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ВСТУП 

 

 

Основними тенденціями сучасного приладобудування є поліпшення 

робочих параметрів машин і конструкцій, а також зниження їх 

матеріалоємності й енергоємності під час виробництва та експлуатації. При 

цьому істотне значення мають строки розробок, їхня якість і вартість. Щоб 

відповідати вимогам сьогодення, процес автоматизації проектування повинен 

розглядатися в комплексі як система взаємозалежних конструкторських, 

розрахункових і технологічних програмних інструментів на всіх стадіях 

проектування.  

Прикладне програмне забезпечення – сучасні CAD/CAM системи, які 

залежно від складності розв’язуваних завдань можна розділити на дві групи: 

спеціалізовані й універсальні.  

Графічний редактор базується на векторній графіці і надає змогу 

створювати графічні моделі об’єктів будь-яких розмірів, суворо дотримуючись 

тих чи інших масштабів.  

Створення та редагування графічних об’єктів відбувається з 

використанням достатньо складного математичного апарату. Він 

використовується для перетворення тримірних координат заданого об’єкта в їх 

проекції на площину, а також для перерахунку кодів відтінків кольору кожного 

пікселя для відображення на плоскому екрані світлотіней, рельєфу, для 

створення більш реалістичної «об’ємності» зображення. Спеціальні алгоритми 

дозволяють масштабувати, нахиляти, дзеркально відображати об’єкти в 

трьохвимірному просторі, а також створювати ефекти перспективи, 

зкручування, нахилу і розгойдування тіл. При цьому використовуються різні 

методи розрахунку освітлення і тіней на змінених поверхнях тіл. За допомогою 

різних ефектів можна змоделювати різні явища і створити об’єкти з 

нестандартних матеріалів, а прозору пластикову поверхню об’єкта можна 

перетворити, наприклад, на металеву тощо.  

Математично-інженерні розрахунки дозволяють задавати динамічну зміну 
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текстури об’єктів. Під час підготовки креслень користувач вивчає інструменти 

керування екранним зображенням і правила їх використання, які необхідні в 

процесі проектування та розробці конструкцій, надає змогу створювати файли 

із зображенням найчастіше використовуваних графічних елементів або 

використовувати бібліотеки файлів стандартних графічних елементів, які 

можна згодом вставляти в свої рисунки. 

Звіт про лабораторну роботу повинен містити: титульну сторінку із 

зазначенням теми лабораторної роботи, необхідні теоретичні відомості з 

виконання лабораторної роботи, звіт про використання завдання для 

самостійної роботи. 

У результаті виконання лабораторних робіт та вивчення теоретичного 

матеріалу студент повинен: 

– знати: фізико-математичні моделі процесів та явищ, що зумовлюють і 

супроводжують роботу БТМА; основи ергономічного конструювання, вимоги 

технічної естетики та психолого-фізіологічні характеристики людини-

оператора; статичні та динамічні характеристики матеріалів, що 

використовуються для створення корпусів і деталей БТМА. 

– уміти: застосовувати промислові системи автоматичного проектування; 

використовувати комп’ютерні засоби для проектування та візуалізації виробів; 

розробляти фізико-математичні моделі процесів та явищ, що зумовлюють і 

супроводжують роботу БТМА; оцінювати переваги та недоліки застосування 

матеріалів, здійснювати спряження різноманітних матеріалів; грамотно 

використовувати специфічні можливості  матеріалів. 

– мати уявлення: про перспективу та можливості використання 

сучасних матеріалів. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Основи тривимірного моделювання. Інтерфейс SolidWorks: 

меню, панелі інструментів, менеджер команд, дерево конструювання. 

Робота в ескізному середовищі 

Мета роботи: ознайомитися з інтерфейсом SolidWorks, освоїти основні 

прийоми роботи в ескізному середовищі. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Програма SolidWorks – це система автоматизованого проектування 

механічних вузлів на основі твердотільних елементів. Вона є інструментом 

параметричного об’ємного моделювання. Користувач може створювати 

повністю асоціативні тривимірні твердотільні моделі з обмеженнями або без 

них разом з використанням автоматичних або визначених користувачем 

взаємозв’язків, що дозволяють реалізувати задум проекту. 

Модель SolidWorks створюється з окремих складових елементів. Далі 

вони називатимуться «елементами». 

Під час створення моделі за допомогою SolidWorks користувач працює з 

геометричними елементами. У міру створення елементів вони вставляються 

безпосередньо в проектовану модель. 

 Кожний виріб перед 

безпосереднім процесом його 

виготовлення проходить ряд етапів. 

Основні етапи твердотільного 

проектування в SolidWorks показані на 

рисунку 1.1  

Одним з важливих елементів 

інтерфейсу є дерево конструювання, що розташовується зліва від графічної 

області. 

Дерево конструювання Feature Manager – унікальна частина програми 

 

Рисунок 1.1 – Етапи 

проектування  
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SolidWorks, у якій візуально відображаються всі елементи деталі або збірки. У 

міру створення елементів вони додаються в дерево конструювання Feature 

Manager. У результаті дерево конструювання являє собою хронологічну 

послідовність операцій моделювання. Дерево конструювання Feature Manager 

надає також доступ до редагування наявних у ньому елементів (об’єктів). Зміна 

об’єкта впливає на пов’язані характеристики наступних побудов. 

Панелі інструментів містять у собі команди побудови і редагування 

документа, згруповані за певною ознакою. Панелі інструментів можна 

розташувати різними способами. Їх можна прикріпити на всіх чотирьох 

сторонах графічного вікна SolidWorks або перетягнути в графічну область чи в 

область дерева конструювання Feature Manager.  

Ескізи. Ескізи є основою для створення тривимірних твердотільних 

моделей деталей. Тому створення будь-якої деталі в SolidWorks, якою б 

простою або складною вона не була, починається з рисування ескізу. Звичайно 

використовується двовимірний ескіз (плоский). У SolidWorks такі ескізи 

рисуються на площині. За замовчуванням при створенні нової деталі дається 

три взаємно ортогональні площини, що проходять через початок координат. 

Далі можна додавати будь-яку кількість площин, що мають необхідну 

орієнтацію в просторі. Але в деяких випадках зручно використовувати 

тривимірний ескіз (у просторі), коли необхідно побудувати довгомірну деталь, 

наприклад, трубу, що змінює свій напрямок у просторі, або зварену 

конструкцію, що складається з профілів певного перетину. 

Основні принципи побудови ескізів. Усі ескізи, як двовимірні, так і 

тривимірні, будуються на трьох взаємно ортогональних площинах (рисунок 

1.2). Первісний вибір тієї або іншої площини не має істотного значення. Ці 

площини дозволяють створювати тривимірні елементи деталі в трьох 

напрямках. Звичайно процес малювання ескізу починається з передньої 

площини. Окрім того, можна створювати свої власні площини (навіть не 

ортогональні) і побудову ескізу починати з них. 
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У кожному ескізі є своя вихідна 

точка, тому в деталі звичайно буває кілька 

вихідних точок. Коли ескіз відкритий, то не 

можна відключати відображення його 

вихідної точки. Вихідна точка 

відображається червоним кольором у 

відкритому ескізі й допомагає визначити 

координати точок ескізу. Рисування будь-

якого ескізу рекомендується починати із 

цієї точки, тоді елементи ескізу 

автоматично здійснюють прив’язку до неї, і не потрібно додаткових 

взаємозв’язків для повного визначення ескізів. 

Для орієнтації площини ескізу в просторі на екрані в графічній області 

завжди присутній значок тріади (системи координат). 

Створюючи ескіз, необхідно стежити, щоб ескіз мав замкнений контур, і 

не відбувалося перетинання елементів ескізу. 

SW допускає в одному ескізі наявність декількох замкнених контурів, при 

цьому формується багатотільна деталь. У такому разі під час витягування 

ескізу програма попросить указати розташування матеріалу в контурах. 

Якщо ескіз не буде складатися із замкненого контуру, то під час 

витягування програма інтерпретуватиме ескіз як тонкостінний елемент і 

попросить указати його товщину. 

Для створення ескізів можна вирізати й вставляти, або копіювати й 

вставляти один чи більше об’єктів ескізу, як з одного ескізу в іншій, так і 

усередині одного ескізу. 

У процесі малювання ескізу з’являються лінії формування, які працюють 

разом з покажчиками, прив’язками та взаємозв’язками, щоб графічно 

відобразити, як об’єкти ескізу впливають один на одного. Лінії формування – 

це пунктирні лінії, які з’являються під час створення ескізу. Коли покажчик 

наближається до висвітлених міток, наприклад, до середніх точок, лінії 

 

Рисунок 1.2 – Базові площини 

для створення ескізів 
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формування використовуються як орієнтир залежно від існуючих об’єктів 

ескізу. 

Двовимірні ескізи можна створювати тільки в площинах або на 

наявних гранях деталі, а тривимірні ескізи – у тривимірному просторі. 

На рисунку 1.3 показана панель інструментів, що надає можливість 

визначати та переглядати взаємозв’язки ескізу. 

За допомогою інструментів на панелі 

інструментів «Взаємозв’язки ескізу» можна 

наносити розміри та визначати об’єкти ескізу. 

На панелі інструментів «Взаємозв’язки ескізу» 

і в меню «Інструменти», «Розміри» містяться 

інструменти для нанесення розмірів і додавання 

та видалення геометричних взаємозв’язків.  

 «Додати взаємозв’язки» – створює геометричні взаємозв’язки 

(наприклад, дотичних або перпендикулярних) між об’єктами ескізу або між 

об’єктами ескізу та площинами, осями, кромками, кривими або вершинами. 

 «Відобразити/Сховати взаємозв’язки» – відображає взаємозв’язки, 

які були призначені для об’єктів ескізу вручну чи автоматично, а також 

дозволяє видалити взаємозв’язки, які більше не потрібні. Можна також 

виправити об’єкти за допомогою заміни визначеного посилання. 

 «Найти рівні» – відображає лінії дуги однакової довжини або радіуса, 

а також дозволяє створити між об’єктами взаємозв’язку однакової довжини та 

радіуса. ПОРАДА: Коричневі лінії формування показують, що взаємозв’язок 

додано автоматично; сині лінії формування показують, що взаємозв’язки не 

були додані. 

