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Вступ 

 

Методичні вказівки призначені для студентів освітньої програми 

«Прикладна механіка» і допоможуть їм оволодіти знаннями і навичками з 

курсу «Основи моделювання процесів в обробці тиском». У роботі надані 

алгоритми побудови твердотільних моделей в системі автоматизованого 

проектування, що допоможуть студентам при виконанні лабораторних та 

практичних робіт з курсу «Основи моделювання процесів в обробці 

тиском». 

Широке впровадження систем автоматизованого проектування 

(САПР) або CAD-систем (computer aided design) у всі сфери промислової 

розробки продукції є довершеним фактом. За останні десятиліття системи 

автоматизованого проектування пройшли шлях від простих систем 

двовимірної побудови і розробки креслення до програмних продуктів, які 

містять підтримку повного циклу розробки виробу [1]. 

На сьогодні для підвищення якості розробок обов’язковою умовою є 

використання об’ємних тривимірних 3D моделей як основного елемента 

проектування. Тривимірна модель містить повний опис фізичних 

властивостей об’єкта (об’єм, момент інерції, характеристики матеріалів), 

що дає можливість розробнику максимально наблизити комп’ютерну 

модель до реального виробу. 

Система автоматизованого проектування SolidWorks є інтегрованим 

середовищем тривимірного параметричного моделювання, яка 

використовує традиційний інтерфейс операційних систем сімейства 

Microsoft Windows. SolidWorks містить повний цикл моделювання: від 

представлення тривимірних моделей деталей і складань, оформлення 

двовимірних креслень до розрахунку механічних, теплових, 

електромагнітних та інших характеристик методами комп’ютерного 

моделювання і створення фотореалістичних зображень об’єктів. 

Викладений матеріал не є повним описом об’єктів проектування 

SolidWorks, містить методики ефективного використання інструментів на 

основі прикладів і завдань. 

Метою методичних вказівок є надання студентам інформації щодо 

побудови об’ємних твердотільних моделей в системі автоматизованого 

проектування. Оскільки програма SolidWorks 2019 англомовна, назви 

команд на рисунках та в тексті наведено на англійській мові. 
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Лабораторна робота 1 

Вивчення загальних принципів тривимірного проектування виробів 

 

Мета: Вивчення загальних принципів побудови тривимірних моделей 

деталей і складань у системі автоматизованого проектування SolidWorks. 
 

Проектування виробу в SolidWorks складається з декількох етапів: 

вибір конструктивної площини для створення двовимірного ескізу, 

перетворення ескізу у твердотільний елемент, формування деталі з різних 

елементів, компонування створених деталей у складання. При цьому гнучкі 

інструменти конструктора SolidWorks дозволяють змінювати значення 

будь-якого розміру, накладати взаємозв’язки на взаємне розташування 

об’єктів протягом усього процесу проектування. Процес створення 

тривимірних моделей заснований на принципах додавання й зняття 

матеріалу, аналогічних методам реальних технологічних процесів. 
 

Особливості інтерфейсу SolidWorks 

Інтерфейс SolidWorks відповідає звичному графічному інтерфейсу 

програм сімейства Windows Microsoft. Стандартні функції Windows 

забезпечують роботу з файлами (створення, відкриття, збереження й ін.). 

Друк ескізів, 3D моделей з екрана й креслень в SolidWorks здійснюється на 

будь-який пристрій графічного виведення (плоттер, принтер), 

установлений в операційній системі [1]. 

Проектування в SolidWorks включає створення об’ємних моделей 

деталей і складань з можливістю генерувати на їх основі робочі креслення. 

Створення нового документа в SolidWorks супроводжується вибором 

шаблона документа: Part (Деталь), Assembly (Складання) або Drawing 

(Креслення). У випадку вибору шаблонів Деталь або Складання графічна 

область являє собою тривимірний простір. 

Основними елементами інтерфейсу SolidWorks є: меню, панелі 

інструментів, область побудови, строка стану (рис. 1.1). 

Для наочного подання процесу проектування в SolidWorks існує 

FeatureManager (Дерево конструювання або Дерево побудови). Воно 

реалізовано в стилі традиційного Провідника Windows, зазвичай 

розташовується в лівій частині робочого вікна SolidWorks і являє собою 

послідовність конструктивних елементів, що утворюють деталь, а також 

додаткові елементи побудови (осі, площини). Дерево побудови містить 

повну інформацію про тривимірний об’єкт і динамічно пов’язане з 

областю побудови. У режимі складання Дерево побудови відображає 

список деталей, що входять у складання, а також необхідні сполучення 

деталей і складань (рис. 1.1). 

Основними функціями FeatureManager є: 

– вибір елементів за іменем (за натисканням лівої клавіші миші); 
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– визначення й зміна послідовності, у якій створюються елементи; 

– відображення розмірів елемента, яке можна виконати, двічі 

натиснувши на ім’я елемента; 

– відображення й приховання елементів деталі й компонентів 

складання. 
 

 
Рисунок 1.1 – Загальний вигляд інтерфейсу SolidWorks 

 

При побудові нової тривимірної моделі деталі в FeatureManager за 

замовчуванням присутні наступні графічні елементи: 

– Origin (Вихідна точка) з нульовими початковими координатами; 

– три взаємно перпендикулярні площини: Front (Спереду), Top 

(Зверху), Right (Праворуч). 

Toolbars (Панель інструментів) є елементом інтерфейсу, що 

налаштовується. Користувач має можливість установлювати розташування 

панелей інструментів, їх відображення залежно від типу документа. 

Command Manager (Диспетчер команд) – це контекстна панель 

інструментів, що оновлюється автоматично залежно від панелі 

інструментів, до якої потрібен доступ. При побудові деталі Command 

Manager за замовчуванням містить панелі інструментів: Features 

(Елементи) й Sketch (Ескіз), у режимі складання – панелі інструментів 

Assembly (Складання) й Sketch (Ескіз). 

Швидке налаштування Toolbars і Command Manager здійснюється 

при натисканні правої клавіші миші на границі вікна відповідної панелі. 

Верхнє меню містить команди SolidWorks у повному обсязі. При 

відсутності команди на панелі інструментів її завжди можна знайти через 
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верхнє меню. У строчці стану в нижній частині вікна SolidWorks 

представлена інформація, пов’язана з виконуваною функцією. 

Дія маніпулятора миші в SolidWorks відповідає стандартним функціям 

операційних систем сімейства Windows Microsoft. 

Вибір об’єктів (елементів у дереві побудови, поверхонь твердотільної 

моделі в області побудови, вибір об’єктів у плоскому ескізі) здійснюється 

при натисканні лівої клавіші миші. Натискання правої кнопки миші 

відповідає запуску спливаючого (контекстного) меню об’єкта. 

Загальний принцип створення твердотільних об’єктів описується 

наведеною послідовністю: 

1. Вибір площини для побудови Sketch. 

2. Побудова об’єктів плоского ескізу, проставляння розмірів, 

визначення взаємозв’язків. 

3. Виконання дії над плоским ескізом, додавання товщини плоским 

об’єктам ескізу (витягування, поворот і т.д.). 

У режимі конструювання деталі виконаємо побудову простого 

циліндричного елемента методом витягнутої бобишки, і на прикладі 

розглянемо основні інструменти SolidWorks. 

 

Створення циліндричного твердотільного елемента 

Для побудови моделі тривимірного циліндра варто виконати наступні 

дії: 

1. Почати новий документ – натиснути Part SolidWorks. 

2. На панелі інструментів Features натиснути кнопку Extruded 

Boss/Base (Витягнута бобишка/основа). При цьому буде активізована 

команда створення твердотільного елемента методом витягнутої бобишки 

(рис. 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Панель інструментів Features 

 

3. Система запропонує вибрати одну із трьох початкових площин: 

Front, Top, Right для побудови ескізу майбутнього тривимірного 

елемента. 

4. Вибрати площину Front (вибір здійснюється за написом 

найменування площини). При цьому зображення на дисплеї зміниться 

таким чином, що площина Front буде звернена на користувача, 

перпендикулярно напрямку його погляду. Вибір площини для побудови 

ескізу може бути виконаний до активізації команди створення 

твердотільного елемента. 
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5. На панелі інструментів Sketch інструментом Circle (Окружність) 

побудувати окружність довільним радіусом із центром у Origin з 

нульовими координатами (рис. 1.3). 

 

 
Рисунок 1.3 – Панель інструментів Sketch 

 

6. Натиснути кнопку Smart Dimension (Автоматичне нанесення 

розмірів) і, вибравши дугу окружності, змінити розмір у вікні, що 

з’явилося, на значення 100 мм. 

7. Натиснути значок Exit Sketch (Вихід з ескізу) у вікні Кут для 

вибору (рис. 1.4), щоб завершити ескіз, при цьому система автоматично 

запропонує вибір параметрів створюваного елемента Boss-Extrude 

(Витягнути) у вікні PropertyManager (Менеджера властивостей) ліворуч 

екрана, а також у графічній області буде відображатися попередній вигляд 

створюваного тривимірного елемента (рис. 1.5). 
 

 
Рисунок 1.4 – Кут для вибору у графічній області 

 

 
Рисунок 1.5 – Визначення параметрів елемента Boss-Extrude 
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8. У розділі Direction 1 (Напрямок 1) вікна Property Manager 

установити параметр Depth (Глибина) рівним 100 мм (рис. 1.5). 

9. Натиснути Enter, або OK, або значок прийняття елемента у вікні 

Кут (правий верхній кут екрана) для вибору в графічній області системи 

SolidWorks. 

10. Зберегти деталь під ім’ям ЛЗ1.sldprt. 

У результаті була побудована тривимірна модель циліндра з 

діаметром основи 100 мм і висотою 100 мм. Побудований елемент 

відображається в графічній частині системи й динамічно пов’язаний з 

об’єктом у FeatureManager під найменуванням Extrude1 (Витягнути1). 

 

Зміна орієнтації виду 

Для зміни орієнтації виду існує панель інструментів Standard Views 

(Стандартні види) (рис. 1.6). Вона дозволяє вибрати один із шести 

стандартних видів: Front (Спереду), Back (Позаду), Top (Зверху), Bottom 

(Знизу), Right (Праворуч), Left (Ліворуч), а також ізометричні проекції 

Isometric (Ізометрія), Dimetric (Діметрія), Trimetric (Триметрія). 

Орієнтації видів відповідають розташуванню трьох основних початкових 

площин: Front, Top, Right. При виборі виду Front площина екрана 

монітора відповідає площині Front. 
 

 
Рисунок 1.6 – Інструменти зміни орієнтації виду 
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Також панель Standard Views дозволяє встановити вид Normal To 

(Перпендикулярно) напрямку погляду спостерігача. У цьому випадку 

попередньо необхідно вибрати плоску грань або площину, або 

циліндричну або конічну грань. Установити необхідний вид можливо й за 

допомогою спливаючого меню в лівому нижньому куті графічного вікна 

(рис. 1.6). У цій області відображається поточна орієнтація виду й може 

бути задана кількість видів у графічній області: Single View (Один вид), 

Two View (Два види) або Four View (Чотири види). 

