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Комп’ютерний практикум №4 

«Методи конструювання для створення елементів моделі» 

Мета та задачі практикуму  

Мета роботи – Вивчення методів конструювання для створення 

елементів моделі.  

Задачі роботи: 

• Створення робочої площини, яка розділяє деталь  на 

дзеркальні симетричні елементи. 

• Створення зміщеної площини для нового ескізу. 

Необхідні умови: 

➢ Знання процедури створення активного проекту й принципів 

переміщення в робочому просторі з використанням різних 

інструментів перегляду. 

➢ Успішне виконання практикумів № 1, 2. 
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Створення профілю монтажної основи 

1. Створимо ескіз прямокутника. Активуйте площину XY та створіть 

на ній прямокутник по двом точкам. 

2. Викличте команду «Авторазмер» та вкажіть наступні розміри: 

• по вертикалі – 86 мм; 

• по горизонталі – 160 мм. 

Ескіз буде змінено. 

3. Закрийте ескіз, вийшовши з режиму. 

 

4. Використовуючи команду «Выдавлливание» видавіть ескіз на 15 

мм. 
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Створення елементу деталі 

Наступний елемент деталі можна створити двома способами: 

• створення видавлювання по всій ширині деталі з наступним 

вирізанням середньої частини; 

• створення видавлювання на точну глибину із дзеркальним 

відображенням. 

Перший спосіб ми розглядали в комп’ютерному практикумі № 2, тому 

детально зупинимось на другому способі. 

1. На бічній грані заготовки створюємо ескіз. 

2. Створіть за визначеними розмірами ескізний контур, як показано на 

малюнку. В нашому випадку треба з’єднати нижні точки 

горизонтальною лінією, оскільки ми не використовуємо проекції 

існуючої геометрії. Слід зауважити, що вказаний розмір 53 мм 

задається від нижнього ребра заготовки.  

 

3. Завершіть побудову ескізу.  

4. Використовуючи команду «Выдавливание» створіть елемент деталі 

шириною 18 мм, вказавши на панелі властивостей протилежний 

напрям видавлювання. 
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5. Наступний етап – створення сполученого ребра. Для цього на панелі 

інструментів переходимо в  меню «Операции» → 

«Дополнительные операции» → « Скругление».   

6. Оберіть зазначене ребро, як показано на малюнку нижче:  

 

7. В параметрах вкажіть тип округлення – з постійним радіусом, спосіб 

– дугою окружності, радіус – 8 мм. 

8. Завершіть побудову натиснувши CTRL+ENTER. 

Для повного завершення побудови елементу деталі нам необхідно 

розмістити на побудованій грані отвір. 
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1. На бічній грані створимо ескіз, що полегшить подальше розміщення 

отвору. Для цього досить розмістити точку за вказаними відстанями. 

 

2. Далі викликаємо команду «Отверстие» та створюємо отвір радіусом 

11 мм, параметр глубина – через все.  
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Симетричні та зміщені площини   

Розглянемо виконання в КОМПАС-3D 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 в меню «Операции» → «Плоскость» → «Средняя». 

Для того, щоб створити робочу площину, яка розділить деталь навпіл, 

виберіть грань із новим елементом, а потім паралельну грань на протилежній 

стороні деталі. Робоча площина буде створена в середині деталі.  

 

Вихідний розмір робочої площини визначається по розміру існуючих 

елементів. 

 

2.  Створюємо дзеркальне відображення елементів видавлювання. 

3. В меню «Операции» обираємо пункт «Масив»  - «Зеркальний». 

4. В якості елементів для дзеркального відображення виберіть 

видавлювання, округлення та наскрізний отвір.  Елементи можна обрати або 

на самій деталі, клікаючи на них, або в браузері моделі. 
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5. Після виділення елементів, як площину симетрії оберіть середню 

площину, яку побудували раніше. Її також можна обрати як з поля побудови, 

так і з браузеру моделі. 

