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ВСТУП
Шановні слухачі закладів професійної
(професійно-технічної) освіти України!
Сьогодні уявити важко сучасне промислове підприємство
без комп'ютерів і спеціальних програм, призначених для
розробки конструкторської документації проєктування різних
виробів
і
будівельних
об'єктів.
Розробка
проєктної
документації починається з технічної пропозиції і/чи
технічного
завдання. Проєктування
це
створення,
перетворення, подання образу ще не існуючого об'єкта в
прийнятній формі. Образ об'єкта або його складових частин
може створюватися в уяві людини в результаті творчого
процесу або генеруватися відповідно до деяких алгоритмів у
процесі взаємодії людини з комп'ютером.
Процес проєктування об'єкта будівництва починається за
наявності вираженої потреби суспільства в деяких технічних
об'єктах (будівництво, процеси). Системи для отримання
проєктної документації називають комп'ютерною підтримкою
проєктування (креслення, малювання), з англійської мови
Computer Aided Design (Draffing, Drawing) — CAD-системи.
Системи автоматизованого проєктування САПР застосовують
для розробки проєктної документації при проєктуванні
об'єктів будівництва.
Вивчення САПР є невід'ємною складовою підготовки
слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти
України, що забезпечує формування в них графічної,
математичної та цифрової компетентностей. Акцентуємо увагу
на тому, що сучасне виробництво неможливе без застосування
високо технологічних САПР, які забезпечують не лише
виконання креслярської документації, але та надають
можливість
автоматизації
виконання
проєктноконструкторських і технологічних робіт, використання
бібліотек
типових
елементів,
бібліотек
матеріалів,
технологічного оснащення.
Слухачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти
України мають володіти прийомами роботи з інформаційнокомп'ютерними технологіями (ІКТ) відповідного профілю,
ставити задачі, знаходити шляхи вирішення цих задач,
застосовувати
прогресивні
методи
проєктування
та
оброблення виробів. Використання САПР у навчальному
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процесі навчання креслення – один із пріоритетних напрямів
розвитку професійної (професійно-технічної) освіти України.
На уроках, а також для самостійного опанування знаннями і
навичками будівельного креслення, інформаційних технологій
в галузі, ми рекомендуємо використовувати знання про
системи САПР БудКАД, AutoCAD та ін.
САПР
БудКАД
є
сертифікованою
комп’ютерною
програмою для використання в підготовці слухачів закладів
професійної (професійно- технічної) освіти України як засіб
навчального призначення на заняттях із технічного креслення,
будівельного креслення, інформаційних технологій в галузі.
САПР БудКАД має ліцензію (свідоцтво про реєстрацію
авторського права на твір 29829, автори І. Сапужак,
А. Гірник, О. Кулак, С. Добровольський, дата реєстрації
12.08.2009 р.).
САПР БудКАД розвиває у студентів уявлення про векторну
графіку, що характеризується високим ступенем точності
побудови геометричних об’єктів. Вивчення студентами
креслення на основі САПР БудКАД забезпечує наступність у
формуванні в них навичок проєктування, розвитку логічного і
просторового мислення, започаткованих при вивченні в школі
предметів ―Технології‖, ―Інформаційні технології‖, графічні
можливості текстового редактора MS Word, а також при
вивченні різних форматів графічних файлів і моделей
кольороутворення, зокрема, поняття про шари, палітру
кольорів і т.п.
Комп'ютерна програма САПР БудКАД є у вільному доступі,
її можна завантажити з сайту ДП ―Науково-дослідний
інститут автоматизованих систем в будівництві”, з розділу
Програмне забезпечення, БудКАД
на персональний комп’ютер користувача за посиланням
http://www.asdev.com.ua/dndiasb/pz/budcad.html
Отже,
слухачі
професійних
(професійно-технічних)
закладів освіти України, оволодівши основами креслення в
системах автоматизованого проєктування САПР, зможуть
використовувати комп’ютер як надійний помічник у навчанні
та подальшій професійній діяльності.
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ЯК ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЇ КНИГОЮ
Шановні слухачі закладів професійної
(професійно-технічної) освіти України!
Для використання цього підручника обов’язковою є наявність
персонального комп’ютера. На ньому має бути встановлено комплект
відповідних комп’ютерних програм САПР БудКАД, AUTOCAD та ін.
Слухачі закладів професійної (професійно-технічної)
освіти України мають до кожної теми:

опрацювати теоретичний матеріал і письмово
відповісти на запитання для самоперевірки, подані в кінці
кожної практичної роботи;

виконати практичну роботу на комп’ютері в
програмі БудКАД, користуючись відповідними алгоритмами
виконання креслення.
Оцінювання знань, умінь і навичок із кожної теми
програми буде здійснюватися за результатами виконання
попередньо вказаних пунктів.
ПОДЯКА
Висловлюємо подяку викладачам закладів професійної
(професійно-технічної) освіти м. Києва за розробку окремих
розділів підручника
Ользі Абрютіній, викладачу креслення, технологій;
Людмилі Білоцькій, викладачу інформаційних технологій;
Таїсії Мусієнко, ветерану профтехосвіти, має понад 35 років
викладацької та управлінської діяльності;
Вадиму Поліщуку, викладачу креслення;
Петру Поночовному, викладачу креслення;
Наталії Малець, викладачу САПР креслення;
Сергію Янку, викладачу інформаційних технологій.
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РОЗДІЛ І. БУДІВЕЛЬНЕ КРЕСЛЕННЯ
І. 1. Основні поняття про будівельне креслення
Архітектурно-будівельні креслення – креслення, в яких
подаються відомості про будинок чи споруду в цілому. Це
плани
фундаментів,
усіх
поверхів,
розрізи,
фасади,
конструктивні деталі тощо.
Фундамент - конструктивний елемент, що сприймає
навантаження від інших конструкцій і передає його на ґрунт.
За формою фундаменти бувають стрічкові (споруджуються по
периметру стін) і стовпчасті (споруджуються під окремі
опори).
Стіни діляться на зовнішні та внутрішні. Зовнішні стіни
виконують
функцію
конструкцій,
що
відгороджують.
Внутрішні стіни (перегородки) розділяють внутрішній простір
на приміщення. Стіни називаються капітальними, якщо вони
приймають навантаження від інших конструкцій будинку та
передають його на фундамент.
Перекриття - внутрішня горизонтальна конструкція, що
розділяє будинок на поверхи, сприймає навантаження від
устаткування приміщень і передає його на стіни або опори.
Покриття - верхня конструкція, що відокремлює
внутрішній простір спорудження від зовнішнього середовища
та захищає його від атмосферних явищ (опадів, вітру).
Сходові клітки,
сполучають
суміжні
поверхи
в
двоповерхових і багатоповерхових будівлях.
Дверні і віконні блоки заповнюють спеціальні отвори в
стінах і призначені для з’єднання суміжних приміщень і
доступу світла до них.
І. 2. Вимоги до оформлення робочих будівельних
креслень
При виконанні будівельних креслень варто керуватися
державними стандартами (ДСТУ): ―Система проєктної
документації для будівництва‖ (СПДБ), ―Єдина система
конструкторської
документації‖
(ЄСКД),
будівельними
нормами та інструкціями (БН) (табл. 1).
Табл. 1
Перелік нормативно-технічної документації для
виконання архітектурних креслень
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Номер ДСТУ
ДСТУ ISO 128-1: 2005
ДСТУ ISO 128-202003
ДСТУ ISO 128-21:
2005
ДСТУ ISO 128-22:
2005
ДСТУ ISO 128-23:
2005
ДСТУ ISO 128-30:
2005

Найменування ДСТУ
Кресленики
технічні
Загальні
принципи
оформлення.

Частина 1. Передмова та покажчик понять
стандартів ISO серії 128
(ISO 128-1:2003, IDT)
Частина 20. Основні положення про
лінії
(ISO 128-20:1996, IDT)
Частина 21. Лінії, виконані
автоматизованим проєктуванням
(ISO 128-21:1997)
Частина 22.Основні положення та
правила застосування ліній-виносок і
полиць ліній-виносок
(ISO 128-22:1999, IDT)
Частина 23. Лінії на будівельних
креслениках (ISO 128-23:1999, IDT)
Частина 30. Основні положення про види
(ISO 128-30:2005)

ДСТУ Б.А. 2.4-4:2009

Частина 40. Основні положення про
розрізи та перерізи
(ISO 128-40:2001, IDT)
Частина 50. Основні положення про
зображення розрізів і перерізів
(ISO 128-50:2001, IDT)
Кресленики технічні. Проставлення розмірів і допусків
Частина 1. Загальні принципи. (ISO 129-1:2004, IDT)
Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-5-2009

Загальні положення

ДСТУ ISO 128-40:2005
ДСТУ
ISO 128 50:2005
ДСТУ ISO 129-1:2007

ДСТУ Б А. 2.4-6:2009
ДСТУ Б А. 4-7:2009
ДСТУ Б А. 2.4-8-2009
ДСТУ Б А. 2.4-9-2009
ДСТУ Б А. 2.4-102009
ДСТУ Б А. 2.411:2009
ДСТУ Б А. 2.4-122009
ДСТУ ISO 5455:2005

Правила виконання робочої документації генеральних
планів
Правила виконання архітектурно-будівельних робочих
креслень
Умовні графічні зображення елементів санітарнотехнічних систем
Правила виконання робочої документації теплової
ізоляції обладнання і трубопроводів
Правила виконання специфікації обладнання, виробів і
матеріалів
Правила виконання ескізних креслень загальних видів
нетипових виробів
Правила виконання робочої документації
тепломеханічних рішень котелень
Кресленики технічні. Масштаби

І. 3. Правила оформлення будівельних креслень
Масштаби:
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план місцевості
1 : 5000, 1 : 10
000;
генеральний план ділянки
1 : 500, 1 :1 000;
плани будинків
1 : 100, 1: 200, 1 : 400;
розрізи та фасади
1 :100, 1: 200;
деталі основних конструкцій
1 : 20, 1 : 50;
деталі особливо відповідальних частин 1 :5; 1 : 10;
схеми
1 : 50 або 1 : 200.
Нанесення розмірів на кресленнях, написів і технічних
вимог установлює ДСТУ БА. 2. 4 - 4 : 2009. Розміри на
будівельних кресленнях вказують у міліметрах без позначення
одиниці виміру.
Іноді на кресленнях будинків розміри наносять у
сантиметрах, це повинно бути обговорено в примітці до
креслення. Розміри на будівельних кресленнях, як правило,
наносять у вигляді замкнутого ―ланцюжка‖. Розмірні лінії на
будівельних кресленнях обмежують засічками — короткими
штрихами довжиною 3 мм, похилими до горизонтальної лінії
під кутом 45°. При нестачі місця для засічок на розмірних
лініях, розташованих ланцюжком, засічки допускається
заміняти крапками. Розміри допускається повторювати,
розмірні лінії можуть перетинатися між собою. Розмірні лінії
повинні виступати за крайні виносної лінії на 1 - 3 мм.
Розмірне число розташовують над розмірною лінією на
відстані 1 мм від неї. Виносна лінія може виступати за
розмірну на 1 -5 мм. Відстань від контуру креслення до першої
розмірної лінії рекомендується приймати не менш 7 мм.
Відстань між паралельно розташованими розмірними лініями
повинне бути не менш 7 мм, а від розмірної лінії до кола
координаційної осі — 4 мм.
Діаметр кола на координаційних осях залежно від частоти
осей і загальної насиченості креслення приймається: для
креслень у масштабі 1 : 400 і 1 : 800 — 6 мм, для креслень у
масштабі 1 : 200 - 7 мм; для креслень у масштабі 1 : 100 і 1 :
50 - 8 мм.
Осьові розміри на планах проставляють звичайно в три
ряди із зовнішньої сторони. У першому ряді наносять розміри
віконних і дверних прорізів і простінок замкнутим
ланцюжком. У другому ряді - розміри між кожною парою
суміжних осей замкнутим ланцюжком. У третьому ряді загальний розмір між крайніми осями. Крім того,
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проставляють внутрішні розміри приміщень: довжину,
ширину та ін.
У будівельних кресленнях застосовується особливий вид
розмірів, що називається відмітки рівнів. Відміткою рівня
(висоти, глибини) конструкції або її елемента називається
відхиленні від якого-небудь відлікового рівня, прийнятого за
―нульовий‖. Відмітка рівня показує висоту знаходження
конструкції над рівнем умовної ―нульової‖ відмітки, за яку
найчастіше приймається рівень підлоги першого поверху.
Відмітки рівня показують умовним знаком у вигляді
розгорнутої стрілки. Стрілку відмітки обводять основною
лінією, а вертикальну лінію-винесення – суцільною тонкою.
Числове значення відмітки наносять над горизонтальною
полицею, що відводиться від знака відмітки. Полку виконують
суцільною тонкою лінією. Нульову відмітку наносять без знака,
нижче нульовий зі знаком мінус, в відмітках вище нульової
дозволяється знак плюс не вказувати. Числове значення
відмітки рівня виражено в метрах з точністю до третього
десяткового знака. При нанесенні на одному зображенні
декількох відміток рівнів, розташованих один над одним,
треба вертикальні лінії-винесення знаків відміток розміщати
на одній вертикальній прямій.
Об’ємно-планувальним
конструктивним
елементом
називається частина простору будинку, яка характеризується
висотою поверху, прольотом і кроком. Відстань між
координаційними осями уздовж будинку називається кроком,
а поперек будинку - прольотом. Положення окремих об’ємнопланувальних елементів будинків і споруджень визначається
розмірною прив’язкою до координаційних осей будівлі.
Координаційні вісі — це вісі, що визначають розміщення
капітальних стін або опор. Ці осі проводять на плані по
основних несучих конструкціях будинку / чи спорудження.
Такими конструкціями є капітальні стіни, колони та т.п.
Координаційні вісі будинків або спорудження наносять на
зображення тонкими штрих пунктирними лініями з довгими
штрихами та позначають арабськими цифрами або
прописними буквами українського алфавіту, за винятком
букв: за винятком літер: З, І, Ї, Й, О, X, Щ, Ь в кружечках
діаметром 6-12 мм. Розмір шрифту для позначення
координаційних вісей має бути більший від розміру цифр
розмірних чисел, що застосовується на тому ж кресленні, в
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півтора-два
рази.
Позначення
координаційних
вісей,
зазвичай, наносять по лівій і нижній сторонах плану будинку
або спорудження. Якщо розташування капітальних стін,
колон, опор для даного будинку не симетрично, координаційні
вісі наносять і по правій і верхній сторонах плану. Кожний
окремий будинок або спорудження матє самостійну систему
позначень координаційних вісей.
На будівельних кресленнях окремі елементи будинків,
віконні та дверні прорізи, сходові клітки та деталі
внутрішнього обладнання (санітарно-технічні та опалювальні
пристрої
та
т.п.)
показують
умовними
графічними
позначеннями. Умовні зображення елементів будинків,
споруджень, конструкцій відповідають ДСТУ БА.2.4-7-95.
Стіни зображують на розрізах суцільними основними лініями
та в розрізі не роблять штрихування. Умовне позначення
дверей дозволяє визначити тип дверей і те, в яку сторону
відкривається стулене полотно дверей. На місці дверних
прорізів на плані ліній не проводять, водночас показують
полотно дверей і напрямок, куди відкриваються двері. При
зображенні на плані дверних прорізів кут нахилу полотна до
площини стіни приймається 45°або 30°. При цьому лінія, що
зображує стулене полотно, має бути тонша від лінії стіни. На
вертикальних розрізах у місцях дверних прорізів наносять
тонкі лінії. Тонкими суцільними лініями із зигзагом посередині
показують обрив стін. За умовними позначеннями вікон
визначають, чи одинарне або подвійне плетіння має віконний
проріз, як розташовані плетіння, чи відкриваються вони та в
яку сторону.
При глухому (вікна не відкриваються) плетінні в умовній
позначці відсутні діагоналі прямокутників. Кількість плетінь
показують тонкими лініями, які проводять між двома іншими
тонкими лініями, що позначають площини стіни.
У позначеннях віконних плетінь, що відкриваються, на
планах кут нахилу стулки до площини стіни приймається
рівним 30° .На фасаді плетіння, що відкривається, позначають
рівнобедреним трикутником, причому основа вказує місце, де
навішується плетіння. Якщо трикутник обведений суцільною
лінією, відкривання провадиться назовні, а якщо штриховою то всередину. Перекриття, маршрутні та сходові площадки на
кресленні показуються схематично. На планах і розрізах,
виконаних у масштабі 1 : 100 і крупніше, допускається більш
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детальне проекційне зображення елементів сходів. Лінія зі
стрілкою на кінці показує напрямок підйому сходового маршу.
Починається ця лінія крапкою, розташованою на площадці
зображуваного поверху. Особливістю позначення маршів
сходів є те, що розріз маршу горизонтальною площиною
умовно показують двома похилими лініями.
Упродовж проєктування будинків і споруд (промислових,
цивільних) крім основних креслень, виконують спеціальні
схематичні малюнки для зображення забезпечення будинку
опаленням, вентиляцію, водо-постачанням, каналізацією,
електрикою та ін.
Санітарно-технічні креслення будинків бувають трьох
видів: водопостачання та каналізація; опалення та вентиляція;
газопостачання.
Умовні
графічні
позначення
санітарно-технічного
обладнання
виконують
за
ДСТУ
Б.Д.2.4-8:2009.
За
графічними
позначеннями
визначають
функціональні
властивості санітарно-технічних систем.
На кресленнях розташування потокові лінії, машини,
верстати, апаратури, технологічне та інше обладнання
подається спрощеними контурними обрисами чи умовними
графічними зображеннями.
Зображення на будівельних кресленнях поділяються на
види, розрізи, перерізи та фрагменти відповідно до ДСТУ
БА.2.4-4 : 2009.
Основні зображення на будівельних кресленнях - це
фасад, план, розріз. Фасадами називають зображення
будинків і споруджень із різних сторін. Вид будинку попереду
називається головним фасадом. Вид будинку ліворуч або
праворуч називається торцевим фасадом. Вид позаду
називається двірським фасадом. Фасади показують зовнішній
вигляд
будинку,за
яким
визначають
розташування
архітектурних і конструктивних елементів будинку, зокрема,
вікон, дверей, балконів.
Фасади дають уявлення про архітектурну композицію
проектованого об’єкта і його силует. Вихідними документами
для компонування та креслення фасаду є плани та розрізи
будинку. Над кресленнями фасадів надписують ―Головний
фасад‖, ―Фасад торцевий‖. На кресленні фасаду наноситься
загальний вид будинку та деталі. Для будинків з панельними
та крупноблочними стінами показують розріз стін; характерні
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координаційні вісі – крайні, в місцях уступів будинку в плані
та перепадів висот, у деформаційних швів.
Крім того, для виробничих будинків наносять осі на одній
із
сторін
кожного
прорізу
воріт.
Розміри
між
координаційними осями не проставляють. На кресленнях
фасади називають по позначеннях крайніх координаційних
вісей будинку, між якими розташований фасад, наприклад:
―Фасад 1-6‖.