Zooms (Зміна масштабу), Rotate (Обертання) й Pan (Переміщення 

виду). Команди зміна масштабу, обертання й переміщення виду містяться 

на панелі інструментів View (Вигляд) (рис. 1.7). 

 

 
Рисунок 1.7 – Панель інструментів View 

 

Зміна масштабу виду виконується трьома основними командами: 

– Zoom In/Out (Збільшити/Зменшити вид) ; 

– Zoom to Area (Збільшити елемент виду) ; 

– Zoom to Fit (Змінити в розмір екрана) . 

Команда Zoom to Fit змінює масштаб виду так, щоб модель, 

складання або креслярський аркуш були повністю відоображені. Команди 

Zoom to Area й Zoom In/Out можуть бути успішно замінені зміною 

масштабу виду за допомогою колеса (скрола) миші. Поворот колеса миші 

назад відповідає збільшенню масштабу, поворот колеса миші вперед – 

зменшенню масштабу виду. Під час обертання покажчик миші є центром 

зміни масштабу. 

Обертання виду може бути виконано по команді Rotate View 

(Обертати вид) або при натисканні середньої кнопки миші або скрола. В 

останньому випадку для повороту виду необхідно натиснути скрол і, не 

відпускаючи його, переміщати курсор миші. 

Переміщення деталі виконується по команді Pan View (Переміщати 

вид). Переміщення виду може виконуватися також аналогічно повороту 

виду (переміщенням миші з натиснутим колесом прокручування) при 

натиснутій клавіші Ctrl. 

Найбільш ефективна зміна параметрів виду моделі може бути 

досягнута у випадку спільного використання маніпулятора «миші» – його 

колеса прокручування скрола, а також кнопок панелі інструментів View. 
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Редагування тривимірної моделі 

На базі побудованої заготовки циліндра була створена тривимірна 

модель корпуса з’єднувача в SolidWorks (рис. 1.8). При побудові 

використалися елементи Extruded Boss/Base (Витягнута бобишка/основа), 

Extruded Cut (Витягнутий виріз), Fillet (Округлення) й Shell (Оболонка). 

Для відображення всіх розмірів моделі необхідно вибрати пункт Show 

Feature Dimensions (Відобразити розміри елемента) в папці Details 

(Примітки) FeatureManager. 
 

 
Рисунок 1.8 – Тривимірна модель з’єднувача 

 

Використання Смуги відкочування дозволяє здійснювати 

повернення моделі в попередній стан. При цьому елементи, розташовані 

нижче Смуги відкочування, будуть приховані (рис. 1.9). 
 

 
Рисунок 1.9 – Смуга відкочування 
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Для редагування елементів тривимірної моделі варто активізувати 

контекстне меню (при натисканні правої кнопки миші відповідного 

елемента в FeatureManager. Використовуючи команди Edit Feature 

(Редагувати визначення), користувач переходить у режим редагування 

елемента. Перехід у режим редагування ескізу здійснюється по команді 

Edit Sketch (Редагувати ескіз) (рис 1.8). 

Через контекстне меню можливо Suppress (Приховати) або 

Unsuppress (Висвітити) відповідний елемент побудови, а також Delete 

(Видалити) елемент. 

Для того щоб відобразити розміри конкретного елемента, потрібно 

двічі натиснути на його імені в FeatureManager. При цьому подвійний 

клік на значенні відповідного керуючого розміру запускає вікно Modify 

(Змінити) (рис. 1.10). Нове значення розміру, уведеного в цьому вікні, 

повинно бути збережене натисканням Enter на клавіатурі або значка  у 

вікні Modify (Змінити). Для зміни тривимірної графіки необхідно 

перебудувати модель – команда  Rebuild (Перебудувати). 
 

 
Рисунок 1.10 – Зміна керуючого розміру елемента 

 

Способи відображення моделі й вибір елементів 

При виборі елементів кожному об’єкту відповідає умовна позначка 

курсора «миші». 

Усі елементи в SolidWorks можуть відноситися безпосередньо до 

тривимірної твердотільної моделі (грані, кромки, вершини), ескізу (лінії, 

точки, розмірні лінії й ін.), елементам допоміжної геометрії (площини, осі). 

Вигляд курсора при виборі елемента тривимірної моделі може 

змінюватися в такий спосіб: 

– при виборі кромки 

– при виборі грані 

– при виборі вершини 
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Вибрані елементи виділяються суцільною лінією, виділений елемент 

(грань, вершина, кромка й т.д.) додатково динамічно підсвічується. Якщо 

вибір елемента зроблений (при натисканні лівої кнопки «миші»), то 

підсвічування фіксується. 

Спосіб відображення визначає подання тривимірної моделі в 

графічній області. Від способу відображення залежать можливості вибору 

елементів моделі (рис. 1.11). 
 

 
Рисунок 1.11 – Панель команди видів і способи подання моделі 

 

Для Wareframe (Каркасного подання) відображаються всі кромки 

моделі. Кромки й вершини, що перебувають за гранями моделі, 

відображаються як видимі й мають рівні можливості при виборі. При 

такому способі відображення видимі й невидимі кромки рівнозначні. 

При виборі способу Hidden Lines Visible (Невидимі лінії 

відображаються) всі кромки моделі, які неможливо побачити під обраним 

кутом, відображаються сірими кольорами або штриховою лінією (залежно 

від налаштування системи). Користувач може вибирати як видимі, так і 

невидимі кромки й вершини. 

Для способу Hidden Lines Removed (Сховати невидимі лінії) всі 

кромки, які неможливо побачити під обраним кутом, не відображаються. 

Вибирати можна тільки видимі кромки, вершини й грані. 

Найбільш показовим способом відображення, що дає подання про 

форму й обсяги тривимірного об’єкта, є Shaded with Edges (Зафарбований 

вид з каркасним поданням). 
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У розрізі документа деталі або складання (команда ) модель 

відображається таким чином, немов вона розрізана за допомогою 

зазначених площин і граней. При цьому відображається внутрішня 

конструкція моделі. Цей спосіб відображення дає наочне подання про 

внутрішню будову деталей і складань. 
 

Зміна оптичних властивостей об’єктів 

У SolidWorks існує можливість зміни оптичних властивостей 

(кольори, прозорість і т.п.) окремих граней моделі, а також моделей 

деталей і складань у цілому. Використання різних кольорів для 

тривимірних моделей дозволяє легко відрізнити їх одна від одної в 

складанні. 

Щоб змінити кольори або оптичні властивості обраного об’єкта (грані, 

деталі, зборки), необхідно: 

1. Вибравши об’єкт через FeatureManager або в Графічній області 

побудови, запустити спливаюче меню (при натисканні правої кнопки 

миші), вибрати пункт меню Appearances (Зовнішні вигляди) >> Color 

(Колiр). 

2. Вибрати необхідні кольори у вікні, що з’явилося, Color/Image 

(Кольори й зображення). 

3. Зафіксувати зміни, натиснувши кнопку OK або Enter. 

 

Практична робота 1 

Створення моделі 

 

Завдання: Відповідно до виданого зображення деталі (Таблиця 1.1) 

виконати побудову тривимірної моделі деталі в SolidWorks. 

 

Таблиця 1.1 – Моделі для практичної роботи 
№ Модель, мм № Модель, мм 

1 

 

2 
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Продовження таблиці 1.1 

№ Модель, мм № Модель, мм 

3 

 

4 

 
5 

 

6 

 
7 

 

8 

 
9 

 

10 
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Закінчення таблиці 1.1 

№ Модель, мм № Модель, мм 

11 

 

12 

 
13 

 

14 

 
15 

 

16 
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Лабораторна робота 2 

Побудова плоских ескізів 

 

Мета: вивчення методів побудови плоских об’єктів ескізу, способів 

завдання розмірів і визначення взаємозв’язків об’єктів в системі 

автоматизованого проектування SolidWorks. 
 

Елементи SolidWorks базуються на побудові двовимірних ескізів. Ескіз 

складається з деякого числа найпростіших геометричних об’єктів: 

відрізків, сплайнів, дуг і т.п., з’єднаних між собою. Побудова ескізів 

засноване на застосуванні різного роду інструментів малювання, 

створення взаємозв’язків і завдання розмірів. 
 

Визначення площині для побудови ескізу 

При створенні нової деталі або збірки трьох основних площинах 

проекції в нарисної геометрії: горизонтальної, вертикальної і 

профільної в SolidWorks визначаються три відповідних площині: Front, 

Top, Right (рис. 2.1). Орієнтація напрямки площин виконується по команді 

Standard Views [1]. 

Якщо ви обрали Front у вікні орієнтація, то напрям погляду 

користувача на екран буде перпендикулярно увазі Front. 
 

 

Рисунок 2.1 – Основні площині SolidWorks: 

Front, Top, Right 
 

Плоский ескіз можна створювати: 

– на будь-якій площині за замовчуванням (Front, Top або Right); 

– створеної інструментами Reference Geometry площині; 

– плоскій грані твердотільного об’єкту. 

У SolidWorks існує можливість створювати тривимірні ескізи. 

Графічні об’єкти (тривимірні лінії, сплайни, точки) в таких ескізах 

розташовуються в тривимірному просторі і не пов’язані з певними 

площинами ескізів. 
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Робота в режимі редагування ескізу 

Для побудови двомірного ескізу слід виконати команду верхнього 

меню Insert >> Sketch або натиснути кнопку  Sketch на панелі 

інструментів Sketch. 

Площина для побудови ескізу може бути обрана як до, так і після 

активації команди. 

Для переходу в режим редагування вже існуючого ескізу слід 

виділити в FeatureManager необхідний об’єкт, запустити спливаюче меню 

(натисканням правої кнопки миші), викликати команду  Edit Sketch 

(рис. 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Перехід в режим редагування ескізу 
 

Основною ознакою режиму редагування ескізу є характерний знак у 

вікні Кут для вибору графічної області побудови. 

Для виходу з режиму редагування ескізу слід виконати одну з команд: 

 Exit Sketch,  Rebuild, або Скасування (без збереження змін) у вікні 

Кут для вибору. 
 

 
Рисунок 2.3 – Команди вийшли з них ескізу 
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Елементи формування 

При побудові плоских об’єктів ескізу (ліній, дуг, багатокутників і т.п.) 

використовуються так звані Елементи формування: лінії формування, 

покажчики, прив’язки ескізу і взаємозв’язку. Елементи формування 

динамічно показують, як елементи ескізу впливають один на одного. 

Лінії формування – це пунктирні лінії, які з’являються у міру 

створення ескізу. Коли покажчик наближається до підсвічується мітках 

(вершин, середніх точок і т.п.), лінії формування використовуються в 

якості орієнтира в залежності від існуючих об’єктів ескізу (рис. 2.4). 

