
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

 

 

СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ У 

ПРИЛАДОБУДУВАННІ 

 

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ №1 

  

Для студентів напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування» 

спеціальності 7(8).05100304 «Прилади та системи екологічного 

моніторингу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ НТУУ «КПІ» 2016  

 



САПР в приладобудуванні 

 

 Сторінка 2 
 

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 КОМПАС-3D для побудови тривимірних деталей. 

 

Рисунок 1 – Загальний вигляд модульованих 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 елементів. 

• Збереження копії деталі в новому файлі. 

Необхідні умови 

-  Знання  процедури  створення  активного  проекту  и  принципів 

переміщення  в  робочому  просторі  з  використанням  різних  

інструментів перегляду. 



САПР в приладобудуванні 

 

 Сторінка 3 
 

- Успішне виконання практикуму No1 «Безпосереднє маніпулювання». 

 

Створення деталі з нуля в КОМПАС-3D 

1. Для створення нової деталі виберіть «Файл» → «Создать» → 

«Деталь» 

2. В браузері моделі активуйте площину XZ та створіть на ній ескіз. 

3. Використовуючи 

команду 

«Прямоугольник» по 

двом точкам побудуйте 

довільний прямокутник. 

4. На панелі інструментів 

викличте команду 

«Авторазмер» та 

встановіть значення сторін, як показано на малюнку. 

5. Збережіть ескіз. 

6. Наступний крок – створення видавлювання. В меню «Операции» або 

на панелі інструментів обираємо команду «Выдавливание». 

7. Видавіть існуючий ескіз на 20 мм,  по прямому направленню. 

 

8. Завершіть побудову, та збережіть файл під іменем 

pract2_Прізвище. 
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Створення масиву отворів 

Розглянемо  створення  отворів  з  використанням  зміщеної  ескізної 

геометрії  для  визначення  місця  розміщення  отвору.  Після  створення 

отвору  використаємо  команду  створення   масиву  для вставки додаткових 

отворів.  

1. Створіть на грані деталі ескіз.  

 

2. Використовуючи команду «Отрезок» або «Прямоугольник» 

побудуйте контур, як показано на малюнку. 

3. Командою «Авторазмер» 

встановіть необхідні 

розміри сторін. 

4. Завершіть ескіз. 

5. Виберіть вкладку 

«Операции» → 

«Отверстие» → 

«Простое» 
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6. В панелі властивостей встановіть розміщення по ескізу,  діаметр 

отвору – 6 мм, обмеження – через все.  

7. Наступний крок – створення масиву отворів.  В меню «Операции» 

натисніть «Масив» → «По точкам». 

 

8. В якості елементу копіювання обираємо отвір. За базову точку 

розміщення автоматично обирається створений отвір, що полегшує 

подальше розташування. Якщо ж авто 

розташування не відповідає тому, яке 

показано на малюнку, використайте 

ручне розміщення .  

9. Завершіть побудову.   

 

Створення елементу обертання 

Для швидкого створення циліндричних форм ми будемо 

використовувати команду «Вращение». 

1. В браузері моделі активуйте 

площину XZ, та створіть на ній 

ескіз. Побудову починайте від 

осі Z. 

2. Додайте розміри до ескізу, як 
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показано на рисунку нижче. Якщо ескіз не повністю визначений, це 

означає, що деякі лінії не замкнені.  

'  

3. Зверніть увагу, що для успішного застосування команди 

«Вращение» необхідно визначити осьову лінію контуру. Тому, ліву 

вертикальну лінію позначимо осьовою. Для 

цього, правою кнопкою миші викликаємо 

контекстне меню, та обираємо тип лінії – 

осьова. 

4. Завершіть побудову ескізу.  

5. На панелі інструментів виберіть команду «Вращение» . Тільки що 

закінченй профіль  ескізу  замкненого  контуру  вже  повинен  бути  

виділений.  А якщо  ні,  то  

виберіть  його. 

6. У меню властивостей перевірте 

вказані параметри: тип побудови 

– сфероїд, спосіб – на кут, кут - 

360̊. 

7. Побудуйте циліндричну 

поверхню. 
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Завершена форма:  

 

Використання команди "Сохранить как" для створення деталі 

Зробимо з однієї деталі дві унікальні деталі. 

Перед  створенням  нової  унікальної  деталі  потрібно  створити  ескіз  

для розміщення різьбового отвору на обох деталях. 

1.  Почніть новий ескіз на верхній 

грані, як показано на рисунку. 

2. Створіть  відрізок  від  

середньої  крапки  переднього  ребра  і  

установіть для нього розмір  6 мм.  

Переконаєтеся, що відрізок  

перпендикулярний 

передньому або паралельний 

бічному ребру. 

3. Прийміть ескіз. 

4. Збережіть файл «Сохранить как» під назвою pract2_end_Прізвище. 
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Використання робочих площин для обмеження отвору 

Розглянемо використання команди робочої осі. Робоча вісь та робоча 

площина використовується для спрощення процесу створення двох 

пересічних отворів. 

1. Викличте команду «Отверстие». Параметр по ескізу активований. 

2. Виберіть дальній кінець відрізку, довжиною 6 мм, для розташування 

центру отвору. Глибина 

отвору – 14 мм. 

3. Встановіть тип отвору – 

різьбовий, 

«Метрическая резьба с 

крупным шагом ISO 

724 (M)» , діаметр – 5, 

крок – 0,8.  

4. Для завершення команди та побудови різьбового отвору натисніть 

. 

5.  В меню «Операции» оберіть пункт «Ось» → «Через коническую 

поверхность».   