Рис. 1. Креслення фасаду будинку
Розрізи
будинків
здійснюють
горизонтальними
та
вертикальними січними площинами. Положення січних
площин для побудови розрізів призначають з таким
розрахунком, щоб при мінімальній кількості розрізів найбільше
повно виявити об’ємне та конструктивне рішення будинку.
Розрізи виконують так, щоб були показані прорізи вікон,
зовнішніх дверей і воріт, сходових кліток (січна площина має
пройти по ближньому до спостерігача сходовому маршу), шахти
ліфтів, балкони, лоджії і т.п. Розрізи служать для виявлення
конструкцій частин будинків, їхніх лінійних розмірів,
співвідношення між окремими частинами будинку. Розрізи
розрізняють, залежно від положення січних площин як
вертикальні та горизонтальні (плани) (як і в машинобудівному
кресленні).
Залежно від кількості січних площин розрізи бувають
прості - при одній січній площині і складні, переважно
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ступінчастий - при декількох паралельних січних площинах.
Вибираючи положення січної площини, прагнуть одержати
найбільш змістовний розріз.
Вертикальний розріз служить для виявлення конструкції
будинку та висоти поверхів. Одержують його за допомогою
вертикальних січних площин, що проходять, зазвичай, по осях
віконних і дверних прорізів. На розрізах наносять відмітки
рівнів.
Виконують розрізи будинків вертикальною січною
площиною, перпендикулярної до подовжніх стін - поперечний
розріз чи паралельною до подовжніх стін - подовжній розріз,
що є планом поверху, який потрапляє в січну площину.
Планом
поверху
(будинку)
називають
зображення
горизонтального розрізу будинку. План поверху (будинку) дає
уявлення про об’ємно-планувальну композицію будинку, про
розташування стін, колон та інших огорожуючих і несучих
конструкцій, їхній прив’язці до сітки координаційних вісей,
про розташування всіх приміщень поверху, про їхнє
призначення, розміри та форму, про розташування сходів,
вікон, дверей, технологічних прорізів та їхніх розмірів, про
розташування обладнання (наприклад, мостових кранів),
рейкових шляхів, санітарно-технічного обладнання. На планах
житлових і цивільних будинків іноді показують розміщення
меблів, устаткування квартир і т.п. Залежно від змісту
креслення і його призначення, від розташування січної
площини виконують плани поверхів - основного виду планів
будинку (їх часто називають планами будинку), фундаментів,
перекриттів, підлог, покрівлі (даху) та ін. На плані позначають:
дверні та віконні прорізи, печі, димоходи, вентиляційні канали
та устаткування санітарно - технічних пристроїв.
План викреслюють для кожного поверху та роблять над
ним напис: План поверху, План 1 - го поверху і т.д.
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Рис. 2. План будинку
При виконанні плану поверху виробничого (допоміжного,
складського) будинку або спорудження положення уявної
горизонтальної січної площини приймають, як правило, на рівні
1 / 3 висоти зображуваного поверху або 1 м над зображуваним
рівнем. Як правило, довгу сторону плану розташовують уздовж
горизонтальної (довгої) сторони аркуша.
Плани житлових і цивільних будинків розташовують так, щоб
стіна головного фасаду була паралельна горизонтальній
стороні аркуша.
На планах показують взаємне розташування приміщень,
у тому числі сходових кліток, їхню форму та розміри,
розташування вікон і дверей.
На планах проставляють ширину та довжину споруди,
розміри між осями стін і колон, товщину стін і перегородок,
розміри колон, розміри прорізів і простінків. На будівельних
кресленнях, часто застосовують складні, ступінчасті розрізи. Над
розрізом римськими цифрами наносять його позначення по типу
―І - І‖. Щоб визначити, де проходила січна площина, потрібно
знайти розімкнуту лінію, якою вона позначена на плані. Ця лінія
буде відзначена тими ж цифрами, що й розріз.
І. 4. Етапи креслення плану будинку
1. Нанесення сітки координатних вісей.
План будинку розташовують довгою стороною уздовж
горизонтальної сторони аркуша. Виконання плану починається
з нанесення на кресленні сітки координаційних вісей (відстані
між ними надані в завданні).
15

Вісі
основних
несучих
конструкцій
є
умовними
геометричними лініями. Вони служать для прив’язки будинку
до будівельної координаційної сітки, а також для визначення
положення несучих конструкцій, тому що ці осі проводять
тільки по капітальних стінах і колонах.
Для плану з урахуванням габаритних розмірів будинку
(тобто відстаней між крайніми поздовжніми та крайніми
поперечними осями будинку) у прямокутнику викреслюють
поздовжні координаційні осі – 1 і 5, поперечні – А і Г, які
наносять тонкими штрих пунктирними лініями з довгими
штрихами. Після цього викреслюють інші координаційні вісі,
спочатку поздовжні 2, 3, 4, а потім поперечні - Б, В,
прив’язуючись до накреслених крайніх координаційних вісей.
Вісі викреслюють так, щоб вони були паралельні між собою
та відповідно до горизонтальної і вертикальної рамок аркуша.
Відстань між крайніми вісями і границями суміжних зображень
має бути достатньою для нанесення розмірів, позначень та
інших написів (приблизно 60 … 80 мм).
2. Нанесення
контурів
несучих
конструкцій,
що
обгороджують. Капітальні зовнішні та внутрішні стіни,
конструктивні елементи прив'язують до координаційних вісей,
тобто визначають відстань від внутрішньої або зовнішньої
площини стіни до координаційної вісі.
У зовнішніх несучих стінах координаційну вісь сполучають із
геометричною віссю симетрії стіни, тобто вона проходить від
внутрішньої площини стін на відстані, рівній половині
номінальної товщини несучої стіни. На плані координаційні вісі
виводять за контур стін.
На кресленні плану приймається товщина зовнішніх несучих
стін - 240 товщина внутрішніх поздовжніх і поперечних стін 200 мм; товщина перегородок - 100 мм.
3. Нанесення віконних і дверних прорізів. Для вікон і
дверей у стінах виконують прорізи, проміжок між якими
називають простінком. Розміри прорізів і простінків надаються
в завданні. Показують відкриття дверей і вікон, креслять сходи
та деталі плану.
4. Оформлення креслення. На цьому етапі перевіряють
креслення, вносять необхідні виправлення, роблять остаточне
обведення і видаляють зайві лінії. Контури перетинів несучих
стін обводять, товщиною 0,8 мм. Контури перерізів перегородок
обводять основною лінією товщиною 0,4 мм. Координаційні осі
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наносять тонкими штрих пунктирними лініями з довгими
штрихами. Маркери записують у колах діаметром 8 мм, які
обводять суцільною лінією товщиною 0,3 мм. Розмір шрифту
для позначення координаційних вісей приймають в 1,5...2,0
рази більше від розміра цифр розмірних чисел, застосованих на
кресленні. По горизонталі використовують арабські цифри 1, 2,
3. …, по вертикалі – букви українського алфавіту А, Б, В, ..., за
винятком літер: З, І, Ї, Й, О, X, Щ, Ь.
5. Нанесення розмірів. Розміри на будівельних кресленнях
проставляють у вигляді замкнутого ланцюжка. Розмірні лінії
обмежують засічками — короткими штрихами довжиною
3 мм, похилими до горизонтальної лінії під кутом 45°. Розмірні
лінії повинні виступати за крайні виносні лінії на 1-3 мм.
Розмірне число розташовують над розмірною лінією на
відстані 1 мм від неї. Виносна лінія може виступати за
розмірну на 1 -5 мм. Відстань від контуру креслення до першої
розмірної лінії рекомендується приймати не менш 7 мм.
Відстань між паралельно розташованими розмірними лініями
має бути не менше 7 мм, а від розмірної лінії до кола
координаційної вісі – 4 мм. Діаметр кола приймається залежно
від частоти вісей і загальної насиченості креслення, для
обраного масштабу креслення прийняти діаметр кола 7 мм.
Поза габаритами плану проставляють три ланцюжки
розмірів:
1-й ланцюжок: наносять розміри віконних і дверних
прорізів, простінків, товщини стін і перегородок, розміри
сходових площадок і маршів; розміри дверних прорізів у
перегородках на планах не показують;
2-й
ланцюжок:
відстані
між
кожною
парою
координаційних вісей;
3-й ланцюжок: габаритні розміри будинку, тобто відстані
між крайніми координаційними вісями.
Крім того, проставляють внутрішні розміри приміщень:
довжину, ширину та ін. Площі основних приміщень показують
на плані в правому нижньому куті приміщення у квадратних
метрах і з двома десятковими знаками та підкреслюють
суцільною основною лінією.
Креслення вертикального розрізу будинку
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Компонування креслення
координаційної сітки (рис. 3).

1.
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Рис. 3. Послідовність виконання креслення розрізу
будинку
Для
побудови
вертикальної
координаційної
сітки
відмічають на плані будинку точки перетину координаційних
осей несучих стін з лінією перетину, ці точки переносять на
аркуш у місце розміщення розрізу та проводять через них
вертикальні осі стін.
Потім наносять горизонтальну лінію рівня підлоги поверху.
Для цього в нижній частині креслення перпендикулярно до
вертикальних осей проводять горизонтальну лінію та
приймають її за рівень чистої підлоги першого поверху з
міткою 0,000. Нижче лінії рівня чистої підлоги наносять лінію
рівня землі. Від лінії рівня чистої підлоги вверх відкладають
висоту поверху, даху, труб і проводять горизонтальні лінії
рівнів.
2. Креслення основних контурів зображення (рис. 3).
Розмірні прив'язки стін до координаційних осей і
прийняті товщини стін знімають із плану. Ці розміри
відкладають від координаційних осей і тонких ліній наносять
контури зовнішніх і внутрішніх стін, перегородок (тільки ті, які
входять до розрізу). Наносять зображення даху та труб.
3. Креслення деталей на розрізі. (рис. 3). Тонкими лініями
наносять контури перетинів конструктивних елементів будинку,
що потрапили в січну площину, а також видимі контури, що
знаходяться безпосередньо за січною площиною: дверні та віконні
прорізи, сходи.
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Поза габаритними контурами розрізу наносять позначки
відміток низу плит покриття поверху, відмітку верху стін,
карнизів, уступів стін, відмітки верху та низу прорізів,
площадок зовнішніх сходів, карнизу даху та т.п. Проставляють
відмітки: рівня землі, чистої підлоги, поверху.
При нанесенні на одному зображенні декількох відміток
рівнів, розташованих один над одним, треба вертикальні лініївинесення знаків відміток розміщати на одній вертикальній
прямій.
4. Графічне оформлення полягає в остаточному обведенні
елементів конструкцій, що попадають у розріз суцільною
основною лінією товщиною 0,8 мм, а елементи, що лежать за
січною площиною – суцільною тонкою лінією, видаленні
допоміжних побудов, нанесенні розмірів, висотних відміток,
позначень координаційних вісей.
Поза
габаритними
контурами
розрізу
наносять:
Координаційні вісі будинку, відстані між осями; Загальні розміри
будинку між крайніми осями; Відстань від верху прорізу до верху
парапету або карниза, розміри та прив'язки (по висоті) прорізів у
стінах і перегородках.
Наносять числові значення відміток рівнів.
Назву розрізу розташовують над зображенням. У назвах
вказують позначення відповідної січної площини: ―Розріз 1 - 1‖.
Порядок креслення фасаду будинку
Вихідними даними для креслення фасаду є план і розріз
будинку.
1-й етап. Побудова сітки фасаду. Побудови виконують
тонкими лініями. Спочатку проводять горизонтальну лінію
землі, у проекційній залежності з вертикальним розрізом, а над
нею на відстані 1мм викреслюють другу лінію - лінію основи
фасаду. Обидві лінії виводять за контур фасаду на 30 мм. На
них відзначають положення координаційних осей (1, 2, 5),
віконних і дверних прорізів і простінків. Через отримані точки
проводять вертикальні прямі. Використовувані при цьому
розміри та розмірні прив'язки знімають із плану поверху.
Потім на вертикальній стороні габаритного прямокутника по
висотних розмірах і мітках, знятих з розрізу будинку, проводять
горизонтальні прямі та проставляють мітки низу та верху
віконних і дверних прорізів, цоколя, парапету, зовнішніх сходів
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і т.п. Побудована сітка вертикальних і горизонтальних прямих
визначає основні контури фасаду, прорізів і т.п.
2-й етап. Нанесення основних контурів. По побудованій сітці
зображують загальні контури фасаду, віконні та дверні
прорізи, козирки над входами та інші архітектурні елементи.
Викреслюють деталі. Наносять віконні плетіння, двері, сходи,
парапетні огородження та ін.
3-й етап. Проставляння розмірів.
На фасадах розміри, як правило, не проставляють, а
наносять лише відмітки рівня та марки координаційних
осей. Що та необхідно виконати.
4-й етап. Графічне оформлення креслення.
Графічне оформлення креслення фасаду полягає в
остаточному обведені контурів видимих елементів, видалені
допоміжних побудов, проставлянні розмірних чисел. При
цьому рекомендуються застосувати наступні товщини ліній,
мм: контур землі -1,5...2 мм, основи фасаду — 0,6-0,8 мм; контур
фасаду, прорізів, щаблів і т.п. - 0,4...0,6; заповнення прорізів
дверей, віконних плетінь, деталей обробки фасаду - 0,2...0,3.
На кресленні фасад називають за позначеннями крайніх
координаційних осей будинку, між якими розташований
фасад, наприклад, ―Фасад 1-5‖.
Виконане в цілому креслення перевіряють, вносять
необхідні виправлення, видаляють зайві лінії, проводять
остаточне обведення, заповнюють основний напис. Результат
виконання креслення плану, розрізу та фасаду виробничого
будинку подано на рис. 4.
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Рис. 4. Креслення будинку
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І. 5. Монтажні креслення санітарно-технічних систем і
устаткування
Монтажні креслення трубопроводів, санітарно-технічних
систем
типових
житлових
і
громадських
будівель
розробляються проектними організаціями і входять до складу
проекту санітарно-технічних мереж. Монтажні креслення та
ескізи трубопроводів систем опалення, холодного і гарячого
водопостачання, каналізації виконуються у відповідності з
затвердженими Інструкціями по розробці монтажних креслень
трубопроводів санітарно-технічних систем. Заміри на об'єкті
монтажу (захватці) виконують тільки після належної підготовки.
До початку вимірювання повинні бути готові: стіни,
перекриття, сходові марші та перегородки, за якими
намічено прокладання трубопроводів, розміщення нагрівальних
приладів або іншого санітарно-технічного обладнання; отвори для
трубопроводів у фундаментах, стінах, перегородках і перекриттях;
нанесені фарбою на стінах кожного приміщення у місцях
установки нагрівальних приладів позначки чистих підлог; віконні
коробки; оштукатурені ―маяки‖ або маякові смуги в місцях
встановлення санітарно-технічного обладнання, приладів і
місцях проходу стояків (при застосуванні мокрої штукатурки);
ніші, канали і штроби; фундаменти під санітарно-технічне
обладнання.
У
приміщеннях,
де
повинні
проводитися
заміри,
забезпечується освітлення, а також вільний доступ до всіх місць
вимірювання. При реконструкції або ремонту діючих
підприємств заміри поблизу технологічного обладнання
рекомендується вести при повній його зупинці. Місця проходу
трубопроводів через будівельні конструкції відзначають на
них олійною фарбою(розмітка отворів). Поруч показують
розташування трубопроводів і їх діаметри.
Місця встановлення засобів кріплення трубопроводу
відзначають, наносячи на будівельні конструкції олійною
фарбою за шаблоном кола. Діаметр кола повинен бути рівний
діаметру наконечника будівельного пістолета. При розмічуванні
місць установки засобів кріплення трубопроводу наносять
позначку осі трубопроводу або відмітку установки кронштейна.
Розмітку отворів для трубопроводів нижче нульової
позначки виконують до пристрою перекриття підвалу або
технічного підпілля. Місця прокладання трубопроводів у
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футлярах або гільзах повинні бути позначені літерою ―ф‖ (футляр)
або ―р‖ (гільза). Розмітку отворів під стояки і підведення до
нагрівальних
приладів
систем
опалення
виконують
в
опалювальний сезон після штукатурення місць встановлення
нагрівальних приладів і смуг в місцях проходу стояків, в
неопалювальний сезон – після виконання всіх штукатурних робіт.
На стіні верхнього поверху в місці проходу стояка опалення
на висоті 100 мм від підлоги наносять олійною фарбою
прямокутник із зазначенням розмірів сторін отвори в
сантиметрах (10 x 10) і стрілку напрямку (вниз по вертикальній
осі прямокутника), що визначає вісь стояка. Залежно від
прийнятої довжини підведення до нагрівального приладу вісь
стояка мають бути на відстані 150-200 мм від краю вікна. У разі
проходу підведення до нагрівальних
приладів через
перегородки на них наносять олійною фарбою за шаблоном
круглі отвори, що розмічаються. Діаметр кола повинен бути на
один розмір більше діаметра підведення.
Для виконання розмічувальних робіт, людині, що розмічає,
видається технічна документація:

для розмічування отворів нижче нульової
відмітки:
а) план підвалу із зазначенням трубопроводів, їх діаметрів і місць
підключення стояків;
б) аксонометричні схеми систем трубопроводів;
в) креслення засобів кріплення;

Для розмічування отворів вище нульової відмітки:
а) плани поверхів із зазначенням розташування стояків;
б) аксонометричні схеми трубопроводів.
Закінчені роботи по розмічуванні отворів і відміток чистової
підлоги здаються представнику будівельної організації по акту.
Розмічування місць установки засобів кріплення нагрівальних
приладів проводять при наявності:
а) нанесених на стіни відміток чистових підлог;
б) нанесених на стіни осей стояків;
в) оштукатурених ніш або місць установки нагрівальних
приладів;
г) даних про кількість секцій радіатора або про тип
нагрівального приладу.
При розмічуванні отворів під засоби кріплення спочатку від
лінії осі стояка відміряють довжину підводок, потім з допомогою
шаблону, встановленого на позначку чистої підлоги наносять з
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урахуванням
довжини
підведення
точки
свердління
(пристрілювання)
для
кронштейнів.
Точку
свердління
відзначають
крейдяним
олівцем
двома
взаємно
перпендикулярними лініями. Одночасно з цим в ніші (місці
установки приладу) пишуть число секцій радіатора або марку
нагрівального приладу.
Розмічування місць установки засобів кріплення санітарних
приладів слід проводити після штукатурення поверхонь стін і
монтажу вертикальних і горизонтальних бетонних блоків
водопостачання та каналізації. Розмічування виконують за
допомогою універсального шаблону. Місця отворів відзначають
олійною фарбою.
Натурні вимірювання слід проводити комплексно по всіх
видах санітарно-технічних пристроїв у межах об'єкта монтажу
(захватки).
При
цьому
натурні
вимірювання
місць
прокладення трубопроводів систем холодного та гарячого
водопостачання та систем внутрішньої каналізації виконують
одночасно. У зимових умовах у першу чергу проводять натурні
вимірювання місць прокладення трубопроводів систем
опалення.
Користуючись умовними позначеннями, наведеними у
додатку 1 прочитайте схематичне представлення схему
насосної системи опалення, системи опалення з
гідравлічним балансуванням, схему монтажу трубчастого
радіатора, схему розташування радіаторів на плані поверху.
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Рис. 5. Насосна система опалення
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Рис. 6. Схематичне подання системи опалення з
гідравлічним балансуванням
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Рис. 7. План трикімнатної квартири
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Схеми монтажу санітарно-технічних систем і
устаткування
Проєктування і будівництво водопровідних мереж
проводиться із застосуванням полімерних труб. Труби
водогазопровідні
застосовуються
у
будівництві
при
прокладенні комунікацій, при проведенні водопроводів,
газопроводів, для монтажу систем опалювання і виконання
деталей
трубопроводів,
в
зовнішніх
мережах
питного
водопостачання. На сьогодні в Україні введено в дію ряд нових
нормативних документів:
ДСТУ-НБВ.2.5-40:2009 «проєктування та монтаж мереж
водопостачання та каналізації з пластикових труб»
ДСТУ БВ.2.7-178:2009 «Деталі з'єднувальні для водопроводів з
поліетиленових труб»,
ДСТУ Б В.2.7-151:2008 «Труби поліетиленові для подачі холодної
води»
ДБН В.2.5-75 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні
положення проєктування ». Використовують стандартне
позначення діаметру труб в сортаменті: dy - «умовний» діаметр
(необхідний для розрахунку пропускної можливості труби за
певний час і розрахунку максимально можливого робочого тиску в
транспортній системі); dн - зовнішній діаметр (необхідний для
розрахунку загальних конструктивних габаритних параметрів
транспортної або загальної технологічної системи); S товщина використовуваної заготовки (штрипса); L – довжина
труби.
Відповідність дюймів діаметру умовного проходу Dу:
Чверть дюйма - 8 мм; півдюйма - 15 мм; три чверті дюйма - 20
мм; дюйм - 25 мм; дюйм з чвертю - 32 мм; півтора дюйми - 40
мм; два дюйми - 50 мм; два з половиною дюйми - 65 мм; 4 дюйми
- 100 мм. Ця відповідність значно спрощує підбір
трубопровідної арматури, проте тут важливо розуміти, що
такі розміри підходять для вітчизняних відведень, переходів,
кранів, вентилів. Імпортна трубопровідна арматура має реальні
дюймові розміри, які дещо відрізняються від приєднувальних
розмірів труб ВГП (труб водогазопровідних).
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Рис. 8. Труба в поперечному розрізі
Кожен компонент опалювальної системи позначається
певним буквеним маркуванням: «П» – припливні системи,
витяжні, встановлення систем; «В» – встановлення систем; «У»
– завіси повітряного типу; «А» – опалювальні агрегати. Ці
позначення використовують для елементів опалювальної
системи природної циркуляції.
Для розрахунку системи опалення (ОС) примусового
характеру будуть використовуватися такі символи: «СТ» –
водяний стояк ОС; «ГСТ» – основний водяній стояк ОС; «ГВ»–
гілка горизонтальна; «До» – компенсатор. На рис. 9 подано
опалювальну систему з вище переліченими маркуваннями. На
плані ОС зображені точками діаметром близько 2 мм.
Опалювальні системи в розрізі, на кресленнях або схемах
відтворюються в таких масштабах:
Вентиляційно-опалювальні установки:
схема розміщення, план – 1: 400, 1: 800;
розрізи і плани – 1:50, 1:100.
Вентиляційний повідомлення ОС:
розрізи і плани – 1:100, 1: 200;
фрагменти розрізів і планів – 1 :50, 1 :100.
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Вузли системи – 1 :20, 1: 50;
Схеми – 1 : 100, 1: 200.