При побудові об’єктів Вид покажчика змінюється в залежності від 

обраного інструменту малювання (дуга, окружність, лінія), а також в разі, 

якщо покажчик знаходиться на геометричній взаємозв’язку (перетину, 

точки) або на розмірі. Якщо при побудові покажчик відображає 

взаємозв’язок, вона автоматично додається до об’єкта. 
 

 
Рисунок 2.4 – Елементи формування об’єктів ескізу 

 

Прив’язки ескізу існують за умовчанням. Під час проектування 

відображаються значки прив’язок ескізів. 

Крім Прив’язок ескізу можна відобразити значки, які представляють 

Relations (Взаємозв’язки) між об’єктами ескізу. Під час проектування 

об’єктів відображають значки, що представляють Прив’язки ескізу, як 

тільки об’єкт ескізу побудований, з’являться Relations. 
 

Об’єкти побудови плоского ескізу 

Об’єкти побудови ескізу розташовані на панелі інструментів Sketch 

або можуть бути активовані через верхнє меню по команді Tools >> Sketch 

Entities (Об’єкти ескізу). Всі властивості об’єктів діляться на три групи: 

тип (лінія, дуга, окружність, еліпс), взаємозв’язки (горизонтальність, 

вертикальність) і геометричні параметри (координати, довжина, кут, 

діаметр). Властивості відображаються в PropertyManager при побудові 

об’єктів. 

До основних плоским об’єктів, що використовуються при побудові 

ескізів, в SolidWorks відносяться: 

– лінії; 

– прямокутники; 

– окружності; 

– дуги; 
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– багатокутники; 

– складні криві і фігури (еліпси, параболи, сплайни та ін.). 

Існують два режими проектування плоских об’єктів в ескізах: 

1. Режим «натиснути-перетягнути» – проектування об’єкта 

починається при натисканні на першу точку і подальшому її перетягуванні, 

не відпускаючи кнопки миші, і закінчується, коли кнопку відпускають. 

2. Режим «натиснути-натиснути» – проектування об’єкта починається 

і закінчується при натисканні кнопки миші, проектується об’єкт 

переміщенням між двома цими натисканнями. 

Найбільш універсальним і часто використовуваним елементом для 

проектування плоских об’єктів в SolidWorks є Line (Лінія). При 

використанні об’єкта Line в режимі «натиснути-натиснути» створюється 

ланцюжок сегментів – ламана лінія. Завершити побудова лінії можна через 

спливаюче меню, активізувавши команду Вибрати (Select), або 

натиснувши клавішу Esc на клавіатурі. 

Додатково в SolidWorks реалізована можливість переходу від прямої 

ламаної лінії до дотичній дузі без вибору відповідного інструменту. Для 

цього необхідно, починаючи малювати новий сегмент ламаної лінії від 

кінцевої точки попереднього відрізка, відвести курсор миші в сторону, 

потім знову повернутися в кінцеву точку. При подальшому побудові 

формується динамічна дотична дуга (рис. 2.5). Автоматичний перехід від 

Line до Tangent Arc (Дотичній дуги) виконується також при натисканні на 

клавіатурі латинської А. 

 
Рисунок 2.5 – Автоматичний перехід від лінії до дотичної дуги 

 

Для побудови дуги в SolidWorks може бути використаний один з трьох 

інструментів: 

1. Centerpoint Arc (Центр дуги) – необхідно задати координати 

центру і однієї з крайніх точок, а потім зафіксувати кут дуги (третя точка) 

(рис. 2.6, а). 

2. Tangent Arc – команда може застосовуватися для кінцевої точки 

існуючого об’єкта (рис. 2.6, б). Після її виконання між об’єктами 

автоматично встановлюється взаємозв’язок Tangent (Дотичність). 

3. 3 Point Arc (Дуга через три точки) – вимагає вказівки двох крайніх 

точок дуги, а шляхом переміщення третьої встановлюється значення 

радіуса (рис. 2.6, в). 
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а    б    в 

Рисунок 2.6 – Методи побудови дуг 
 

Для великого числа практичних завдань потрібно побудувати плавну 

криву лінію, що проходить через задані точки. Для цих цілей 

використовуються сплайни. 

В SolidWorks сплайни є основним інструментів побудови складної 

геометрії ескізів і застосовуються при розробці дизайн-проектів 

оригінальних корпусів. Також сплайни можуть бути використані як 

«апроксимуюча крива» в інженерних задачах, де траєкторія зміни геометрії 

задається по певним математичним законом. 

В SolidWorks використовується Spline (Сплайн), кривизна якого 

контролюється розкидом контрольних точок. Управляти формою сплайна 

можна трьома способами: 

– переміщенням вузла (рис. 2.7, а); 

– змінюючи Радіальний напрямок дотичної – кут нахилу щодо 

координатної осі (рис. 2.7, б); 

– змінюючи Величину дотичної – радіус кривизни в потрібній точці 

(рис. 2.7, в). 
 

   
а    б    в 

Рисунок 2.7 – Способи управління формою сплайна 
 

Побудова кіл, прямокутників, багатокутників в ескізах відповідає 

більшості графічних САПР для роботи з двомірної векторною графікою. 

Детальний опис правил побудови і роботи з об’єктами ескізу міститься в 

[2], а також в довідковій системі SolidWorks. 
 

Нанесення розмірів в двомірному ескізі 

Геометричні об’єкти, побудовані в ескізі, повинні бути визначені в 

просторі. В кінцевому підсумку повинні бути задані координати точок 

відповідних об’єктів (ліній, дуг, кіл). У режимі Sketch положення об’єктів 

описується математично за рахунок нанесення керуючих розмірів або за 

рахунок накладення обмежень на розташування об’єктів. 

Кожному керівнику розміром в SolidWorks відповідає окрема змінна. 

Визначивши об’єкту ескізу необхідний набір параметрів, всі побудовані 

елементи (лінії, дуги, кола, сплайни) можуть бути представлені у вигляді 
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системи рівнянь. Програма автоматично перебудовує об’єкт відповідно до 

заданого значенням керуючого розміру (всі зміни відображаються в 

графічній області). 

За допомогою інструменту Smart Dimension (Автоматичне 

нанесення розмірів) на панелі інструментів Sketch можна нанести 

розміри для об’єктів ескізу. Для виконання команди потрібно спочатку 

виділити один або два об’єкти (лінії, точки, дуги, кола) і визначити 

положення розмірної лінії (рис. 2.8). Якщо лінії розташовані не 

паралельно, система самостійно визначить кутовий розмір. Аналогічно 

визначаються діаметральний і радіальний розміри. 
 

 
Рисунок 2.8 – Проставлення розмірів об’єктів на плоскому ескізі 

 

Розмір може бути встановлений як щодо існуючого об’єкта ескізу, 

включаючи Origin і допоміжні осьові лінії, так і щодо вже побудованих 

тривимірних елементів і їх ескізів. 

Після того як обрані об’єкти і встановлено місце розташування 

розмірної лінії з’явиться діалогове вікно Modify. Ввівши нове значення в 

цьому діалоговому вікні, можна змінити розмір (див. рис. 2.8). 

Слід зазначити, що розмірні лінії керуючих розмірів, нанесені на 

ескізах, не є обов’язковими розмірними лініями майбутнього креслення, 

хоча можуть бути туди перенесені автоматично. Проставлення розмірів в 

Sketch є параметризацією геометричних об’єктів, в той час як розміри на 

кресленнях встановлюються відповідно до вимог стандартів єдиної 

системи конструкторської документації (ЕСКД). 
 

Взаємозв’язки 

Взаємозв’язки є обмеження на розташування плоских об’єктів ескізу. 

Основною метою додавання взаємозв’язків є зменшення числа керівників 

розмірів. На рис. 2.9 показані два варіанти визначення квадрата в ескізі, 

центр якого збігається з Вихідною точкою ескізу. 

У першому випадку (рис. 2.9, а) було виконано побудову об’єкта 

Rectangle (Прямокутник) з подальшим завданням необхідних розмірів, 

включаючи розміри від сторін до Вихідної точки (всього чотири розміри). 

У другому випадку (рис. 2.9, б) крім прямокутника була побудована 

його діагональ за допомогою допоміжної Centerline (Осьовий лінії). 
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Додано два взаємозв’язки: Equal (Рівність) суміжних сторін прямокутника 

і Середня точка для діагоналі прямокутника і Вихідної точки. Для 

повного визначення квадрата досить задати один розмір – довжину 

сторони. 

    
а     б 

Рисунок 2.9 – Способи визначення квадрата в ескізі 
 

Для додавання взаємозв’язку слід активізувати команду Add Relations 

(Додати взаємозв’язок) на панелі інструментів Sketch або відразу вибрати 

необхідний об’єкт або об’єкти ескізу (вибір декількох об’єктів 

виконується, утримуючи клавішу Ctrl на клавіатурі). Система самостійно 

визначає допустимі взаємозв’язки для обраних об’єктів і пропонує вибрати 

один з них. У вікні PropertyManager слід натиснути відповідну 

піктограму (Coincident (Збіг), Horizontal (Горизонтальний), Fix 

(Зафіксований) і т.п.). 

Заданий відносне положення об’єктів не може бути змінено до тих 

пір, поки взаємозв’язку не будуть видалені. 

Для видалення взаємозв’язків необхідно виділити об’єкт (лінію або 

точку) і в списку Existing Relations (Існуючі взаємозв’язки) менеджера 

властивостей (рис 2.10) видалити відповідний взаємозв’язок (клавішею 

Delete на клавіатурі). 
 

 
Рисунок 2.10 – Відображення існуючих взаємозв’язків об’єкта ескізу 
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Велика кількість взаємозв’язків значно ускладнює процес 

виправлення помилок, так як для цього необхідно видаляти зайві 

взаємозв’язку. Щоб не захаращувати намальовані об’єкти значками 

взаємозв’язків, їх рекомендується відключити (верхнє меню View (Вигляд) 

>> Sketch Relations (Взаємозв’язки ескізу). Видаляти взаємозв’язку в 

цьому випадку можливо через команду Tools >> Relations >> 

Display/Delete (Показати / видалити). 

 

Статус ескізу 

Ескіз може перебувати в одному з трьох станів: 

1. Повністю визначений – все лінії і криві в ескізі, а також їх 

розташування однозначно описуються розмірами і (або) взаємозв’язками. 

Колір об’єктів ескізу – чорний, в FeatureManager такої ескіз 

відображається без будь-яких значків. 

2. Перевизначений – розміри або взаємозв’язки знаходяться в 

протиріччі або дублюють один одного. У перевизначення ескізі графічні 

об’єкти, для яких не було знайдено рішення, мають червоний колір, 

об’єкти, що знаходяться в конфлікті один з одним, – жовтий. У 

FeatureManager такої ескіз відображається із позначкою «+». 

3. Недовизначений – не визначені деякі розміри або взаємозв’язки, їх 

можна змінювати. Колір об’єктів ескізу – синій. У FeatureManager такої 

ескіз відображається із позначкою «–». 