Геометричні взаємозв’язки складаються з набору логічних операцій 

(правил), які визначають відношення (наприклад, торкання або 

перпендикулярність) між елементами ескізу моделі, площинами, осями, 

ребрами та вершинами. Відношенням можна пов’язати один елемент ескізу з 

іншим елементом ескізу або з ребром, гранню, вершиною, початком координат, 

 
Рисунок 1.3. – Панель 

інструментів  

« Взаємозв’язки ескізу » 
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площиною і т. д. Увести геометричний взаємозв’язок можна двома способами: 

– використати автоматичні взаємозв’язки; 

– вручну визначити взаємозв’язки між елементами ескізу.
 

Ескізне середовище SolidWorks підтримує автоматичні взаємозв’язки між 

елементами ескізу. Це гарантує, що правила, що визначають взаємозв’язки між 

елементами, автоматично застосовуватимуться для побудови ескізу. 

Автоматичні взаємозв’язки можуть також застосовуватися в режимі 

інтерактивного креслення. 

Додавання взаємозв’язків. Накласти взаємозв’язки на елементи ескізу 

можна в ручному режимі. При цьому можна вибирати із шістнадцяти типів 

геометричних взаємозв’язків: Horizontal (Горизонтальність), Vertical 

(Вертикальність). Collinear (Колінеарність). Coradial (Корадіальність) 

Perpendicular (Перпендикулярність). Parallel (Паралельність). Tangent 

(Торкання). Concentric (Концентричність). Midpoint (Середня крапка). 

Intersection (Перетинання). Coincident (Збіг). Equal (Рівність). Symmetric 

(Симетрія). Fix (Прив’язка). Pierce (Прокол). Merge Points (Злити точки).  

 

Порядок виконання роботи 

1. Накреслити ескізи згідно з варіантом. Використовуючи інструмент 

«Розмір» та «Взаємозв’язки ескізу» повністю визначити ескізи, максимально 

зберігши розмірну схему завдання. Використовувати взаємозв’язок «Fix» 

(Фіксація) заборонено. 
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Зміст звіту 

1.   Тема і мета роботи. 

2.   Основні положення теоретичних відомостей. 

3.   Ескіз просторової моделі. 

Контрольні питання 

1. Структура меню середовища SolidWorks. 

2. Види взаємозв’язків. 

3. Додавання взаємозв’язків. 

Література: [1, с. 38–45; 3, с. 32–40; 5, с. 11–33]. 
 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Ідеологія побудови параметричних моделей SolidWorks. 

Використання рівнянь в ескізах. Редагування ескізів, маніпулювання 

об’єктами 

Мета роботи: навчитися створювати параметричні ескізи та 

користуватися інструментами редагування ескізу 
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Короткі теоретичні відомості 

У SolidWorks для присвоєння розміру об’єкту будь-якого типу можна 

використовувати інструмент Smart Dimension (Авторозмір). Окрім того, 

конкретний тип інструменту для розстановки розмірів можна вибрати в 

менеджерові команд Dimensions/Relations (Розміри/Взаємозв’язки). За 

змовчуванням цей менеджер команд недоступний. Щоб викликати його в 

менеджерові команд Sketch (Ескіз) і в контекстному меню виберіть команду 

Customize Command manager (Налаштувати менеджер команд). З’явиться 

діалогове вікно Customizing Command manager (Налаштування менеджера 

команд). У цьому вікні клацніть на елементі Dimensions/Relations 

(Розміри/Взаємозв’язки), а потім у будь-якому місці екрана. Знову клацніть 

правою кнопкою миші в менеджерові команд Sketch (Ескіз) і далі на елементі 

Dimensions/Relations (Розміри/Взаємозв’язки), щоб відобразити інструменти, 

доступні в цьому менеджерові команд. 

Якщо використовувати інструмент Smart Dimension (Авторозмір), то тип 

розміру, що додається на ескіз, залежатиме від типу виділеного об’єкта. 

Наприклад, якщо виділити лінію, то буде проставлений горизонтальний, 

вертикальний або похилий розмір. Якщо виділити коло, то буде проставлений 

діаметр. Аналогічно, якщо виділити дугу, буде проставлений радіус. Однак 

якщо вам потрібний певний тип розміру, виберіть відповідний інструмент у 

менеджерові команд Dimensions/Relations (Розміри/ Взаємозв’язки) і додайте 

необхідний розмір. 

Рівняння. Рівняння – це аналітичні й чисельні формули, які визначають 

взаємозв’язки або обмеження розмірів елементів під час побудови елемента 

ескізу або після нього. Рівняння можуть бути застосовані й до готових 

елементів, вставлених в ескіз. 

Нанесення параметричних розмірів. Зараз розміри матимуть довільні 

значення. Але нам необхідно, щоб вони відповідали певним строгим 

залежностями. Для цього потрібно скористатися командою Tools/Equations 

(Інструменти/Рівняння). 
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У вікні, що відкрилося, необхідно натиснути кнопку Add (Додати). У 

новому діалоговому вікні Add рівняння в рядку Equations буде зазначене ім’я 

розміру. Якщо імені поточного розміру немає, просто клацніть мишею розмір. 

Після знаку рівності клацніть на другому розмірі. Ім’я розміру відразу 

відображається у вікні. Потім запишіть необхідні математичні операції, які 

потрібно виконати для отримання другого розміру. Натисніть кнопку ОК. У 

вікні Рівняння додається нове рівняння (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Вікна налаштування рівнянь в ескізах 
 

У  цьому вікні також натисніть ОК, і значення розміру вертикального 

відрізка автоматично зміниться. Тепер, якщо змінити перший розмір, то 

автоматично зміниться й залежний. 

На те, що розмір є параметричним, указує значок Σ перед розміром. Ескіз 

при цьому набуває параметричних взаємозв’язків. Такі розміри зручно 

використовувати для створення бібліотечних елементів, коли всі розміри деталі 

залежать від одного або двох розмірів і можливе створення однотипних деталей 

з різними розмірами як аргументи. 
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Сплайн, керований рівнянням. Точки сплайна в SolidWorks можна 

задавати не тільки вручну або за допомогою координат, але й за допомогою 

рівнянь. Для задання довільного рівняння для створення сплайна викличте 

команду Крива, керована рівнянням з панелі інструментів Ескіз. У 

Менеджерові властивостей відкриється однойменне вікно. Деталі 

налаштування показано на рисунку 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Створення сплайна, керованого рівнянням 

 

Порядок виконання роботи 

Завдання на лабораторну роботу Завдання для самостійної роботи щодо 

створення ескізів побудованих так, що деякі розміри задані рівняннями, 

показаними на рисунках. У всіх завданнях бажано намагатися побудувати 

ескізи так, щоб вони були повністю визначені. На всіх ескізах для зручності 

задання рівнянь окрім величин розмірів, показані також їх імена. Режим 

увімкнення імені розмірів можна змінити, установивши чи знявши флажок 

Show dimensions name (Відобразити найменування розмірів) на вкладці User 

settings (Налаштування користувача), вибравши команду Tools/Options 

(Інструменти / Параметри) 
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Варіант 1. Спочатку побудуйте осьову лінію, проведену через початок 

координат. Потім побудуйте половину ескізу і, використовуючи кнопку 

Зеркально відобразити, виконайте дзеркальне відображення побудованої 

частини ескізу відносно осьової лінії. Після цього задайте розміри та рівняння 

для розмірів ескізу згідно з рисунком 2.3 

 

Рисунок 2.3 – Ескіз та рівняння для завдання  

 

Варіант 2. Спочатку побудуйте контур ескізу з прямокутників на 

рисунку 2.4, використовуючи команду створення прямокутників. Потім 

видаліть лишнє, використовуючи команду Відсікти об’єкти, застосовуючи 

варіант Потужнє відсічення. Для того, щоб відрізати, не потрібні лінії, 

проведіть мишкою лінію, яка б перетнула об’єкти для видалення. Наприкінці 

задайте рівняння для розмірів (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.4 – Ескіз для виконання варіанта № 2 

 

Рисунок 2.5 – Рівняння для ескізу варіанта № 2 

 

Варіант 3. Спочатку побудуйте осьову лінію, проведену через початок 

координат. Потім побудуйте половину ескізу № 1, використовуючи дзеркальне 

відображення відносно осьової лінії. Ескіз і рівняння для розмірів показані на 

рисунку 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Ескіз і рівняння для розмірів для варіанта № 3. 

 

Зміст звіту 

1.   Тема і мета роботи. 

2.   Основні положення теоретичних відомостей. 

3.   Ескіз параметричної моделі. 

Контрольні питання 

1. Алгоритм створення параметричного ескізу. 

2. Використання рівнянь в ескізах. 

3. Редагування ескізів, маніпулювання об’єктами. 

Література: [1, с. 38–45; 3, с. 32–40; 5, с. 11–33]. 
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Лабораторна робота № 3 
 

Тема. Моделювання нескладних деталей витягуванням ескізів 

Мета роботи: навчитися створювати деталі витягуванням ескізів і 

використанням масивів в ескізі, твердотільних масивів елементів 

 

Короткі теоретичні відомості 

У SolidWorks існує кілька базових прийомів, використовуючи які, можна 

створити тривимірні деталі. Ці прийоми можуть бути альтернативними або 

доповнювати один одного під час проектування складної деталі. Наведено 

основні способи побудови тривимірних моделей, а вирішувати повинен сам 

користувач, який саме застосовувати в кожному конкретному випадку. 

 

 

Рисунок 3.1 – Основні способи конструювання деталей 

 

Панель інструментів FEATURES (Елементи) 

Панель інструментів Features містить елементарні операції з 

тривимірними об’єктами. Потримайте курсор миші над кнопками панелі 

Features, щоб довідатися про призначення кнопки, або натисніть на посилання, 

щоб перейти до відповідного розділу. 

 

Рисунок 3.2 – Панель інструментів Features 
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Тут зображені найчастіше використовувані інструменти. З повним 

списком можна ознайомитися, зайшовши в меню Tools – Customize – 

Commands і вибравши панель Features. 