Рис. 9. Принципова схема опалення
При проектуванні перерахованих вище даних детально,
використовують масштаби – 1: 2, 1:5, 1:10. ОС не проектують
окремо. Точніше окреме їх зображення не зустрічається.
Найчастіше одне креслення, схема поєднують в собі
зображення системи опалення, вентиляційної системи, і системи
кондиціювання повітря в приміщенні.
Види
зображень.
Для
належного
технічного
обслуговування на планах необхідно передбачити наявність
зображень розбивочних паралелей і довжини між ними,
основні майданчики і готове підлогове покриття на поверсі,
діаметр перерізу труб опалення та каналізаційних комунікацій,
систему циркуляції повітря. Також має бути відображено
скільки теплоносіїв обігріву і яка довжина радіаторів і багато
інших, не менш важливі деталі.
Креслення і схеми системи опалення, і як ми вже
з'ясували інших комунікацій можна виконати в різних
варіантах аксонометричних проекцій. Для людей, які вивчають
креслення і геометрію проблем з поняттям аксонометрія не
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буде. Однак для тих, хто далекий від цієї області знань
представляємо розшифровку.
Аксонометрична схема (або проекція) для опалення – це
один із способів відображення геометричних об'єктів на
кресленні за допомогою паралельних проекцій. Ділитися на три
види – ізометрична, диметрична і триметрична проекції. За
кількістю осей — трьох рівних, однакових двох і перекручених
трьох. Саме таким чином виконуються плани систем опалення з
іншими комунікаціями.
Дають назву кресленням наступним чином. При виконанні
схеми на певній висоті будинку його називають «План на
позначці 3 тис.». Виконуючи креслення для опалення
поверхового проміжку йому дають назву «ПЛАН 2-5 поверхів».
А виконане креслення одного поверху будинку, але на різних
площинах буде називатися «ПЛАН 2-2», «ПЛАН 6-6».
Опалювальні системи та інші комунікаційні з'єднання
(вентиляція, повітроводи, водопостачання) відтворюються в
одному з видів аксонометричних проекції. Це фронтальна
ізометрична схема. Складові систем вказані умовними
графічними значеннями.
Якщо протяжність розміщення ОС, повітровода, системи
водопостачання велика і складно сконструйована, то вони
зображені на кресленні з розривами. Графічні позначення
представляють всі складові опалювальної системи. При
зображенні опалювальної системи враховується всі діаметри
труб будь-якого постачання, їх кути нахилу, кількість стояків і їх
розміри і багато іншого. Якщо складається креслення опалення
багатоквартирного будинку, то основна система опалення
відображена тільки та, яка знаходитися під землею. Для
наземної частини будівлі складається схема розведення
опалювальних стояків, розведення теплопостачальних труб і
батарей.
Планування в опаленні вентиляційної системи включає в
себе наступні показники: діаметр повітропроводів, об'єм
повітряної ємності, кількість труб та ін. Люки і отвори в
повітроводі або вентиляції, необхідні для проведення ремонтних
робіт або здійснення вимірювання і повітряних проб також
відображаються на загальній схемі системи опалення.
Зазначаються також їх марка.
Креслення системи опалення повинні включати в себе
всілякі деталі і особливості трубопроводу, будівлі, перегородок і т.
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д. все це необхідно для правильної подальшої експлуатації ОС, її
ремонту та інших необхідних робіт. Буває, що в одній будівлі
знаходиться і функціонують відразу кілька ОС. В такому разі на
схемі вказується її номер. Виконавча схема для опалення
виконується не тільки в загальному вигляді, але і в розрізі. У них
вказуються правила установки системи обігріву.
Використання в схемі обтяжливих деталей ускладнює її
сприйняття і читання. Саме тому розрізи деталей і повні їх
креслення виконуються
спрощено, без зайвих елементів.
Наявність креслень, що відображають структуру ОС в
будинку вкрай необхідно. Для виконання подібної схеми
потрібно знати загальноприйняті умовні літерні позначення та
маркування, володіти навичками креслення. Це потрібно знати і
для прочитання вже кимось виготовлених планів, для
самостійного здійснення ремонту.

Рис. 10. Схема циркуляції теплоносія в системі опалення
Рис. 11. Каскадне підключення настінних газових котлів
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Рис. 12. Схема розташування сантехнічних приладів
Гаряче водопостачання:
 Верхній кульовий кран на рушникосушку
 Нижній кульовий кран на рушникосушку
 Кульовий кран на гарячу воду
 Фільтр грубого очищення
 Система захисту від протікання
 Лічильник
 Зворотній клапан
 Фільтр тонкого очищення
 Редуктор тиску
 Колектор
Холодне водопостачання:
 Кульовий кран на гарячу воду
 Фільтр грубого очищення
 Система захисту від протікання
 Лічильник
 Зворотній клапан
 Фільтр тонкого очищення
 Редуктор тиску
 Колектор
 Кульовий кран для зворотного продування фільтру
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Рис. 13. Гідравлічна схема з кількома нагрівальними
контурами (НК) та автоматичними системами управління
котла (RC200,RC300)

Завдання для самостійного виконання.
Монтажні креслення санітарно-технічних систем і
устаткування
Завдання 1. Накреслити
Варіант 1
Повітряний кран для радіаторів

Варіант 2
Кран в розрізі

Кришка Ручка
Захисна плівка
Стопорний механізм Гайка
Прокладка
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O-ring Ущільнювальне кільце
Штопор Штуцер
Корпус вентиля

Варіант 3
Кульовий кран

Варіант 4. Розтруби і гладкі кінці
фасонних частин типу Кк

Варіант 5
Патрубок типу КС

Варіант 6
Компенсаційний патрубок типу
Кк

Варіант 7
Відведення типу У

Варіант 8
Труба в поздовжньому розрізі
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Варіант 9
Варіант 10. Розтруб типу I труби в
Розтруб для клейового з'єднання(РК) труби
поздовжньому розрізі
в поздовжньому розрізі

Варіант 11
Коліно низьке

Варіант 12
Відведення

Варіант 13
Трійники прямі

Варіант 14
Хрестовина пряма
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Варіант 15
Відведення-трійник приладів

Варіант 16
Відведення-трійник перехідний

РОЗДІЛ ІІ. ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ КОМП’ЮТЕРНИХ
ПРОГРАМ САПР
Функціональність комп’ютерної програми САПР БудКАД
ІІ. 1. Короткі відомості про САПР БудКАД
САПР БудКАД створено на базі платформи IntelliCAD
консорціуму ІТС (IntelliCAD Technology Consortium), який на
корпоративних засадах розробляє та підтримує базову
платформу. Програмні продукти, створені на цій платформі,
широко відомі в світі та поставляються в понад 80 країн,
зокрема, в США, Європу, Японію.
До основних принципів, на яких базується вітчизняна
САПР БудКАД, належать відповідність функціональності САПР
стану проєктних технологій в галузі на даний час та їх
подальшого розвитку; забезпечення сумісності креслень з
іншими САПР, що використовуються в проєктних організаціях
та плануються до використання в майбутньому; забезпечення
читання
та
коригування
напрацьованих
креслень;
максимальна наближеність інтерфейсу користувача до того,
що використовується сьогодні на більшості робочих місць
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проєктувальників, щоб уникнути тривалого перенавчання в
процесі впровадження САПР БудКАД; відслідковувавання змін
формату файлів DWG, який є внутрішнім форматом САПР
БудКАД; максимальне дотримання вимог ДСТУ та ДБН із
проєктування.
САПР БудКАД має інтерфейс українською, російською та
англійською мовами, які можна перемикати через меню
Сервіс.
При первинному завантаженні інтерфейс налаштовано на
російську мову, тобто всі панелі інструментів відображаються
російською мовою. Довідкову систему написано російською
мовою.
Для налагодження інтерфейсу українською мовою,
виконайте такі дії: Сервіс – Параметри – Відобразити
(Отобразить) – Виберіть мову (Выберите язык) – Украинский –
ОК – з’явиться вікно з повідомленням – натисніть ОК.

Рис. 14. Налагодження інтерфейсу на українську мову
ІІ. 2. Налагодження мови
Виконати команду Файл – Вихід. Запустити програму
БудКАД повторно. Вікно САПР БудКАД має Головне меню,
Панелі інструментів, Рядок стану, Графічну область,
позначку Система координат, посеред графічної області
відображено курсор (рис. 15).
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Рис. 15. Вікно програми БудКАДІІ. 3. Панелі інструментів

Рис. 16. Панелі інструментів
ІІ. 4. Створення нових шарів
Усі побудови рекомендується виконувати на певному
шарі. За замовченням при відкритті нового документа
креслення автоматично створюється один шар з іменем 0,
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якому призначається колір Білий, тип лінії Continuous,
товщина лінії 0,25 мм.
Шар 0 неможливо перейменувати чи видалити.
Шар Defpoints – службовий шар, його программа використовує
при проставлянні розмірів. На цьому шарі виконувати
креслення не варто, оскільки цей шар не виводиться на друк.
Тому для виконання креслення необхідно створити новий шар.
Для створення нового шару виконати дії:
На панелі інструментів ШАРИ кликнути на кнопці ШАРИ.
Відкриється вікно диспетчера ШАРИ, в якому кликнути на
кнопці НОВИЙ ПУНКТ.

Рис. 17. Вікно Шари
У правій панелі диспетчера вікна ШАРИ з’явиться новий
рядок з параметрами: ІМЯ ШАРУ (до 31 символу), колір і тип
лінії. Всі параметри можна змінювати. Для вибору типу лінії
на панелі інструментів ВЛАСТИВОСТІ вибрати ім’я ШАРУ,
відкрити вкладнику ТИП ЛІНІЇ:
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Рис. 18. Вікно завантаження типів ліній на вкладниці
ВЛАСТИВОСТІ
Тип лінії DASHED означає штрихові лінії.
Тип лінії CENTER означає осьові лінії. Для вибору товщини
лінії на певному шарі необхідно відкрити на панелі
інструментів
ВЛАСТИВОСТІ
вкладинку
КЕРУВАННЯ
ШИРИНОЮ ЛІНІЙ, у цьому вікні відображено список числових
значень товщини лінії від 1 до 2,11 мм або значення за
замовчуванням 0,25 мм (Default).

Рис. 19. Вікно вибору типу ліній на панелі інструментів
Властивості
ІІ. 5. Панель інструментів Креслення
Відрізок. Відрізок складається з двох точок: початкової
та кінцевої.
Для побудови Відрізка виконати послідовність дій:
1. Виконайте одну з наступних дій:
 Виберіть в меню Креслення / Відрізок.
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Натисніть на панелі Креслення кнопку Відрізок.
Введіть в командному рядку _line і натисніть Enter.
2. Вкажіть початкову точку відрізка.
3. Вкажіть кінцеву точку відрізка.
4. Виберіть команду Завершити в контекстному меню.
Коло. Метод побудови кола за замовченням: вказати його
центр і радіус.
Коло можна побудувати також одним із таких методів:
Центр радіус: Центр діаметр: Дві точки: Три точки: Радіус
дотична дотична: Перетворення луги в коло.
Для побудови Кола виконати послідовність дій:
1. Виконайте одну з наступних дій:
 Виберіть в меню Креслення / Коло.
 Натисніть на панелі Креслення кнопку Коло.
 Уведіть в командному рядку _circle і натисніть Enter.
2. Укажіть центральну точку кола.
3. Укажіть радіус кола.
4. Виберіть команду Завершити в контекстному меню.
Полілінія. Це об’єкт, утворений послідовно з’єднаними дугами
і лініями
Дуга. Дуга є фрагментом кола. Метод побудови дуги за
замовченням:
вказати три точки, першу, другу і кінцеву. Існує кілька
способів побудови дуги.



Функціональність комп’ютерної програми САПР AutoCAD
ІІ. 5. Короткі відомості про САПР AutoCAD
САПР AutoCAD має інтерфейс російською мовою.
Структура програми AutoCAD. Програма комп’ютерної
графіки AutoCAD відноситься до пакетів прикладних програм,
та призначена для виконання інженерно будівельних
креслень. Програма надає можливість будувати та редагувати
креслення та ескізи, та роздруковувати їх за допомогою
плотера чи принтера.
Програма AutoCAD працює з векторною графікою, що
надає можливість створювати графічні моделі будівельних
об’єктів різних розмірів, при дотриманні певних масштабів.
Креслення створюються в програмі за допомогою розгалуженої
системи команд, які віддаються графічному редактору з
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клавіатури, або через систему організованих меню, що
виводяться на екран комп’ютера.
AutoCAD - діалогова програма, тому в процесі роботи
весь
час
відбувається
обмін
інформації
між
користувачем і програмою, користувач тим чи іншим
способом надає команди, а програма виводить на екран
підказки щодо можливостей даної команди, запити щодо
даних, які користувач повинен надати програмі для її
подальшої роботи. Результати роботи програми - побудовані
в процесі діалогу графічні об’єкти. Користувач може обрати
будь-яку з стандартних типів ліній, які застосовуються в
будівельних
кресленнях.
Елементи
креслення
можна
виконувати різними типами ліній, різними кольорами.
Тип лінії - це послідовність різних типів відрізків та
пробілів певної товщини та певного кольору. Одна з процедур
під час створення інженерних креслень нанесення штриховки
на графічні об’єкти. Програма AutoCAD автоматизує цей
процес: користувач має змогу обрати певний тип штриховки
серед багатьох варіантів, що закладені в програму.
У програмі AutoCAD використовується поняття шару. Все
креслення може являти собою набір шарів. На кожному шарі
можуть бути зображені ті чи інші об’єкти або групи об’єктів. З
окремими шарами можна робити найрізноманітніші операції
(вилучення,
зміна
кольору
об’єктів,
включення
або
невключення відображення об’єкта як на певному шарі, так і
на всьому кресленні). AutoCAD дає змогу користувачу
здійснювати над кресленнями такі операції, які неможливо
виконати звичайними засобами: це робота з фрагментами
креслення (копіювання, розмножування, вилучення і т.ін.),
збільшення, зменшення, панорамування креслення тощо,
побудова як площинного зображення, так і проекцій
тривимірних об’єктів.
Під час підготовки креслень користувач має змогу створювати
файли із зображеннями найчастіше вживаних графічних
елементів або використовувати бібліотеки файлів стандартних
графічних елементів, які можна згодом вставляти у креслення
або ескізи.
Відкриття програми AutoCAD 2007
Якщо на комп’ютері встановлено AutoCAD 2007, то
програму можна відкрити одним зі способів:
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перший спосіб – натиснути клавішу Пуск із меню,
що розкривається, вибрати пункт Все программы, потім –
пункт Autodesk, потім пункт AutoCAD 2007 – Русский, потім –
пункт AutoCAD 2007;

другий спосіб використовується, якщо ярлик
програми AutoCAD 2007 винесено на робочий стіл Windows. У
цьому випадку достатньо навести курсор на ярлик і двічі
клацнути лівою кнопкою миші, або за допомого контекстного
меню вибрити пункт Открыть. В результаті на екран
комп’ютера буде виведено робоче вікно системи AutoCAD
2007.
Робочий стіл програми AutoCAD 2007

Робоче вікно, або робочий стіл AutoCAD 2007
призначено для організації діалогу між програмою та
користувачем. Тут можна виділити такі зони: ім’я файла
креслення, вертикальна і горизонтальна смуги прокрутки, поле
креслення (графічна зона), спадаючі меню, стандартне меню,
меню властивостей об’єктів, піктографічні меню креслення
графічних об’єктів і піктографічні меню модифікації
графічних об’єктів, командне вікно, статусний рядок.

Ім’я файла креслення. Розроблені в програмі
AutoCAD
креслення
зберігаються
в
певним
чином
організованих файлах на дисках. Кожний файл має ім’я, яке
складається з власне імені і розширення. Власне ім’я може
містити до 255 символів, в імені допускаються пробіли, довгі
імена застосовувати не рекомендується. Для ідентифікації
креслення достатньо двох-трьох слів.

Розширення .dwg (від англійського слова drawing рисунок) надається файлу системою AutoCAD автоматично.
Наприклад Фасад dwg, План dwg, Розріз dwg.

Коли креслення створюється вперше, то програма
AutoCAD самостійно надає йому стандартне ім’я [Чертеж 1
.dwg], яке згодом можно змінити під час збереження файла.

Поле
креслення.
Креслення
AutoCAD
2007
утворюються в полі креслення, що являє собою частину
нескінченно листа, на якому можна виконувати креслення
будь-якої величини. Розміри листа можуть перевищувати
розміри графічної зони. В цьому випадку робоче вікно можна
переміщувати по кресленню, виводячи на екран ту чи іншу
частину креслення. Для переміщення поля креслення по
кресленню, якщо розміри останнього перевищують розміри
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поля, використовуються вертикальна і горизонтальна смуги
прокрутки. Згодом все креслення або його частина виводяться
на друк у потрібному масштабі.


Вікно вибору програми
Піктограма системи координат. На полі креслення
розташована піктограма світової системи координат, початок
якої зазвичай розташовується в лівому нижньому куті листа,
на якому створюється креслення, вісь Х спрямовується зліва
направо, а вісь Y – вгору. Під час побудови креслення
користувач може ввести свою власну систему координат,
розмістивши її початок у будь–якому місці креслення.
Курсор. У системі AutoCAD під час роботи постійно
використовується миша: для вибора команд меню, для
визначення характерних точок об’єктів і для створення самих
об’єктів. Під час переміщення миші по килимку сінхронно по
екрану комп’ютера переміщується курсор. Положення курсору
характеризує певну точку креслення. Під час переміщення
курсору змінюється положення поточної точки. За різних умов
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курсор набуває різної форми: так, якщо програма очікує
введення команди, курсор має форму квадратика з
перехрестям; коли програма потребує введення координат
точки, курсор набуває форму перехрестя; під час вибору
об’єкта курсор перетворюється на квадратик; якщо ж курсор
виходить за межі графічної зони, то він перетворюється на
стрілку.
Спадаючі меню – це заголовки окремих розділів, в яких
згруповано засоби роботи з програмою AutoCAD:
Файл – меню засобів роботи з файлами;
Правка – меню редагування фрагментів;
Вид – меню засобів управління екраном;
Слияние – засоби вставки зовнішніх об’єктів;
Формат – команд встановлення основних параметрів
графічних об’єктів;
Сервис – засоби управління системою, прив’язки об’єктів,
параметри
креслення тощо;
Черчение – команди побудови графічних об’єктів;
Размеры – команди постановки розмірів;
Изменить – команди редагування графічних елементів
рисунку;
Окно – команди відкриття нових вікон;
Справка – система допомоги і підказок.
Для вибору того чи іншого засобу необхідно навести курсор на
вибраний заголовок меню і натиснути ліву кнопку мишу. У
результаті вибраний заголовок розгорнеться в меню
відповідних засобів.
Стандартне меню програми складається з піктограм,
які викликають певні команди AutoCAD 2007.
Піктограми, які входять до стандартного меню, відповідають
таким командам: створити новий файл; відкрити існуючий
файл; зберегти поточний файл; вивести креслення на плоттер
чи принтер; переглянути файл; перенести виділені фрагменти;
скопіювати виділені елементи креслення до буфера обміну;
вставити зміст буфера обміну до креслення; перенести
властивості одного об’єкта до іншого; відмінити дію останньої
команди; відновити дію команди, що була відмінена; вибір
виду об’єктної прив’язки; робота з системою координат
користувача;
регенерація
зображення
на
екрані;
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панорамування в реальному часі; зміна масштабу зображення
на екрані в реальному часі; зміна масштабу зображення на
екрані за допомогою рамки; повернення до попереднього
масштабу зображення на екрані; внесення змін властивостей
створених об’єктів; допомога.
Піктографічні меню – це набори кнопок на робочому
столі AutoCAD, що залучають до роботи деякі найчастіше
вживані команди побудови, редагування та встановлення
властивостей графічних об’єктів. Піктографічні меню можна
переміщувати в інше місце або взагалі вилучати з робочого
столу.
Якщо курсор навести на будь-яку піктограму, то за кілька
секунд на екрані з’явиться ім’я відповідної команди.
Після відкриття AutoCAD на робочій стіл програми виводяться
піктографічні меню креслення, модифікації та властивостей
графічних об’єктів. Під час роботи над кресленням користувач
має змогу вивести й інші піктографічні меню. Для цього
можна вибрати пункт Панели з меню Вид, тобто виконати дію
Вид/Панели. При цьому на робочий стіл виводиться діалогове
вікно Настройка, в якому позначаються піктографічні меню,
які необхідно вивести на робочий стіл.
Командне вікно – це зона робочого столу AutoCAD 2007,
в якій відображаються введені команди і виводиться
повідомлення програми. Саме через командне вікно ведеться
діалог між користувачем і програмою. Тут виводяться
підказки щодо можливих подальших дій користувача, і тому
під час роботи необхідно весь час контролювати зміст
командного вікна. Розміри командного вікна можна
змінювати під час роботи з програмою, але необхідно звернути
увагу на те, що в командному вікні мають розміщуватися не
менше трьох рядків.
Зміст командного вікна є протоколом роботи над
кресленням. Він зберігається протягом всього сеансу роботи і
може бути виведений на екран після натискання клавіші
<F2>. Повторне натискання цієї клавіші прибирає протокол з
екрану.
Рядок стану містить координати поточного положення
курсору і вісім основних кнопок переключення режиму роботи
AutoCAD 2007. У лівому куті рядка виведено координати
курсору (X, Y, Z) у поточній системі координат. Кнопки рядка
стану вмикають/вимикають такі режими:
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ШАГ – режим, в якому курсор може переміщуватися лише по
вузлам невидимої сітки.
СЕТКА – нанесення на графічну зону для полегшення
орієнтування на листі вузлів допоміжної сітки.
ОРТО – режим, в якому курсор може переміщуватися лише в
горизонтальному або вертикальному напрямках.
ОТС-ПОЛЯР – режим полярного відстеження, в якому
програма показує напрямки від поточної точки під певними
кутами.
ПРИВЯЗКА – режим об’єктної прив’язки, який автоматизує
пошук характерних точок графічних об’єктів.
ОТС-ОБЪЕКТ – режим відстеження об’єктної прив’язки, в
якому користувач дістає повідомлення про відстань курсору
від характерних точок об’єктів.
ВЕС – режим відображення на екрані дійсної товщини ліній.
За умовчанням всі лінії на кресленні мають товщину 0,25 мм,
але система AutoCAD дає змогу виконувати креслення лініями
будь-якої товщини. Режим вмикається або вимикається
натисканням кнопки ВЕСЛИН.
МОДЕЛЬ – режим роботи у просторі моделі.
Креслення в системі AutoCAD можуть бути створені у просторі
листа або в просторі моделі. У просторі листа задаються
розміри креслярського листа, наприклад 210х297 мм, після
чого виконується креслення об’єкта в певному масштабі.
Отже, для виконання креслення застосовується технологія.
властива до виконання креслення звичайними методами.
У просторі моделі креслення утворюється за реальними
розмірами об’єкта, тобто у масштабі „один до одного‖.
Створений рисунок можна перенести у простір листа в
заданому масштабі.
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РОЗДІЛ ІІІ. АЛГОРИТМИ ВИКОНАННЯ КРЕСЛЕННЯ В
КОМП’ЮТЕРНІЙ ПРОГРАМІ САПР БУДКАД
ІІІ. 1. Креслення геометричних фігур в САПР ―БудКАД‖
1. Елементи екрану в програмі БудКАД.
Запустивши програму ―БудКАД‖, побачимо
екран (рис.20)

наступний

Меню
інструментів
Поле
креслення

Рядок
параметрів

Рис. 20. Елементи екрану в програмі БудКАД
Поле власне креслення займає більшу частину екрану.
Меню інструментів надає доступ до інструментів креслення та
редагування. Тут є як звичайні групи інструментів, відомі нам
з текстових редакторів ―Файл‖ чи ―Правка‖, так і специфічні
для БудКАД: ―Креслення‖, ―Редагування‖ та ін. Рядок
параметрів призначений для вводу параметрів при кресленні,
наприклад, для вказання довжини відрізка або діаметра кола.
2. Креслення виконується відрізками ліній необхідної
довжини.
Вал складається з кількох секцій різного діаметру (рис. 21).