Створювати тривимірні об’єкти без помилок можливо як для повністю 

визначених ескізів, так і для ескізів, які недовизначені. В останньому 

випадку це дає більше можливостей з моделювання об’єктів, розміри і 

форма яких заздалегідь невідомі. Однак на стадії завершення проектування 

рекомендується ескізи повністю визначити (будь-які зміни в ескізах з 

повністю заданими параметрами будуть передбачуваними). 

На рис. 2.11 показаний приклад повністю певного ескізу з 

проставлянням розмірів і завданням необхідних взаємозв’язків. 
 

 
Рисунок 2.11 – Повністю визначений ескіз 
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Практична робота 2 

Створення ескізу 

 

Завдання: Відповідно до виданого зображення плоского об’єкта 

(Таблиця 2.1) виконати побудову повністю певного ескізу в SolidWorks. 

 
 

Таблиця 2.1 – Моделі для практичної роботи 
№ Модель, мм № Модель, мм 

1 

 

2 

 
3 

 

4 

 
5 

 

6 

 
7 

 

8 

 

9 

 

10 
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Закінчення таблиці 2.1 

№ Модель, мм № Модель, мм 

11 

 

12 

 
13 

 

14 

 
15 

 

16 

 
 

Лабораторна робота 3 

Побудова простої моделі 
 

Мета: Створення простої моделі основи за допомогою інструментів 

ескізу – прямокутник, окружність, нанесення розмірів, додавання 

бобишки, вирізу, зміна елементів (додавання округлень, зміна розмірів). 

 

Побудова окружності 

Для того, щоб відкрити двовимірний ескіз натисніть кнопку Sketch на 

панелі інструментів. 

Виберіть інструмент Circle (Окружність) на панелі Sketch 

Commands. 

Перемістіть курсор у графічну область і наведіть його на початкову 

точку, при цьому курсор змінить свій колір. 

Натисніть на ліву кнопку миші й, переміщуючи курсор вгору та 

праворуч, нарисуйте окружність, поряд з курсором відображується радіус 

окружності. Відпустіть ліву кнопку миші (рис. 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Створення окружності 

 

Натисніть на кнопку Smart Dimension на панелі інструментів Sketch 

та виставте 150 мм. 

Натисніть на лінію окружності, а далі натисніть в тому місці, де 

потрібно нанести розмір. Колір окружності зміниться з синього на чорний. 

Для зміни розміру окружності двічі натисніть на значення розміру. 

З’явиться діалогове вікно Modify, поточний розмір виділено. Введіть ваш 

розмір и натисніть Enter. 

 

Витягування основи 

Перший елемент в будь-якої деталі називається основою. Цей елемент 

створюється за допомогою витягування нарисованої окружності (рис. 3.2). 

 

 
Рисунок 3.2 – Витягування основи 
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Натисніть кнопку Extruded Boss/Base на панелі інструментів 

Features. З’явиться діалогове вікно Boss-Extrude на лівій панелі, а вид 

ескізу буде показаний у ізометрії. 

У вікні групи Direction 1 виконайте такі операції: 

 Встановіть для параметра End Condition значення Blind. 

 Встановіть Depth, яка дорівнює 10 мм. 

Натисніть ОK, або Enter для створення витягування. Новий елемент 

Boss-Extrude1 з’явиться в дереві побудови. 
 

Збереження деталі 

Виберіть пункт меню File >> Save As… і з’явиться діалогове вікно. 

Для збереження файлу в каталозі групи використовуйте кнопки 

обзору Windows. 

Введіть ім’я "Корпус + № групи + № варіанта" і натисніть кнопку 

Зберегти. 

 

Креслення бобишки 

Для створення додаткових елементів на деталі (наприклад: бобишек 

або вирізів) можна побудувати їх на гранях або площинах моделі, а далі 

витягувати ескізи. 

Натисніть на кнопку Select на панелі інструментів Sketch, якщо вона 

ще не натиснута. 

Натисніть на лицеву грань деталі для її вибору, грань змінить свій 

колір (рис. 3.3). 

 
Рисунок 3.3 – Орієнтація основи 

 

Натисніть кнопку Sketch для створення нового ескізу. 

Для зручності роботи натисніть на кнопку View Orientation і у 

відкритому вікні виберіть пункт Front. Ескіз повернеться до вас 

передньою площиною. 

Натисніть кнопку прямокутник Rectangle на панелі інструментів 

Sketch Commands. 
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Натисніть ліву кнопку миші усередині окружності та почніть 

переміщення курсору для створення прямокутника, для завершення 

побудови – відпустіть ліву кнопку (причому прямокутник повинен бути 

цілком усередині окружності). 

Для однозначного визначення деталі, необхідно нанести розміри. 

Натисніть кнопку Smart Dimension. 
 

 
Рисунок 3.4 – Створення прямокутного ескізу 

 

Натисніть на горизонтальну сторону прямокутника, далі натисніть в 

тому місці де буде розташовуватися розмірне число. У відкритому 

діалоговому вікні введіть розмір відповідно до вашого варіанту. 

В результаті постановки розмірів лінії ескізу повинні стати чорними, 

ескіз повністю визначений. 

Натисніть кнопку Extruded Boss/Base, з’явиться діалогове вікно Boss-

Extrude. 

У вікні групи Direction 1 виконайте такі операції: 

o Встановіть для параметра End Condition значення Blind. 

o Встановіть Depth, яка дорівнює 50 мм. 

Натисніть ОK для створення витяжки. Новий елемент Boss-Extrude2 

з’явиться в дереві побудови. 
 

Створення вирізу 

Натисніть на лицеву грань прямокутної бобишки для її вибору. 

Натисніть кнопку ескіз для створення нового ескізу. 

Для зручності роботи натисніть на кнопку View Orientation і у 

відкритому вікні виберіть пункт Front. Ескіз повернеться до вас 

передньою площиною. 

Натисніть кнопку окружності на панелі інструментів Sketch 

Commands. 
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Нарисуйте окружність з центра бобишки (при попаданні маркера на 

початкову точку він змінить колір). Натисніть на кнопку розміру та 

вкажіть розмір діаметра окружності 60 мм (рис. 3.5). 
 

 
Рисунок 3.5 – Окружність бобишки 

 

Натисніть на кнопку Extruded Cut на панелі інструментів Features. 

З’явиться діалогове вікно Cut-Extrude. 

У вікні групи Direction 1 встановіть для параметра End Condition 

значення Through All і натисніть ОK (рис. 3.6). 
 

 
Рисунок 3.6 – Граничні умови для вирізу 

 

Для перегляду результатів натисніть кнопку Rotate View на панелі 

видів View і поверніть деталь, або натисніть «скрол» та повертайте деталь 

за допомогою мишки. 

Збережіть деталь, тепер це можна зробити натисканням на кнопку 

Save. 
 



 

 30 

Створення оболонки 

Поверніть деталь і виберіть нижню площину або натисніть кнопку 

Back панелі View Orientation. 

Натисніть кнопку Shell на панелі інструментів Features. З’явиться 

діалогове вікно Shell1, у вікні групи параметри встановіть значення 

товщини 2 мм і натисніть ОK (рис. 3.7). 
 

 
Рисунок 3.7 – Створення оболонки 

 

Для перегляду результатів натисніть кнопку Rotate View на панелі 

видів View і поверніть деталь, або натисніть «скрол» та повертайте деталь 

за допомогою мишки. 

Збережіть деталь. 

 

Практична робота 3 

Створення моделі за кресленням 

 

Завдання: 

1. Відповідно до виданого варіанту (Таблиця 3.1) виконати побудову 

деталі (Рисунок 3.8) в SolidWorks. 
 

Таблиця 3.1 – Моделі для практичного завдання 
Варіант D1 H1 A1 A2 H2 D2 Оболонка 

1 50 190 30 20 10 10 1 
2 60 180 35 25 20 15 1 
3 70 170 40 30 30 20 1 
4 80 160 45 35 40 25 1 
5 90 150 50 40 50 30 1 
6 100 140 55 45 60 35 2 
7 110 130 60 50 70 40 2 
8 120 120 65 55 80 45 2 

9 130 110 70 60 90 50 2 
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Закінчення таблиці 3.1 

Варіант D1 H1 A1 A2 H2 D2 Оболонка 

10 140 100 75 65 100 55 2 

11 150 90 80 70 110 60 3 

12 160 80 85 75 120 65 3 

13 170 70 90 80 130 70 3 

14 180 60 95 85 140 75 3 

15 190 50 100 90 150 80 3 

16 200 40 105 95 160 85 3 

 

      
Рисунок 3.8 – Загальний вигляд деталі 

 

Лабораторна робота 4 

Побудова тривимірних моделей деталей 

 

Мета: вивчення основних методів побудови тривимірних моделей 

деталей в системі автоматизованого проектування SolidWorks. 
 

Деталлю в SolidWorks називається тривимірний об’єкт, що 

складається з певної кількості елементів. Елементи – це окремі 

геометричні форми, в поєднанні утворюють деталь. Основні 

формотворчих елементи – бобишки і вирізи будуються на базі плоских 

ескізів. Інші елементи – оболонки, округлення, фаски перетворять вже 

існуючу 3D модель. 
 

Основні способи створення твердотільних елементів 

У загальному випадку тривимірна твердотільна модель деталі в 

SolidWorks складається з безлічі «сконструйованих» елементів, або 

елементарних об’ємів [1]. 

Найбільш загальними способами опису тривимірних об’єктів є 

табличні способи, в яких обмежує обсяг формотворна поверхню 

визначається масивом точок з відомими координатами. Такий спосіб 

використовується в універсальних форматах файлів для зберігання 

інформації про тривимірні об’єкти. 
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Для побудови обсягів зручнішим є аналітичний спосіб: формотворчих 

поверхні є результатом руху направляють відрізків уздовж одного або 

декількох утворюють. 

До основних типів елементів в SolidWorks відносяться: 

1. Витягування (рух по прямій лінії); 

2. Обертання (рух по колу); 

3. За траєкторією (рух уздовж довільної кривої); 

4. За перерізами (рух кількох довільних утворюють уздовж кількох 

довільних напрямних). 

В Відповідно до цих типів можуть бути виконані бобишки або основи 

(виступаючі частини деталі) і вирізи (рис. 4.1). 
 

 
Рисунок 4.1 – Методи створення твердотільної моделі в SolidWorks 

 

До додаткових елементів (округлення, фаски, оболонки і ін.) 

Відносяться найбільш часто використовувані варіанти, або окремі випадки 

основних елементів. 

Крім того, для створення елементів твердотільної геометрії можуть 

використовуватися масиви елементів – лінійні і кругові, а також дзеркальні 

копії елементів. 

Додатково в SolidWorks реалізовані операції по перетворенню 

тривимірної геометрії деталі: Деформація, Масштабування, Гнуття і 

інші. Ці операції виконуються з одним елементом і замінюють процес 

створення складної геометрії. Іншим додатковим типом операцій є булеві 

операції. Вони виконуються з двома і більше елементами і необхідні для 

об’єднання елементів в єдиний об’єкт методами логічного вирахування або 

складання твердих тіл. 