Extruded Boss/Base (Витягнута бобишка/основа). На рисунку 3.3 

зображена панель Менеджера властивостей під час виконання операції 

Extruded Boss/Base. Потримайте курсор миші над елементами керування 

менеджера властивостей для того, щоб довідатися про призначення кожного 

елемента. 

 

Рисунок 3.3 – Менеджер властивостей елемента Extruded Boss/Base 
 

Витягування ескізу можна виконати як створення об’ємної фігури з 

плоскої витягуванням її контуру в напрямку осі «Z» із заповненням матеріалом 

об’єму. Так, наприклад, витягаючи коло ми одержуємо циліндр, із 

прямокутника одержуємо паралелепіпед і т. д. Під час витягування елемента 

вказується «Гранична умова витягування». Доступні параметри залежать від 

вибраного типу витягування. 

Напрямок витягування. За замовчуванням програма пропонує зробити 

витягування в одному напрямку Direction1 (Напрямок 1) від площини 
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вихідного ескізу. У граничних умовах площина вихідного ескізу називається 

середньою поверхнею. Вихідний напрямок показується маркером. 

Якщо вас не влаштовує вихідний напрямок витягування, то змінити його 

можна як за допомогою маркера, так і за допомогою кнопки Reverse direction 

(Реверс напрямку). Якщо вам необхідно витягнути ескіз у двох напрямках від 

середньої поверхні, існує два способи: 

– вибрати граничну умову Middle Plane (Від средньої поверхні). При 

цьому модель витягається симетрично в обидва боки від середньої поверхні на 

відстань, задану параметром Depth (Глибина). 

– якщо необхідно витягнути бобишку на різну відстань у кожному 

напрямку, активізуйте прапорець Dirtection 2 і виберіть для обох напрямків 

граничну умову Blind (На задану відстань). Уведіть потрібні відстані в полях 

Depth (Глибина) для кожного напрямку. 

BLIND (На задану відстань). Граничні умови задають умови закінчення 

витягування ескізу. Найпростіше витягування здійснюється від середньої 

поверхні до «середньої поверхні + глибина». Ця умова називається Blind. 

UP TO VERTEX (До вершини). Гранична умова Up to Vertex обмежує 

глибину витягування перпендикуляром, проведеним із заданої вершини на 

напрямок витягування. Спробувати в роботі цю граничну умову можна, 

створивши ескіз у формі букви «П», витягнувши його на деяка відстань, а потім 

створивши ескіз на внутрішній поверхні «П» і витягнувши його «до вершини», 

указавши як останню будь-яку протилежну вершину. 

UP TO SURFACE ( До поверхні). Гранична умова Up to Surface виконує 

практично так-само, як і умова Up to Vertex, але, на відміну від останньої, 

торець бобишки впритул примикає до вибраної поверхні. 

Подібно працює і гранична умова Offset from Surface (На відстань від 

поверхні). За допомогою цієї умови можна зупинити витягування на деякій 

відстані від заданої поверхні. При цьому торець бобишки буде паралельний 

вибраній поверхні. 

Through All (Через все). Гранична умова Through All витягує елемент від 
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площини ескізу через усю наявну геометрію. Торець бобишки зрізується по 

перпендикуляру, опущеному з крайньої точки моделі на напрямок витягування. 

Mid Plane (Від средньої площини). Гранична умова Mid Plane, як уже 

зазначалося, витягує бобишку на однакові відстані в обох напрямках від 

площини ескізу. 

Draft (Нахил). З використанням граничної умови Draft ескізи середньої 

поверхні й торця бобишки подібні. У разі ухилу всередину ескіз торця бобишки 

менший за ескіз основи, назовні – більший. Зовні це виглядає як усічена 

піраміда, або як усічений конус. Ухил задається в градусах між загальним 

напрямком витягування та бічною поверхнею. 

Thin Feature (Тонкостінний елемент). Вибравши цю опцію, ви створите 

бобишку, яка складається з тонкої стінки з відкритими торцями, але не 

заповнена матеріалом цілком. Товщина тонкостінного елемента задає товщину 

стінки. Тип тонкостінного елемента визначає, як саме розташовуватимуться 

стінки елемента на рисунку 3.4. 

One-Direction (У одному напрямку) – 

зовнішня або внутрішня стінка елемента 

утворюється перетворенням подобіності 

контуру вихідного ескізу назовні або 

усередину. Для перемикання між цими 

варіантами використовуйте кнопку «Реверс 

напрямку». 

Mid-Plane (Від средньої площини) – 

перетворення подібності контуру вихідного ескізу здійснюється у двох 

напрямках, на однакові відстані в обидва боки. 

Two-Direction (Два напрями) – майже те саме, що й Mid-Plane, але 

можна задати свою товщину для кожного напрямку. 

Торцева пробка. Торцева пробка дозволяє «заповнити» відкритий з 

торців тонкостінного елемента. Єдиний параметр «товщина пробки» задає 

товщину листа матеріалу, використовуваного для пробки. Торцева пробка 

 

Рисунок 3.4 – Налаштування 

витягування з використанням 

опції Thin Feature 
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доступна для витягування основи. 

Лінійний масив  

На рисунку 3.5 зображена панель Менеджера властивостей для виконання 

операції Linear pattern (Лінійний масив). Потримаєте курсор миші над 

елементами керування менеджера властивостей для того, щоб довідатися про 

призначення кожного елемента. 

Лінійний масив призначений для створення подібних геометричних 

об’єктів, розташованих на прямій, або на площині. Лінійний масив здійснює 

копіювання вибраних об’єктів через певну відстань. Прикладом лінійного 

масиву може бути розташування вікон у багатоповерховому будинку або 

розташування ліхтарних стовпів уздовж дороги, шпал на залізниці і т. д. 

У вікні групи Direction 2 є додатковий параметр Pattern seed only (Тільки 

початковий елемент). Він дозволяє для створення масиву у двох напрямках 

копіювати в другому напрямку тільки вихідний елемент і не копіювати копії 

елемента в напрямку 1. 

 

Рисунок 3.5 – Менеджер властивостей інструменту Linear Pattern  

 

Вікно Instances to Skip (Пропустити екземпляри) слугує для вилучення з 

масиву деяких елементів. 

 

Порядок виконання роботи 

1. Запустіть SolidWorks, виберіть режим Деталь. Тепер ви можете 
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створювати деталі за побудованими ескізами. Створіть новий ескіз, виберіть 

площину для створення ескізу (наприклад, СПЕРЕДУ) 

 

Рисунок 3.6 – Креслення для 

створення ескізу 

 

 

Рисунок 3.7 – Перший етап створення 

зовнішнього контуру деталі 

 

2. Перейдемо до створення зовнішнього контуру деталі. Проведіть 

конструктивну горизонтальну вісь. Побудуйте коло діаметром 100, 

прив’язавши його центр до вихідної точки ескізу. Побудуйте коло діаметром 10 

та дугу радіусом 10 справа на ескізі. Ви маєте отримати геометрію, зображену 

на рисунку 3.7 

3. Запустіть інструмент масив. Виберіть опцію «Круговий масив». У вікні 

опцій виставте радіус кругового масиву – 50, кількість копій – 6, кут 

заповнення – 360, а також визначте точку обертання (рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Використання 

інструменту Circular Pattern 

 

Рисунок 3.9 – Взаємозв’язки  

для ескізу 
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4. Обріжте зайві лінії за допомогою інструменту «Обрізка». Визначте 

ескіз, щоб він був повністю визначений («Визначений»). 

 

Рисунок 3.12 – Креслення складної деталі 

 

5. Побудуйте внутрішній паз, провівши дугу концентричного кола 

радіусом 30. Добавте кутові розміри до кінцевих точок дуги – 30 і 45 градусів. 

 

Рисунок 3.10 – Побудова 

внутрішнього пазу 

 

Рисунок 3.11 – Круговий масив з 

примітивів, що створюють внутрішній паз 
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За допомогою інструменту «Зсув» створіть наступне коло, що зміщене на 10 від 

попереднього. З’єднайте дуги за допомогою інструменту «Дотична дуга» на 

рисунку 3.10. 

6. За допомогою кругового масиву розмножте внутрішній паз, 

використовуючи кут заповнення 360 градусів і 3 пази. Створіть плоску деталь 

витягуванням – 10 мм. 

7. Створення складної деталі. Створіть нову деталь. Збережіть файл під 

ім’ям «Складна деталь»  

8. Запустіть інструмент «Витягнута бобишка». Виберіть площину ескізу і 

нарисуйте базове тіло основи на рисунку 3.13. Висота витягування – 20 мм. 

 

Рисунок 3.13 – Ескіз основи 

 

9. Виберіть знову інструмент «Витягнута бобишка». Площина ескізу – 

нижня площина основи. Створіть ескіз, показаний на рисунку 3.14. 

 

Рисунок 3.14 – Ескіз шестигранної 

призми та заокругленого витягування 

 

Рисунок 3.15 – Створення шестигранної 

призми та заокругленого витягування 
 

 

10. Використовуючи інструмент вибору контуру (для того, щоб ескіз 

завжди було видно, наведіть на нього курсор мишки у дереві конструювання, 
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клацніть правою клавішою і виберіть опцію «Показати ескіз»), протягніть 

шестикутник на висоту 40 мм, а контури зліва і справа від шестикутника на  

30 мм. Результат показаний на рисунку 3.15. 

11. Виберіть верхню грань шестикутної призми і нарисуйте на ній 

наступний ескіз. За допомогою інструменту «Повернута бобишка», створіть 

півкулю за допомогою повороту ескізу на 180 градусів навколо осі симетрії. 

Результат – на рисунку. 3.17. 

 

Рисунок 3.16 – Ескіз на верхній 

поверхні призми 

 

Рисунок 3.17 – Півкуля на верхній 

поверхні призми 
 

12. Виберіть площину симетрії фігури, як на рисунку 3.18. Побудуйте 

трикутник для створення ребра жорсткості. 

 

Рисунок 3.18 – Площина 

симетрії фігури 

 

Рисунок 3.19 – Ескіз ребра жорстокості 
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13. Створіть ескіз ребра жорсткості,  як на рисунку 3.19.  