Рис. 21. Трикутник і квадрат
Порядок креслення трикутника
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Креслимо спочатку горизонтальний відрізок довжиною
60 мм.
Кликаємо мишкою інструмент Відрізок в меню Креслення.

Рис. 22. Вибір команди Відрізок в меню Креслення
У полі креслення ставимо курсор мишки на початок
креслення і натискаємо ліву кнопку. Початок відрізку
закріплюється в цій точці на екрані. Справа з’являється меню
для вибору параметрів відрізка: довжини та кута нахилу.

Рис. 23. Меню команди Відрізок
Кликаємо мишкою на пункт меню ―Довжина‖.
Унизу екрану в рядку параметрів з’являється запрошення
для вводу ―Довжина лінії:‖.
З клавіатури вводимо довжину відрізка 60 (пам’ятаємо, що
в кресленні всі розміри в мм) і натискаємо клавішу ENTER
(уведення).
Програма креслить відрізок довжиною 60 мм і запитує кут
нахилу відрізка. Вводимо 0 і ENTER (відрізок горизонтальний).
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Для завершення побудови натискаємо клавішу Esc.
Оскільки горизонтальна лінія – відрізок, є основою побудови
наприклад рівнобедреного трикутника то продовжуємо його
будувати. Параметри сторін - 60 мм
Перший крок
Параметри Довжина 60 Кут 0

Рис. 24. Побудова відрізка довжиною 60 мм
Другий крок

Рис. 25.
Третій крок
Параметри Довжина 60 Кут 60
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Рис. 26.
Четвертий крок

Рис. 27.
П`ятий крок
Параметри Довжина 60 Кут 120
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Рис. 28.
Для завершення побудови натискаємо клавішу Esc.
Креслення квадрата
спочатку горизонтальний відрізок довжиною

Креслимо
60мм.
Кликаємо мишкою інструмент Відрізок в меню Креслення.
У полі креслення ставимо курсор мишки на початок
креслення і натискаємо ліву кнопку. Початок відрізку
закріплюється в цій точці на екрані. Справа з’являється меню
для вибору параметрів відрізка: довжини та кута нахилу.
Кликаємо мишкою на пункт меню ―Довжина‖.
Внизу екрану в рядку параметрів з’являється запрошення
для вводу ―Довжина лінії:‖. З клавіатури вводимо довжину
відрізка 60 (пам’ятаємо, що в кресленні всі розміри в мм) і
натискаємо клавішу ENTER (увід).

Рис. 29.
Програма креслить відрізок довжиною 60 мм і запитує кут
нахилу відрізка. Вводимо 0 і ENTER (відрізок горизонтальний).
Так як горизонтальна лінія – відрізок є основою побудови
наприклад рівнобедреного трикутника то продовжуємо його
будувати.
Параметри сторін - 60 мм
Перший крок
Параметри
Довжина 60
Кут 0
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Рис. 30.
Другий крок
Параметри Довжина 60 Кут 90

Рис. 31.
Третій крок
Параметри Довжина 60 Кут 90
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Рис. 32.

Четвертий крок
Параметри Довжина 60 Кут 0

Рис. 33. Креслення квадрата
Завдання для самостійного опрацювання ―Побудова
прямокутника‖
Параметри:
Довжина 120
Ширина 60
ІІІ. 2. Алгоритм креслення плану будинку в САПР
―БудКАД‖
Меню інструментів надає доступ до інструментів креслення
та редагування. Меню має як звичайні групи інструментів,
відомі нам з текстових редакторів ―Файл‖ чи ―Правка‖, так і
специфічні для БудКАД: ―Креслення‖, ―Редагування‖ та ін.
Рядок параметрів призначений для вводу параметрів при
кресленні, наприклад, для вказання довжини відрізка або
діаметра кола.
1.
Будуємо зовнішній контур будинку. Розміри 10 х 8
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метрів. Вибираємо інструмент ―Прямокутник‖

Рис. 34. Креслення / Прямокутник
Задаємо два кути прямокутника. Перший на початку
координат - вводимо 0,0

Рис. 35.
та натискаємо клавішу Enter.
Другий кут це довжина і ширина будинку в мм. Вводимо
10000,8000 та Enter.

Рис. 36.
Бачимо, що побудований прямокутник виходить за межі
екрану.
Змінимо масштаб на екрані, щоб бачити всі побудовані
елементи.
Вибираємо інструмент ―Зумування‖ → Вісі
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Рис. 37.
Маємо на екрані зовнішній контур будинку.
Внутрішній контур будинку подібний зовнішньому і
відступає від нього всередину на товщину стіни. Товщина
зовнішньої стіни 400 мм.
Вибираємо інструмент ―Подібність‖,

Рис. 38.
вводимо відстань — 400 (товщину стіни в мм) та
натискаємо Enter

Рис. 39.
Вибираємо об’єкт, до якого створюємо подібний, –
прямокутник зовнішнього контура. Для цього наводимо
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перехрестя курсору мишки на лінію прямокутника і кликаємо
— прямокутник стає пунктирним стає пунктирним (вибраним)

Рис. 40.

Указуємо, що подібний прямокутник будується всередині.
Для цього переміщаємо курсор всередину прямокутника і
кликаємо.
Натискаємо Enter. На кресленні створені зовнішні стіни
будинку.

Рис. 40. Побудови
Примітка. Під час креслення часто видаляються лінії
побудови і через це з’являються прогалини на лініях. Щоб
прорисувати всі елементи на кресленні, кликаємо Вид →
Освіжити.
2.

Будуємо

внутрішні

стіни
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будинку.

Будемо

користуватися
для
побудови
лініями
прямокутника
внутрішнього контуру, для чого розчленуємо його на лінії.
Наводимо перехрестя курсору на лінію прямокутника
внутрішнього контуру і кликаємо — він стає пунктирним
(виділеним).
Вибираємо інструмент ―Розчленувати‖ і кликаємо.
Тепер об’єкта Прямокутник вже немає, а є чотири лінії.

Рис. 60. Вікно Редагування / Розчленувати
Рис. 41. Вікно Редагування / Розчленувати
3. Будуємо горизонтальну внутрішню стіну. Ширина кімнати
3,5 м.
Будуємо лінію стіни, як подібну до лінії внутрішнього
контуру на відстані 3500 мм. Вибираємо інструмент
―Подібність‖, вводимо відстань 3500 та натискаємо Enter,
вибираємо нижню лінію внутрішнього контуру, вказуємо
побудову подібного, зміщуючи курсор вгору і кликаємо.
Побудована одна лінія стіни.
Приймаємо внутрішню стіну 150 мм. Аналогічно будуємо
другу лінію стіни з цим відступом. Вибираємо ―Подібність‖,
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вводимо відстань 150, вибираємо першу лінію внутрішньої
стіни, зміщуємо курсор вгору і кликаємо. Побудована
внутрішня стіна.

Рис. 42. Побудови
Видаляємо лінії побудови на кінцях внутрішньої стіни.
Інструмент ―Обрізати‖.

Рис. 43. Вікно Редагування / Обрізати
Вибираємо об’єкти, які розріжуть вертикальні лінії.
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Перехрестям
курсору
вибираємо
лінії
побудованої
внутрішньої стіни і кликаємо. Лінії стають пунктирними
(вибраними). Натискаємо Enter, вказуючи, що вибір ріжучих
елементів закінчено. Тепер вертикальні лінії розрізані на три
частини і необхідно вказати, які частини видалити.
Наводимо
перехрестя
курсора
на
відрізок
між
горизонтальними лініями і кликаємо — він видаляється. Потім
кликаємо другий відрізок. Натискаємо Enter, вказуючи, що
видалення елементів закінчено.

Рис. 44. Побудови
Примітка. Якщо кресляр помилився в побудові, завжди
можна відмінити останню побудову та відновити
відмінене кнопками на панелі вгорі
Рис. 45. Відміна
4. Будуємо вертикальні внутрішні стіни. Довжина кімнати
4,5 м.
Вибираємо інструмент ―Подібність‖,
вводимо відстань 4500,
вибираємо ліву лінію внутрішньої стіни,
зміщуємо курсор вправо і кликаємо.
Вибираємо ―Подібність‖,
вводимо відстань 150,
вибираємо побудовану лінію,
зміщуємо курсор вправо і кликаємо.
Побудована нижня внутрішня стіна.
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Вгорі на кресленні зліва вхід до будинку і прихожа
шириною 2,5 м.
Вибираємо інструмент ―Подібність‖,
вводимо відстань 2500,
вибираємо ліву лінію внутрішньої стіни, зміщуємо курсор
вправо і кликаємо.
Вибираємо ―Подібність‖,
вводимо відстань 150,
вибираємо побудовану лінію, зміщуємо курсор вправо і
кликаємо.
Побудована верхня внутрішня стіна.

Рис. 46. Побудови
Видаляємо лінії побудови на кінцях внутрішніх стін.
Вибираємо інструмент ―Обрізати‖. Вибираємо об’єкти, які
розріжуть горизонтальні лінії побудованих вертикальних стін.
Натискаємо Enter. Указуємо курсором, які частини видалити.
Натискаємо Enter.
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Рис. 47. Побудови
5. Будуємо двері. Вибириємо інструмент ―Відрізок‖

Рис. 48. Вікно Креслення / Відрізок
Креслимо лінію побудови дверей.
Ставимо першу точку відрізка вище стіни,
затискаємо клавішу Shift
(щоб креслити лінію строго вертикально),
ставимодругу точку нижче стіни і
відпускаємо клавішу Shift.
Натискаємо клавішу Esc,
щоб відмінити креслення наступного відрізка
(в програмі за замовчуванням креслиться
наступний відрізок з кінця побудованого).
Двері шириною 800 мм.
Рис. 68.
Другу лінію побудови для дверей креслимо
інструментом ―Подібність‖, відстань 800, Enter,
вибираємо останню лінію, вправо, Esc.
Між лініями побудови у нас проріз в стіні. Видаляємо в прорізі
лінії стіни.
Інструмент ―Обрізати‖. Вибираємо ріжучими
лінії побудови, Enter. Указуємо курсором,
які частини видалити. Натискаємо Enter.
Рис.
114.
Рис. 69.
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Обрізаємо лінії побудови за межами стіни за допомогою
Інструмента ―Обрізати‖. Вибираємо ріжучими лінії стіни,
натискаємо клавішу Enter.
Указуємо курсором, які частини видалити.
Натискаємо Enter.
Креслимо дверне полотно.
Вибираємо інструмент “Дуга” (Початок, центр, кут).

Рис. 49. Вікно меню Креслення / Дуга
Указуємо перехрестям курсора точку
відкривання дверей (початкова точка дуги).
У БудКАД працює прив’язка, тому при
наближенні до точки перетину ліній вона
автоматично стане початком дуги
(червоний квадратик)
Рис. 50.
Далі аналогічно вказуємо центр дуги (місце вісі завісів дверей)
І третій параметр кут 90 градусів. Вказуємо 90 і натискаємо
Enter.
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Рис. 51. Побудова
Тепер будуємо полотно дверей між кінцем дуги та
початком прорізу дверей. Вибираємо інструмент ―Відрізок‖,

вказуємо точки з прив’язкою. Натискаємо Esc.
Рис. 52.
Уважаємо, що двері в кімнатах однакові, тому другу
побудуємо копіюванням. Вибираємо інструмент ―Копіювати‖

Рис. 53. Вікно меню Редагування
Об’єкти для копіювання вибираємо рамкою. Один кут
рамки кликаємо зліва і зверху від дверей, а другий справа
знизу.

Рис. 54.
Об’єкти, що повністю попадуть в рамку,
будуть вибрані для копіювання (пунктирні).
Натискаємо Enter
(закінчили вибирати Об’єкти для копіювання).
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Вибираємо базову точку (яку сумістимо в місті копіювання
для точної прив’язки) на лінії стіни, яка буде і в місті
вставки копії.

Рис. 55.
Указуємо точку переносу копії дверей. Два червоних
трикутники вказують, що базова точка буде прив’язана до
стіни.

Рис. 56.
Натискаємо Esc, оскільки за
замовчуванням вставляється кілька копій.
Аналогічно копіюємо двері та вставляємо
як вхідні.
Базову точку вибираємо на верхній лінії стіни.
Тут видно, що лінії, які окреслюють
проріз у стіні, необхідно
подовжити на товщину стіни.
Рис. 57.
Тут видно, що лінії, які окреслюють проріз
в стіні, необхідно подовжити на товщину стіни.
Вибираємо інструмент ―Подовжити‖

Рис. 78.
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Вибираємо курсором об’єкт контуру
(до якого подовжуються лінії) — нижня
лінія стіни. Натискаємо Enter
(закінчили вибирати контури для
подовження). Перехрестям курсора
вибираємо лінії, які потрібно подовжити.
Видаляємо лінії стіни в прорізі дверей. Вибираємо
інструмент ―Обрізати‖. Ріжучими кромками вибираємо
лінії прорізу дверей. Натискаємо Enter.
Вказуємо лінії стіни в прорізі, які потрібно
видалити.
Рис. 79.
Аналогічно будуємо вертикальні двері.

Рис. 80. Креслення плану будинку
Побудова вікон
Інструментом ―Відрізок‖ креслимо допоміжну
лінію побудови на початку прорізу вікна, яка
виступає з обох боків стіни.
Вікно шириною 1м.

Рис. 81.
Другу сторону прорізу будуємо інструментом
―Подібність‖ на відстані 1000.
Інструментом
―Подібність‖
креслимо
другу сторону підвіконня на
відстані 160 мм та раму вікна на
відстані 80 мм.
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Обрізаємо зайві частини ліній побудов:
вертикальні, що виходять за стіну,
та горизонтальні, що виходять за проріз
у стіні.
Рис. 82.
Створюємо решту вікон
копіюванням.
Вибираємо
інструмент
―Копіювати‖,
рамкою
виділяємо
об’єкти
для
копіювання, натискаємо Enter
і
вибираємо базову точку на
лінії стіни.
Рис. 81.

Вказуємо, де розмістити базову точку на інших
вікнах (базова точка прив’язуєтьсядо лінії стіни —
два червоних трикутники),
одним кликом встановлюємо кожне вікно.

Рис. 84. Креслення плану будинку
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Рис. 83.

Оформлення листа креслення. Наше креслення

Рис. 85. Креслення плану будинку
Вставляємо лист з основним написом
Внизу екрана вибираємо закладку
―Лист1‖

Рис. 86. Закладка Лист 1
Вибираємо ―Аркуш по шаблону‖

Рис. 87. Вікно Вставка / Аркуш
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Серед шаблонів відкриваємо BudCad_A4.dwt, а в ньому
вибираємо формат А4. У закладці А4 появляється основний
напис з жовтим видовим вікном.
Рис. 88. Вікно Редагування / Властивості

Видове вікно
Встановлюємо масштаб для будівельних креслень 1:100.
Кликаємо на жовтій лінії видового вікна. Рамка стає
штриховою (вибрана). Відкриваємо властивості видового
вікна. У вікні властивостей вибираємо масштаб 1:100 та
можна вибрати більш помітний колір рамки видового вікна,
наприклад оранжевий. Розміщуємо креслення посередині
листа. Ставимо курсор всередину жовтої рамки та здійснюємо
подвійний клик. Лінія рамки стає товщою, а у видовому вікні
тепер відображається наше креслення.
При цьому видове вікно ―оживає‖ і ним можна рухатись по
нашій моделі.
Якщо натиснути середню кнопку мишки або коліщатко
мишки, то можна рухати креслення вздовж листа і виставити
його по центру.
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Рис. 87. Лист креслення
Рис. 89. Креслення плану будинку
ІІІ. 3. Алгоритм креслення плану поверху в САПР ―БудКАД‖
Для виконання креслення у програмі БудКАД план
поверху потрібно:

За допомогою Головного меню операційної системи
Windows (ПУСК)

віднайти раніше встановлену програму

Будкад
та двійним натискання лівої клавіші
миші (ЛКМ) запустити її.

Після успішного завантаження програми перед вами
з’явиться вікно програми як показано на зображенні нижче.
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Рис. 90. Вікно програми

Якщо у вас є друкований варіант завдання, тоді ви
можете пропустити 4 пункт і перейти відразу до 5 кроку
завдання.

Наступним кроком буде завантаження зображення
нашого майбутнього плану поверху у програму для зручності
по виконанню креслення. Для цього виконайте наступні дії:

Відкрийте вкладку Вставка – Вставити зображення.

Рис. 91. Вікно меню Вставка

Віднаходимо зображення нашого
плану поверху тиснемо активуємо його
натискання ЛКМ і тиснемо Відкрити.

Рис. 92. Вікно програми
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Далі нам потрібно вибрати місце де ми бажаємо
вставити наш план поверху на робочій області
програми та затиснути ЛКМ і розтягуючи наш
прямокутник на стільки вам потрібно від цього
буде залежати майбутній розмір вашого макету
який після завершення креслення потрібно буде
видалити з програми так як він не буде вам потрібний. На даному кроці цей макет потрібен лише
для зручності креслення плану поверху не більше.

Рис. 93.

Наступним кроком буде вирішення у якому Масштабі ви
будите виконувати своє креслення.

Розпочинаємо креслення нашого плану поверху з осьових
ліній згідно розмірів малюнка. Для того щоб накреслити осьові
ліні потрібно вибрати (налаштувати) Тип ліній. Для цього виконайте наступні дії: На панелі інструментів віднайдіть Керування типом ліній.



Активуйте

їх

Рис. 94.
натискання
на

стрілку

з

права

.

Перед вами з’явиться наступне вікно де потрібно буде
вибрати Тип ліній.
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Рис. 95.

Далі ви побачите наступне вікно, в якому потрібно буде
натиснути на кнопку Вибрати в файлі.

Рис. 96.

Далі нам потрібно віднайти штрихову лінію тобто риска з
крапкою і на тиснути на цей тип лінії щоб активувати його і
натиснути ОК.

Рис. 97 .

Після таких дій якщо активувати меню Керування типом ліній ми побачимо, що наш тип лінії додано.
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Рис. 98.

Далі активуємо наш доданий Тип лінії і користуючись
кнопкою

відрізок, що знаходиться на панелі Редагування зліва


на робочій області на вільному місці починаємо креслення
активуючи
ЛКМ
і
введенням
розмірів.

Не забуваємо ввімкнути режим ОРТО для креслення ліній
прямо. Даний режим можна віднайти з прави внизу та активувавши
його
двійним
натисканням
ЛКМ.

Креслимо наші осьові лінії згідно розмірів по завданню в
масштабі.

Після того як креслення осьових ліній буде виконано, не
забуваємо і про товщину ліній. Зазвичай невидимі лінії виставляють тонкими, тобто 0,50 мм. А основні лінії несучих стін та
перегородок ми будимо креслити розміром 1 мм.