Твердотільні моделі в SolidWorks можна створювати одним із 

зазначених способів. Кінцевий результат не буде залежати від обраного 

способу, проте для кращого розуміння і зручності редагування 

рекомендується виконувати модель аналогічно технологічним процесом її 

виготовлення. Якщо обробку вала передбачається вести за допомогою 

токарних операцій, то і модель слід отримувати методами обертання 

контуру. 
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Витягнуті об’єкти 

Операцію Витягування можна уявити як процес переміщення 

намальованого в Sketch контуру уздовж деякого відрізка (внаслідок 

переміщення окружності буде отримано циліндр). 

Щоб активізувати операцію, необхідно виконати команду на панелі 

інструментів Extruded Boss/Base (для створення підстави) або Extruded 

Cut (для створення вирізу в побудованому твердому тілі). 

При побудові елемента методом Витягування в менеджері 

властивостей відображаються три складові у вигляді трьох панелей 

(рис. 3.2): 

– початкова умова для створення елемента (панель View); 

– граничні умови; 

– модифікації команди. 
 

 
Рисунок 4.2 – Приклади початкових умов операції Extruded Boss/Base 

 

Комбінації цих складових призводять до того, що для одного і того ж 

ескізу будуть побудовані різні варіанти конструкцій твердого тіла. 

В якості початкового умови для створення елемента можуть бути 

задані: 

– площина ескізу; 

– поверхня, грань, площину або вершина 3D моделі; 

– зміщення. 

У першому випадку тверде тіло буде побудовано від площини, на якій 

знаходиться ескіз, у другому - від обраного геометричного елемента, а в 

третьому – від умовної поверхні, зміщеною паралельно площині ескізу на 

задану відстань. При виборі в якості початкового умови поверхонь, граней 

або площин контур елемента Extruded Boss/Base повинен повністю 

перебувати в їх межах. 

Граничні умови служать для визначення меж витягнутого елемента. 

Якщо уявити, що операція витягування виконується шляхом переміщення 

ескізу уздовж спрямованого відрізка, то роль його першої точки будуть 

виконувати початкові умови, а другий - граничні. Всього є вісім умов, які в 

якості вихідної інформації повинні приймати або чисельні значення 

розмірів, або геометричні об’єкти: 
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1. Blind (На задану відстань) – визначає межу витягнутого елемента 

шляхом явного вказівки глибини витягування (значення можна задавати в 

чисельному вигляді або перетягуванням мишкою стрелкінаправленія 

витягування на попередньому вигляді (рис. 4.3). 
 

 
Рисунок 4.3 – Приклади граничних умов операції Витягування 

 

2. Through All (Крізь усе) – ескіз витягується через всю існуючу 

геометрію. 

3. Up to Next (До наступної) – витягується елемент від площини ескізу 

до наступної поверхні, що затуляє весь профіль (наступна поверхня 

повинна належати батьківської деталі). 

4. Up to Vertex (До вершини) – ескіз витягується до розташованої 

паралельно площині, що проходить через задану вершину. 

5. Up to Surface (До поверхні) – елемент заповнює область від 

площини ескізу до обраної поверхні. 

6. Offset from Surface (На відстані від поверхні) – елемент заповнює 

область від площини ескізу до поверхні, еквідистантним обраної. 

7. Up to Body (До тіла) – будується елемент від площини ескізу до 

заданого тіла (використовується в багатотільних деталях, збірках, 

ливарних формах). 

8. Mid Plane (Від середньої поверхні) – елемент створюється шляхом 

витягування ескізу на рівну глибину в обох напрямках від площини 

побудови ескізу (див. рис. 4.3). 

Обмежувати витяжку можна тільки в одному напрямку. 

Так як ескіз щодо площині побудови дозволяється витягати в двох 

взаємно протилежних напрямках, скористаємося двома панелями 

інструментів Direction 1 і Direction 2. 

Змінити напрямок витягування на протилежне можна, клацнувши на 

кнопці  Reverse Direction (Реверс напрямку), розташованої зліва від 

списку. 

Основними модифікаціями команди Extruded Boss/Base є: 

Створення багатотільних деталей. Якщо прапорець Результат 

злиття зняти, то базовий елемент і Boss-Extrude, ескіз якого побудований 

на одній з поверхонь базового, будуть являти собою різні тверді тіла (щось 

на кшталт збирання, вміщеній в файл деталі). 

Напрямок витягування. За замовчуванням SolidWorks виконує 

витяжку контуру елемента перпендикулярно площині ескізу, проте можна 
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вказати довільний кут нахилу вектора витяжки за допомогою двомірного 

або тривимірного ескізу. 

Кут нахилу при витягуванні ескізу. При наявності ухилу 

результуючий елемент матиме звуження або розширення (замість циліндра 

виходить конус, паралелепіпеда - піраміда і т.д.). 

Для виконання модифікації досить натиснути кнопку 

Увімкнути/Вимкнути ухил, задати кут і напрямок звуження 

(всередину/назовні). 

Thin Feature (Тонкостінний елемент). Тонкостінні витягнуті елементи 

можна створювати на основі як замкнутих, так і незамкнутих ескізів. Ця 

операція вимагає вказівки напряму зміщення ескізу (всередину або 

назовні) для створення порожнини всередині елемента, а також величини 

зсуву в кожному напрямку. Метод визначення товщини задається в списку 

Тип: в одному напрямку (використовується для додавання товщини з 

одного боку ескізу); від середньої поверхні (рівна товщина в обох 

напрямках); в двох напрямках (різна товщина з двох сторін від ескізу). 

Cap Ends (Торцева пробка). Відображається лише в разі створення 

тонкостінного елемента, ескіз якого є замкнутим контуром. 

Якщо цей прапорець встановлений, то на двох кінцях витягнутого 

тонкостінного елемента створюються межі із заданою товщиною 

(встановлюється у відповідному лічильнику). 

Selected Contours (Обрані контури). Дозволяє використовувати 

неповний ескіз для створення витяжки елементів. 
 

Повернені елементи 

Повернені елементи додають або видаляють матеріал шляхом 

повороту одного або декількох профілів навколо осьової лінії. 

Можна створювати Revolved Boss/Base, Revolved Cut або Revolved 

Surface. Повернений елемент може бути твердотілим елементом, 

тонкостінних елементом або поверхнею. 

При створенні тіл обертання існує кілька обмежень: 

– в ескізі має бути присутня мінімум одна лінія з властивістю 

Reference Geomatry (Допоміжна геометрія) – вісь обертання; 

– контур не може перетинати осьову лінію або торкатися її в 

ізольованій точці; 

– контур повинен бути замкнутим (інакше буде створена тонкостінна 

деталь). 

Інструмент Revolved Boss/Base надає три можливих варіанти 

побудови моделі: Revolve (Елемент обертання), Thin Feature і елемент, 

побудований на основі замкнутих обраних контурів (Selected Contours) 

ескізу (рис. 4.4). 

Ескіз повернутого елемента може складатися з одного або декількох 

замкнутих контурів, осей обертання, побудованих осьової допоміжної 
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линів. Якщо в ескізі кілька осей, то вісь, навколо якої буде повертатися 

контур, необхідно вказати при побудові твердотільного елемента (при 

натисненні лівої кнопки миші). При побудові елемента обов’язково 

повинні бути вказані напрямок і кут повороту (рис. 4.4). 
 

 
Рисунок 4.4 – Основні параметри операції обертання в SolidWorks 

 

Тонкостінний елемент обертання застосовується в основному для 

створення оболонкових форм. Для тонкостінного елемента додатково 

виникне потреба у вказівках напрямки і чисельного значення товщини (для 

цього варіанту не обов’язкова наявність замкнутого контуру). 

Варіант побудови тіла обертання на основі Вибраних контурів 

застосовується в разі, коли контур обертання вдається поставити тільки у 

вигляді комбінації окремих складних фігур. 

При виборі способу побудови твердого тіла методом обертання 

необхідно враховувати ступінь складності профілю ескізу. Спочатку 

складність ескізу для елементів, отриманих обертанням, буде вище. 

У загальному випадку, чим складніше ескіз, тим менша кількість 

конструктивних елементів знадобиться для побудови деталі, більш 

раціонально будуть використані ресурси комп’ютера. Однак розробнику 

простіше контролювати процес побудови моделі, якщо ескізи будуть 

максимально спрощені (в ескізах не містяться дрібні конструкційні 

елементи: округлення і фаски). 
 

Елемент по траєкторії 

При використанні елемента Swept Boss/Base  створюються 

підстави, бобишка, виріз або поверхню шляхом переміщення контура 

(профілю) по направляючої (маршруту). На відміну від елементів Extruded 

Boss/Base і Revolved Boss/Base для побудови елемента Swept Boss/Base 
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необхідно виконати два Ескізи: один ескіз із зображенням профілю, 

другий – із зображенням маршруту руху. 

Основні правила побудови елемента Swept Boss/Base: 

1. Профіль повинен бути замкнутим для заснування або бобишки по 

траєкторії, для елемента поверхні по траєкторії профіль може бути 

замкнутим або розімкнутим. 

2. Як спрямовуючу силу може виступати разомкнутая крива або 

замкнута. 

3. Напрямок може бути безліччю з намальованих кривих, що 

містяться в одному ескізі, кривої або безліччю крайок моделі. 

4. Початкова точка напрямку маршруту повинна лежати на площині 

профілю. 

На рис 4.5 показаний приклад побудови тривимірної моделі заготовки 

для виготовлення ручки електронного блоку методом Swept Boss/Base. 

Ескізи профілю та напрямки побудовані на взаємно перпендикулярних 

площинах Front і Top відповідно. 
 

 
Рисунок 4.5 – Побудова елемента Swept Boss/Base 

 

Зміст вкладок Параметри і Почати, закінчити дотик елемента Swept 

Boss/Base використовується для створення складної геометрії моделі. 

Опція Напрямні криві використовується для визначення ліній, напрямних 

профіль, коли він витягується уздовж маршруту. Приклад використання 

напрямних кривих - створення елемента із змінним профілем. 

Повний опис цих складових міститься в [2], а також в довідковій 

системі SolidWorks. 

 

Елемент за перерізами 

Команда Lofted Boss/Base (За перерізами)  створює елемент 

шляхом побудови переходів між профілями (рис. 4.6). Елемент по 

перетинах може бути підставою, бобишкою, вирізом або поверхнею. Для 

конструювання такого елемента необхідно не менше двох перетинів. 
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Рисунок 4.6 – Побудова елемента Lofted Boss/Base з використанням початкових і 

кінцевих обмежень 
 

У вікні Профілі необхідно вказати контури, які використовуються для 

створення елемента по перетинах. Як профілю можна застосовувати: 

– плоскі ескізи на площинах тривимірного простору; 

– межі (не обов’язково плоскі) раніше побудованої моделі або межі, 

створені линями роз’єму, плоскими профілями або поверхнями; 

– кромки існуючих елементів; 

– точки ескізу (як крайні профілів). 

