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Комп’ютерний практикум №2 

«Безпосереднє маніпулювання» 

Мета та задачі практикуму  

Мета роботи – розвиток навичок використання безпосереднього 

маніпулювання для робот 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.  

• Створення ескізу за допомогою міні-панелі інструментів.  

• Визначення відмінностей між графічною виставою з'єднань, 

вирізів і перетинань.  

• Створення сполучення ребра.  

• Формування різьбового отвору.  

• Обертання існуючої грані 

Необхідні умови: 

➢ Знання процедури створення активного проекту й принципів 

переміщення в робочому просторі з використанням різних 

інструментів перегляду. 

➢ За додатковою інформацією звертайтесь в розділ «Справка». 
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Відкриття файлу ескізного контуру 

1. На стрічці оберіть вкладку Файл → Открыть. 

2. Для відкриття оберіть файл Практикум_2. 

3. З’явиться вихідне зображення ескізного контуру. Якщо 

орієнтація ескізу відрізняється від зображеної натисніть кнопку 

  «Ориентация», та оберіть команду «Нормально к» 

 

Розгляньте браузер моделі в лівій частині екрану. В ньому показані 

конструктивні осі а також площини, що полегшує процес моделювання. В 

даному браузері відображаються як частини так і окремі елементи деталі. 

При наведенні курсору на елементи в графічному вікні вони виділяються у 

браузері. 

Елементи початку координат по замовчуванню відображуються в 

графічному полі. Видимість можна відключити використовуючи кнопку 

 «Скрыть все объекты», де зі списку обрати необхідні елементи для 

відображення.  
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Обертання ескізного контуру 

Створити елемент обертання можна шляхом повороту ескізного 

контуру навколо осі в кутовому діапазоні від нуля до 360.̊ Вісь обертання 

може бути частиною контуру або розташовуватись поза ним. Контур і вісь 

мають бути компланарними.  

1. Команду «Вращение» можна викликати двома способами:  

• вкладка «Операции» → «Операция» → інструмент 

«Вращение» 

• на панелі інструментів в правій часині вікна в пункті 

«Редактирование детали» обрати команду « Выдавливание» 

, де після протяжного натиску відкриється випадаючий 

список, з якого обираємо команду «Вращение» . 

Після виклику команди в нижній часнині графічного вікна 

відкривається «Панель свойств». В цьому вікні вказуються всі необхідні 

умови для створення елементу обертання. 

2. Зверніть увагу, хоча й існуючий ескіз є єдиним у файлі деталі, він 

не обирається автоматично. Але після вибору необхідного контуру 

програма автоматично побудує вам попередній вигляд майбутньої 

деталі.  
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НЮАНС: При побудові елементу обертання можлива помилка 

побудови деталі тороїдного типу. Це пояснюється тим, що за 

замовчуванням, якщо контур виконано одним типом ліній, програма обирає 

тип елементу – тороїд. Щоб уникнути таких ускладнень, та додатково не 

обирати вісь обертання необхідно при 

побудові ескізу визначити вісь 

обертання відповідно позначивши її 

типом «Осевая» ( на рис. лінія виділена 

жовтим кольором). 

  

3. Обравши направлення та кутовий діапазон побудови, завершуємо 

операцію натиснувши CTRL+ENTER, або скориставшись кнопкою 

. 

4. Після виконання даної операції в браузері моделі додався елемент 

«Операция вращения 1».  Обираючи елементи в браузері моделі 

вони відповідно виділяються в графічному вікні. Це зручний спосіб 

для знаходження елементів складної моделі або збірки. 

 

Створення зміщеної площини 

Далі створюємо робочу площину XY, як основу нового ескізу. 

1. На командній стрічці 

оберіть вкладку «Операции» → 

«Плоскость» → «Смещенная».  

2. Оберіть площину XY, як 

базову, від якої на відстані приблизно 

25мм розташуйте зміщену площину, в 

позитивному для себе напрямку.  
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3. Для створення нового об’єкту натисніть . Результат дії команди 

відобразиться в браузері моделі.  

Побудова геометрії ескізу  

1. Виберіть у браузері моделі створену зміщену площину. Додайте на 

площину ескіз, клацнувши правою кнопкою миші  «Эскиз».  

2. На компактній моделі зліва обираємо пункт «Геометрия» → 

«Отрезок». 

3. Щоб встановити першу точку лінії, 

натисніть на зазначену крапку. В 

даному випадку працює прив’язка 

«Ближайшая точка». 

4. Перемістіть курсор вліво (180̊). 

Завершіть сегмент лінії, трошки далі від 

місця перетину горизонтальної лінії з початком сферичного радіуса. 

Не звертайте увагу на величину, що відображається в області 

введення значень.  

 

5. Сферичний радіус замінимо відрізком, під кутом 245̊. Довжина 

відрізку 9 мм. Введіть дані значення у відповідні комірки на панелі 

властивостей. 

6. Далі за допомогою екранного індикатору динамічного введення 

зобразіть лінію, паралельну першій. В області введення значення 

довжини вкажіть 65 мм, кут 0.  