14. Витягніть ескіз відносно площини ескізу в обидві сторони на 5 мм. 

Для цього активізуйте опцію «Напрям 2» в параметрах «Витягнута бобишка», 

або створіть елемент, витягнутий відносно центральної площини на рисунку 

3.20. 

 

Рисунок 3.20 – Створення ребра жорсткості від середньої площини 
 

15. Використовуючи площини побудованої фігури та інструмент 

«Витягнутий виріз» сформуйте кінцеву тривимірну геометрію деталі на 

рисунку 3.21. 

 

Рисунок 3.21 – Тривимірний вигляд створеної деталі 
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Зміст звіту 

1.   Тема і мета роботи. 

2.   Основні положення теоретичних відомостей. 

3.   Ескіз моделі. 

Контрольні питання 

1. Масиви в SolidWorks. 

2. Моделювання нескладних деталей витягуванням ескізів. 

3. Редагування ескізів, маніпулювання об’єктами. 

Література: [1, с. 38–45; 3, с. 32–40; 5, с. 11–33]. 
 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Створення деталей витягуванням і обертанням ескізів 

Мета роботи: навчитися використовувати інструмент Revolve 

(Повернута бобишка) та розширені опції витягування для створення деталей. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Деталі – тіла обертання. Тіла обертання широко використовуються в 

сучасному машинобудуванні. До цього класу належать зубчасті колеса, 

манжети й вали. 

Обертання – розповсюджений спосіб побудови твердого тіла. Ця команда 

запускається натисканням кнопки «Revolved Boss/Base» (Повернута бобишка/ 

основа), розташованої на панелі інструментів Features (Елементи). З 

виконанням цієї команди ескіз повертається навколо заданої осі, а простір, що 

описує контур ескізу в результаті обертання, заповнюється матеріалом твердого 

тіла. При цьому ескіз деталі, сформованої методом обертання, обов’язково 

повинен складатися з контуру деталі й осі повороту. Обертання контуру 

навколо осі може здійснюватися на будь-яку бажану величину кута. Менеджер 

властивостей цього інструменту зображений на рисунку 4.1. 

Існує кілька обов’язкових вимог для побудови тіл обертання в 

SolidWorks: 
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– контур ескізу деталі повинен бути замкненим;  

– на ескізі повинна бути зображена вісь обертання; 

– контур ескізу не повинен перетинати вісь обертання; 

– ескіз деталі повинен розташовуватися лише в одній півплощині щодо 

осі обертання. 

 

Рисунок 4.1 – Менеджер властивостей інструменту «Revolve» 

  
 

Порядок виконання роботи 

Завдання № 1. Поршень 

Запустіть SolidWorks, виберіть режим 

Деталь. Тепер ви можете створювати деталі 

за побудованими ескізами. Створіть новий 

ескіз, виберіть площину для створення 

ескізу (наприклад, СПЕРЕДУ). 

Перейдемо до створення основної 

форми деталі. Для цього побудуємо ескіз на 

площині СПЕРЕДУ, зображений на рисунку 

4.3. Верхня дуга – це нижня криволінійна 

поверхня поршня. Створення ескізу почніть з побудови осьової лінії. Дугу 

побудуйте за допомогою інструменту «Коло крізь 3 точки». 

 

Рисунок 4.2 – Твердотільна 

модель поршня 
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Завершіть побудову ескізу. 

Запустіть інструмент «Повернута 

бобишка» та укажіть створений ескіз 

безпосередньо у просторі, чи 

вибравши його у дереві 

конструювання (Для створення деталі 

обертанням необхідно мати 

замкнутий ескіз, що не має 

взаємоперетинань, і вісь обертання, 

що лежить поза контуром). У наслідок 

цього перед вами з’явиться вікно налаштування цього інструменту. Перша 

графа – вісь обертання, там має бути вказана осьова лінія ескізу. Якщо це не 

так, то виправте. Друга графа визначає напрямок обертання контуру; третя 

графа – кут обертання. Необхідно повернути ескіз на 180 градусів. Унизу є поле 

«Вибрані контури» (Selected Contours), де, можливо, потрібно вказати контур 

для обертання. Якщо вибирається ескіз, що відповідає всім вимогам для 

інструменту, то поле може бути пусте. 

 Створимо поршневі канавки. 

Запустіть інструмент «Повернутий 

виріз». Як площину ескізу виберемо 

площину симетрії поршня, що 

постає перед нами на рисунку 4.3 

(Нагадуємо, що цією площиною 

зараз є площина СПЕРЕДУ). Ескіз 

вирізу показано на рисунку 4.5. 

Побудову ескізу починайте з осьової 

лінії. 

Затвердіть ескіз і зробіть виріз на 

360 градусів.  

Виберіть в дереві конструювання площину перпендикулярну до площини 

 

Рисунок 4.3 – . Основна форма поршня 

 

Рисунок 4.4 – Налаштування 

властивостей обертання 
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симетрії. Запустіть інструмент «Витягнута бобишка». Нарисуйте на ній ескіз, 

зображений на рисунку 4.7. 

 

Рисунок 4.5 – Ескіз поршневих канавок 

 

 

Рисунок 4.6 – Виріз на 360º 

 

 

Рисунок 4.7 – 

Ескіз для витягування 

внутрішнього елемента 

 

 
Рисунок 4.8 – Налаштування Extrude 

Bosse/Base(Витягнута бобишка ). Витягування до 

поверхні 
 

 

Затвердіть ескіз. Розглянемо необхідні налаштування для витягування на 

рисунку 4.8. У полі НАПРЯМ 1 виберіть опцію ДО ПОВЕРХНІ (UP TO 

SURFACE) і після того, як з’явиться вказівник миші з листком, укажіть 

внутрішню поверхню поршня. Аналогічно зробіть для НАПРЯМ 2 
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(DIRECTION 2). Розкрийте останній елемент ВИТЯГНУТА БОБИШКА, 

виберіть ескіз і натисніть праву клавішу мишки і виберіть опцію SHOW 

(ПОКАЗАТИ) рисунок 4.9. 

 Виберіть інструмент ВИТЯГНУТИЙ 

ВИРІЗ. Укажіть попередній ескіз і виріжте 

матеріал симетрично в обидві сторони на 20 мм 

відносно площини ескізу, наприклад, за 

допомогою опції СРЕДНЯ ПЛОЩИНА і відстані 

40. 

 

Рисунок 4.10 – Налаштування виріз з опцією Mid Plane (Від средньої площини) 
 

Завершимо побудову поршня створенням отворів під пальці. Отвори 

діаметром 10 мають бути концентричні з дуговими елементами внутрішніх 

виступів. 

 
 

 

Рисунок 4.11 – Створення вирізу крізь усю деталь 

 

Рисунок 4.9 – Опція SHOW 
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Отвір витягніть, використовуючи опцію ЧЕРЕЗ ВСЕ (THROUGH ALL) 

(рисунок 4.11). 

Поверніться до найпершого створеного твердотільного елементу 

ВРАЩ.БОБИШКА і відредагуйте кут повороту на 360 градусів. Результат на 

рисунку 4.12.  

 

Рисунок 4.12 – Результат 

побудови 

 

 

Рисунок 4.13 – Перша циліндрична частина валу 

 

Завдання № 2. Складний вал 

Запустіть SolidWorks, виберіть режим Деталь. Тепер ви можете 

створювати деталі на основі побудованих ескізів. Створіть новий ескіз, виберіть 

площину для створення ескізу (наприклад, СПЕРЕДИ). 

Нарисуйте коло діаметром 20. 

Створіть новий елемент. Витягніть коло на 80 мм на рисунку 4.13). 

Виберіть елемент ВИТЯГНУТА БОБИШКА, за площину ескізу візьміть 

дальню площину циліндра. Ескіз – коло діаметром 19, концентричне з валом. 

Довжина витягування – 3 мм. 

 

Рисунок 4.14 – Друга циліндрична частина вала 

 

Витягніть ще одну циліндричну частину вала діаметром 30, за площину 

ескізу візьміть крайню торцеву площину вала діаметром 19. Довжина 
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витягування – 75 мм (рисунок 4.15). 

 

Рисунок 4.15 – Модель вала з трьома 

циліндричними частинами 

 

Рисунок 4.16 – 8 ступеневий вал 

 

Створіть далі ще 5 ступенів вала: 4 – діаметр 29, довжина 2 мм; 5 – 

діаметр 40, довжина 5 мм; 6 – діаметр 30, довжина 40 мм; 7 – діаметр 19, 

довжина 2 мм; 8 – діаметр 20, довжина 12 мм;  

Отримаємо 8-ступеневий вал на рисунку 4.16. 

За допомогою елемента ФАСКА на кінцях вала створіть фаски під кутом 

45 градусів, величина фаски – 1 мм. Для цього необхідно вибрати кромки 

крайніх циліндрів. 

Створіть нову довідкову геометрію – площину, на основі якої побудуємо 

паз під шпонку на рисунку 4.17. Вона має відставати від площини симетрії вала 

на 10 мм. 

 

Рисунок 4.17 – Створення нової 

додаткової площини 

 

Рисунок 4.18 – Ескіз шпонкового паза 
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Рисунок 4.19 – Місце шпонкового паза 
 

На новоствореній площині створіть ескіз для отвору під шпонку. Ескіз 

зображений на рисунку 4.18. Виріжте матеріал на довжину 5мм. 

Самостійно створіть паз під шпонку на 3 ступені вала. Використайте 

інший спосіб побудови самого шпоночного паза – зробіть прямокутний виріз, а 

вузькі грані скругліть радіусом 3.5мм. Для цього виберіть ребра вирізу. 

 

 
Рисунок 4.20 – Сруглення вихідного прямокутного отвору другого  

шпоночного паза 

 

Результат побудови – на рисунку 4.21 
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Рисунок 4.21 – 3D модель створеного вала 
 
 

Зміст звіту 

1.   Тема і мета роботи. 

2.   Основні положення теоретичних відомостей. 

3.   Моделі завданя № 1 та № 2. 

 

Контрольні питання 

1. Алгоритм створення моделі обертання. 

2. Функціональне призначення піктограм. 

Література: [1, с. 38–45; 3, с. 32–40; 5, с. 11–33].  