Для твердотільного елемента Lofted Boss/Base крайні профілі 

обов’язково повинні бути гранями моделі, плоскими ескізами або точками. 

Елементи по перетинах будуються на основі порядку вибору профілю. 

Зміна порядку виконується за допомогою кнопок  і . 

Обов’язковою складовою елемента Lofted Boss/Base є Guide Curve 

(Напрямна крива). Навіть якщо Guide Curve не була побудована 

заздалегідь в окремому ескізі, її роль виконує віртуальна лінія, яка 

утворюється в процесі вибору перетинів і відображається в графічній 

області. Управляти віртуальною направляючої можливо переміщенням її 

кінцевих точок (див. рис. 4.6). 

Для точного побудови тривимірної геометрії методом Lofted 

Boss/Base використання Guide Curve є обов’язковим. Основними 

вимогами до направляючої кривої є: 

– напрямна повинна лежати в площині, яка перетинає площини 

перетину; 

– напрямна повинна перетинати профілі; 

– в якості направляючої можна використовувати лінії раніше 

створених об’єктів. 

Елементи Lofted Boss/Base є найбільш складним для побудови з усіх 

чотирьох аналітичних способів побудови тривимірної геометрії в 

SolidWorks. Повний опис параметрів елемента Lofted Boss/Base міститься в 

[2] і в довідковій системі SolidWorks. 

Елементи Lofted Boss/Base можуть бути використані при розробці 

оригінальних корпусів і лицьових панелей електронних приладів зі 
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складним дизайном, а також для створення елементів з геометрією, що 

змінюється за певними заданими законами. 
 

Довідкова геометрія 

Для використання ряду інструментів роботи з тривимірними 

моделями необхідно застосовувати додаткові елементи побудови: осі, 

площини, точки, що не належать до жодного елементу або ескізу моделі. 

Для побудови подібних об’єктів в SolidWorks використовуються 

інструменти Reference Geometry: Plane (Площина), Axis (Вісь), 

Coordinate System (Система координат), Point (Точка), Mate Reference 

(Посилання на взаємозв’язок) (рис. 4.7). 
 

 
Рисунок 4.7 – Елементи Reference Geometry SolidWorks 

 

Найбільш часто при створенні твердотільної тривимірної моделі 

використовуються інструменти Plane і Axis. Додаткові площини 

застосовуються в елементах по траєкторії і по перетинах. 

Осі необхідні для створення кругових масивів елементів. Всі створені 

Довідкової геометрією об’єкти будуть відображатися як в Графічною 

області, так і в FeatureManager. 

Для інструментів Plane і Axis у вікні групи Select необхідно вказати 

спосіб створення довідкової площині (при натисканні відповідної 

піктограми) і вибрати в графічній області об’єкти, на базі яких площина 

буде побудована. Як об’єкти можуть виступати раніше створені площині, 

лінії, точки, елементи ескізів, криві і поверхні (див. Рис. 3.7). 
 

Інструменти створення фасок і округлень 

Фаски і округлення відносяться до дрібних конструкційних елементів 

деталей. У загальному випадку результатом роботи відповідних 

інструментів Chamfer (Фаска) і Fillet (Округлення) є зміна форми кромок 

тривимірної моделі. 

Інструмент Chamfer  створює скіс на обраних крайках, гранях або 

вершині. Вікно властивостей містить параметри вибору об’єктів (кромки, 
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вершини або грані), а також завдання типу визначення фаски і необхідні 

розміри (рис. 4.8). Найбільш часто використовуваним типом є визначення 

відстані і кута фаски (відображається на кресленнях відповідно до ЕСКД). 
 

 
Рисунок 4.8. Інструмент створення фаски в SolidWorks 

 

Інструмент Fillet  створює округлений внутрішню або зовнішню 

грань на деталі. Можна округлить все кромки межі, обрані безлічі граней, 

вибрані кромки або петлі. 

Загальні правила при створенні округлень: 

– великі округлення слід будувати раніше малих; 

– необхідні ухили в тривимірної моделі (ливарні деталі) слід 

виконувати перед округленнями; 

– дрібні округлення виконувати в найостаннішу чергу; 

– необхідно використовувати єдину операцію Fillet з однаковим 

радіусом для декількох крайок. 

З точки зору розробника додавання округлень сприяє естетичної 

привабливості вироби. Округлення також попереджають появу небажаних 

концентрацій напруги і дозволяють уникнути гострих граней. 

Округлення змінного радіуса є одним з методів створення складної 

геометрії деталі. 
 

Інструменти створення масивів твердотільних елементів 

У загальному випадку будь-який масив заснований на Вихідному 

елементі. 
Процес проектування з використанням масивів компонентів 

складається з двох етапів: 

1. Створюється базова частина деталі. 

2. Тіло копіюється за допомогою відповідного інструменту з метою 

отримання залишилася геометрії. 

Найбільш простою формою створення тривимірного масиву є Mirror 

(Дзеркальне відображення) . 

Для дзеркального копіювання потрібно виділити площину симетрії 

(будь-яка площина або грань моделі), а також копіюються елементи, межі 

або тверді тіла (рис. 4.9). 
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Рисунок 4.9. Реалізація інструменту Mirror 

 

Для інструмента Linear Pattern (Лінійний масив)  слід вибрати 

елементи, потім вказати напрямок (будь-яка пряма лінія, що належить 

тривимірному об’єкту або ескізу), лінійний інтервал і загальне число 

повторень. 

Для Circular Pattern (Кругового масиву)  необхідно вибрати 

елементи, кромку або вісь в якості центру обертання. Параметри масиву 

визначаються загальним числом повторень і кутовим інтервалом між 

екземплярами (рис. 4.10). 
 

 
Рисунок 4.10 – Інструмент Circular Pattern 

 

Оболонки 

Команда Shell (Оболонка)  використовується для створення 

тонкостінних елементів. При цьому обрані грані залишаються відкритими, 

тонкостінні елементи створюються на інших гранях. Якщо на моделі не 

обрана ніяка грань, можна створити оболонку твердотільної деталі, тим 

самим створивши замкнуту порожнисту модель. 

Інструмент Shell вимагає для введення дві групи вихідних даних: 

1. Parameters (Налаштування) – вказується товщина стінок моделі за 

замовчуванням для всіх поверхонь, а також межі, які будуть видалені з 

метою створення незамкненою порожнистої моделі. 

2. Multi-thickness Settings (Налаштування – різна товщина) – 

вказуються поверхні, товщина стінок яких повинна відрізнятися від 

прийнятої за замовчуванням. 

У деяких моделях побудувати оболонку не вдається через конфліктів 

геометрії: вказане значення товщини оболонки перевищує мінімальне 



 

 42 

значення радіуса кривизни поверхні. В цьому випадку необхідно 

виправити модель або змінити значення товщини оболонки. У SolidWorks 

існує інструмент діагностики подібних помилок: верхнє меню Tools 

(Інструменти) >> Geometry Analysis (Перевірити) (рис. 4.11). 
 

 
Рисунок 4.11 – Діагностика помилок тривимірної моделі 

 

Правила побудови тривимірних моделей деталей 

При проектуванні електронних засобів до деталей SolidWorks, що 

вимагає побудови тривимірної параметричної моделі, можуть бути 

віднесені: 

– оригінальні деталі виробів; 

– типові покупні вироби (електрорадіоелементи, корпусу, кріпильні 

деталі); 

– стандартні вироби (кріплення). 

Незважаючи на те що загальної бібліотеки тривимірних моделей 

типових і стандартних виробів не існує, частина з них промоделювати. 

Подібна робота проводиться на підприємствах, що займаються розробкою 

електронної апаратури, в навчальних закладах, які готують в області 

тривимірних САПР, а також за підтримки сервісу компанії SolidWorks. У 

загальному випадку розробник повинен бути готовим будувати моделі 

будь-яких виробів, в тому числі і типових. 

Процес побудови тривимірних моделей деталей слід починати з 

найбільш великих конструктивних елементів, поступово видаляючи 

матеріал або додаючи більш дрібні елементи. Розробку складових 

конструкції, які не беруть участі в створенні інших елементів (наприклад, 

фаски, округлення, кріпильні отвори і т.п.), необхідно перенести на останні 

етапи моделювання. Якщо виріб має одну або кілька площин симетрії, 

більш доцільно (і менш трудомістким) змоделювати лише частину 

конструкції, а решту отримати методом дзеркального відображення. 
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Практичне завдання 4 

Створення твердотільної моделі 

 

Завдання: Виконати побудову заданого прикладу твердотільної моделі 

деталі (Таблиця 4.1). 

 

Таблиця 4.1 – Моделі для практичної роботи 

№ Модель, мм № Модель, мм 

1 

 

2 

 
3 

 

4 

 
5 

 

6 
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Закінчення таблиці 4.1 

№ Модель, мм № Модель, мм 

7 

 

8 

 
9 

 

10 

 
11 

 

12 

 

13 

 

14 

 
15 

 

16 
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Лабораторна робота 5 

Побудова моделі деталі з різних об’єктів ескізу 

 

Мета: Створення моделі деталі типу «Підставка» із застосуванням 

об’єктів ескізу: багатокутник, окружність, лінія, вісь, нанесенням розмірів, 

додаванням бобишки, вирізу, зміною елементів (додавання округлень, 

зміною розмірів)". 
 

Створення ескізу основи 

Щоб відкрити двомірний ескіз натисніть кнопку Sketch на панелі 

інструментів. Виберіть пункт меню Tools >> Sketch Entities >> Polygon. 

Перемістіть курсор у графічну область і наведіть його на початкову 

точку, при цьому курсор змінить свої кольори. 

Натисніть на ліву кнопку миші й, переміщаючи курсор вертикально 

вгору, нарисуйте багатокутник, поруч із курсором відображається радіус 

вписаної окружності й кут, що повинен дорівнювати 90°. Відпустіть ліву 

кнопку миші (рис. 5.1). 
 

 
Рисунок 5.1 – Використання команди Polygon 

 

Натисніть на кнопку Smart Dimension на панелі інструментів 

Dimensions/Relations. 

Натисніть на лінію вписаної окружності, а потім натисніть у тому 

місці, де потрібно нанести розмір. 

Для зміни розміру окружності двічі натисніть на значення розміру. 

З’явиться діалогове вікно Modify, поточний розмір виділено. Уведіть 

розмір 90 мм і натисніть Enter. 
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Натисніть на кнопку Add Relation, відкриється вікно Add Relations. 

На ескізі виберіть верхню й нижню вершини, їх назви з’являться у вікні 

Selected Entities. Виберіть взаємозв’язок – Vertical і натисніть OK. 

Виберіть інструмент Centerline і проведіть вертикальну осьову лінію 

через початкову точку. 