Для цього нам потрібно виділити наше креслення осьових
ліній як на зображенні нижче.
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Далі

перейти

Рис. 99.
до
керування

шириною

ліній

і вибрати необхідні розміри.

Коли ви виконаєте креслення і осьових ліній та основних
стін отримаєте подібне зображення як на зразку нижче.

Рис. 100.

Далі нам потрібно прибрати зайві лінії на внутрішніх стінах креслення.
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Рис. 101.


Користуючись інструментом Обрізати
, що знаходиться на панелі Редагування зліва.

Запускаємо інструмент Обрізати, натискаємо Enter і виділяємо лінії, котрі потрібно обрізати. Після правильного виконаного завдання ви отримаєте подібний варіант виконаного
завдання.

Рис. 102.

Користуючись вище вказаними кроками, креслимо перегородки, вікна, двері та сходову клітину щоб отримати подібний зразок (рис. 103).
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Рис. 103.

На завершення креслення потрібно виставити розміри та
осі користуючись Кнопкою Розміри, попередньо налаштувавши їх згідно вашого масштабу.

Рис. 104.

Закінчену роботу покажіть своєму куратору для отримання оцінки.
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РОЗДІЛ IV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ
для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти
за
спеціальністю
192
―Будівництво
та
цивільна
інженерія‖
IV. 1. Побудова таблиць
Мета: Навчити здобувачів освіти будувати таблиці в програмі
AutoCAD за допомогою основних способів, режимів та команд
побудови.
Перевірити навички здобувачів освіти при роботі з програмою
AutoCAD. Розвивати
основні
навички
проектування
в
програмі.
Виховувати
в
здобувачів
освіти
розуміння проектування графічних об’єктів за
допомогою
програми AutoCAD в будівництві.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма
AutoCAD, роздатковий матеріал, опорний конспект.
Побудова таблиць в програмі AutoCAD – обов’язковий
етап оформлення проекту, штамп який повинен бути
присутнім на кожному кресленні і відповідний до ГОСТ
Р21.1101-92, також є таблицею. Таблиці в програмі AutoCAD –
це графічний об’єкт креслення, дані в якому впорядковані у
вигляді рядків і стовпців. У програмі AutoCAD можна
побудувати таблицю декількома способами. Простий спосіб
побудови таблиць в програмі AutoCAD. Цей спосіб вважається
найпростішим. Суть його заключається в тому, що таблиця
будується за допомогою команд:
лінія;
полілінія;
багаторядковий; які знаходяться в меню Креслення.
Застосовуючи графічний спосіб задання координат точки,
ввімкнувши режими ОРТО та ПРИВЯЗКА, користувач вводить
розміри таблиці та задає їх напрямок. Простим способом
будемо будувати креслярський штам який повинен бути на
кожному кресленні проекту.

Рис. 105.
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Побудова таблиці за допомогою настройки стилів таблиці в
програмі AutoCAD. Побудова таблиці починається із вибору
команди
Таблиця яка знаходиться на піктографічному
меню креслення або викликати з меню Креслення → Таблиця.
Після цього на екрані з’являється діалогове вікно Вставка
таблиці.
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Рис. 106.
Програма пропонує нам таблицю стандартного стилю,
яка має заголовок та містить заголовки стовпців. У правій
частині вікна можна вказати кількість рядків і стовпців а
також їх висоту і ширину. Якщо
таблиця
даного
зразка
не
задовольняє
можна
створити
іншу, але для цього слід створити
власний стиль. Це можна зробити
натиснувши
на
кнопку
діалогове вікно стилів таблиць,
праворуч Ім’я стилю. На екрані
з’явиться
наступне
діалогове
вікно Стилі таблиць, в якому слід
натиснути
кнопку
Створити.
Ввести назву нового стилю таблиці і натиснути Далі. На екрані
відобразиться наступне діалогове вікно.
Рис. 107.
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Дане вікно має три вкладки. На першій вкладці Дані
можна налаштувати відображення таблиці, властивості
комірок, текстовий стиль, висоту текста, колір текста, колір
фону, вирівнювання, границі, відступи в комірках. На другій
вкладці Заголовки стовпців можна налаштувати висоту,
колір, фон, вирівнювання шрифту, межі комірки, кольори
ліній.
На
третій
вкладці
Заголовок
таблиці
можна
налаштувати відображення заголовків, шрифт, колір, фон,
вирівнювання, границі. Після введення всіх налаштувань
потрібно натиснути ОК. У результаті буде створено новий
стиль із заданною вами назвою.
Редагування таблиці
Існує
два
рівні
редагування
таблиці: рівень таблиці і рівень
комірки. В обох випадках потрібно
використовувати управляючі маркери.
Для їх відображення достатньо просто
клацнути мишкою в області таблиці.
Використовуючи
маркери
можна
змінювати розміри таблиці, ширину
стовпців,
висоту
рядків.
При
перетягуванні маркерів всі розміри
змінюються пропорційно. Всі інші
можливості
редагування
на
рівні
таблиці представлені в контекстному
меню,
що
викликається
правою
кнопкою мишки на виділеній таблиці.
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Рис. 108.
Зміна комірок таблиці
Для переходу між комірками використовуються клавіші
Tab, Enter і управління курсором.Щоб змінити комірку таблиці
слід клацнути в середину комірки так, щоб лише вона
виділилась маркерами. Схопивши за маркер комірки можна
змінити розмір комірки. Якщо необхідно виділити декілька
комірок можна натиснути клавішу Shift і мишкою виділити
необхідну кількість комірок.
Якщо викликати контекстне меню на потрібній комірці,
можна буде змінити вирівнювання тексту в комірці,
налаштувати межі комірки. Контекстне меню дозволяє
вставляти в комірку формулу, регулювати кількість стовпців
та рядків, об’єднувати комірки.
Для зміни відображення тексту в комірці, слід двічі
клацнути мишкою по потрібній комірці, з’явиться діалогове
вікно Формат текста, зробити потрібні правки і натиснути ОК.

Рис. 109.
Виконання практичного завдання. Необхідно побудувати
таблиці кожним з розглянутих способів.
IV. 2. Побудова графічних об’єктів
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти в програмі
AutoCAD за допомогою основних режимів та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма
AutoCAD, роздатковий матеріал, опорний конспект.
Хід роботи:

Відкрити програму AutoCAD (Пуск/Всі
програми/Autodesk/AutoCAD).

Надати створеному кресленню ім’я «Практична робота №
2».

Задайте параметри креслення в програмі
(Формат/Лимиты/420297/Enter).

Увімкніть режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.

За допомогою основних команд побудови графічних
об’єктів:
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лінія;
стерти;
обрізати;
подовжити.
Створити графічний об’єкт, креслярський штамп за
зразком

Рис. 110.
Зберегти виконану роботу та показати її викладачу.
IV. 3. Побудова конструктивних вузлів (промислових
будівель)
Мета: Навчитися будувати конструктивні вузли промислових
будівель в програмі
AutoCAD за допомогою основних режимів та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери,
програма AutoCAD, роздатковий матеріал, опорний конспект.
Хід роботи:

Відкрити
програму
AutoCAD
(Пуск/Всі
програми/Autodesk/AutoCAD).

Надати створеному кресленню ім’я «Практична робота №
3».

Задайте
параметри
креслення
в
програмі
(Формат/Лимиты/420297/Enter).

Увімкніть режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.

За допомогою основних команд побудови графічних
об’єктів:
лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;
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обрізати;

розірвати;
багаторядковий.

з’єднати;

штриховка;

Створити конструктивний вузол в масштабі (М 1:10) за
зразком.
3.

Рис. 111.
2.
У результаті виконання завдання та умов креслення
конструктивного вузла отримуємо.
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Рис. 112.
3.
Зберегти виконану роботу та показати її викладачу.
Додаткове завдання
3.
Побудувати формат А3 розмірами 420 х 297, з
креслярською
рамкою
та
креслярським
штампом,
користуючись своїм опорним конспектом.
4.
Виконати
наступні
дії:
скопіювати
побудований
конструктивний вузол та розмістити його у форматі листа А3
за зразком.
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Рис. 113.
IV. 3. Побудова графічних об’єктів (розрізів цивільних
будівель)
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти розрізів цивільних
будівель в програмі AutoCAD за допомогою основних режимів
та команд.
Обладнання
та
матеріали:
персональні
комп’ютери,
програма AutoCAD, роздатковий матеріал, опорний конспект.
Хід роботи:

Відкрити
програму
AutoCAD
(Пуск/Всі
програми/Autodesk/AutoCAD).

Надати створеному кресленню ім’я «Практична робота
№4».

Задайте
параметри
креслення
в
програмі
(Формат/Лимиты/420297/ Enter).

Увімкніть режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.

За допомогою основних команд побудови графічних
об’єктів:
лінія;
подовжити;

стерти;

розірвати;
багаторядковий.

перемістити;

з’єднати;
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обрізати;

штриховка;

Створити графічний об’єкт, розріз цивільного будинку у
масштабі (М 1:100) за зразком.
1)

Рис. 114.
Зберегти виконану роботу та показати її викладачу.
IV. 4. Креслення плану типового поверху цивільних
будівель
Практична робота ―Побудова графічних об’єктів (планів
типових поверхів цивільних будівель‖).
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти планів типових
поверхів цивільних будівель в програмі AutoCAD за допомогою
основних режимів та команд.
Обладнання
та
матеріали:
персональні
комп’ютери,
програма AutoCAD,
роздатковий матеріал, опорний конспект.
Хід роботи:

Відкрити програму AutoCAD.

Надати створеному кресленню ім’я ―Практична робота
№ 4‖.

Задайте параметри креслення в програмі AutoCAD.

Увімкніть режими ОРТО; ПРИВ’ЯЗКА.

За допомогою основних команд побудови графічних
об’єктів:
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лінія;

стерти;

перемістити;

обрізати;

подовжити;
розірвати;
з’єднати;
штриховка;
багаторядковий.

Створити графічний об’єкт плану типового поверху
цивільного будинку в масштабі (М 1 : 100) за зразком.

Рис. 115.
7.
Зберегти виконану роботу та показати її викладачу.
ІV. 5. Креслення розрізу цивільного будинку
Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення розрізу
цивільного будинку)»
Мета: Навчитися будувати графічний об’єкт розріз цивільного
будинку в програмі AutoCAD за допомогою основних режимів
та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери,
програма AutoCAD, роздатковий матеріал, опорний конспект.
Хід роботи:
 Відкрити
програму
AutoCAD
(Пуск/Всі
програми/Autodesk/AutoCAD).
 Надати створеному кресленню ім’я «Практична робота №
5».
 Увімкніть режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.
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 За допомогою основних команд побудови графічних
об’єктів:
лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;

обрізати;

розірвати;
з’єднати;
штриховка;
багаторядковий.
1.
Створити графічний об’єкт у масштабі (М 1:100) за
зразком.

Рис. 116.
Збережіть виконану практичну роботу у папку своєї
групи, під своїм прізвищем (наприклад Практична робота
Петров.dwg).
3.
Сформулюйте висновки до практичної роботи.
Питання для самоперевірки:
1.
Для чого призначений статусний рядок в програмі
AutoCAD?
2.
Для чого призначене поле креслення в програмі AutoCAD?
3.
Яке відображення має курсор миші в програмі
AutoCAD?
2.
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IV. 6. Креслення фасаду промислової будівлі
Тема:
―Побудова
графічних
об’єктів"
(фасадів
промислових будівель).
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти фасадів
промислових будівель в програмі БудКАД за допомогою
основних режимів та команд.
Обладнання
та
матеріали:
персональні
комп’ютери,
програма AutoCAD
роздатковий матеріал, опорний конспект.
Хід роботи:

Відкрити програму AutoCAD.

Надати створеному кресленню ім’я ―Практична робота №
6‖.

Задайте параметри креслення в програмі AutoCAD
(Формат/ Лимиты/420297/ Enter).

Увімкніть режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.

За допомогою основних команд побудови графічних
об’єктів:
лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;

обрізати;

розірвати;
з’єднати;
штриховка;
багаторядковий.

Створити графічний об’єкт фасаду промислового будинку
у масштабі (М 1 :100 ) за зразком.

Рис. 117.
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8.
Зберегти виконану роботу та показати її викладачу.
IV. 7. Креслення плану промислової будівлі
Тема: ―Побудова графічних об’єктів (планів типових
поверхів промислових будівель)‖.
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти планів типових
поверхів промислових будівель в програмі AutoCAD за
допомогою основних режимів та команд.
Обладнання
та
матеріали:
персональні
комп’ютери,
програма AutoCAD роздатковий матеріал, опорний конспект.
Хід роботи:

Відкрити програму AutoCAD.

Надати створеному кресленню ім’я «Практична робота
№ 7».

Задайте параметри креслення в програмі AutoCAD
(Формат / Лимиты/420297/ Enter).

Увімкніть режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.

За допомогою основних команд побудови графічних
об’єктів:
лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;

обрізати;

розірвати;
з’єднати;
штриховка;
багаторядковий.

Створити графічний об’єкт плану типового поверху
промислового будинку у масштабі (М 1:100) за зразком.
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Рис. 118.
9.
Зберегти виконану роботу та показати її викладачу.
IV. 8. Креслення розрізу промислової будівлі
Тема:
―Побудова
графічних
об’єктів
(розрізів
промислових будівель)‖.
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти розрізів
промислових будівель в програмі BUDCAD за допомогою
основних режимів та команд.
Обладнання
та
матеріали:
персональні
комп’ютери,
програма БудКАД роздатковий матеріал, опорний конспект.
Хід роботи:

Відкрити програму БудКад.

Надати створеному кресленню ім’я ―Практична робота
№ 8‖.

Задайте параметри креслення (Формат/ Лимиты/
420297/ Enter).

Увімкніть режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.

За допомогою основних команд побудови графічних
об’єктів:
лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;
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обрізати;

розірвати;
з’єднати;
штриховка;
багаторядковий.

Створити графічний об’єкт розрізу промислового будинку
у масштабі (М 1 : 100) за зразком.

Зберегти виконану роботу та показати її викладачу.

Рис. 119.
IV. 9. Уведення текстової інформації на графічні об’єкти
Мета: Навчитися уводити текстову інформацію на графічні
об’єкти в програмі AutoCAD за допомогою основних режимів
та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери,
програма AutoCAD, роздатковий матеріал, опорний конспект.
Хід роботи:

Відкрити
програму
AutoCAD
(Пуск/Всі
програми/Autodesk/AutoCAD).

Надати створеному кресленню ім’я «Практична робота
№ 9».

Задайте
параметри
креслення
в
програмі
(Формат/Лимиты/420297/ Enter).

Увімкніть режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.
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За допомогою основних команд побудови графічних
об’єктів:
лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;

розірвати;
з’єднати;
багаторядковий.
Створити графічні об’єкти
інформацію, за зразком.

Рис. 120.

Рис. 121.
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обрізати;

штриховка;
та

нанести

текстову

Рис. 122.
Зберегти виконану роботу та показати її викладачу.
IV. 10. Нанесення розмірів на графічні об’єкти
Мета: Навчитися наносити розміри на графічні об’єкти в
програмі AutoCAD за допомогою основних режимів та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери,
програма AutoCAD, роздатковий матеріал, опорний конспект.
Хід роботи:

Відкрити
програму
AutoCAD
(Пуск/Всі
програми/Autodesk/AutoCAD).

Надати створеному кресленню ім’я ―Практична робота
№ 13‖.

Задайте
параметри
креслення
в
програмі
(Формат/Лимиты/420297/Enter).

Увімкніть режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.

За допомогою основних команд побудови графічних
об’єктів:
лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;
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обрізати;

розірвати;
багаторядковий.
2)
Створити графічні
зразком.

з’єднати;
об’єкти

та

Рис. 123.

Рис. 124
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штриховка;
нанести

розміри,

за

Рис. 125.
Зберегти виконану роботу та показати її викладачу.

IV. 11. Побудова плану будинку
Виконати завдання: накреслити в комп’ютерній програмі
БудКАД план будинку за алгоритмом, наведеним у розділі ІІІ.2.
Самостійна робота: накреслити план ванної кімнати

Рис. 126. План ванної кімнати
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IV. 12. Креслення плану поверху (БудКАД)
Мета роботи: закріпити початкові навички роботи з
графічним редактором БудКАД; вивчити правила виконання
основних команд для побудови різних планів поверхів.
Завдання: за вихідними умовами накреслити лінії різних
типів, використовуючи команди меню Креслення: Пряма,
Відрізок, Коло, Шари, Розміри.
Порядок виконання роботи
1. Запустити програму БудКАД. З’ясувати варіант
завдання студентом, відповідно до порядкового номера в
списку прізвищ із журналу успішності. Приступити до
виконання роботи, згідно варіанту, використовуючи команди
вкладки: Допоміжні Лінії І Редактор, Відрізок (Стиль Об'єктів),
Коло.
4. Зберегти виконану роботу у своїй папці (―Прізвище‖)
під ім'ям Пр 12 (План поверху). Примітка: при виконанні
практичної
роботи
рекомендується
користуватися
конспектом, також слід дотримувати вимоги ДСТУ щодо
виконання креслення (стиль лінії).
Питання для самоконтролю
 Яку лінію називають штрих пунктирною? Якої
товщини вона має бути?
 Для чого призначені осьові лінії?
 Як додати новий тип лінії?
 Чим можна скористатись щоб обрізати зайву лінію?
 Як додати зображення на робоче поле програми
БудКАД?
 Де знаходиться меню Редагування та як його ввімкнути
якщо його не має на робочі панелі інструментів?
Варіанти завдань до графічної частини з теми ―План
поверху‖
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Варіанти 1, 11

Варіанти 2, 12
Варіанти 4, 14

Варіанти 3, 13
Варіанти 5, 15
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Варіанти 6, 16
Варіанти 7, 17

Варіанти 8, 18

Варіанти 9, 19

Варіанти 10, 20
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Варіанти 21,27

Варіанти 22,28

Варіанти 24, 30
Варіанти 23, 29
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Варіанти 26, 32

Варіанти 25, 31
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ в
AutoCAD
Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення фасадів, планів
поверхів, розрізів цивільних будинків)»
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти цивільних
будинків в програмі AutoCAD за допомогою основних режимів
та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма
AutoCAD, роздатковий матеріал, опорний конспект.
Хід роботи:

Відкрити
програму
AutoCAD
(Пуск/Всі
програми/Autodesk/AutoCAD).

Надати створеному кресленню ім’я «Самостійна робота
варіант 1».

Задати
параметри
креслення
в
програмі
(Формат/Лимиты/420297/ Enter).

Увімкнути режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.

За допомогою основних команд побудови графічних
об’єктів:
лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;

обрізати;

розірвати;
з’єднати;
штриховка;
багаторядковий.

Створити графічний об’єкту цивільного будинку
масштабі (М 1:100) за варіантом.
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у

ВАРІАНТ 1

Рис. 127.

Побудувати
формат
А2
розмірами
420х594,
з
креслярською
рамкою
та
креслярським
штампом,
користуючись своїм опорним конспектом.

Виконати наступні дії: скопіювати побудовані графічні
об’єкти (фасад, план поверху, розріз) розмістити у форматі
листа А2, роздрукувати.
Практична робота
Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення фасадів, планів
поверхів,
розрізів цивільних будинків)»
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти цивільних
будинків в програмі AutoCAD за допомогою основних режимів
та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма
AutoCAD, роздатковий матеріал, опорний конспект.
Хід роботи:
10. Відкрити
програму
AutoCAD
(Пуск/Всі
програми/Autodesk/AutoCAD).
11. Надати створеному кресленню ім’я «Самостійна робота
варіант 2».
12. Задати
параметри
креслення
в
програмі
(Формат/Лимиты/ 420297/Enter).
13. Увімкнути режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.
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14. За допомогою основних команд побудови графічних
об’єктів:
лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;

обрізати;

розірвати;
з’єднати;
штриховка;
багаторядковий.
5.
Створити графічний об’єкту цивільного будинку
масштабі (М 1:100) за варіантом.

у

ВАРІАНТ 2

Рис. 128.
Побудувати
формат
А2
розмірами
420х594,
з
креслярською
рамкою
та
креслярським
штампом,
користуючись своїм опорним конспектом.
5.
Виконати наступні дії: скопіювати побудовані графічні
об’єкти (фасад, план поверху, розріз) розмістити у форматі
листа А2, роздрукувати.
4.
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Практична робота
Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення фасадів, планів
поверхів,
розрізів цивільних будинків)»
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти цивільних
будинків в програмі AutoCAD за допомогою основних режимів
та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма
AutoCAD,
роздатковий матеріал, опорний
конспект.
Хід роботи:
4.
Відкрити
програму
AutoCAD
(Пуск/Всі
програми/Autodesk/AutoCAD).
5.
Надати створеному кресленню ім’я «Самостійна робота
варіант 3».
6.
Задати
параметри
креслення
в
програмі
(Формат/Лимиты/420297/Enter).
7.
Увімкнути режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.
8.
За допомогою основних команд побудови графічних
об’єктів:
лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;

обрізати;

розірвати;
з’єднати;
штриховка;
багаторядковий.