 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Створення деталей складної конфігурації з використанням 

витягування по перерізах і по траєкторії 

Мета роботи: вивчити основні можливості інструментів. 

 

Короткі теоретичні відомості 

У SolidWorks існує низка методів побудови допоміжних площин. 

Елементи довідкової геометрії – це елементи, єдиним призначенням яких є 

надання допомоги в процесі створення моделей. Довідкова геометрія в 
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SolidWorks включає площини, осі, точки й системи координат. Вони є 

підгрунтям для побудови елементів ескізів, визначення площини ескізу, 

збирання компонентів, посилання на різні розташування та ескізні елементи  

і т. д. Довідкові елементи не мають маси або об’єму. 

 

Рисунок 5.1 – Елементи довідкової геометрії 

 
 

Створення нових довідкових площин. Менеджер команд: Reference 

Geometry ► Plane (Справочная геометрия ► Плоскость); Панель інструментів: 

Reference Geometry ► Plane (Справочная геометрия ► Плоскость). 

Довідкові площини використовуються для побудови ескізів елементів. Їх 

також використовуються для розміщення таких об’єктів, як отвори, для 

створення посилань на об’єкт або елемент і т. д. Як площину ескізу можна 

також вибрати плоску грань елемента. Загалом, рекомендовано 

використовувати як площини ескізу плоскі грані елементів. Однак іноді 

потрібно побудувати ескіз на площині, що на певній відстані від площини або 

плоскої грані. У такому разі необхідно створити нову довідкову площину на 

заданій відстані від площини або плоскої грані. 

Довідкові осі використовуються для створення довідкових площин, 
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систем координат, кругових масивів, а також для створення сполучень у 

збірках. Вони також слугують орієнтирами для побудови ескізів і створення 

елементів. Довідкові осі відображаються як на моделі, так і в дереві 

конструювання Feature manager. 

Деталі складної конфігурації. Існують деталей складної конфігурації, які 

можна створити, лише використовуючи команду Бобышка/Основание по 

сечениям або Вирез по сечениям. Основний принцип побудови елементів по 

перетинах полягає в плавному з’єднанні профілів перетинів деталі, які 

розташовані на різних площинах. 

Профіль являє собою замкнений і непересічний ескіз на деякій площині. 

Обов’язкова умова: площини з профілями повинні бути розташовані на деякій 

відстані одна від одної, паралельно або під кутом. 

Також для побудови тривимірних моделей часто використовують команду 

Swept Boss/Base (Витягнутая бобышка/Основание по траектории). Типовим 

прикладом таких деталей є вигнуті труби. Для побудови труби як елемента по 

траєкторії необхідно намалювати два ескізи: замкнений профіль, який для 

труби має вигляд окружності, і ескіз траєкторії (лінію вигинання труби). 

Витягування елемента по траєкторії полягає в тому, що формування 

твердого тіла відбувається у наслідок заповнення віртуальним матеріалом 

об’єму, який утворюється під час переміщення профілю по деякій траєкторії. 

Для проектування деталей по траєкторії необхідно створити як мінімум два 

ескізи: ескіз профілю й ескіз траєкторії (рисунок 5.2). Профілем зазвичай є 

контур ескізу, який повинен бути замкнений, а траєкторією – контур ескізу, 

який може бути й незамкнутий. Під час переміщення профіль може залишатися 

паралельним самому собі або ж зберігати незмінним початковий кут із 

траєкторією. Можна також задати обертання профілю під час його переміщення 

уздовж траєкторії. Окрім того, профіль може змінювати свої розміри та 

конфігурацію згідно з формою напрямної кривої. Способом витягування 

елемента по траєкторії зручно створювати деталі типу пружин, при цьому 

траєкторією є спіраль. 
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Створення витягнутого по траєкторії елемента. 

Менеджер команд: Features►Swept Boss/Base (Елементи►Витягнута 

бобишка/Основа по траєкторії) 

Меню: Insert ► Boss/Base ► Sweep (Вставка ► Бобишка/Основа ► По 

траекторії) 

Панель інструментів: Features ► Swept Boss/Base (Елементи►Витягнута 

бобишка/Основа по траєкторії) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 5.2 – Ескізи для створення елемента по траєкторії 

 

Після виклику менеджера властивостей (рисунок 5.3) витягування по 

траєкторії вам буде запропоновано вибрати профіль, що витягається. У 

графічній області побудов виділіть ескіз, створений для цього. Вибраний ескіз 

буде підсвічений зеленим кольором, і з’явиться винесення Profile (Профіль). 

Тепер ви повинні вибрати траєкторію для витягування профілю. Виділіть ескіз 

або кромку елемента, яка буде використовуватися як траєкторія. Вибраний 

елемент буде підсвічений пурпурним кольором, і з’явиться винесення з його 

назвою. Підсумковий витягнутий елемент буде відображений в області побудов 

у режимі попереднього перегляду. Клацніть на кнопці ОК у менеджері 

властивостей для завершення створення елемента. 

Витягування з напрямними кривими. Витягування з напрямними 

кривими є одним з найважливіших методів професійного моделювання. У 

витягнутому елементі з напрямними кривими перетин міняється відповідно до 

напрямної кривої під час руху вздовж траєкторії витягування. Для створення 

такого елемента потрібні профіль, траєкторія витягування та напрямна крива. 
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Після створення ескізів 

профілю, траєкторії та напрямної 

кривої необхідно прив’язати 

напрямну криву до профілю. При 

цьому слід упевнитися в тому, що 

напрямна крива перетинає профіль. 

Витягування елемента по 

перетинах активізується кнопкою 

Lofted Boss/Base (Бобишка/основа 

по перетину) на панелі інструментів 

Features (елементи) й дозволяє 

проектувати деталі за допомогою 

створення плавних переходів між 

профілями (перерізами). Профілі 

являють собою ескізи, розташовані 

в різних площинах. Ці площини 

можуть бути як паралельними, так і 

під кутом один відносно одного. 

Конструювання елемента по перерізах починається з побудови ескізів 

(профілів перетинів), які розташовуються або на допоміжних площинах, або на 

базових площинах Дерева Конструювання або гранях раніше створених 

елементів деталі. Потім ці профілі плавно з’єднуються між собою. Для 

створення точної форми елемента по перетинах можна використати напрямну 

криву.  

Загалом під час побудови напрямної кривої необхідно дотримуватися 

таких правил: 

– напрямна повинна лежати в площині, яка перетинає профілі перетинів 

– напрямна повинна перетинати всі профілі;  

– напрямна крива може бути довшою за елементи по перетинах; 

– як напрямних можна використовувати раніше створені елементи, 

 

Рисунок 5.3– Менеджер властивостей 
інструменту Swept Boss/Base 

(Витягнута бобишка/Основа по 
траекторії) 
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кромки об’єктів і будь-які інші криві; 

– напрямних може бути кілька. 

Якщо напрямна крива не перетинає профілі, то для її побудови необхідно 

застосовувати взаємозв’язок – Співпадання або Точка проникнення. 

Якщо напрямна крива відсутня, її функцію виконує віртуальна 

крива, яка з’являється у наслідок з’єднання профілів один з одним під час 

побудови елемента по перетинах. Напрямною також може бути осьова лінія, 

що проходить через середину перетинів і не дотична до їхніх контурів. 

Елемент по перетинах можна змінити за допомогою маркерів на лінії, що 

з’єднує перерізи. Маркери блакитного кольору відповідають кінцевим точкам 

ліній-з’єднання. Процес керування формою елемента по перерізах за 

допомогою сполучних ліній називається синхронізацією перерізів (loft 

synchronization). 

ПРИМІТКА. Зміна форми або закручування під час побудови елемента по 

перерізах з використанням сполучної лінії, створеної за замовчуванням, 

називається глобальним скручуванням. Це означає, що, якщо ви змінюєте 

положення однієї сполучної точки на профілі, то інші точки профілю 

автоматично змінюють положення відносно першої. 

Можна вставляти додаткові сполучні лінії, щоб маніпулювати формою 

елемента по перерізах. З’єднувачі можуть додаватися як до прямих, так і до 

криволінійних профілів. Щоб додати з’єднувач, викличте контекстне меню 

клацанням правої кнопки миші в області побудов і виберіть у ньому пункт Add 

Connector (Додати з’єднувальну лінію). У такий спосіб можна додати довільну 

кількість з’єднувачів. Після додавання сполучних ліній ви можете змінювати 

їхнє положення, перетягуючи відповідні маркери. Попередній вид елемента, у 

якого були змінені додаткові сполучні лінії, показаний на рисунку 5.4а. 

Результуючий елемент наведений на рисунку 5.4б. 
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Рисунок 5.4а – Попередній вид   Рисунок 5.4б – Результуючий вид 
 

 

Завдання № 1 

Вертушка являє собою циліндричне тіло із сьома лопастями сферичної 

форми. Існує безліч способів створення подібних форм, але пропонується 

тільки один з можливих варіантів. 

 
Рисунок 5.5 – Модель вертушки 
 

 
Рисунок 5.6 – Ескіз циліндричної основи 

 
 

 

Габаритні розміри вертушки такі: 

– зовнішній діаметр – 76,00 мм; 

– діаметр циліндричної серцевини – 32,00 мм; 

– висота циліндра – 14,00 мм; 

– товщина циліндра – 1,00 мм; 

– діаметр осьового отвору – 10,00 мм; 

– зовнішній радіус кривизни лопасті в основі – 22,00 мм; 

– внутрішній радіус кривизни лопасті в основі – 40,00 мм; 
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– зовнішній радіус кривизни лопасті по краю – 32,00 мм; 

– внутрішній радіус кривизни лопасті по краю – 40,00 мм;  

– зсув краю лопасті від осі вертушки – 5,00 мм; 

– розмах лопасті в основі – 10,00 мм. 

1. Запустіть SolidWorks, виберіть режим Деталь. Тепер ви можете 

створювати деталі за побудованими ескізами. Створіть новий ескіз за 

допомогою піктограми, виберіть площину для створення ескізу (наприклад, 

СПЕРЕДУ). 

