачити, що залежність проекту Значе-

ние результата тепер виходить за межі запасу міцності. Цьому значенню пере-

дує червоний квадрат, що вказує на те, що значення залежності проекту пере-

вищило запас міцності. Поверніть значення параметра назад на 9. 

15.2. Перегляд і анімація графіків 3D 

Тепер по завершенню обробки можна перейти до наступних завдань, ре-

алізованих за допомогою команд панелі "Отображение", для плавного тону-

вання, контурних графіків і т.д. Ці команди описані в довідці. 

• На панелі "Результат" виберіть Анимация. 

• У діалоговому вікні "Анимация" виберіть команду Відтворення . Ко-

льори на графіку напруги по фон Мізесу змінюються з урахуванням кра-

пки застосування навантаження. Для перегляду змін у деформації зупи-

ніть анімацію, виберіть команду Корректировка x1 зі списку Отображе-

ние корректировки сдвига  і повторно запустіть анімацію. 

Для наступної обробки результатів двічі клацніть результат у браузері, 

щоб цей результат відобразився в графічній області. Потім виберіть необхідну 

команду "Отображение". 

15.3. Перегляд графіків XY 

На графіках XY показаний підсумковий компонент у діапазоні значень 

параметра. 
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Для перегляду графіка XY клацніть правою кнопкою рядок параметра в 

параметричній таблиці й виберіть График XY (рис. 7.14). 

 

 
Рис. 7.14. Перегляд графіку XY 

 

У цьому випадку наведений вище графік XY відбиває результати розра-

хунків напруги залежно від параметричних конфігурацій. 

 

ВИСНОВКИ 

 
Рис. 7.15. Модальний аналіз 

У першій частині комп’ютерного практикуму по аналізу напруг деталі 

були вивчені наступні теми: 

✓ Створення моделювання для модального аналізу. 

✓ Перевизначення матеріалу моделі, його заміна іншим матеріалом. 

✓ Визначення залежностей. 

✓ Запуск моделювання. 

✓ Перегляд і інтерпретація результатів. 

 



САПР У ПРИЛАДОБУДУВАННІ 

 

155 

 
Рис. 7.16. Аналіз напруг деталі 

 

У цій останній частині комп’ютерного практикуму по аналізу напруг де-

талі були вивчені наступні теми: 

✓ Копіювання моделювання 

✓ Зміна властивостей моделювання з метою зміни типу моделювання. 

✓ Створення конфігурацій параметричних розмірів геометрії. 

✓ Використання параметрів аналізу для оцінки можливостей поліп-

шення вагових характеристик моделей. 

✓ Зміна залежностей проекту й перегляд результатів з урахуванням 

цих змін. 
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ДОДАТОК А. СИСТЕМА РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

ПРОТОКОЛУ 

 

Система рейтингових балів: 

▪ "відмінно", повне виконання всіх завдань практикуму,  вільне володіння 

матеріалом, підготовка та оформлення за вимогами протоколу практи-

куму  – 10-9 балів; 

▪ "добре", повне виконання всіх завдань практикуму, володіння матеріалом 

на високому рівні, підготовка та оформлення за вимогами протоколу 

практикуму –  8-7 балів; 

▪ "задовільно", виконання майже всіх завдань практикуму, володіння ма-

теріалом на задовільному рівні, підготовка та оформлення за вимогами 

протоколу практикуму  –   3-6 балів; 

▪ присутність на практикумі –    2 бали; 

▪ відсутність на практикумі –     –2 бали. 

 

Вимоги до оформлення протоколу практикуму: 

▪ оформлення згідно ДСТУ 3008-95, або методичних вказівок до виконання 

дипломних робіт; 

▪ наявність наступних розділів: титульний аркуш (див. Додаток Б), тема, 

мета та завдання практикуму, хід виконання (скріншот результатів вико-

нання), висновки. 

 

Файли, необхідні для виконання практикуму: на сайті кафедри НАЕПС 

(http:/ivstem.kpi.ua) у розділі Завантаження ⇒ Дисципліни 

 

  

http://ivstem.kpi.ua/
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ДОДАТОК Б. ПРИКЛАД ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ ПРАКТИКУМУ 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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