6. Наведіть курсор миші на 

різьбовий отвір, клацніть на 

нього для появи зображення 

та розміщення робочої осі. 
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7. Наступний крок – побудова робочої площини. На панелі 

інструментів оберіть «Вспомагательная геометрия». Клацніть 

стрілку вниз поруч з командою «Смещенная проскость» та 

виберіть «Плоскость через ребро паралельно/перпендикулярно 

грани».  

8. Виберіть передню грань та робочу вісь, як показано на малюнку.  

Встановіть тип розміщення – паралельно ребру. 

 

9. Створіть на передній грані обертової форми ескіз. 

10. Створіть вертикальну лінію в центральній крапці. Додайте розмір – 

12,5 мм. Завдяки прив’язкам в КОМПАС, центральна крапка 

обирається як найближча. 

 

11.  Викличте команду «Простое отверстие». За розміщення отвору 

оберіть крайню точку попереднього відрізку.  

12.  Встановіть для діаметра отвору значення 4мм. Глубина – до 

поверхні. В якості поверхні обмеження обираємо робочу площину, 
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паралельну передній грані деталі.  Вона виділена червоним на 

малюнку нижче.  

 

13.  Завершіть побудову. 

Зображення отримано завдяки застосуванню команди «Сечение 

плоскостью» 

На  даному малюнку видно, що отвір, 

який розміщений на передній грані 

деталі обмежений поверхнею  різьбового 

отвору. 

 

 

Створення концентричного отвору 

Отвори  можна  створювати  при  відсутності  ескізу.  Розглянемо 

альтернативні методи вставки отворів. 

1. Викличте команду «Отверстие». 

2. З випадаючого списку оберіть пункт « Отверстие из библиотеки». 

3. З бібліотеки центрових отворів, оберіть тип – Отверстие 1. 

4. Встановіть значення діаметру 15 мм.  

5. Глубина – через все. 

6. Для створення наскрізного отвору натисніть CTRL+ENTER. 

 



САПР в приладобудуванні 

 

 Сторінка 11 
 

 

 

Зміна розташування різьбового отвору 

Далі  для  демонстрацій  редагування  елемента  і  відображення 

асоціативних  зв'язків  між  елементами  виконаємо  операції  по  зміні  ескізу 

шляхом переміщення різьбового отвору. 

Порядок  змін  передбачає,  що  різьбовий  отвір  на  передній  кришці 

циліндра повинен бути розташований 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 іменем Отверстие 2. 

2. Для зміни розміщення отвору редагуйте ескіз.  Змініть значення 

розміру відрізку на 10 

мм.  

3. Завершіть ескіз. 

Різьбовий  отвір, робоча 

площина, робоча вісь і 

отвір 4мм будуть 

оновлені. 

4. Збережіть і закрийте 
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файл. Відкрийте файл pract2_end_Прізвище. 

 

Дзеркальне відбиття елементу 

Тепер до  задньої  кришки циліндра буде  доданий  унікальний  

елемент. За допомогою  команди  «Масив → Зеркальный»  створіть  

ідентичний  елемент  із  протилежної сторони деталі. 

Створення  елемента  і  наступне  його  дзеркальне  відбиття  

дозволяють управляти  симетричними  елементами  за  допомогою  вихідного  

елемента.  При редагуванні  першого  екземпляра  дзеркальні  елементи  

обновляються автоматично. 

1. Викличте команду «Отверстие». 

2. Розмістіть отвір в центрі циліндрічної поверхні. В якості типу 

отвору оберіть «Отвір з цековкою» 

3. Установіть диаметр цековки 26 мм. 

4. Установіть глубину цековки 6 мм.  

5. Установіть диаметр отвору 10 мм.  

6. Для параметру Глубина виберіть значення Через все. 

 

7. Завершіть побудову ескізу. 

8. Викличте  команду  «Отверстие», і виберіть для вставки отвору 

кінець відрізка 6 мм. 

9. На панелі властивостей здайте наступні параметри: 
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• Тип отвору значення Обычное. 

• Глубина  - значення До 

поверхности. 

• Отверстие значення 

Резьбовое. 

• Установите для параметра  Тип 

резьбы  значення  

Метрический  M-профиль ANSI. 

• Установите для параметра Размер значення 5. 

 

10.  Виберіть  у  моделі  внутрішню  поверхню  отвору  із  цековкою  

для визначення  обмеження  До поверхности,  а  потім  для  створіть 

отвір. 

11.  Почніть побудову ескізу на боковій грані 

деталі.  

12.  Розмістіть точку, або відрізок по середині 

грані.  

13.  Прийміть ескіз. 

14. Викличте команду «Отверстие» та 

розмістіть його по ескізу. 
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15.   Установіть для типу отвору значення  Обычное, для діаметра 

отвору  - значення 10 мм, а для 

глибини отвору  - значення 10 

мм. 

16.   Для створення отвору натисніть 

кнопку . 

17.  В меню «Операции» оберіть 

«Масив» → «Зеркальный»  

18.  В якості елементу копіювання 

виберіть щойно створений отвір. 

19.  Площина симетрії – площина 

ZY. 

20.  Для відображення дзеркального відображення отвору завершіть 

побудову. 

21. Збережіть файл.  
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ВИСНОВКИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

У цьому практикумі були розглянуті наступні питання:  

• Створення деталі з ескізу. 

• Використання команд нанесення розмірів для керування поведінкою 

ескізної геометрії. 

• Використання  команд  роботи  з  елементами  для  побудови 

геометричних об'єктів твердих тел.  

• Використання команд роботи з масивами для елементів масиву. 

• Збереження копії деталі для створення нового файлу деталі. 
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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. 