2. Нарисуйте ескіз основи – коло діаметром 32 мм. Проставте розміри і 

повністю визначте ескіз, прив’язавши центр кола до вихідної точки моделлю 

(рисунок 5.6). Для цього використайте взаємозв’язок COINCEDENT (ЗБІГ). 

3. Витягніть ескіз на 14 мм за допомогою інструменту ВИТЯГНУТА 

БОБИШКА, використовуючи налаштування НА ЗАДАНУ ВІДСТАНЬ 

(BLIND). 

 
Рисунок 5.7 – Створення елемента  

витягуванням ескізу 

 

 
Рисунок 5.8 – Зкруглення 

циліндричних кромок 

 
4. Скругліть кромки за допомогою інструменту ЗКРУГЛЕННЯ. Радіус 

скруглення – 1 мм, налаштування зкруглення – ПОСТІЙНИЙ РАДІУС 

(CONSTANT RADIUS). 

5. Для подальшого створення моделі необхідно додати довідкову 

геометрію. Побудуємо додаткову вісь. Для цього потрібно перейти по таких 

пунктам меню ВСТАВКА-> ДОВІДКОВА ГЕОМЕТРІЯ –>ВІСІ 
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Рисунок 5.9 – Довідкова вісь 
 

У настройках нової осі вкажіть опцію ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ/ 

КОНИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ (CYLINDYCAL/ CONICAL FACE), а потім 

укажіть бокову поверхню основи. Затвердіть створення нової осі (рисунок 5.9). 

Змініть назву осі на «Вісь вертушки (AXIS of vertex)». 

6. Створимо дві додаткові площини для рисування ескізів для лопасті. 

Для цього виберіть в меню ВСТАВКА->СПРАВОЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ-

>ПЛОСКОСТЬ. 

 
Рисунок 5.10 – Вибір з меню 

пункту для створення 

додаткової площини 

 
 

Рисунок 5.11 – Створення додаткової 

площини 
 

Виберіть настройку РАССТОЯНИЕ СМЕЩЕНИЯ. Для створення нової 

площини виберіть одну з площин перпендикулярну до основи циліндра. 

Наприклад – площина СПРАВА. Відстань – 15 мм. 

Створіть аналогічно ще одну площину, що зміщена відносно вихідної на 
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35 мм. Результат – на рисунку 5.12. 

 
Рисунок 5.12 – Додаткова площина, 

зміщена відносно вихідної на 35 мм 
 

 
Рисунок 5.13 – Ескіз основи лопасті 

 

 

Першу площину назвіть «Основа лопасті», другу – «Кромка лопасті». 

7. Виберіть площину «Основа лопасті» (–base Vertex). Створіть на ній 

наступний ескіз основи лопасті (рисунок 5.13). 

Крайні точки необхідно прив’язати до кромки циліндра та до скруглення 

на циліндрі, використовуючи взаємозв’язок СОВПАДЕНИЕ (COINCEDENT) 

 
Рисунок 5.14 – Прив’язування крайніх  

точок ескізу 

 
Рисунок 5.15 – Ескіз «Переріз 

основи» 
 

У цьому ж ескізі нарисуйте ще одну дугу, що пролягає крізь крайні точки 

дуги. Уведіть радіус дуги 22 мм (рисунок 5.13). Затвердіть ескіз. Переназвіть 

ескіз як «Переріз основи». 

8. Створіть новий ескіз на площині «Кромка лопасті». Для цього 

спочатку проведіть дугу через 3 точки 
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Рисунок 5.16 – Проведення дуги  

на площині «Кромка лопасті» 

 

Рисунок 5.17 – Визначення положення дуги 

 

Додайте взаємозв’язки. Нижня точка дуги має співпадати з нижньою 

точкою ескізу на попередній площині. А центр цієї дуги має бути вертикальний 

до нижньої точки попереднього ескізу. Верхня точки дуги має бути 

горизонтальна до верхньої точки попереднього ескізу. Радіус дуги – 40 мм 

(рисунок 5.17). 

Потім крізь крайні точки побудованої дуги проведіть дугу довільним 

радіусом. Виставте радіальний розмір дуги – 32 мм (рисунок 5.18). 

 
Рисунок 5.18 – Ескіз другого перерізу 

лопасті 

 
Рисунок 5.19 – Результат створення 

лопасті витягуванням по траєкторії 

 

Затвердіть ескіз і перейменуйте його на «Переріз краю». 

9. Запустіть інструмент «Бобышка по сечениям» (LOFTED BOSS/BASE). 

Виберіть створені раніше ескізи. Результат – на рисунку 5.19. 

10. За допомогою інструменту КРУГОВОЙ МАССИВ ЭЛЕМЕНТОВ 

розмножте лопасть. Кількість елементів масиву – 7, кут заповнення – 360, вісь 
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обертання – додатково створена вісь (рисунок 5.20). 

 
Рисунок 5.20 – Розмноження лопатей з 

використанням кругового масиву 
 

Рисунок 5.21 – Виріз діаметром  
76 мм у вертушці із вирізанням 

зовнішньої частини контуру 
 

 
11. Вертушка установлюється у циліндричний корпус діаметром 76 мм. 

Для цього запустіть інструмент ВЫТЯНУТЫЙ ВЫРЕЗ і виберіть одну з основ 

циліндра. Нарисуйте ескіз на рисунку 5.21. Зробіть виріз ЧЕРЕЗ ВСЕ в обох 

напрямках. Поміняйте сторону для вирізу (FLIP SIDE TO CUT) 

12. Створимо внутрішній отвір. Для цього запустіть інструмент 

ВЫТЯНУТЫЙ ВЫРЕЗ. Виберіть за площину ескізу одну з основ циліндра і 

нарисуйте коло, що еквідистантно зміщено від кола циліндра на 1мм  

(рисунок 5.22). 
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Рисунок 5.22 – Ескіз 

еквідистантного внутрішнього 

вирізу 

 

 
Рисунок 5.23 – Еквідистантний 

внутрішній виріз 

13. У настройках вирізу задайте: у полі НАПРАВЛЕНИЕ – СМЕЩЕНИЕ 

ОТ ПОВЕРХНОСТИ (OFFSET FROM SURFACE), ГРАНЬ  

( FACE) – відповідна основа циліндру, СМЕЩЕНИЕ (OFFSET) – 1 мм. 

14. Створіть осьовий отвір діаметром 10мм. Кінцевий результат побудови 

– на рисунку 5.24 

 
Рисунок 5.24 – Кінцевий результат.  

Тривимірна твердотільна модель 

вертушки 

  
Рисунок 5.25 – Модель гровера 

 

Завдання № 2 ГРОВЕР 

Побудуйте модель гровера 

1. Запустіть SolidWorks, виберіть режим Деталь. Тепер ви можете 

створювати деталі за побудованими ескізами. Створіть новий ескіз за 

допомогою піктограми , виберіть площину для створення ескізу (наприклад, 

СПЕРЕДИ). 

2. Створіть ескіз траєкторії для витягування – коло діаметром 5 мм. 
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Рисунок 5.26 – Коло для створення 

гелікоїди 
 

 
Рисунок 5.27 – Гелікоїда 

 

3. Створіть спіраль за допомогою ВСТАВКА->КРИВАЯ->ГЕЛИКОИДА/ 

СПИРАЛЬ. Параметри спіралі: ВИСОТА – 1 мм, ПОВОРОТ – 0.95, 

ПОЧАТКОВИЙ КУТ – 180 градусів (рисунок 5.28). 

 

Рисунок 5.28 – Створення спіралі 

заданої конфігурації 

 

Рисунок 5.28 – Створення додаткової 

площини перпендикулярної до спіралі 

4. Створіть додаткову площину перпендикулярну до створеної кривої. 

5. На даній площині нарисуйте ескіз перерізу гровера (рисунок 5.29). 

 
Рисунок 5.29 – Ескіз для протягування гровера 
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6.Запустіть БОБЫШКА ПО ТРАЕКТОРИИ. Як спосіб для витягування 

виберіть спіраль, а ескіз для протягування – квадрат на рисунку 5.30. 

 
Рисунок 5.30 – Результат виконаної побудови. 

 

 

Завдання № 3 Болт 

Створіть тривимірну модель болта. Розміри вибирає студент самостійно 

для якомога кращого подання результатів проектування. Різьбу створити двома 

способами: 

1) за допомогою вирізу по спіралі; 

2) за допомогою анотативних елементів (Annotations-> COSMETIC 

THREAD (Аннотации->Косметическая резьба) ). 

 

Зміст звіту 

1.   Тема і мета роботи. 

2.   Основні положення теоретичних відомостей. 

3.   Моделі завданя № 1, № 2 та № 3. 

Контрольні питання 

1. Алгоритм створення моделі обертання. 

2. Функціональне призначення піктограм. 

Література: [1, с. 38–45; 3, с. 32–40; 5, с. 11–33].  
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Лабораторна робота № 6 

Тема. Моделювання складних деталей з використанням 

професіональних інструментів 3D-моделювання 

Мета роботи: вивчити інструменти для створення оболонок та 

різноманітних отворів. Закріпити навички створення складних тривимірних 

моделей. 

Короткі теоретичні відомості 

Створення оболонок. 

Менеджер команд: Features ► Shell (Элементы ► Оболонка) 

Меню: Insert ► Features ► Shell (Вставка ► Элементы ► Оболочка) 

Панель інструментів: Features ► Shell (Элементы► Оболочка) 

Створення оболонки – це процес видалення матеріалу з моделі, 

результатом якого є модель, порожня усередині, що має стінки заданої 

товщини. Під час виконання цієї операції також видаляються одна або кілька 

виділених граней моделі. Якщо ви не виділите ні однієї грані для видалення, 

результатом буде закрита порожня модель. Стінкам можна надавати різну 

товщину. Оболонка створюється за допомогою інструменту Shell (Оболочка). 

Для виклику цього інструменту клацніть на кнопці Shell ( Про- лочка) у 

менеджерові команд Features (Элементы). Відкриється менеджер властивостей 

Shell (Оболочка), зображений на рисунку 6.1. Вам буде запропоновано 

виділити грані, які слід вилучити. Виділіть одну або кілька граней, призначених 

для видалення. Виділені грані будуть підсвічені зеленим кольором, а їх імена 

з’являться в області виділення Faces To Remove (Удалить грани). Задайте 

товщину стінок за допомогою лічильника Thickness (Товщина) і клацніть на 

кнопці ОК у менеджерові властивостей.  

