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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 

можна використовувати для позиціонування і аналізу руху компонентів. 

Розглядаються наступні теми:   

• Складальні залежності;   

• Набори контактів;   

• Незв'язані вузли;   

•  Вставка компонентів.  

Регламент часу: 4 академічні години. 

Необхідні умови : 

• Знання процедури створення активного проекту і принципів 

переміщення у робочому просторі з використанням різних інструментів 

перегляду, а також вміння виконувати спільні завдання моделювання, 

наприклад створення ескізу і видавлювання.  

• Успішне виконання практикумів №1, 2, 3. 

Використання учбових файлів: необхідні файли додано наприкінці 

методичних вказівок. 
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Завдання для виконання 

Створення збірки  

1. Для початку створіть новий файл. Виберіть на стрічці «Файл» → 

«Создать» → «Сборка» 

2. Встановіть ізометрію XYZ 

3. На панелі інструментів активізуємо панель «Редактирование 

сборки»  .  Натискаємо кнопку «Добавить из файла» . 

4. У спливаючому вікні натискаємо кнопку «Из файла» та шукаємо 

матеріали для збірки, до додаються до методичних вказівок.  Вставте деталь 

«Кронштейн». 

5. Зображення деталі розміщуємо в центрі координатних осей, та 

фіксуємо в момент, коли поруч з курсором 

з’явиться зображення системи координат. 

6. Таким чином, додаємо 

наступну деталь «Вилка».  Розташовуємо її 

в вільному місці.  
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7. Тепер необхідно поєднати ці дві деталі. Для цього 

використовується «сопряжение» деталей. В нашому випадку, 

доречно застосувати сполучення по спільним осям отворів, а 

потім застосувати «сопряжение» на співпадання деталей.  

8. Щоб задати сполучення по спільним осям необхідно перейти в 

інструментальну панель «Сопряжение» , та натиснути 

кнопку «Соосность» . 

9. Далі виділяємо відповідні отвори на деталях.  

 

 

 

 

 

 

 

10.  Сполучення задано. Переходимо до сполучення по спів паданню. 

Натискаємо кнопку «Совпадение объектов» .  

11. Виділяємо мишкою бокові грані деталей.  
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12.  Тепер додамо до збірки складений елемент «Ролик+втулка». 

Застосуємо до цього елементу спряження «По соосности» для 

отвору, то «Совпадение» для поверхонь, що зображені на 

малюнку  

 

 

 

 

 

 

 

13.  Наступний крок – вставка деталі типу «Ось». Повторюємо всі 

кроки, застосовуючи тип спряження: 

«Совпадение»   «Паралельность»   «Соосность»  

 

 

 

 

 

 

14.  Останній елемент, який необхідно вставити – планка. 

Встановлюємо її, як показано на малюнку нижче, 

використовуючи вивчені залежності. 
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Всі елементи зібрано, переходимо до вставки  різьбових з’єднань. 

Вставка стандартних виробів 

 Тепер послідовно вставляємо в збірку різьбові з’єднання.  

1. Відкриваємо «Библиотеки» → «Стандартные изделия» → 

«Вставить элемент» → «Крепежные изделия».  

2. Для закріплення «Планки» використовуємо: 

• Шайба 6 ГОСТ 11371-78 – 2 шт. 

• Винт М6x14 ГОСТ 17473-80 – 2 шт.  

3. Задаємо спряження «соосности» отвору шайби з отвором та 

«совпадения» граней планки та шайби. 

4.  Аналогічно вставляємо гвинт, задав спряження «соосности» 

стержня гвинта та отвору та «совпадение» планки то головки гвинта.  Гвинт 

зафіксовано. 
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5. Для скріплення між собою «Вилки» та «Кронштейна» 

використовуємо: 

• Шайба 16 ГОСТ 11371-78 – 8шт. 

• Болт М16х90 ГОСТ 15589-70 – 4 шт. 

• Гайка М16 ГОСТ 5927-70 – 4 шт. 

6. Алгоритм розміщення деталей повторіть, як у випадку з Планкою. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У разі успішного виконання всіх вправ практикуму студент вивчить 

виконання наступних дій: 

✓ вставляти компоненти в збірки;  

✓  установлювати залежності збірки;  

✓  розміщати компоненти з використанням Бібліотеки 

компонентів  
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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. 