6. Завершіть побудову  масиву.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Створюємо зміщену  площину. Алгоритм побудови такий же, як 

у випадку з площиною симетрії, тільки обираємо тип площини – 

«Смещенная».  Виділіть центральну робочу робочу площину, в полі  відстань 

введіть значення 30 мм, та завершіть побудову. 
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8. На щойно створеній робочій поверхні створіть новий ескіз. 

Розміри вказано на малюнку  

 

9. Видавіть створений контур  на 14 мм у внутрішню частину 

деталі.  
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10.  Викличте команду «Отверстие».  Побудуйте отвір діаметром 8 

мм, обмеження – через все. 

Розміщення – як показано на 

малюнку, відстань 1 – 10мм, 

відстань 2 – 9,5 мм.  

 

11. Викличте команду 

«Дзеркальний масив». В якості елементів відображення оберіть 

видавлювання та отвір. Як площину симетрії – середню площину, що й в 

першому випадку віддзеркалення. 

 

 

Тепер перейдемо до створення двох фасок на передній частині основи, 

що дозволить зменшити проекцію в передній частині підстави. 

12.  В меню операцій обираємо «Допплнительные операции» - 

«Фаска».  

13. Тип фаски -  «Постороение по двума сторонам».  В полі Длина1 

введіть значення 13 мм, в полі Длина2 – 40мм. Направлення – друге. 

14.  Виберіть вертикальне ребро як показано на малюнку (Ребро 

виділено червоним кольором).  
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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. 

 

15.  Повторіть дану операцію 

на протилежній стороні. Поміняйте 

місцями вхідні значення або 

використовуйте кнопку зміни 

напрямку, щоб досягти потрібного 

результату. 

 

У наступній вправі створюється різьбовий отвір для настановного 

гвинта на криволінійній грані. На відміну від Autodesk Іnventor, завдяки 

можливостям КОМПАС-3D, ми можемо побудувати отвір без допоміжних 

площин. 

Отже, на верхній криволінійній грані розмістіть отвір.  

1. Виберіть параметр «Простое отверстие», різьба – «Метрическая 

резьба с крупным шагом ISO 724», розмір 6, крок 1,0. 
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2. Для обмеження різьбових отворів центральними отворами 

встановіть параметр Грань – До поверхности. В якості поверхні обмеження 

оберіть внутрішню частину центрального отвору.  

3. Перейдіть на вкладку «Размещение». Встановіть параметр 

«Смещение по 2 обьектам». Угол1 - 90̊, Расстояние2 - -9мм.  

4. Завершіть побудову. 

5. Повторіть дану операцію на протилежному ребрі. 

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. Розмістіть дві точки 

на відстані 32 мм 

один від одного 

симетрично середньої робочої площини.  

3. Третій отвір буде розташований на відстані 16 мм від задньої грані 

деталі.  
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4. Викличте команду «Отверстие». Вкажіть тип отвору – з цековкой. 

Різьба - «Метрическая резьба с крупным шагом ISO 724», розмір 

– 8.  Глубина -  через все, діаметр церковки – 18 мм, глубина 

церковки – 5, 680мм. 

5. Завершіть побудову.  

6. В разі правильного виконання останнього етапу, на грані деталі 

одразу створюється 3 отвори. 

7. Збережіть файл під назвою pract_4_Прізвище. 

 

ВИСНОВКИ 

Готова деталь із відключеними робочими елементами. 

 

У цьому практикумі були розглянуті наступні питання:  

• Деталь із ескізу.  

•  Симетрична робоча площина в середині деталі.  

•  Плоскопараллельно зміщена робоча площина.  

•  Різьбовий отвір у циліндрі.  

•  Цековки і отвори під болт для певного кріплення з 

використанням довідкової таблиці.  
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• Була використана команда дзеркального відбиття для 

дублювання симетричних елементів і команда проектування 

геометрії для переносу геометрії з існуючих елементів в ескіз.   

 

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.   