Створити графічний об’єкту цивільного будинку
масштабі (М 1:100) за варіантом.
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у

ВАРІАНТ 3

Рис. 129.
3)
Побудувати
формат
А2
розмірами
420х594,
з
креслярською
рамкою
та
креслярським
штампом,
користуючись своїм опорним конспектом.
4)
Виконати наступні дії: скопіювати побудовані графічні
об’єкти (фасад, план поверху, розріз) розмістити у форматі
листа А2, роздрукувати.
Практична робота
Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення фасадів, планів
поверхів,
розрізів цивільних будинків)»
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти цивільних
будинків в програмі AutoCAD за допомогою основних режимів
та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма
AutoCAD,
роздатковий матеріал, опорний
конспект.
Хід роботи:
1.
Відкрити
програму
AutoCAD
(Пуск/Всі
програми/Autodesk/AutoCAD).
2.
Надати створеному кресленню ім’я «Самостійна робота
варіант 4».
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3.
Задати
параметри
креслення
в
програмі
(Формат/Лимиты/420297/Enter).
4.
Увімкнути режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.
5.
За допомогою основних команд побудови графічних
об’єктів:
лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;

обрізати;

розірвати;
з’єднати;
штриховка;
багаторядковий.

Створити графічний об’єкту цивільного будинку
масштабі (М 1:100) за варіантом.

у

ВАРІАНТ 4

Рис. 130.
Побудувати
формат
А2
розмірами
420х594,
з
креслярською
рамкою
та
креслярським
штампом,
користуючись своїм опорним конспектом.
5.
Виконати наступні дії: скопіювати побудовані графічні
об’єкти (фасад, план поверху, розріз) розмістити у форматі
листа А2, роздрукувати.
Практична робота
4.
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Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення фасадів, планів
поверхів,
розрізів цивільних будинків)»
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти цивільних
будинків в програмі AutoCAD за допомогою основних режимів
та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма
AutoCAD,
роздатковий матеріал, опорний
конспект.
Хід роботи:
1.
Відкрити
програму
AutoCAD
(Пуск/Всі
програми/Autodesk/AutoCAD).
2.
Надати створеному кресленню ім’я «Самостійна робота
варіант 5».
3.
Задати
параметри
креслення
в
програмі
(Формат/Лимиты/420297/Enter).
4.
Увімкнути режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.
5.
За допомогою основних команд побудови графічних
об’єктів:
лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;

обрізати;

розірвати;
з’єднати;
штриховка;
багаторядковий.
1.
Створити графічний об’єкту цивільного будинку
масштабі (М 1:100) за варіантом.
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у

ВАРІАНТ 5

Рис. 131.

Побудувати
формат
А2
розмірами
420х594,
з
креслярською
рамкою
та
креслярським
штампом,
користуючись своїм опорним конспектом.

Виконати наступні дії: скопіювати побудовані графічні
об’єкти (фасад, план поверху, розріз) розмістити у форматі
листа А2, роздрукувати.
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Практична робота
Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення фасадів, планів
поверхів,
розрізів цивільних будинків)»
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти цивільних
будинків в програмі AutoCAD за допомогою основних режимів
та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма
AutoCAD,
роздатковий матеріал, опорний
конспект.
Хід роботи:

Відкрити
програму
AutoCAD
(Пуск/Всі
програми/Autodesk/AutoCAD).

Надати створеному кресленню ім’я «Самостійна робота
варіант 6».

Задати
параметри
креслення
в
програмі
(Формат/Лимиты/420297/ Enter).

Увімкнути режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.

За допомогою основних команд побудови графічних
об’єктів:
лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;

обрізати;

розірвати;
з’єднати;
штриховка;
багаторядковий.
1. Створити графічний об’єкту цивільного будинку у масштабі
(М 1:100) за варіантом.
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ВАРІАНТ 6

Рис. 132.

Побудувати формат А2 розмірами 420х594, з
креслярською
рамкою
та
креслярським
штампом,
користуючись своїм опорним конспектом.

Виконати наступні дії: скопіювати побудовані
графічні об’єкти (фасад, план поверху, розріз) розмістити у
форматі листа А2, роздрукувати.
Практична робота
Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення фасадів, планів
поверхів,
розрізів цивільних будинків)»
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти цивільних
будинків в програмі AutoCAD за допомогою основних режимів
та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма
AutoCAD,
роздатковий матеріал, опорний
конспект.
Хід роботи:
Відкрити
програму
AutoCAD
(Пуск/Всі
програми/Autodesk/AutoCAD).
Надати створеному кресленню ім’я «Самостійна робота варіант
7».
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Задати
параметри
креслення
в
програмі
(Формат/Лимиты/420297/Enter).
Увімкнути режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.
За допомогою основних команд побудови графічних об’єктів:
лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;

обрізати;

розірвати;
з’єднати;
штриховка;
багаторядковий.
6.
Створити графічний об’єкту цивільного будинку у
масштабі (М 1:100) за варіантом.
7.
Побудувати
формат
А2
розмірами
420х594,
з
креслярською
рамкою
та
креслярським
штампом,
користуючись своїм опорним конспектом.
8.
Виконати наступні дії: скопіювати побудовані графічні
об’єкти (фасад, план поверху, розріз) розмістити у форматі
листа А2, роздрукувати.
ВАРІАНТ 7

Рис. 133.
Практична робота
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Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення фасадів, планів
поверхів, розрізів цивільних будинків)»
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти цивільних
будинків в програмі AutoCAD за допомогою основних режимів
та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма
AutoCAD, роздатковий матеріал, опорний конспект.
Хід роботи:
1.
Відкрити
програму
AutoCAD
(Пуск/Всі
програми/Autodesk/AutoCAD).
2.
Надати створеному кресленню ім’я «Самостійна робота
варіант 8».
3.
Задати
параметри
креслення
в
програмі
(Формат/Лимиты/420297/Enter).
4.
Увімкнути режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.
5.
За допомогою основних команд побудови графічних
об’єктів:
лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;

обрізати;

розірвати;
з’єднати;
штриховка;
багаторядковий.
6.
Створити графічний об’єкту цивільного будинку
масштабі (М 1:100) за варіантом.
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у

ВАРІАНТ 8

Рис. 134.
4.
Побудувати
формат
А2
розмірами
420х594,
з
креслярською
рамкою
та
креслярським
штампом,
користуючись своїм опорним конспектом.
5.
Виконати наступні дії: скопіювати побудовані графічні
об’єкти (фасад, план поверху, розріз) розмістити у форматі
листа А2, роздрукувати.
Практична робота
Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення фасадів, планів
поверхів,
розрізів цивільних будинків)»
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти цивільних
будинків в програмі AutoCAD за допомогою основних режимів
та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма
AutoCAD,
роздатковий матеріал, опорний
конспект.
Хід роботи:
1.
Відкрити
програму
AutoCAD
(Пуск/Всі
програми/Autodesk/AutoCAD).
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2.
Надати створеному кресленню ім’я «Самостійна робота
варіант 9».
3.
Задати
параметри
креслення
в
програмі
(Формат/Лимиты/420297/Enter).
4.
Увімкнути режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.
5.
За допомогою основних команд побудови графічних
об’єктів:
лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;

обрізати;

розірвати;
з’єднати;
штриховка;
багаторядковий.
6.
Створити графічний об’єкту цивільного будинку
масштабі (М 1:100) за варіантом.

у

ВАРІАНТ 9

Рис. 135.
7.
Побудувати
формат
А2
розмірами
420х594,
з
креслярською
рамкою
та
креслярським
штампом,
користуючись своїм опорним конспектом.
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8.
Виконати наступні дії: скопіювати побудовані графічні
об’єкти (фасад, план поверху, розріз) розмістити у форматі
листа А2, роздрукувати.
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Практична робота
Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення фасадів, планів
поверхів,
розрізів цивільних будинків)»
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти цивільних
будинків в програмі AutoCAD за допомогою основних режимів
та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма
AutoCAD,
роздатковий матеріал, опорний
конспект.
Хід роботи:
1.
Відкрити
програму
AutoCAD
(Пуск/Всі
програми/Autodesk/AutoCAD).
2.
Надати створеному кресленню ім’я «Самостійна робота
варіант 10».
3.
Задати
параметри
креслення
в
програмі
(Формат/Лимиты/ 420297/Enter).
4.
Увімкнути режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.
5.
За допомогою основних команд побудови графічних
об’єктів:
лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;

обрізати;

розірвати;
з’єднати;
штриховка;
багаторядковий.
6.
Створити графічний об’єкту цивільного будинку
масштабі (М 1:100) за варіантом.
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у

ВАРІАНТ 10

Рис. 136.
7. Побудувати формат А2 розмірами 420х594, з креслярською
рамкою та креслярським штампом, користуючись своїм
опорним конспектом.
8. Виконати наступні дії: скопіювати побудовані графічні
об’єкти (фасад, план поверху, розріз) розмістити у форматі
листа А2, роздрукувати.
Практична робота
Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення фасадів, планів
поверхів,
розрізів цивільних будинків)»
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти цивільних
будинків в програмі AutoCAD за допомогою основних режимів
та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма
AutoCAD,
роздатковий матеріал, опорний
конспект.
Хід роботи:
1.
Відкрити
програму
AutoCAD
(Пуск/Всі
програми/Autodesk/AutoCAD).
2.
Надати створеному кресленню ім’я «Самостійна робота
варіант 11».
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3.
Задати
параметри
креслення
в
(Формат/Лимиты/ 420297/Enter).
4.
Увімкнути режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.
5. За допомогою основних команд побудови
об’єктів:

лінія;
подовжити;

стерти;

розірвати;
багаторядковий.

перемістити;

з’єднати;

програмі
графічних

обрізати;

штриховка;

6. Створити графічний об’єкту цивільного будинку у масштабі
(М 1:100) за варіантом.
7. Побудувати формат А2 розмірами 420х594, з креслярською
рамкою та креслярським штампом, користуючись своїм
опорним конспектом.
8. Виконати наступні дії: скопіювати побудовані графічні
об’єкти (фасад, план поверху, розріз) розмістити у форматі
листа А2, роздрукувати.
ВАРІАНТ 11
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Рис. 137.
Практична робота
Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення фасадів, планів
поверхів,
розрізів цивільних будинків)»
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти цивільних
будинків в програмі AutoCAD за допомогою основних режимів
та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма
AutoCAD,
роздатковий матеріал, опорний
конспект.
Хід роботи:
1.
Відкрити
програму
AutoCAD
(Пуск/Всі
програми/Autodesk/AutoCAD).
2.
Надати створеному кресленню ім’я «Самостійна робота
варіант 12».
3.
Задати
параметри
креслення
в
програмі
(Формат/Лимиты/ 420297/Enter).
4.
Увімкнути режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.
5.
За допомогою основних команд побудови графічних
об’єктів:
лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;

обрізати;

розірвати;
з’єднати;
штриховка;
багаторядковий.
6. Створити графічний об’єкту цивільного будинку у масштабі
(М 1:100) за варіантом.
7. Побудувати формат А2 розмірами 420х594, з креслярською
рамкою та креслярським штампом, користуючись своїм
опорним конспектом.
8. Виконати наступні дії: скопіювати побудовані графічні
об’єкти (фасад, план поверху, розріз) розмістити у форматі
листа А2, роздрукувати.
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ВАРІАНТ 12

Рис. 138.

Практична робота
Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення фасадів, планів
поверхів,
розрізів цивільних будинків)»
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти цивільних
будинків в програмі AutoCAD за допомогою основних режимів
та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма
AutoCAD,
роздатковий матеріал, опорний
конспект.
Хід роботи:
1.
Відкрити
програму
AutoCAD
(Пуск/Всі
програми/Autodesk/AutoCAD).
2.
Надати створеному кресленню ім’я «Самостійна робота
варіант 13».
3.
Задати
параметри
креслення
в
програмі
(Формат/Лимиты/420297/Enter).
4.
Увімкнути режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.
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За допомогою основних команд побудови графічних
об’єктів:
5.

лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;

обрізати;

розірвати;
з’єднати;
штриховка;
багаторядковий.
6.
Створити графічний об’єкту цивільного будинку
масштабі (М 1:100) за варіантом.

у

ВАРІАНТ 13

Рис. 139.
7.
Побудувати
формат
А2
розмірами
420х594,
з
креслярською
рамкою
та
креслярським
штампом,
користуючись своїм опорним конспектом.
8.
Виконати наступні дії: скопіювати побудовані графічні
об’єкти (фасад, план поверху, розріз) розмістити у форматі
листа А2, роздрукувати.
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Практична робота
Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення фасадів, планів
поверхів,
розрізів цивільних будинків)»
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти цивільних
будинків в програмі AutoCAD за допомогою основних режимів
та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма
AutoCAD,
роздатковий матеріал, опорний
конспект.
Хід роботи:
1.
Відкрити
програму
AutoCAD
(Пуск/Всі
програми/Autodesk/AutoCAD).
2.
Надати створеному кресленню ім’я «Самостійна робота
варіант 14».
3.
Задати
параметри
креслення
в
програмі
(Формат/Лимиты/420297/Enter).
4.
Увімкнути режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.
5.
За допомогою основних команд побудови графічних
об’єктів:
лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;

обрізати;

розірвати;
з’єднати;
штриховка;
багаторядковий.
6.
Створити графічний об’єкту цивільного будинку
масштабі (М 1:100) за варіантом.
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у

ВАРІАНТ 14

Рис. 140.
7. Побудувати формат А2 розмірами 420х594, з креслярською
рамкою та креслярським штампом, користуючись своїм
опорним конспектом.
8. Виконати наступні дії: скопіювати побудовані графічні
об’єкти (фасад, план поверху, розріз) розмістити у форматі
листа А2, роздрукувати.
Практична робота
Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення фасадів, планів
поверхів,
розрізів цивільних будинків)»
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти цивільних
будинків в програмі AutoCAD за допомогою основних режимів
та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма
AutoCAD,
роздатковий матеріал, опорний
конспект.
Хід роботи:
1.
Відкрити програму AutoCAD (Пуск/Всі
програми/Autodesk/AutoCAD).
2.
Надати створеному кресленню ім’я «Самостійна робота
варіант 15».
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3.
Задати параметри креслення в програмі
(Формат/Лимиты/ 420297/Enter).
4.
Увімкнути режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.
5.
За допомогою основних команд побудови графічних
об’єктів:
лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;

обрізати;

розірвати;
з’єднати;
штриховка;
багаторядковий.
6.
Створити графічний об’єкту цивільного будинку у
масштабі (М 1:100) за варіантом.
7.
Побудувати формат А2 розмірами 420х594, з
креслярською рамкою та креслярським штампом,
користуючись своїм опорним конспектом.
8.
Виконати наступні дії: скопіювати побудовані графічні
об’єкти (фасад, план поверху, розріз) розмістити у форматі
листа А2, роздрукувати.
ВАРІАНТ 15

Рис. 141.
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Практична робота
Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення фасадів, планів
поверхів,
розрізів цивільних будинків)»
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти цивільних
будинків в програмі AutoCAD за допомогою основних режимів
та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма
AutoCAD,
роздатковий матеріал, опорний
конспект.
Хід роботи:
1.
Відкрити програму AutoCAD (Пуск/Всі
програми/Autodesk/AutoCAD).
2.
Надати створеному кресленню ім’я «Самостійна робота
варіант 16».
3.
Задати параметри креслення в програмі
(Формат/Лимиты/420297/Enter).
4.
Увімкнути режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.
5.
За допомогою основних команд побудови графічних
об’єктів:
лінія;
подовжити;

стерти;

розірвати;
багаторядковий.

перемістити;

з’єднати;

обрізати;

штриховка;

6. Створити графічний об’єкту цивільного будинку у масштабі
(М 1:100) за варіантом.
7. Побудувати формат А2 розмірами 420х594, з креслярською рамкою та
креслярським штампом, користуючись своїм опорним конспектом.
8. Виконати наступні дії: скопіювати побудовані графічні об’єкти (фасад,
план поверху, розріз) розмістити у форматі листа А2, роздрукувати.
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ВАРІАНТ 16

Рис. 142.

Практична робота
Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення фасадів,
планів поверхів, розрізів цивільних будинків)»
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти цивільних будинків в
програмі AutoCAD за допомогою основних режимів та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма AutoCAD,
роздатковий матеріал, опорний конспект.

Хід роботи:
Відкрити програму AutoCAD (Пуск/Всі програми/Autodesk/AutoCAD).
Надати створеному кресленню ім’я «Самостійна робота варіант 17».
Задати параметри креслення в програмі
(Формат/Лимиты/420297/Enter).
4.
Увімкнути режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.
5.
За допомогою основних команд побудови графічних об’єктів:
1.
2.
3.

лінія;
подовжити;
розірвати;

стерти;

перемістити;

з’єднати;

штриховка;
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обрізати;

багаторядковий.

Створити графічний об’єкту цивільного будинку у масштабі (М
1:100) за варіантом.
6.

ВАРІАНТ 17

Рис. 143.
7.

Побудувати формат А2 розмірами 420х594, з креслярською рамкою та
креслярським штампом, користуючись своїм опорним конспектом.

8.

Виконати наступні дії: скопіювати побудовані графічні об’єкти (фасад,
план поверху, розріз) розмістити у форматі листа А2, роздрукувати.
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Практична робота
Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення фасадів,
планів поверхів,
розрізів цивільних будинків)»
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти цивільних будинків в
програмі AutoCAD за допомогою основних режимів та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма AutoCAD,
роздатковий матеріал, опорний конспект.

Хід роботи:
Відкрити програму AutoCAD (Пуск/Всі програми/Autodesk/AutoCAD).
Надати створеному кресленню ім’я «Самостійна робота варіант 18».
Задати параметри креслення в програмі
(Формат/Лимиты/420297/Enter).
4.
Увімкнути режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.
5.
За допомогою основних команд побудови графічних об’єктів:
1.
2.
3.

лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;

обрізати;

розірвати;
з’єднати;
штриховка;
багаторядковий.
6.
Створити графічний об’єкту цивільного будинку у масштабі (М
1:100) за варіантом.
ВАРІАНТ 18

Рис. 144.
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7.

Побудувати формат А2 розмірами 420х594, з креслярською рамкою та
креслярським штампом, користуючись своїм опорним конспектом.

8.

Виконати наступні дії: скопіювати побудовані графічні об’єкти (фасад,
план поверху, розріз) розмістити у форматі листа А2, роздрукувати.

Практична робота
Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення фасадів, планів
поверхів,
розрізів цивільних будинків)»
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти цивільних будинків в
програмі AutoCAD за допомогою основних режимів та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма AutoCAD,
роздатковий матеріал, опорний конспект.

Хід роботи:
1.

Відкрити програму AutoCAD (Пуск/Всі програми/Autodesk/AutoCAD).

2.

Надати створеному кресленню ім’я «Самостійна робота варіант 19».

3.

Задати параметри креслення в програмі
(Формат/Лимиты/420297/Enter).

4.

Увімкнути режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.

5.

За допомогою основних команд побудови графічних об’єктів:

лінія;
подовжити;
розірвати;

стерти;

перемістити;

з’єднати;

штриховка;

обрізати;

багаторядковий.

6.

Створити графічний об’єкту цивільного будинку у масштабі (М 1:100)
за варіантом.

7.

Побудувати формат А2 розмірами 420х594, з креслярською рамкою та
креслярським штампом, користуючись своїм опорним конспектом.

8.

Виконати наступні дії: скопіювати побудовані графічні об’єкти (фасад,
план поверху, розріз) розмістити у форматі листа А2, роздрукувати.
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ВАРІАНТ 19

Рис. 145.

Практична робота
Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення фасадів, планів
поверхів,
розрізів цивільних будинків)»
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти цивільних будинків в
програмі AutoCAD за допомогою основних режимів та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма AutoCAD,
роздатковий матеріал, опорний конспект.

Хід роботи:
Відкрити програму AutoCAD (Пуск/Всі програми/Autodesk/AutoCAD).
Надати створеному кресленню ім’я «Самостійна робота варіант 20».
Задати параметри креслення в програмі
(Формат/Лимиты/420297/Enter).
4.
Увімкнути режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.
5.
За допомогою основних команд побудови графічних об’єктів:
1.
2.
3.

лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;
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обрізати;

розірвати;
з’єднати;
штриховка;
багаторядковий.
6.
Створити графічний об’єкту цивільного будинку у масштабі (М
1:100) за варіантом.
ВАРІАНТ 20

Рис. 146.
7.

Побудувати формат А2 розмірами 420х594, з креслярською рамкою та
креслярським штампом, користуючись своїм опорним конспектом.

8.

Виконати наступні дії: скопіювати побудовані графічні об’єкти (фасад,
план поверху, розріз) розмістити у форматі листа А2, роздрукувати.
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Практична робота
Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення фасадів,
планів поверхів, розрізів цивільних будинків)»
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти цивільних будинків в
програмі AutoCAD за допомогою основних режимів та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма AutoCAD,
роздатковий матеріал, опорний конспект.