ПРИМІТКА. Якщо товщина оболонки перевищує радіус скруглення, то 

скруглення не буде частиною оболонки, оскільки у результаті утворюються 

гострі кромки. Те ж саме відноситься до створення фасок. Грані, виділені для 

видалення, можуть бути плоскими або вигнутими. Але можливість створення 

оболонки за допомогоювидалення вигнутої грані залежить від того, наскільки 
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геометрія цієї грані дозволяє забезпечити задану товщину стінок і відповідає 

іншим геометричним умовам. Якщо потрібно створити оболонку на зовнішній 

стороні моделі, установіть прапорець Shell outward (Оболонка назовні). 

 

Рисунок 6.1 – Менеджер властивостей Shell (Оболочка) 

 

Вбудована евристика команди створення оболонки в SolidWorks дозволяє 

програмі визначити, яка кількість матеріалу має бути вилучена, залежно від 

геометричних умов. Тому програма не видалятиме матеріал у тих місцях, де це 

неможливо з геометричних міркувань. У SolidWorks можливо попередньо 

переглядати вид оболонки. Щоб побачити попередній вигляд оболонки, 

установіть прапорець Show preview (Показувати попередній перегляд) у 

розсувній панелі Parameters (Параметри) 

Створення стандартних отворів за допомогою майстра отворів 

Менеджер команд: Features ► Hole Wizard (Элементы ► Отверстие 

под. крепеж) Меню: Insert ► Features ► Hole ► Wizard (Вставка ► 

Элементы ► Отверстие ►(Отверстие под крепеж) 

Панель інструментів: Features ► Hole Wizard (Элементы ► Отверстие 

под. крепеж). Інструмент Hole Wizard (Отверстие под. крепеж), або майстер 

отворів, слугує для створення стандартних отворів – розцикованих, 
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розенкованих, висвердлених, різьбових отворів і отворів із трубною різьбою. За 

допомогою нього можна також створювати отвори з довільними параметрами 

таких видів: розцикований висвердлений отвір, висвердленний отвір із 

зустрічним свердлінням, розцикований отвір, простий отвір, простий 

висвердлений отвір, конічний отвір, конічний висвердлений отвір. Усі 

параметри отворів, у тому числі параметри обмеження, можна змінювати, у 

тому числі вже після створення отворів. Задати місце розташування отвору в 

цьому майстрі можна двома способами.  

Перший спосіб – указати потрібне місце заздалегідь. У такому разі перед 

викликом майстра необхідно виділити грань або площину, на якій ви плануєте 

помістити отвір. Грань може бути плоска або зігнута. Виділивши грань, 

клацніть на кнопці Hole Wizard (Отверстие под. крепеж) у менеджерові команд 

Features (Элементы). Відкриється діалогове вікно Hole Definition (Определение 

отверстия). У графічній області буде показано попередній вигляд отвору. Якщо 

ви зміните параметри або тип отвору, то й попередній вигляд отвору зміниться 

відповідно. 

ПРИМІТКА. Під час створення масиву з різьбових отворів умовне 

графічне зображення різьби показується тільки для батьківського екземпляра 

масиву, у всіх інших воно відсутнє. Щоб забезпечити умовним зображенням 

різьби інші екземпляри, скористайтеся менеджером властивостей Texture 

(Текстура). 

Отвір, створений за допомогою майстра отворів, складається з двох 

ескізів. Перший з них – це ескіз точки розміщення, а другий – ескіз профілю 

отвору. Якщо ви виділите площину розміщення перед тим, як викликати 

діалогове вікно Hole Definition (Определение отверстия), то створений ескіз 

буде двовимірний. Якщо замість того щоб заздалегідь виділяти площину, ви 

вкажете точку розміщення після виклику Hole Definition (Определение 

отверстия), то результуючий ескіз буде тривимірний. 
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Порядок виконання роботи 

Завдання № 1 РОЗЕТКА 

1. Запустіть SolidWorks, виберіть режим Деталь. Тепер ви можете 

створювати деталі за побудованими ескізами. Створіть новий ескіз за 

допомогою піктограми, виберіть площину для створення ескізу (наприклад, 

СПЕРЕДИ). 

 

Рисунок 6.2 – Креслення розетки 

 

2. Створіть основу моделі витягуванням ескізу на рисунку 6.2 на 20 мм за 

допомогою інструменту ВЫТЯНУТАЯ БОБИШКА.  

 

Рисунок 6.3 – Створення основи розетки  
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3. Скругліть 2 протилежні верхні ребра моделі радіусом 15 мм, 

використовуючи інструмент СКРУГЛЕНИЕ  (рисунок 6.3). 

Рисунок 6.3 – Скруглення ребер розетки 
  

4. Аналогічно скругліть 2 інших верхніх ребра (на повну довжину з 

радіусами попередніх скруглень) деталі радіусом 5 мм. 

Рисунок 6.4 – Скруглення довгих кромок 

радіусом 5 мм  

 

 

Рисунок 6.5 – Створення оболонки 

командою Shell (Оболочка) 

 

5. Створимо оболонку з моделі за допомогою інструменту ОБОЛОЧКА з 

панелі ЭЛЕМЕНТЫ. У вікні вибору граней зліва укажіть грані, які необхідно 
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прибрати. А це нижня основа, одна грань-скруглення та грань, що їх з’єднує 

(рисунок 6.5). У найпершому полі – товщина оболонки = 2 мм. 

6. Створимо витягнуті елементи під кріпильні отвори. Для цього створіть 

додаткову площину на відстані 15 мм від внутрішньої грані моделі. Площина 

має бути розташована всередині оболонки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.6 – Додаткова площина 
 

7. Використовуючи інструмент ВЫТЯНУТАЯ БОБИШКА, створіть 

витягнуті елементи на основі нижченаведеного ескізу (рисунок 6.7). 

Рисунок 6.7 – Ескіз для подальшого 

витягування 

 

 

Рисунок 6.8 – Використання настройки 

Draft(Уклон) під час витягування стійок 
  

Ескіз витягніть, використовуючи опцію ДО СЛЕДУЮЩЕЙ, також 
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задайте в настройках нахил 5 градусів назовні 

(рисунок 6.8). 

8. Створимо кріпильний отвір з різьбою 

М3.5 з плоскою головкою. Поверніть модель, 

виберіть верхню грань і запустіть інструмент 

ОТВЕРСТИЕ ПОД КРЕПЕЖ (HOLE 

WIZARD) . У вікні (рисунок 6.9) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ (HOLE 

SPECIFICATION) виберіть ЗЕНКОВКА 

(COUNTERSINK) 

У цьому ж вікні нижче у першому 

списку для налаштування виберіть ANSI METRIC. Нижче у списку виберіть 

БОЛТ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ (FLAT HEAD SCREW – B18.6.7M). 

Установіть розмір різьби М3.5, а граничну умову ЧЕРЕЗ ВСЕ (рисунок 6.10). 

9. Перейдіть у цьому діалоговому вікні на 

вкладку ПОЗИЦИЯ (POSITION) і перед вами 

з’явиться ескізне середовище, у якому необхідно 

відмітити точки, за якими будуватимуться отвори. 

Також необхідно проставити розміри в ескізі 

(рисунок 6.11) або, використовуючи інструмент 

ВЗАИМОСВЯЗИ зробити центри отворів 

КОНЦЕНТРИЧНИМИ з колами циліндричних 

витягнутих елементів. 

10. Завершіть створення отвору, затвердивши 

ескіз і сам твердотільний елемент. Результат – на 

рисунку 6.12. 

11. Скругліть місця з’єднання циліндричних 

частин з основою  радіусом 1 мм. 

Виконаємо бордюр. Для цього запустіть 

інструмент ВЫТЯНУТАЯ БОБИШКА. Як площину 

 

Рисунок 6.9 – Майстер отворів 
 

 

Рисунок 6.10 
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ескізу виберіть нижню основу деталі. За допомогою інструменту 

ПРЕОБРАЗОВАТЬ ОБЪЕКТЫ, спроектуйте внутрішні кромки моделі на 

поточній площині у ескіз. 

 

Рисунок 6.11 – Положення отворів 

 

 

Рисунок 6.12 – Отвори, що 

створенні під час 

використання майстра отворів 
  

12. Для цього виберіть їх і застосуйте описаний інструмент. Всю кромку 

можна вибрати, використовуючи такий прийом: навести на кромку, вибрати її 

та натиснути на праву клавішу мишки. Далі вибрати ВЫБРАТЬ 

КАСАТЕЛЬНУЮ (SELECT TANGENCY) (рисунок 6.13). 

 

Рисунок 6.13 – Використання інструменту ПРЕОБРАЗОВАТЬ ОБЪЕКТЫ  

 

13. Затвердіть ескіз. У настройках витягування перейдіть в панель 

ТОНКОСТЕННІЙ ЭЛЕМЕНТ (THIN FEATURE), оскільки ми витягуємо 

незамкнутий ескіз. На панелі НАПРАВЛЕНИЕ 1 (DIRECTION 1) виставіть 

Расстояние (Distance) – 2, а на панелі ТОНКОСТЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ: Толщина 

(Thickness) – 1 (рисунок 6.14). Результат побудови – на рисунку 6.15. 
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Рисунок 6.14 – Витягування тонкостінного елемента Рисунок 6.15 – Модель 

розетки  

 

Завдання № 2 ЗАХИСНА РЕШІТКА 

Основні теоретичні відомості, необхідні для виконання цього завдання, 

викладені у попередніх лабораторних роботах. 

  

Рисунок 6.16 – Модель захисної 

решітки Рисунок 6.17 – Перший ескіз  

 

Захисна решітка, виготовлена з дроту, являє собою ряд концентричних 

кіл, що утворюють сферичну поверхню. Решітка кріпиться по периметру 

корпуса вентилятора за допомогою саморізів. 