7. Замкніть контур, сполучивши крайні точки. Натисніть ESC, для 

виходу з режиму побудови відрізків.  
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8. Завершіть побудову, натиснувши кнопку  «Эскиз».  

 

Видавлювання ескізного контуру 

Команда «Выдавливание» створює елемент, додаючи глибину 

відкритому або замкненому ескізному контуру. Для видавлювання задаються 

напрямок, глибина та метод обмежування. 

На даному етапі моделювання, виконуватиметься операція «Вырезать 

выдавливанием», в якій для видалення частини циліндричної поверхні 

використовується ескізний контур.  

1. Виберіть на стрічці вкладку «Операции» → «Вырезать» → 

«Вырезать выдавливанием». Або на панелі справа натиснути 

кнопку . 

2. В браузері моделі клацніть «Эскиз 3».  

3. Після вибору контуру, в графічному вікні з'явиться попереднє 

відображення операції. На панелі властивостей вкажіть зворотнє 

направлення видавлювання, обмеження – через все, кут – нуль. 
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 В якості експерименту, змінюючи направлення та обмеження 

подивіться, як буде змінюватись попереднє відображення операції.   

4. Для завершення побудови 

натисніть кнопку «Создать 

объект».  

Новий елемент «Вырезать елемент 

выдавливанием» додано до браузеру 

моделі. 

 

Дзеркальне відображення об’єктів 

Дана команда використовується 

для побудови ідентичних елементів, 

що значно облегшує та прискорює 

роботу. 

1. На панелі інструментів 

обираємо вкладку «Масивы» → 

«Зеркальное масив» .  
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2. Як об'єкт обираємо елемент «Вырезать элемент выдавливанием», 

площина симетрії – ZX. 

3. Завершуємо побудову елементу. В результаті отримуємо наступну 

деталь: 

 

 

Створення третього ескізу 

На цьому етапі буде створюватись ескіз з метою подальшої побудови 

прямокутника. Прямокутник в свою чергу буде вирізатись за допомогою 

видавлювання, щоб створити в деталі порожнину прямокутної форми. 

 

1. Натисніть на сплощену грань деталі. Створіть на цій грані ескіз. 

2. Для побудови 

прямокутника можна 

скористатись командою 

«Отрезок» або в меню 

«Многоугольник» обрати 

команду «Прямоугольник». 
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3. Будуємо необхідний ескіз використовуючи команду 

«Прямоугольник по 2 

точкам». Розміри беремо 

довільні. 

 

 

 

 

4. Наступний крок – нанесення розмірів. Використовуємо команду 

«Авторазмер» для автоматичної зміни розмірів. Необхідні розміри 

наведено на малюнку: 

 
 

Видавлювання прямокутника 

1. З панелі інструментів викличте команду «Вырезать 

выдавливанием». 

2. Виберіть об’єкт видавлювання -  новостворений ескіз. В 

налаштуваннях оберіть пряме направлення, обмеження – через все. 

3. Завершіть побудову. Новостворений елемент додано до браузеру 

моделі. 
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 Створення сполучення ребра  

Сполучення і скруглення є розташовуваними елементами, 

скругляючими або закриваючими внутрішні або зовнішні ребра і кути деталі. 

Команда «Скругление»  створює сполучення ребра 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 

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. 

 

Створимо просте сполучення ребер за допомогою функції 

безпосереднього маніпулювання. 
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1. Натисніть на кругле ребро великого діаметра деталі. 

2. На панелі інструментів оберіть «Скругление».  

3. В вікні властивостей встановіть тип округлення – с постійним 

радіусом, спосіб – дуга по окружності. Значення радіусу встановіть 

3,25 мм. Завершіть побудову. 

 

Створення різьбового отвору 

У середовищі Компас-3D для роботи з деталями і збірками команда 

«Отверстие» 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 також додати типи різьблення з таблиці 

даних різьблення програми, що входить до складу Компас-3D. 

1. Побудову отвору виконуємо на наступному ребрі деталі:  

 

 

 

 

2. Обираємо команду «Простое отверстие».  
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3. У панелі властивостей, на вкладці «Размещение» встановіть 

значення Расстояние 1 – 14 мм, Расстояние 2 - -7мм,  

4. Вкажіть наступні параметри отвору: 

• різьба, метрична ANSI (M), діаметр – 6, крок -1. 

• глибина отвору – на відстань 8 мм. 

• глибина різьблення – 6 мм 

• Дно отвору – конічне, 118 ̊

5. Завершіть побудову. 

Новий елемент додано до браузеру моделі. При необхідності, кожен 

елемент деталі можна змінити, викликавши команду редагування. 

 

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.  

•  Геометрія ескізу і розміри за допомогою функції динамічного 

введення.  

•  Дзеркальне відбиття елементів.  

• Створення закруглення за допомогою панелі інструментів./ 

• Створення різьбового отвору.  
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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  – 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 матеріалом 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 

А), тема, мета та завдання практикуму, хід виконання (скріншот 

результатів виконання), висновки.   