Хід роботи:
Відкрити програму AutoCAD (Пуск/Всі програми/Autodesk/AutoCAD).
Надати створеному кресленню ім’я «Самостійна робота варіант 21».
Задати параметри креслення в програмі
(Формат/Лимиты/420297/Enter).
4.
Увімкнути режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.
5.
За допомогою основних команд побудови графічних об’єктів:
1.
2.
3.

лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;

обрізати;

розірвати;
з’єднати;
штриховка;
багаторядковий.
6.
Створити графічний об’єкту цивільного будинку у масштабі (М
1:100) за варіантом.
ВАРІАНТ 21

Рис. 147.
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7.
8.

Побудувати формат А2 розмірами 420х594, з креслярською рамкою та
креслярським штампом, користуючись своїм опорним конспектом.
Виконати наступні дії: скопіювати побудовані графічні об’єкти (фасад,
план поверху, розріз) розмістити у форматі листа А2, роздрукувати.

Практична робота
Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення фасадів,
планів поверхів, розрізів цивільних будинків)»
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти цивільних будинків в
програмі AutoCAD за допомогою основних режимів та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма AutoCAD,
роздатковий матеріал, опорний конспект.

Хід роботи:
1.
Відкрити програму AutoCAD (Пуск/Всі програми/Autodesk/AutoCAD).
2.
Надати створеному кресленню ім’я «Самостійна робота варіант 22».
3.
Задати параметри креслення в програмі
(Формат/Лимиты/420297/Enter).
4.
Увімкнути режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.
5.
За допомогою основних команд побудови графічних об’єктів:
лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;

обрізати;

розірвати;
з’єднати;
штриховка;
багаторядковий.
6.
Створити графічний об’єкту цивільного будинку у масштабі
(М 1:100) за варіантом.
7.
Побудувати формат А2 розмірами 420х594, з креслярською рамкою
та креслярським штампом, користуючись своїм опорним конспектом.
8.
Виконати наступні дії: скопіювати побудовані графічні об’єкти
(фасад, план поверху, розріз) розмістити у форматі листа А2, роздрукувати
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ВАРІАНТ 22

Рис. 148.

Практична робота
Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення фасадів,
планів поверхів, розрізів цивільних будинків)»
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти цивільних будинків в
програмі AutoCAD за допомогою основних режимів та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма AutoCAD,
роздатковий матеріал, опорний конспект.

Хід роботи:
1.
Відкрити програму AutoCAD (Пуск/Всі програми/Autodesk/AutoCAD).
2.
Надати створеному кресленню ім’я «Самостійна робота варіант 23».
3.
Задати параметри креслення в програмі
(Формат/Лимиты/420297/Enter).
4. Увімкнути режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.
5. За допомогою основних команд побудови графічних об’єктів:
лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;
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обрізати;

розірвати;
6.

з’єднати;

штриховка;

багаторядковий.

Створити графічний об’єкту цивільного будинку у масштабі (М 1:100)
за варіантом.
ВАРІАНТ 23

Рис. 149.
7.

Побудувати формат А2 розмірами 420х594, з креслярською рамкою та
креслярським штампом, користуючись своїм опорним конспектом.

8.

Виконати наступні дії: скопіювати побудовані графічні об’єкти (фасад,
план поверху, розріз) розмістити у форматі листа А2, роздрукувати.
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Практична робота
Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення фасадів,
планів поверхів, розрізів цивільних будинків)»
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти цивільних будинків в
програмі AutoCAD за допомогою основних режимів та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма AutoCAD,
роздатковий матеріал, опорний конспект.

Хід роботи:
1.
Відкрити програму AutoCAD (Пуск/Всі програми/Autodesk/AutoCAD).
2.
Надати створеному кресленню ім’я «Самостійна робота варіант 24».
3.
Задати параметри креслення в програмі
(Формат/Лимиты/420297/Enter).
4.
Увімкнути режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.
5.
За допомогою основних команд побудови графічних об’єктів:
лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;

обрізати;

розірвати;
з’єднати;
штриховка;
багаторядковий.
6.
Створити графічний об’єкту цивільного будинку у масштабі
(М 1:100) за варіантом.
7.
Побудувати формат А2 розмірами 420х594, з креслярською рамкою
та креслярським штампом, користуючись своїм опорним конспектом.
8.
Виконати наступні дії: скопіювати побудовані графічні об’єкти
(фасад, план поверху, розріз) розмістити у форматі листа А2, роздрукувати.
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ВАРІАНТ 24

Рис. 150.

Практична робота
Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення фасадів,
планів поверхів, розрізів цивільних будинків)»
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти цивільних будинків в
програмі AutoCAD за допомогою основних режимів та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма AutoCAD,
роздатковий матеріал, опорний конспект.

Хід роботи:
1.
Відкрити програму AutoCAD (Пуск/Всі програми/Autodesk/AutoCAD).
2.
Надати створеному кресленню ім’я «Самостійна робота варіант 25».
3.
Задати параметри креслення в програмі
(Формат/Лимиты/420297/Enter).
4.
Увімкнути режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.
5.
За допомогою основних команд побудови графічних об’єктів:
лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;
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обрізати;

розірвати;

з’єднати;

штриховка;

багаторядковий.

6.

Створити графічний об’єкту цивільного будинку у масштабі (М 1:100)
за варіантом.

7.

Побудувати формат А2 розмірами 420х594, з креслярською рамкою та
креслярським штампом, користуючись своїм опорним конспектом.

8.

Виконати наступні дії: скопіювати побудовані графічні об’єкти (фасад,
план поверху, розріз) розмістити у форматі листа А2, роздрукувати.
ВАРІАНТ 25

Рис. 151.
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Практична робота
Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення фасадів, планів
поверхів, розрізів цивільних будинків)»
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти цивільних будинків в
програмі AutoCAD за допомогою основних режимів та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма AutoCAD,
роздатковий матеріал, опорний конспект.

Хід роботи:
1.
Відкрити програму AutoCAD (Пуск/Всі програми/Autodesk/AutoCAD).
2.
Надати створеному кресленню ім’я «Самостійна робота варіант 26».
3.
Задати параметри креслення в програмі
(Формат/Лимиты/420297/Enter).
4.
Увімкнути режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.
5.
За допомогою основних команд побудови графічних об’єктів:
лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;

обрізати;

розірвати;
з’єднати;
штриховка;
багаторядковий.
6.
Створити графічний об’єкту цивільного будинку у масштабі
(М 1:100) за варіантом.
7.
Побудувати формат А2 розмірами 420х594, з креслярською рамкою
та креслярським штампом, користуючись своїм опорним конспектом.
8.
Виконати наступні дії: скопіювати побудовані графічні об’єкти
(фасад, план поверху, розріз) розмістити у форматі листа А2, роздрукувати.

143

ВАРІАНТ 26

Рис. 152.

Практична робота
Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення фасадів, планів
поверхів, розрізів цивільних будинків)»
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти цивільних будинків в
програмі AutoCAD за допомогою основних режимів та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма AutoCAD,
роздатковий матеріал, опорний конспект.

Хід роботи:
1.
Відкрити програму AutoCAD (Пуск/Всі програми/Autodesk/AutoCAD).
2.
Надати створеному кресленню ім’я «Самостійна робота варіант 27».
3.
Задати параметри креслення в програмі
(Формат/Лимиты/420297/Enter).
4.
Увімкнути режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.
5.
За допомогою основних команд побудови графічних об’єктів:
лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;
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обрізати;

розірвати;

з’єднати;

штриховка;

багаторядковий.

6.

Створити графічний об’єкту цивільного будинку у масштабі (М 1:100)
за варіантом.

7.

Побудувати формат А2 розмірами 420х594, з креслярською рамкою та
креслярським штампом, користуючись своїм опорним конспектом.

8.

Виконати наступні дії: скопіювати побудовані графічні об’єкти (фасад,
план поверху, розріз) розмістити у форматі листа А2, роздрукувати.
ВАРІАНТ 27

Рис. 153.

Практична робота
Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення фасадів, планів
поверхів, розрізів цивільних будинків)»
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти цивільних будинків в
програмі AutoCAD за допомогою основних режимів та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма AutoCAD,
роздатковий матеріал, опорний конспект.

Хід роботи:
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1.
Відкрити програму AutoCAD (Пуск/Всі програми/Autodesk/AutoCAD).
2.
Надати створеному кресленню ім’я «Самостійна робота варіант 28».
3.
Задати параметри креслення в програмі
(Формат/Лимиты/420297/Enter).
4.
Увімкнути режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.
5.
За допомогою основних команд побудови графічних об’єктів:
лінія;
подовжити;

стерти;

перемістити;

обрізати;

розірвати;
з’єднати;
штриховка;
багаторядковий.
6.
Створити графічний об’єкту цивільного будинку у масштабі (М
1:100) за варіантом.
ВАРІАНТ 28

Рис. 154.
7.

Побудувати формат А2 розмірами 420х594, з креслярською рамкою та
креслярським штампом, користуючись своїм опорним конспектом.

8.

Виконати наступні дії: скопіювати побудовані графічні об’єкти (фасад,
план поверху, розріз) розмістити у форматі листа А2, роздрукувати.
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Практична робота
Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення фасадів, планів
поверхів,
розрізів цивільних будинків)»
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти цивільних будинків в
програмі AutoCAD за допомогою основних режимів та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма AutoCAD,
роздатковий матеріал, опорний конспект.

Хід роботи:
1. Відкрити програму AutoCAD (Пуск/Всі програми/Autodesk/AutoCAD).
2. Надати створеному кресленню ім’я «Самостійна робота варіант 29».
3. Задати параметри креслення в програмі
(Формат/Лимиты/420297/Enter).
4. Увімкнути режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.
5. За допомогою основних команд побудови графічних об’єктів:
лінія;
подовжити;
розірвати;

стерти;

перемістити;

з’єднати;

штриховка;

обрізати;

багаторядковий.

6.

Створити графічний об’єкту цивільного будинку у масштабі (М 1:100)
за варіантом.

7.

Побудувати формат А2 розмірами 420х594, з креслярською рамкою та
креслярським штампом, користуючись своїм опорним конспектом.

8.

Виконати наступні дії: скопіювати побудовані графічні об’єкти (фасад,
план поверху, розріз) розмістити у форматі листа А2, роздрукувати.
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ВАРІАНТ 29

Рис. 155.

Практична робота
Тема: «Побудова графічних об’єктів (креслення фасадів,
планів поверхів, розрізів цивільних будинків)»
Мета: Навчитися будувати графічні об’єкти цивільних будинків в
програмі AutoCAD за допомогою основних режимів та команд.
Обладнання та матеріали: персональні комп’ютери, програма AutoCAD,
роздатковий матеріал, опорний конспект.

Хід роботи:
Відкрити програму AutoCAD (Пуск/Всі програми/Autodesk/AutoCAD).
Надати створеному кресленню ім’я «Самостійна робота варіант 30».
Задати параметри креслення в програмі
(Формат/Лимиты/420297/Enter).
4.
Увімкнути режими ОРТО; ПРИВЯЗКА.
5.
За допомогою основних команд побудови графічних об’єктів:
1.
2.
3.

лінія;
подовжити;
розірвати;

стерти;

перемістити;

з’єднати;

штриховка;
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обрізати;

багаторядковий.

Створити графічний об’єкту цивільного будинку у масштабі (М
1:100) за варіантом.
6.

ВАРІАНТ 30

Рис. 156.
Побудувати формат А2 розмірами 420х594, з креслярською рамкою
та креслярським штампом, користуючись своїм опорним конспектом.
8.
Виконати наступні дії: скопіювати побудовані графічні об’єкти
(фасад, план поверху, розріз) розмістити у форматі листа А2, роздрукувати.
7.

Література
Гребенюк Г.Є. Архітектура та технологія будівельного виробництва:
Методика наскрізного курсового проектування у системі проф.-техн.
освіти для буд. спец.: Навч. посібник для учнів та інженернопедагогічних працівників проф.-техн. закладів освіти. – К.: Техніка,
1997. – 120 с.: іл.
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ в
програмі БудКАД для здобувачів освіти відповідно до
стандарту П (ПТ) О 7122. F.41.20 – 2019 з професії муляр
Табл.
Ксть
год
ин
6
2

2

Розділ навчальної
програми та тема
уроку

Теми самостійного виконання
робіт
(у програмі БудКАД)

Основні відомості про складальні креслення та кінематичні
схеми
Загальні відомості
Виконання креслення загального вигляду
про складальні
будівельного підйомника
креслення
Розрізи на
складальних
кресленнях, правила
виконання
штрихування
суміжних деталей у
розрізах
Лабораторнопрактична робота
Читання креслень
загального вигляду
виробу (будівельного
механізму)
Послідовність
Виконання креслення будівельного виробу
читання складальних
креслень.
Деталювання
складальних креслень
Лабораторнопрактична робота
Виконання ескізів
деталей за
складальним
кресленням
будівельного виробу
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Ксть
год
ин
2

2
2

Розділ навчальної
програми та тема
уроку

Теми самостійного виконання
робіт
(у програмі БудКАД)

Основні відомості про
схеми.
Кінематичні схеми.
Умовні графічні
позначення для
кінематичних схем
Правила читання
кінематичних схем
Лабораторнопрактична робота.
Читання кінематичної
схеми передаточного
механізму в машині
або будівельному
механізмі

Виконання креслення кінематичної схеми
механізму піднімання

Загальні відомості про будівельне креслення
Загальні
відомості
Виконання креслення основних
про
будівельне
умовностей:
креслення
віконних та дверних прорізів,
Основні умовності
сходів, перегородок, кабін, шаф,
при зображенні на
отворів та каналів в стінах
кресленнях віконних
та дверних прорізів,
сходів, перегородок,
кабін, шаф, отворів та
каналів в стінах
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Ксть
год
ин

Розділ навчальної
програми та тема
уроку

Теми самостійного виконання
робіт
(у програмі БудКАД)
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Ксть
год
ин

Розділ навчальної
програми та тема
уроку

Теми самостійного виконання
робіт
(у програмі БудКАД)

8
2

Креслення планів, фасадів і розрізів будівель та їх елементів
Призначення і види
Виконання креслення плану
креслень плану
фундаменту
фундаменту,
поверхів, перекриття,
покриття та покрівлі
будівлі Лабораторнопрактична робота
Читання загально архітектурних
креслень громадської
будівлі

2

Призначення і види
Виконання креслення фасаду будинку.
креслень фасадів і розрізів
будівель
Лабораторно-практична

робота
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Ксть
год
ин

2

2

Розділ навчальної
програми та тема
уроку

Теми самостійного виконання
робіт
(у програмі БудКАД)

Читання загальноархітектурних креслень
планів і фасадів
житлового будинку
Порядок
виконання креслення
фасаду будівлі
Лабораторнопрактична робота
Виконання ескізного
плану
приміщення
будівлі

Виконання креслення ескізного
плану приміщення будівлі

Читання та
виконання
нескладних креслень
Лабораторнопрактична робота
Виконання плану
одноповерхового
житлового будинк.

Виконання
креслення
плану
одноповерхового
житлового
будинку
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Ксть
год
ин

14
2

Розділ навчальної
програми та тема
уроку

Теми самостійного виконання
робіт
(у програмі БудКАД)

Читання будівельних креслень
Умовні зображення і
Виконання креслень умовних позначень
позначення, що
кам’яних та бетонних конструкцій
застосовуються в
кресленнях кам'яних,
бетонних та
залізобетонних
конструкцій

2

Читання креслень
кам'яних і
складальних
залізобетонних
конструкцій будівель і
споруд

Виконання креслень умовних
залізобетонних конструкцій

2

Читання креслень
залізобетонних плит,
перемичок та інших

Виконання креслення кам’яної кладки
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позначень

Ксть
год
ин

Розділ навчальної
програми та тема
уроку

Теми самостійного виконання
робіт
(у програмі БудКАД)

конструкцій. Робочі
креслення деталей
кам'яної кладки,
складальних
конструкцій,
монтажних вузлів

2

Читання креслення
монтажу фундаменту,
стін підвалу, стін із
крупних блоків та
панелей, кладка
кам'яних конструкцій
Зміст
поверхових
монтажних планів

Виконання
конструкцій

2

Схеми розташування
елементів складальних
залізобетонних
конструкцій:
фундаментів, панелей
стін,
перегородок,
плит перекриття та
покриття

Виконання
креслення
елементів
складальних залізобетонних конструкцій
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креслення

кам’яних

Ксть
год
ин

Розділ навчальної
програми та тема
уроку

Теми самостійного виконання
робіт
(у програмі БудКАД)

2

Читання будівельних
креслень крупноблочних
та крупнопанельних
цивільних будинків,
одноповерхових і
багатоповерхових промислових будівель і
споруд

Виконання креслення монтажу
крупноблочних стін

1

Лабораторнопрактична робота

Виконання
креслення
плану
типового
поверху
житлового
цегляного будинку

Читання плану
типового поверху
житлового цегляного
будинку
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Ксть
год
ин

1

Розділ навчальної
програми та тема
уроку

Теми самостійного виконання
робіт
(у програмі БудКАД)

Лабораторнопрактична робота
Читання
схеми
розташування збірних
залізобетонних
конструкцій житлового
будинку

Виконання
креслення
схеми збірних
залізобетонних
конструкцій
житлового
будинку.

Читання креслень
Тема уроку
Теми самостійного
виконання робіт (у
програмі БудКад)
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2

2

1

1

2

2

1

2

Зображення на кресленнях
бутових фундаментів, стін з
цегли, цегляних блоків та
щілинних каменів

Виконання креслень
загальних умовних
позначень архітектурноконструктивних
елементів
Виконання
креслень Виконання креслень
цегляних
стін
полегшених цегляних стін із
конструкцій
та
стін
із вентиляційними
вентиляційними каналами
каналами
Лабораторно-практична
Виконання креслень
робота
перерізів бутових
Читання планів та перерізів
фундаментів
бутових фундаментів
Лабораторно-практична
Виконання креслень
робота
розрізів стін зі
Читання креслень розрізів стін шлакобетонних
зі шлакобетонних каменів
каменів.
Умовні позначення
Виконання креслень
залізобетонних конструкцій.
умовних позначень
Залізобетонні вироби
залізобетонних
заводського виготовлення
конструкцій
Монтажні креслення.
Креслення залізобетонних
конструкцій
Схеми розташування
Виконання креслень
елементів складальних
перекриття із
залізобетонних конструкцій:
збірних
фундаментів, панелей стін,
залізобетонних
перегородок, плит
панелей
перекриття та покриття
Лабораторно-практична
Виконання креслення
робота Читання монтажних
фасаду будинку
схем колон та ригелів (план та
розріз)
Лабораторно-практична
Виконання
робота
креслення
плану
Читання креслень плану та будинку
розрізів фундаментів
Умовні позначення
Виконання креслень
дерев'яних конструкцій.
умовних позначення
Загальні архітектурнодерев'яних
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2

1

1

1

будівельні креслення
складального житлового
будинку
Конструктивні креслення
житлового будинку.
Креслення крокв’яних ферм.
Столярно-будівельні вироби
Читання креслень фасадів та
розрізів житлових будинків
виконаних з дерева

