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Комп’ютерний практикум №1  

«Залежності в ескізах» 

 

1.1 Мета та завдання практикуму 

Використовуються наступні учбові файли  

Регламент часу – 1 академічна година. 

Мета роботи – розгляд впливу геометричних та розмірних залежностей 

на простий ескіз. Застосування залежностей в ескізі для ефективної роботи з 

«Компас- 3D» 

Задачі роботи:  

• Застосування залежностей. 

• Установлення зв’язків між геометрією. 

• Перегляд та 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, тощо.  

1.2 Початок роботи 

1. Відкрийте файл зразка  

2. Клацніть правою кнопкою 

миші у браузері «Дерево модели» 

елемент Эскиз 1,  та оберіть пункт 

Редактирорование.  
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Перетаскування геометрії  

1) Оберіть крайнюю 

верхнюю точку на ескізі. 

2) Утримуючи 

натиснутою ліву кнопку миші, 

потяніть крапку, збільшуючи 

відповідно розміри лінійних 

сегментів. 

3) Відпустіть кнопку у потрібному положенні.   

Перетаскування всього геометричного об’єкту 

1) Перемістіть курсор миші вправо під геометрію ескізу. 

2) Клацніть та розтягніть границі рамки вибору навколо об’єкту. 

Відпустіть кнопку, щоб виділити фігуру. 

3) Перемістіть курсор до однієї з 

ліній. 

4) Виділіть її, та утримуючи 

натиснутою кнопку миші, перемістіть. В 

обраному місці відпустіть кнопку. 

Обрана фігура переміщується без зміни кутових та лінійних розмірів.  

Щоб скасувати виділення клацніть в будь-якому пустому місці 

графічного вікна.  
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Поворот лінії ескізу 

Для повороту оберіть верхню лінію ескізу. 

1) На  панелі інструментів натисніть меню «Редактирование», далі 

натисніть «Поворот» .  

2)  В якості центральної крапки оберіть крайню ліву точку відрізку, а 

кінцеву відповідно інший кінець відрізку.  

3) Поверніть обраний відрізок на необхідний кут.  

4) Клацніть, щоб вибрати кут повороту. 

Після проведення даної операції, всі розміри 

даного контуру відповідно змінюються. 

 

Накладення залежностей горизонтальності 

У наборі «Параметризация» 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 та Y. 

1. Виберіть команду «Горизонтальність» з меню «Параметризация».  

2. Оберіть верхню лінію ескізу. 

 

Накладення залежності перпендикулярності 

1. В цьому ж меню натисніть кнопку  та 

розкрийте випадаючий список. Оберіть 

команду «Перпендикулярность». 

2. Виберіть 2 не перпендикулярні відрізки.  

Після виконання операції відрізки стануть 

перпендикулярними.  
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Застосування розміру 

Використовуйте команду «Авторазмер» у середовищі побудови ескізу, 

для застосування лінійних та кутових розмірів. 

1.  Для нанесення розмірів на панелі інструментів виберіть вкладку 

«Размеры» → «Авторазмер». 

2. Виберіть саму праву лінію ескізу. 

3. Виберіть нижню лінію. 

4. Виберіть позицію розміру та 

клацніть кнопкою миші.  

5. При використанні даної команди 

виводиться контекстне меню, в 

якому можна встановити необхідне значення розміру, після чого 

обраний відрізок зміниться на вказану величину.  

6. Для редагування розмірів клацніть 

правою кнопкою миші та оберть пункт 

«Редактиирование». Після чого ві можете змінити 

як значення розміру, так і стиль стрілок та 

розміщення напису.  

 

 

Висновки  

У цьому практикумі були розглянуті наступні питання:  

§ Різні способи поведінки недостатньо певної геометрії при 

динамічному переміщенні.  

§ Накладення різних геометричних залежностей, наприклад 

горизонтальності, перпендикулярності і паралельності. 

 § Застосування розмірних залежностей. 

 § Вплив залежностей на геометричні розміри і розташування.  
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СИСТЕМА РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ ТА ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ 

Система рейтингових балів 

§ "відмінно", повне виконання всіх завдань практикуму, вільне 

володіння матеріалом, підготовка та оформлення за вимогами протоколу 

практикуму – 5 балів;  

§ "добре", повне виконання всіх завдань практикуму, володіння 

матеріалом на високому рівні, підготовка та оформлення за вимогами 

протоколу практикуму – 4 балів;  

§ "задовільно", виконання майже всіх завдань практикуму, володіння 

матеріалом на задовільному рівні, підготовка та оформлення за вимогами 

протоколу практикуму – 3 балів;  

§ присутність на практикумі – 2 бали;  

§ відсутність на практикумі – –2 бали. 

 

Вимоги до оформлення протоколу 

§ оформлення згідно ДСТУ 3008-95, або методичних вказівок до 

виконання дипломних робіт;  

§ наявність наступних розділів: титульний аркуш, тема та завдання 

практикуму, хід виконання (скріншот результатів виконання), висновки. 