Габаритні розміри решітки такі:  

– діаметр дроту – 1,50 мм; 

– відстань між сусідніми отворами – 72,00 мм; 

– висота ґрат – 10,00 мм; 
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– відстань між концентричними колами – 10,00 мм; 

– кількість кіл – 4; 

– діаметр кріпильної скоби – 6,00 мм. 

1. Запустіть SolidWorks, виберіть режим Деталь. Тепер ви можете 

створювати деталі за побудованими ескізами. Створіть новий ескіз за 

допомогою піктограми, виберіть площину для створення ескізу (наприклад, 

СПЕРЕДИ). 

2. Нарисуйте ескіз, зображений на рисунку 6.17. Використайте ДУГУ 

ЧЕРЕЗ ЦЕНТР, центр дуги не повинен співпадати з вихідною точкою ескізу. 

Додайте такі взаємозв’язки: вихідна точка і правий край дуги – 

горизонтально, центр дуги і вихідна точка – вертикально. 

3. Розмір 25,62 визначте за допомогою інструменту УРАВНЕНИЯ, як 

показано на рисунку 6.18.  

 

Рисунок 6.18 – Рівняння для першого ескізу 

 

4. Перейменуйте створений ескіз на «Дуга». Оскільки той самий ескіз не 
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може використовуватися відразу в декількох елементах, продублюємо ескіз. 

Він слугуватиме як напрямна та лінія прив’язки концентричних кіл. Для цього 

наведіть курсор мишки на ескіз «Дуга» в Дереві Конструювання, натисніть  

Ctrl-С, потім виберіть площину, у якій побудовано ескіз «Дуга» і копіюйте ескіз 

за допомогою Ctrl-V. Додасться копія створеного ескізу. Назвіть його 

«Допоміжна дуга». Зайдіть в ескіз «Допоміжна дуга», змініть радіус дуги. 

Зробіть дугу у цьому ескізі КОНСТРУКТИВНОЮ ГЕОМЕТРІЄЮ. А потім 

додайте її взаємозв’язок з дугою з ескіза «Дуга» – КОРАДИАЛЬНОСТЬ. За 

допомогою взаємозв’язків СОВПАДЕНИЕ зробіть допоміжну дугу рівною 

основній (збіг крайніх точок). 

5. Створимо тривимірну дугу. Тривимірна дуга створюється на основі 

траєкторії дуги та її поперечного перерізу. Поперечний переріз лежить у 

площині перпендикулярній траєкторії. Спочатку створіть додаткову площину, 

використовуючи опцію ПО НОРМАЛИ к КРИВОЙ (NORMAL TO CURVE) 

(рисунок 6.19). 

 

Рисунок 6.19 – Створення площини, що нормальна до кривої  
 

6. У створеній площині нарисуйте ескіз перерізу на рисунку 6.20, 

прив’язавши центр до кінцевої точки дуги. 

7. Запустіть інструмент ВЫТЯГИВАНИЕ ПО ТРАЕКТОРИИ (SWEEP).  

Укажіть дугу, ескіз для протягування – переріз на рисунку 6.20 (рисунок 6.21). 
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Рисунок 6.20 – 

Ескіз перерізу 

 

 

 

Рисунок 6.21 – Створення витягування 

 

8. Створимо скобу кріплення вибравши одну з площин,що проходить 

через центр однієї з основ витягнутого елементу. Ескіз на рисунку 6.22. Коло 

ескізу і верхня точка витягнутого елементу мають співпадати (взаємозв’язок – 

СОВПАДЕНИЕ). Центр кола має бути визначений за допомогою взаємозв’язку 

ТОЧКА ПРОНЗАНИЯ. 

 

Рисунок 6.22 – Ескіз для створення 

скоби 
 

 

Рисунок 6.23 – Скоба 

 

 

9. Створіть елемент за допомогою обертання на 330 градусів. Результат –

на рисунку 6.23. 

10. Завершіть скруглення за допомогою елемента ПОВЕРНУТАЯ 

БОБЫШКА, для цього виберіть за площину ескізу торець витягнутого 
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елемента і там нарисуйте ескіз на рисунку 6.24. Ескіз поверніть на 90 градусів. 

 

Рисунок 6.24 – Плавне з’єднання скоби з попереднім елементом 
 

11. Додамо скруглення по лінії стику витягування зі скобою. Радіус –  

0,5 мм. 

12. Створимо захисну решітку, що складається з 4 концентричних кіл, що 

знаходяться на відстані 10 мм. Розмістіть ці 

кола на вихідній дузі. Центр крайнього кола 

має співпадати з вільним початком дуги, а 

центри інших кіл – лежати на дузі. Проставте 

діаметри кіл і розміри між колами  

(рисунок 6.26). Необов’язково, щоб всі 

розміри (окремі 2 перші) збігалися з тими, що 

на рисунку. 

Рисунок 6.26 – Ескіз для створення решітки 
 

За допомогою інструменту УРАВНЕНИЕ зробіть так, щоб всі кола 

дорівнювали діаметру першого, а відстані між колами були рівні між першим і 

Рисунок 6.25 –Скоба 
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другим колом (рисунок 6.27). 

12. Для малювання траєкторії 

необхідно створити додаткову 

площину паралельну до площини, 

що проходить через центр лівого 

кола та протилежний край дуги. 

Використайте настойку інструменту 

ПЛОСКОСТЬ ПАРАЛЕЛЬНАЯ В 

ТООЧКЕ. У нашому випадку – це 

площина СВЕРХУ (FRONT). 

 

Рисунок 6.28 – Додаткова площина 

13. Нарисуйте на площині, що пролягає через вільний край моделі, ескіз 

траєкторії (рисунок 6.29). Коло має бути прив’язане центром до вихідної точки 

моделі, а дугою до центра 1-го із 4 кіл. Назвіть ескіз «Траєкторія». 
 

 

Рисунок 6.29 – Ескіз 

траєкторії 

  

Рисунок 6.30 – Створення основної частини решітки 
 

14. Створимо протягування ПО ТРАЕКТОРИИ. Траєкторія – ескіз 

 

Рисунок 6.27 – Рівняння для визначення  

ескізу решітки 
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«ТРАЄКТОРІЯ», профіль – коло через центр, якого проходить траєкторія. 

Результат – на рисунку 6.30. 

15. Створимо додаткову вісь, щоб можна було використати елемент 

КРУГОВОЙ МАСИВ. Ця вісь має проходити через центр концентричних кіл і 

бути перпендикулярною до площини, у якій знаходиться траєкторія. Вона 

створена на основі перетину двох площин – СВЕРХУ и СПРАВА. 

 

Рисунок 6.31 – Визначення допоміжної осі для кругового масиву 
 

16. Запустіть інструмент КРУГОВОЙ МАСИВ. Виберіть протягування по 

траєкторії, скобу і з’єднання цих елементів, виставіть кількість елементів – 4, як 

вісь кругового масиву виберіть вісь з п.15 (рисунок 6.32). 

Рисунок 6.3 – Створення кругового масиву 

 

17. Збережіть результат моделювання. 
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Зміст звіту 

1.   Тема і мета роботи. 

2.   Основні положення теоретичних відомостей. 

3.   Моделі завданя № 1 , № 2 та № 3. 

 

Контрольні питання 

1. Алгоритм створення моделі обертання. 

2. Функціональне призначення піктограм. 

Література: [1, с. 38–45; 3, с. 32–40; 5, с. 11–33].  

 
 
 

2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Семестровий контроль знань студентів з навчальних дисциплін, для яких 

передбачено залік, проводиться як сумарне оцінювання за результатами 

поточного контролю. 

Критерії оцінювання знань з навчальної дисципліни «Комп’ютерне 

моделювання біомедичних радіолектронних апаратів» виконуються відповідно 

до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах I–IV рівнів 

акредитації» від 29 березня 2012 року № 384, розпорядження ректора «Про 

впровадження в дію пакета документів щодо організації навчального процесу в 

кредитно-модульній системі для студентів денної та заочної форм навчання» 

від 21 вересня 2012 року № 15-р для удосконалення навчальної, методичної 

роботи в кредитно-модульній системі організації навчального процесу. 

Розподіл балів оцінювання знань з навчальної дисципліни, формою 

семестрового контролю якої є залік (диференційований залік), наведені у 

таблиці 2.1 
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Таблиця 2.1 – Розподіл балів 
 

Вид контролю Максимальний бал на 

навчальну дисципліну 

Лекції усіх змістових модулів (відвідування, 

конспект, робота на лекції) 

10 

  

Поточний і підсумковий контроль усіх змістових 

модулів (опитування; контрольні, розрахункові, 

графічні роботи, тести, що виконуються під час 

аудиторних занять і під час самостійної роботи) 

60 

 

Робота студентів на практичних, лабораторних 

заняттях (відвідування, підготовка до заняття, 

наявність конспекту практичних  занять, 

активність студента на практичних  заняттях, 

підготовка до лабораторного заняття, виконання, 

звіт, захист лабораторної роботи) 

30 

 

Всього 100 

 

Шкала оцінювання роботи студентів на практичних заняттях наведена у 

таблиці 2.2. 

 

Таблиця 2.2 – Шкала оцінювання лабораторних робіт 

Лабораторна робота Бал за практичне заняття  

Лабораторна робота № 1 5 

Лабораторна робота № 2 5 

Лабораторна робота № 3 5 

Лабораторна робота № 4 5 

Лабораторна робота № 5 5 

Лабораторна робота № 6 5 

Всього 30 
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Шкала оцінювання навчальної дисципліни наведена у таблиці 2.3 

Таблиця 2.3 – Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

Для заліку 

90 – 100 А Відмінно   

 

Зараховано 

82 – 89 В 
Добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
Задовільно  

60 –63 Е  

35 – 59 FX 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0 – 34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Комп’ютерне моделювання біомедичних радіоелектронних 

апаратів» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 172 – 

«Телекомунікації та радіотехніка» освітнього ступеня «магістр» 

 

 

 

Укладачі: д. т. н., проф. І. А. Луценко,  

старш. викл. В. В. Гладкий  

Відповідальний за випуск зав. кафедри ЕА О. В. Фомовська 

 

 

 

 

 

Підп. до др. ______________. Формат 60×84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. _____. Наклад ______ прим. Зам. № ___________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ  

Кременчуцького національного університету  

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 

 