Виберіть інструмент Line і нарисуйте половину нижньої частини 

основи. 

Натисніть на інструмент Select і втримуючи кнопку Ctrl натисніть на 

чотири лінії й на осьову. 

Потім натисніть на інструмент Mirror. Нарисовані лінії відобразяться 

дзеркально відносно осьової. 

Нанесіть розміри підставки відповідно до рисунку 5.2. 

 

  
Рисунок 5.2 – Створення ескізу підставки 

 

Виберіть інструмент Trim і видалите нижню частину шестикутника 

як показано на рисунку (рис. 5.3). 
 

 
Рисунок 5.3 – З’єднання верхньої частини з нижньою 
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Витягування основи 

Натисніть кнопку Extruded Boss/Base на панелі інструментів 

Features. З’явиться діалогове вікно Base-Extrude на лівій панелі, а вигляд 

ескізу буде показаний у ізометрії. 

У вікні групи Direction 1 виконайте такі операції:  

o Встановіть для параметра End Condition значення Blind. 

o Встановіть Depth, яка дорівнює 200 мм (рис. 5.4). 

Натисніть ОK, або Enter для створення витяжки. Новий елемент 

Extrude1 з’явиться в дереві побудови. 
 

 
Рисунок 5.4 – Витягування основи 

 

Збереження деталі 

Виберіть пункт меню File/Save As…, з’явиться діалогове вікно. 

Для збереження файлу в каталозі групи використайте кнопки огляду 

Windows. 

Уведіть як ім’я файлу ваше прізвище й натисніть кнопку Save. 

 

Створення фланців 

Для створення додаткових елементів на деталі (наприклад, фланців) 

можна креслити їх на гранях або площинах моделі, а потім витягати ескізи. 

Натисніть на кнопку Select на панелі інструментів Sketch, якщо вона 

ще не натиснута. Натисніть на лицьову грань деталі для її вибору, грань 

змінить свій кольор. 

Натисніть кнопку Sketch для створення нового ескізу. Для зручності 

роботи натисніть на кнопку View Orientation і у вікні, що відкрилося, 
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виберіть пункт Normal To. Ескіз розгорнеться до вас передньою 

площиною. 

Виберіть пункт меню Tools >> Sketch Entities >> Polygon. 

Перемістіть курсор у графічну область і наведіть його на початкову точку, 

при цьому курсор змінить свій колір. 

Натисніть на ліву кнопку миші й, переміщаючи курсор вертикально 

вгору, нарисуйте багатокутник, поруч із курсором відображається радіус 

уписаної окружності й кут, що повинен дорівнювати 90°. Відпустіть ліву 

кнопку миші.  

Натисніть на кнопку Smart Dimension на панелі інструментів 

Dimensions/Relations. Натисніть на лінію вписаної окружності, а потім 

натисніть у тому місці, де потрібно нанести розмір. 

Для зміни розміру окружності двічі натисніть на значення розміру. 

З’явиться діалогове вікно Modify, поточний розмір виділено. Уведіть 

розмір 120 мм і натисніть Enter. 

Натисніть на кнопку Add Relation, відкриється вікно Add Relations. 

На ескізі виберіть верхню й нижню вершини, їх назви з’являться у вікні 

Selected Entities. Виберіть взаємозв’язок – Vertical і натисніть OK. 

Натисніть кнопку Extruded Boss/Base на панелі інструментів 

Features. З’явиться діалогове вікно Base-Extrude на лівій панелі, а вид 

ескізу буде показаний у ізометрії. 

У вікні групи Direction 1 виконайте такі операції:  

 Встановіть для параметра End Condition значення Blind. 

 Встановіть Depth, яка дорівнює 20 мм. 

Натисніть ОK, або Enter для створення витягування. Новий елемент 

Boss-Extrude2 з’явиться в дереві побудови (рис. 5.5). 
 

 
Рисунок 5.5 – Створення фланця 
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Натисніть на кнопку Select і виберіть задню площину (на рисунку 

повернута до вас) корпуса. 

Увійдіть у пункт меню Insert >> Pattern/Mirror >> Mirror. Натисніть 

вкладку Bodies to Mirror та виберіть тіло побудованої основи. 

У діалоговому вікні, що з’явилося, натисніть ОK (рис. 5.6). 

 

 
Рисунок 5.6 – Використання команди Mirror 

 

Створення бічного фланця 

Виберіть вертикальну грань шестигранника, установіть орієнтацію 

виду – Normal To. Створіть новий ескіз. Нарисуйте прямокутник, 

проставте розміри, як показано на рис. 5.7. 
 

 
Рисунок 5.7 – Створення бічного фланця 
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Виберіть Extruded Boss/Base, у параметрах Direction 1 виберіть Blind 

і вкажіть розмір 20 мм.  

У параметрах Direction 2 вказується розмір, який дорівнює половині 

діаметра вписаної окружності шестигранника основи. 

Натисніть кнопку ОK. 
 

 
Рисунок 5.8 – Витягування бічного фланця 

 

Створення отворів 

Виберіть площину одного з шестигранних фланців і створіть новий 

ескіз. Нарисуйте з початкової точки окружність та проставте розмір 50 мм. 

Виберіть Extruded Cut, у параметрах Direction 1 задайте граничну 

умову Through All і натисніть ОK (рис. 5.9). 
 

 
Рисунок 5.9 –Створення отвору 
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Виберіть передню площину бічного прямокутного фланця, створіть 

новий ескіз нарисуйте окружність, проставте розміри відповідно до 

рис. 5.10. 
 

 
Рисунок 5.10 – Створення отвору Спереду 

 

Виберіть Extruded Cut, у параметрах Direction 1 задайте граничну 

умову Up To Next і натисніть ОK. 
 

Створення отворів у основі 

Виберіть нижню площину підставки корпусу. Створіть новий ескіз. 

Нарисуйте в кутах підставки окружності, як показано на рисунку 5.11. 

 
Рисунок 5.11 – Створення отворів у підставі 
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Поставте діаметр окружностей рівним 20 мм. 

Натисніть на кнопку Add Relation. Виберіть центри двох 

окружностей, розташованих одна під іншою і задайте їм взаємозв’язок 

Vertical. Повторите цю дію з іншою парою окружностей. 

Аналогічним образом задайте взаємозв’язок Horizontal для кожної 

пари окружностей, розташованих на одному рівні. 

Поставте розміри від країв основи (див. рис. 5.11). Ескіз визначений. 

Виберіть Extruded Cut у параметрі End Condition задайте Up To 

Next і натисніть ОK. 

 

Cтворення отворів у бічному фланці 

Виберіть передню площину бічного прямокутного фланця, створіть 

новий ескіз.  

Аналогічно попередньому пункту виконаєте чотири окружності, як 

показано на рисунку 5.12. 
 

 
Рисунок 5.12 – Створення ескізу отворів у бічному фланці 

 

Виберіть Cut-Extrude у параметрі End Condition задайте Blind, 

розмір – 30 і натисніть ОK. 

У результаті роботи виходить деталь, як показано на рис. 5.13. 
 

 
Рисунок 5.13 – Загальний вигляд корпусу з отворами 
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Додавання округлень 

Переводимо деталь у каркасний вигляд. Повертаємо її так щоб були 

добре видні всі чотири кутових ребра нижньої підставки деталі. 

Натискаємо на кнопку Select і, втримуючи клавішу Ctrl, виділяємо всі 

чотири ребра. 

Натискаємо кнопку Fillet і вказуємо параметри: Constant Radius, 

розмір 10 мм і натискаємо кнопку ОK. 

Аналогічно виконуємо округлення для прямокутного бічного фланця 

та отримуємо остаточний вигляд деталі. 
 

 
Рисунок 5.14 – Створення округлень 

 

 
Рисунок 5.15 – Загальний вигляд деталі «Підставка» 
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Практична робота 5 

Створення моделі деталі типу «Підставка» 

 

Завдання: Виконати побудову деталі (рис. 5.16) в SolidWorks 

відповідно до виданого варіанту (Таблиця 5.1). 

 

 
Рисунок 5.16 – Загальний вигляд деталі 

 

Таблиця 5.1 – Моделі для практичного завдання 
Варіант D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 H1 H2 H3 H4 H5 

1 150 175 100 40 30 200 180 20 60 60 20 90 30 160 125 80 165 

2 160 185 110 50 35 205 200 25 70 65 25 100 35 170 135 90 175 

3 170 195 120 60 40 210 220 30 80 70 30 110 40 180 145 100 185 

4 180 205 130 70 45 215 240 35 90 75 35 120 45 190 155 110 195 

5 190 215 140 80 50 220 260 40 100 80 40 130 50 200 165 120 205 

6 200 225 150 90 55 225 280 45 110 85 45 140 55 210 175 130 215 
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Закінчення таблиці 5.1 
Варіант D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 H1 H2 H3 H4 H5 

7 210 235 160 100 60 230 300 50 120 90 50 150 60 220 185 140 225 

8 220 245 170 110 65 235 320 55 130 95 55 160 65 230 195 150 235 

9 230 255 180 120 70 240 340 60 140 100 60 170 70 240 205 160 245 

10 240 265 190 130 75 245 360 65 150 105 65 180 75 250 215 170 255 

11 250 275 200 140 80 250 380 70 160 110 70 190 80 260 225 180 265 

12 260 285 210 150 85 255 400 75 170 115 75 200 85 270 235 190 275 

13 270 295 220 160 90 260 420 80 180 120 80 210 90 280 245 200 285 

14 280 305 230 170 95 265 440 85 190 125 85 220 95 290 255 210 295 

15 290 315 240 180 100 270 460 90 200 130 90 230 100 300 265 220 305 

16 300 325 250 190 110 275 480 95 210 135 95 240 105 310 275 230 315 

 

Лабораторна робота 6 

Побудова складної моделі деталі 
 

Мета: Створення моделі деталі типу «Важіль» із застосуванням 

різних інструментів ескізу, знайомство із взаємозв’язками ескізу й 

елементами. 
 

Створення основи 

Для створення нової деталі натисніть кнопку New на панелі 

інструментів або виберіть File >> New. З’явиться діалогове вікно New 

Solid Works Document. Для того, щоб відкрити двовимірний ескіз 

натисніть кнопку Sketch на панелі інструментів. Нарисуйте три окружності 

як показано на рисунку 6.1 й проставте показані розміри. З початкової 

точки проведіть горизонтальні й вертикальну осьові лінії. 
 

 
Рисунок 6.1 – Створення окружностей та їх розташування 
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Використовуючи інструмент Line, проведіть лінію між окружностями 

діаметром 24 мм. 

Виберіть інструмент Add Relation, клацніть лівою кнопкою миші на 

окружності й прямій (див. рис. 6.1). Назви елементів з’являться у вікні 

Selected Entities. Задайте взаємозв’язок Tangent і натисніть OK. Повторіть 

ці дії для другої окружності й прямої. 