конструкцій
Виконання креслення
крокв’яних ферм

Виконання
креслення розрізів
житлових будинків
виконаних з дерева
Вивчення схем настилання
Виконання
підлог на поверхах. Вивчення креслення схем
схем улаш-тування
улаштування
крокв’яних конструкцій.
крокв’яних
конструкцій
Залікова робота
Виконання
креслення
2-ох
поверхового будинку
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КОРОТКИЙ СЛОВНИК СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ
А
Абревіатура (лат. Скорочую) - складноскорочене слово, утворене з перших букв
словосполучення (наприклад, ІТ - інформаційні технології, САПР - система
автоматизованого проєктування) або з його початкових слів.
Абрис - обрис предмета, нанесений за допомогою ліній.
Абсциса (лат. відрізана) — координата точки по осі Х у декартовій системі координат,
що визначає її положення на площині або в просторі.
Аксонометрія (грець. вимірюю) — спосіб зображення предметів на площині, що
полягає в паралельному проектуванні на яку-небудь площину предмета разом з
обраною системою координат.
Алгоритм (лат. від імені середньоазіатського математика аль-Хорезми)
— система операцій, що застосовуються за строго визначеними
правилами, яка після послідовного виконання приводить дл рішення
поставленої задачі.
Аналіз графічного складу зображення — визначення геометричних побудов,
необхідних для побудови контура зображення.
Аналогія (грець. відповідність) — подібність, схожість між предметами за певними
ознаками.
Апліката (лат. прикладений) — координата точки по осі г в декартовій системі
координат, що визначає її положення у просторі.
Апроксимація (лат. наближаюсь) — наближена заміна складних об’єктів іншими,
більш простими (наприклад, заміна кривих ліній ламаними).
Арабські цифри — назва десяти математичних знаків 0, 1, 2, З, 4, 5, 6, 7, 8, 9, за
допомогою яких у десятковій системі числення записуються будь-які числа.
Арка (лат. дуга, вигин ) — криволінійне перекриття прорізів у стіні (вікон, воріт,
дверей) чи прольотів між двома опорами (колонами, стояками мосту).
Архітектура (лат. будівничий) — мистецтво створення (проектування й побудови)
будинків, споруд та їхніх комплексів, а також художній характер будівлі.
Асиметрія (грець. нерозмірність, невідповідність) — відсутність або порушення
симетрії.
Б
База (грець. основа) — основа або опора будь-чого. У кресленні базою називають
вихідну поверхню, лінію чи точку, котра визначає положення деталі у механізмі
(конструктивна база) чи при обробці або вимірюванні (технологічна база).
Бісектриса (лат. розсікаю) — пряма, що проходить через вершину кута і ділить його
навпіл.
В
Вал — поширена в машинах і механізмах деталь, що передає обертальні зусилля чи
підтримує інші деталі, які обертаються на ньому чи разом з ним (зубчасті колеса,
шківи, зірочки тощо).
Ватман (від імені власника англійської паперової фабрики) — цупкий папір
найвищого гатунку для виконання креслень.
Вектор — (лат. той, що несе) — відрізок прямої, що має певний напрям (направлений
відрізок), який вказує стрілка на його кінці.
Величина — узагальнене поняття таких конкретних понять (довжини, площі, об’єму,
ваги), які можна виразити додатним відношенням однорідних їм величин, обраних за
одиницю вимірювання.
Вигляд — зображення повернутої до спостерігача видимої частини поверхні предмета.
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Вигляд головний — зображення предмета на фронтальній площині проекцій, яке дає
найбільш повне уявлення про його форму і розміри.
Вигляд додатковий — зображення предмета або його частини, утворене на площині,
яка не паралельна основним площинам проекцій.
Вигляд місцевий — зображення окремої, обмеженої частини поверхні предмета.
Вигляд основний — вигляд, утворений на одній з основних площин проекцій
(горизонтальній, фронтальній чи профільній).
Вигляд, одержаний на фронтальній площині проекцій — вигляд спереду (головний
вигляд).
Вигляд, одержаний на горизонтальній площині проекцій — вигляд зверху.
Вигляд, одержаний на профільній площині проекцій — вигляд зліва .
Видимість на кресленні — прийнята умовність зображення на кресленні видимих і
невидимих контурів предметів. Проявом цієї умовності є зображення видимих контурів
суцільною товстою основною лінією, а невидимих — штриховою.
Вимірювання — знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом за
допомогою призначених для цього вимірювальних засобів.
Вимірювання розміру — знаходження числового значення лінійної або кутової
величини за допомогою вимірювального засобу.
Виріб — предмет чи набір предметів, що підлягають виготовленню на підприємстві.
Відрізок — частина прямої, обмежена з обох боків (позначають великими буквами,
поставленими біля його кінців, наприклад А В).
Вісь обертання — нерухома пряма лінія, навколо якої обертається твірна поверхні
обертання.
Вісь проекцій — лінія перетину двох взаємно перпендикулярних площин проекцій.
Взаємозамінність — здатність однойменних і однотипних деталей займати своє
місце у виробі при його складанні або під час ремонту без їх додаткової обробки,
припасування чи регулювання.
Всесвітня павутина — гіпертекстова система пошуку і використання
ресурсів Інтернету
Г
Геометрична побудова — сукупність графічних дій, спрямованих на утворення
елемента контурах зображення на кресленні.
Геометричне тіло — замкнута частина простору, обмежена плоскими або іншими
поверхнями чи їх поєднанням.
Геометрія — (грець. вимірювання Землі) — розділ математики, що вивчає просторові
відношення і форми реального світу.
Геометрія нарисна — наука, що пояснює і обґрунтовує способи побудови зображень
просторових форм на площині і розв’язування на ній просторових задач.
Готовальня — набір креслярських інструментів, зібраних у спеціальному футлярі.
Грань багатокутника — плоский багатокутник, що є частиною поверхні
багатокутника і обмежений його ребрами.
Графік (грець. зображений) — графічне зображення кількісної залежності якого-небудь
явища чи процесу.
Графіка (грець. пишу, креслю, малюю) — вид образотворчого мистецтва, основним
зображувальним засобом якого є рисунок, виконаний на папері олівцем штрихами і
лініями без застосування фарб.
Графічний (грець. зображений) — накреслений, поданий у вигляді кресленнями
рисунка.
Д
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Деталювання — процес розробки і виконання креслень деталей за кресленням
складальної одиниці.
Деталь — виріб, виготовлений з однорідного за найменуванням і маркою матеріалу
без застосування складальних операцій.
Диметрія — аксонометрична проекція з коефіцієнтами спотворення, однаковими по
двох осях.
Діагональ (грець. проведений від кута до кута) —відрізок прямої, що сполучає дві
несуміжні вершини багатокутника.
Діаметр (грець. поперечник кола) — найбільша з відстаней між двома точками кола.
Вимірюється відрізком прямої, який з’єднує ці точки і проходить через центр кола.
Дотична — пряма, що має із замкненою кривою лише одну спільну точку.
Дотична до кола — пряма, що проходить через точку кола перпендикулярно до
радіуса, проведеного в цю точку.
Дюйм (гол. великий палець) — одиниця довжини в англійській і американській
системах мір. Один дюйм дорівнює 25,4 мм.
Е
Еліпс (грець. нестача) — плоска замкнута крива у вигляді овалу.
Ескіз — графічний документ тимчасового користування, виконаний від руки без
використання креслярських інструментів, в оковимірному масштабі зі збереженням
приблизної пропорційності елементів зображуваного предмета і дотриманням правил
виконання і оформлення креслень.
З
Зазор — додатна різниця між двома спряженими поверхнями деталей, що забезпечує
можливість їх відносного переміщення у з’єднанні.
Заокруглення — плавний перехід по дузі кола від одного елемента контура зображення
до іншого.
З’єднання деталей — декілька деталей, скріплених між собою певним способом з
метою утворення деякої частини виробу.
З’єднання нерознімне — з ’єднання деталей, що не передбачає можливості їх
розбирання, тобто їх не можна розібрати без пошкодження або руйнування самих
деталей чи елементів, що їх скріплюють.
З’єднання рознімне — з ’єднання деталей, повторне складання і розбирання яких
можливе без пошкодження чи руйнування самих деталей і елементів, що їх
скріплюють.
Зображення — графічне відображення форми предмета у визначеному масштабі,
виконане встановленим способом проєціювання і призначене для визначення потрібних
геометричних властивостей предмета.
Зображення головне — зображення предмета, утворене на фронтальній площині
проекцій.
Зображення наочне — зображення, призначене давати цілісне просторове уявлення
про об’ємний предмет.
І
Ізометрія — аксонометрична проекція з коефіцієнтами спотворення, однаковими по
всіх трьох осях.
К
Квадрат — прямокутник, у якого всі сторони однакові.
Коефіцієнт спотворення — відношення довжини проєкції відрізка до справжньої
довжини цього відрізка.
Кола концентричні — кола різних радіусів, що проведені з одного центра.
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Коло — плоска замкнута крива, всі точки якої однаково віддалені від її центра.
Компоновка креслення — раціональне розміщення зображень на полі креслення для
якнайповнішого і рівномірного, використання його площі.
Компонувати — утворювати з окремих частин доцільне поєднання.
Конструкція (лат. побудова, складання) — побудова, взаємне розміщення частин
виробу, його склад.
Конструювання — створення конструкції виробу відповідно до проекту або
розрахунків.
Контур (франц. обрис) — обрис якого-небудь предмета, лінія, яка окреслює форму.
Контур зображення — сукупність геометричних елементів, що окреслюють певне
зображення на кресленні.
Конус круговий — геометричне тіло, обмежене замкнутою конічною поверхнею і
круглою основою, яка перетинає всі її твірні.
Конусність — відношення діаметра кола основи прямого конуса до його висоти, а для
зрізаного конуса — відношення різниці діаметрів кіл основ до висоти (відстані між
центрами цих основ).
Конфігурація (лат. надання форми, розміщення) — зовнішній вигляд, обрис, а також
взаємне розміщення яких-небудь предметів або їх частин.
Координата— число, яким визначають положення точки на прямій, площині, в
просторі.
Копія — точне відтворення якого-небудь документа чи зображення (графічного,
текстового тощо).
Косинець — креслярський інструмент у вигляді плоского прямокутного трикутника
для проведення ліній і побудови кутів на кресленні.
Креслення — технічний документ, що містить графічні зображення та символи і
призначений для точного відображення суттєвих просторових ознак об’єкта
(зовнішнього вигляду, будови, розмірів тощо).
Креслення деталі — графічний документ, що містить зображення деталі і всі інші дані,
необхідні для її виготовлення і контролю.
Креслення складальне — графічний документ, що містить зображення складальної
одиниці та інші дані, потрібні для її складання (виготовлення) і контролю.
Креслярське приладдя — інструменти і пристрої для виконання креслярських
графічних робіт.
Круг — частина площини, яка обмежена колом і містить його центр.
Куб — правильний багатокутник, поверхню якого утворюють шість квадратів.
Кут двогранний — фігура, утворена двома півплощинами (гранями), які виходять із
спільної прямої (ребра).
Кут плоский — фігура, утворена двома променями (сторонами), що виходять з однієї
точки (вершини).
Л
Лекало — креслярський інструмент у вигляді фігурної лінійки для проведення або
перевірки на кресленнях кривих ліній.
Лінії побудови — лінії, якими попередньо виконують графічні побудови зображень на
кресленнях.
Лінійка — креслярський інструмент, за допомогою якого проводять лінії на площині і
виконують лінійні вимірювання.
Лінія — множина всіх послідовних положень точки, що рухається. За визначенням
Евкліда, «лінія — це довжина без ширини».
Лінія крива — лінія, що утворюється, коли рухома точка весь час змінює напрям руху.
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Лінія ламана — лінія, утворена різно направленими відрізками прямої, які не
перетинаються між собою.
Лінія лекальна — лінія змінної кривизни, яку проводять за допомогою лекала.
Лінія плоска — лінія, у якої всі точки належать одній площині.
Лінія проекційного зв’язку — лінія, що сполучає проєкції точки на виглядах креслення.
Лінія пряма — лінія, що утворюється, коли рухома точка має незмінний прямолінійний
напрям руху.
М
Макет — об’ємний засіб навчання, який відображає тільки зовнішній вигляд
натуральних об’єктів, не пояснюючи їх внутрішнього змісту.
Масштаб — відношення розмірів на кресленні до дійсних розмірів зображеного на
ньому предмета.
Н
Нанесення розмірів — проведення виносних і розмірних ліній і постановка розмірних
чисел відповідно до існуючих вимог і правил.
Наочність — особливість графічного зображення, що дає можливість полегшувати
уявлення про зображений предмет.
О
Об’єкт — фрагмент реальності, на яку спрямована активність пов’язаного з нею
суб’єкта.
Обрис поверхні — зовнішній контур поверхні на її проєкції.
Овал — опукла геометрична фігура, обмежена попарно спряженими дугами кіл, центри
яких знаходяться всередині фігури.
Олівець— графітовий стержень у спеціальній оправі для проведення ліній і нанесення
написів на папері.
Ордината— координата точки по осі у в декартовій системі координат, що визначає її
положення на площині або у просторі.
Оригінал (лат. первісний) — справжній документ.
(текстовий, графічний), призначений для відтворення в копіях.
Основний напис (кутовий штамп) — таблиця встановленої форми, розміщена у
правому верхньому куті поля креслення, до якої заносять відомості про осіб, що мають
відношення до виконання креслення, назву зображеного на креслені виробу та деякі
інші дані, необхідні для кращого розуміння креслення.
П
Папір креслярський — папір, призначений для виконання креслярських робіт.
Паралелепіпед — призма, основою якої є паралелограм (зокрема квадрат, ромб,
прямокутник).
Паралелепіпед прямокутний — паралелепіпед, у якого бічні ребра перпендикулярні
до площини основи.
Паралелограм — чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні.
Паралельні прямі — прямі, що лежать в одній площині і не перетинаються (тобто не
мають спільних точок).
Переріз — зображення фігури, утвореної уявним перерізуванням предмета січною
площиною. На перерізі показують тільки те, що знаходиться в січній площині.
Периметр (грець. вимірюю навколо) — довжина замкнутого контура, наприклад, сума
всіх сторін многокутника.
Перпендикулярн і прямі — прямі, що перетинаються під прямим кутом.
Перспектива (франц. дивлюсь наскрізь, ясно бачу) —система зображення предметів на
площині способом центрального проєціювання.
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Піраміда — багатогранник, одна грань якого (основа) є многокутник, а всі інші грані
(бічні) — трикутники із спільною вершиною. За кількістю кутів основи розрізняють
піраміди трикутні, чотирикутні і т.ін.
Піраміда зрізана — частина піраміди, обмежена основою, частинами бічних граней і
перерізом піраміди площиною, паралельною основі.
Планіметрія — розділ елементарної геометрії, в якому вивчаються властивості фігур,
що лежать у площині.
Плоский предмет — предмет, що має незначну товщину (висоту), яка в багато разів
менша за його довжину і ширину.
Площа — одна з кількісних характеристик плоских геометричних фігур і поверхонь.
Площа будь-якої плоскої фігури визначається як частина площини, обмежена плоскою
замкнутою лінією.
Площина — найпростіша поверхня, положення якої в просторі визначається трьома
точками, що не лежать на одній прямій.
Площина проекцій — площина, на якій одержують проекцію.
Площина січна — уявна площина, якою умовно розрізають предмет у тому місці, де
необхідно виявити його форму.
Поверхня — множина всіх послідовних положень лінії, що рухається. У більш
загальному випадку поверхню можна розглядати як спільну частину двох суміжних
частин простору або ще як межу геометричного тіла. За визначенням Евкліда,
«поверхнею є те, що має тільки довжину і ширину».
Поле креслення — місце всередині рамки креслення.
Призма — багатогранник, дві грані якого (основи) є рівними многокутниками з
відповідно паралельними сторонами, а всі інші грані (бічні) — паралелограмами. За
кількістю бічних граней призми поділяють на тригранні, чотиригранні і т.ін.
Призма пряма — призма, у якої бічні грані перпендикулярні до основи.
Проекція — зображення просторової форми, яке дістали проєктуванням її на будь-яку
поверхню.
Проекція аксонометрична — наочне зображення, утворене на основі паралельного
проєктування предмета разом з обраною системою координат на яку-небудь площину.
Проекція прямокутна — проекція об’ємного предмета на площині, утворена
прямокутним проєктуванням.
Проєктування — процес утворення зображення просторової форми на будь-якій
поверхні за допомогою світлових чи уявних зорових (проєктуючих) променів.
Проєктування центральне — спосіб проєктування, при якому всі проєктуючі промені
виходять з однієї точки — центра проєктування.
Проєктування паралельне — спосіб проєктування, при якому всі проеціюючі промені
паралельні між собою і одночасно паралельні певному напряму проєктування.
Проєктування прямокутне — вид паралельного проєктування, при якому напрям
проєктування перпендикулярний до площини проекцій.
Промінь — частина прямої, обмежена з одного боку точкою (напів-пряма).
Промінь проеціюючий — уявний промінь, проведений через об’єкт проєктування у
напрямі площини проекцій до зустрічі з нею.
Прямокутник — паралелограм, у якого всі кути прямі.
П’ятикутник — плоска фігура, обмежена замкнутою ламаною лінією з п’яти відрізків
прямої.
Р
Рамка креслення — розміщений на певній відстані від країв аркуша прямокутник, який
обмежує місце виконання креслення.
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Рейсшина — спеціальна креслярська лінійка для виконання геометричних побудов, яка
забезпечує високу точність проведення паралельних ліній.
Рисунок технічний — наочне (аксонометричне) зображення предмета, виконане від
руки, з додержанням його пропорцій в розмірах на око.
Різьба — утворені на зовнішній чи внутрішній поверхні деталі однакові за формою і
розмірами гвинтові виступи і канавки.
Розгортка багатогранника — сукупність многокутників, що утворюють його грані,
суміщених із однією площиною.
Розгортка поверхні — плоска фігура, що утворюється, коли поверхню тіла розрізати
вздовж якоїсь лінії і сумістити з площиною.
Розмір — кількісний вираз лінійної або кутової величини.
Розміри на кресленні — числові дані в певній системі одиниць, що характеризують
лінійні та кутові величини зображеного виробу і його елементів і не залежать від
масштабу й точності виконання креслення.
Розмітка — нанесення на заготовку плоскої деталі контурів її зображення, осьових,
центрових та інших ліній і знаків.
Розрив — умовний спосіб скорочення на кресленнях зображень довгих виробів.
Розріз — зображення предмета, уявно розрізаного січною площиною, на якому
зображують те, що знаходиться в січній площині і поза нею.
Ромб — паралелограм, у якого всі сторони однакові.
С
Сегмент (лат. відрізок, смуга) — плоска фігура, обмежена дугою кривої та хордою,
що стягує її кінці.
Сегмент круговий — частина круга, обмежена дугою його кола і хордою, що стягує цю
дугу.
Сектор (лат. той, що розсікає) — частина плоскої фігури, обмежена двома
наиівпрямими, що виходять із внутрішньої точки фігури, і дугою контура.
Сектор круговий — частина круга, обмежена двома його радіусами і дугою кола цього
круга.
Символ (грець. знак, прикмета, ознака) — умовне позначення будь-якого предмета,
величини, явища (символи математичні, хімічні, логічні, графічні).
Симетрія (грець. співрозмірність) — властивість геометричних фігур, яка полягає у
чіткій відповідності розміщення їх парних частин відносно деякої середньої
(центральної) лінії.
Складальна одиниця — виріб, складові частини якого підлягають з ’єднанню між
собою за допомогою складальних операцій.
Складальне креслення — графічний документ, який містить зображення складальної
одиниці та інші дані, потрібні для складання (виготовлення) і контролю.
Специфікація — технічний документ у вигляді таблиці, в якому наводиться перелік
частин складальної одиниці.
Спряження ліній — плавний перехід між двома лініями (між двома прямими, між
прямою і дугою або між двома дугами) у вигляді дуги кола.
Стандарт (англ. норма, зразок, мірило) — нормативно-технічний документ, який
встановлює єдині обов’язкові вимоги до чогось (наприклад, вимоги до виконання та
оформлення креслень).
Стереометрія — розділ елементарної геометрії, в якому вивчаються властивості
просторових фігур.
Стрілка — гостре закінчення розмірної чи вказівної лінії на кресленні.
Сфера — поверхня, всі точки якої рівновіддалені від однієї точки — центра сфери.
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Схема технічна — графічний документ, на якому показано у вигляді умовних
зображень і позначень складові частини виробу і зв’язки між ними.
Т
Топографія — прикладний розділ геодезії, що вивчає методи зйомки місцевості з
метою зображення її на плані.
Транспортир — креслярський інструмент, призначений для вимірювання і побудови
кутів на кресленні.
Трапеція — чотирикутник, у якого дві протилежні сторони паралельні (основи), а дві
інші — не паралельні (бічні сторони).
Трапеція рівнобічна — трапеція, у якої бічні сторони однакові.
Трафарет — пластинка з металу чи пластмаси, в якій прорізані фігури, букви, символи
тощо, призначені для відтворення.
Трикутник — частина площини, обмежена трьома відрізками прямих (сторони
трикутника), які попарно мають по одному спільному кінцю (вершини трикутника).
Трикутник гострокутний — трикутник, у якого всі кути гострі. Трикутник
рівнобедрений — трикутник, у якого дві сторони однакові. Трикутник рівносторонній
— трикутник, у якого всі сторони однакові. Трикутник прямокутний — трикутник, у
якого один кут прямий.
Трикутник тупокутний — трикутник, у якого один кут тупий.
Ф
Фігура — зовнішній обрис, вигляд, форма предмета. Фігура геометрична — конкретно
визначена сукупність точок, ліній або поверхонь (наприклад, трикутник, трапеція,
піраміди тощо).
Фігура плоска — фігура, всі точки якої належать одній площині.
Формат креслення — встановлені розміри аркуша креслярського паперу.
Х
Хорда (грець. струна) — відрізок прямої, що сполучає дві довільні точки кривої лінії.
Ц
Циліндр (грець. катаю, кручу) — геометричне тіло, обмежене замкнутою
циліндричною поверхнею і двома паралельними круглими основами, віддаль між
якими називають висотою циліндра.
Циліндр похилий — циліндр, у якого твірні не перпендикулярні до його основи.
Циліндр прямий — циліндр, у якого твірні перпендикулярні до його основи.
Циркуль коловий (лат. коло, круг) — креслярський інструмент для проведення кіл
заданих розмірів.
Ш
Шаблон (нім. взірець, зразок) — інструмент у вигляді плоскої пластини певної форми і
розмірів (інколи з прорізами), призначений для проведення кривих ліній або деяких
складних контурів на кресленнях.
Шестикутник — плоский многокутник, який має 6 сторін.
Шестикутник правильний — шестикутник, у якого всі сторони і кути однакові між
собою.
Шрифт креслярський — упорядкована сукупність літер, цифр і знаків, призначених
для виконання написів і позначень на всіх видах креслень і технічних документах.
Штриховка — умовне графічне позначення матеріалів на кресленні за допомогою
ліній і штрихів.
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