Побудуйте дві лінії, як показано на рисунку 6.2. Задайте взаємозв’язок 

Tangent для окружності діаметром 24 і найближчої до неї лінії, як 

показано на рисунку. 
 

 
Рисунок 6.2 – Створення округлення 45 мм 

 

Використовуючи інструмент Sketch Fillet на панелі Sketch 

Commands, додайте округлення між лініями, радіусом 45. Для цього у 

вікні Fillet Parameters задайте радіус, рівний 45 і клацніть спочатку по 

одній лінії, а потім по іншій. 

Проставте розміри виконаного елемента ескізу так, як показано на 

рисунку. Розмір "33" ставиться від центра окружності до точки сполучення 

прямої й дуги радіуса 45 (рис. 6.3). 
 

 
Рисунок 6.3 – Розташування елементів ескізу 
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Побудуйте окружність діаметром 40 із центром на вертикальній 

осьовій лінії, як показано на рисунку. 

Побудуйте окружність діаметром 10 і розташуєте її приблизно так, як 

на рисунку. 

Задайте взаємозв’язок Tangent для наступних пар об’єктів: 

 окружність діаметром 40 і окружність діаметром 50 мм. 

 окружність діаметром 40 і окружність діаметром 10 мм. 

 окружність діаметром 10 і лінія (див. рис. 6.2). 

Поставте розмір "30", як показано на рисунку. 

Якщо в результаті всіх дій кінець прямої лінії не дотичний окружності 

діаметром 10, задайте взаємозв’язок Coincident між кінцевою точкою лінії 

й окружністю діаметром 10. Ескіз повинен прийняти вигляд, показаний на 

рисунку 6.4. 
 

 
Рисунок 6.4 – Додавання взаємозв’язків між окружностями 

 

Нарисуйте окружність діаметром 100 приблизно так, як показано на 

рисунку 6.5. 

Проведіть між нижньою окружністю діаметром 24 і окружністю 

діаметром 100 пряму лінію так, як показано на рисунку. 

Задайте взаємозв’язку Tangent між парами елементів: 

 окружність діаметром 24 і пряма лінія; 

 окружність діаметром 100 і пряма лінія. 
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Рисунок 6.5 – Побудова дотичної між окружностями 

 

Поставте розмір "80" від початкової точки до точки сполучення 

окружності діаметром 100 і прямої лінії. 

Побудуйте окружність діаметром 40 і задайте їй взаємозв’язок 

Tangent з окружністю діаметром 50. Поставте розмір "24" від вертикальної 

осьової лінії до центра окружності. 
 

 
Рисунок 6.6 – Додавання окружностей та взаємозв’язків між ними 

 

Поставте розмір "75" від початкової точки до центра окружності 

діаметром 100. 

Побудуйте окружність діаметром 10 приблизно так, як показано на 

рисунку 6.7 й задайте їй взаємозв’язок Tangent з окружностями діаметром 

40 і 100. 
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Рисунок 6.7 – Побудова додаткової окружності 10 мм 

 

Особливо важливо будувати окружності приблизно з тими числовими 

розмірами, які будуть зазначені надалі при проставлянні розмірів. Тоді 

ескіз буде виконаний з найменшою кількістю помилок і буде виглядати 

так, як на рисунку. 

 

За допомогою інструмента ескізу  Trim приведіть зовнішній вигляд 

вашого ескізу до виду, показаному на рисунку. При обрізці будьте уважні 

й обережні. Помилки виправляйте за допомогою кнопки  Undo. Ескіз 

після завершення обрізки повинен залишитися повністю певним (рис. 6.8). 
 

 
Рисунок 6.8 – Замкнений контур ескізу деталі 
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На панелі Features натисніть кнопку Extruded Boss/Base. У 

параметрах Direction 1 укажіть граничну умову Blind і поставте розмір 

20 мм, відповідно до вашого варіанта. Включіть ухил і в параметрах Draft 

Angle укажіть 5 градусів. Натисніть ОK і основа повинна прийняти вид, 

показаний на рисунку. 
 

 
Рисунок 6.9 – Загальний вигляд основи 

 

Додавання бобишек і вирізів 

Виберіть верхню площину основи, як показано на рисунку 6.10. 

Відкрийте новий ескіз. Нарисуйте дві окружності. Задайте діаметр 

окружностей рівним 20 мм (H1). Задайте взаємозв’язок Concentric для 

окружності й дуги зовнішнього контуру деталі. Ескіз стане визначеним. 
 

 
Рисунок 6.10 – Створення бобишек 
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Використовуючи інструмент Extruded Boss/Base, витягніть 

окружності на розмір 5 мм (H2). Деталь прийме вигляд, показаний на 

рис. 6.11. 

Виберіть нижню площину основи як показано на малюнку й відкрийте 

новий ескіз. 
 

 
Рисунок 6.11 – Витягнута бобишка 

 

З меню, що випадає, View виберіть пункти Axes і Temporary Axes. Це 

включить відображення осей окружностей і дуг в ескізі й моделі.  

Побудуйте окружність деякого радіуса. Задайте взаємозв’язок 

Coincident центра окружності й осі бобышки. 

Задайте взаємозв’язок Equal для дуги контуру підстави й окружності 

(якщо ви випадково створили окружність дуже близького радіуса до 

радіуса дуги контуру, поки ескіз невизначений інструментом Select 

розтягніть окружність). 

Нарисуйте три лінії приблизно, тому, що показано на рис. 6.12. 

Задайте по черзі взаємозв’язок Tangent між окружністю й бічними 

прямими. Проставте розміри як показано на рисунку. 

Задайте взаємозв’язок Coincident між крайніми точками середньої 

прямої й лінією контуру деталі. 

Інструментом ескізу Trim обріжте частину окружності як показано на 

рисунку.  

 
Рисунок 6.12 – Створення ескізу під виріз 
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Аналогічним образом побудуйте подібний ескіз на протилежному 

кінці основи в іншій бобишці. Його вигляд повинен відповідати рис. 6.12.  

Виберіть інструмент Extruded Cut і в діалоговому вікні в параметрах 

Direction 1 задайте граничну умову Blind і розмір 5 мм (H3). Створюються 

вирізи, зовнішній вигляд яких повинен відповідати показаному на 

рис. 6.13. 
 

 
Рисунок 6.13 – Зовнішній вигляд основи з вирізами 

 

Знову виберіть верхню площину основи. 

Відкрийте новий ескіз. Побудуйте окружність. 

Задайте взаємозв’язок Equal для окружності й дуги зовнішнього 

контуру деталі й Coincident для центра окружності й початкової точки. 

Ескіз стане визначеним. 

Використовуючи інструмент Extruded Boss/Base, витягніть 

окружність на розмір 5 мм (H4) відповідно до вашого варіанта, задаючи в 

параметрах ухилу кут, рівний 5 градусам. Деталь прийме вигляд, 

показаний на рис. 6.14. 
 

 
Рисунок 6.14 – Витягування окружності 
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На верхній площині створеної бобишки створіть новий ескіз, у якому 

нарисуйте окружність діаметром 40 мм із початкової точки, як показано на 

рисунку. 

Використовуючи інструмент Extruded Boss/Base, витягніть 

окружність на розмір 20 мм (H5) відповідно до вашого варіанта (рис. 6.15).  
 

 
Рисуное 6.15 – Побудова бобишки на окружності 

 

Інструментом Select укажіть на нижню кромку бобишки (див. 

рисунок), а потім виберіть Fillet на панелі Features. У вікні, що з’явилося, 

укажіть радіус округлення рівний 4 мм і натисніть на кнопку ОK. 
 

 
Рисунок 6.16 – Побудова округлення 

На верхній площині створеної бобишки створіть новий ескіз, у якому 

нарисуйте окружність діаметром 25 мм із початкової точки. 
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Рисунок 6.17 – Створення отвору 

 

Використовуючи інструмент Extruded Cut, витягніть окружність на 

розмір 10 мм (H6), як показано на рис. 6.17. 

Виберіть площину дна створеного вирізу (рис. 6.18) й створіть у цій 

площині новий ескіз, у якому нарисуйте окружність діаметром 20 мм із 

початкової точки. 
 

 
Рисунок 6.18 – Створення наскрізного отвору 

 

У діалоговому вікні інструмента Extruded Cut задайте параметр 

Dimension 1 Through All. 

У результаті виконаних операцій вийде наскрізний східчастий отвір. 

Інструментом Select укажіть на кромку сходинки вирізу, як показано 

на рис. 6.19, потім виберіть інструмент Fillet на панелі Features і у вікні, 

що з’явилося, укажіть радіус округлення рівний 0,3 мм. Натисніть на 

кнопку ОK. 

Укажіть на верхню площину малої бобишки діаметром 20 мм і 

відкрийте новий ескіз у цій площині. 

Побудуйте окружність діаметром 8 мм і задайте взаємозв’язок 

Concentric між окружністю й зовнішньою кромкою окружності бобишки. 
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(Для зручності наведення на кромки можна включити режим Hidden Lines 

Visible на панелі View) (рис. 6.20). 
 

 
Рисунок 6.19 – Додавання округлення 0,3 мм 

 

Використовуючи інструмент Extruded Cut, витягніть окружність 

наскрізь із параметром Through All. 
 

 
Рисунок 6.20 – Створення двох отворів 

 

Виберіть внутрішню верхню кромку створеного отвору і натисніть на 

кнопку Chamfer панелі Features. 

Установіть розмір фаски рівним 1 мм і натисніть кнопку ОK 

(рис. 6.21). 

Абсолютно аналогічним методом будуємо подібний ескіз із 

округленнями для другої малої бобишки діаметром 8 мм.  
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Рисунок 6.21 – Побудова фаски 

 

Виберіть верхню площину основи і відкрийте новий ескіз. 

Не знімаючи виділення із площини, виберіть інструмент Offset на 

панелі Sketch Commands. 

У діалоговому вікні, що відкрилося, Parameters укажіть параметр 

відстані, рівний 5 мм і натисніть кнопку ОK (рис. 6.22). 
 

 
Рисунок 6.22 – Вибір верхньої площини 

 

В результаті описаних дій на ескізі утворилася замкнена лінія, 

рівновіддалена від зовнішнього контуру площини усередину на 5 мм. 

Натисніть кнопку Hidden Lines Visible на панелі View Зафарбування 

деталі зникне й модель прийме вигляд креслення. 

Перемістіться в район малої бобишки й виберіть інструмент Offset на 

панелі Sketch Commands. 
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Виберіть кінцеву грань внутрішнього вирізу, зроблену раніше, що 

показана на рисунку як права лінія із двох паралельних. Поводите мишкою 

й ви побачите, як за курсором переміщається копія обраної лінії. Змістіть 

копію лінії вліво й у вікні параметрів задайте відстань зсуву, рівну 5 мм 

так, як показано на рисунку праворуч. 
 

 
Рисунок 6.24 – Створення внутрішнього контуру 

 

За допомогою інструмента ескізу Sketch Fillet округліть радіусом 10 

побудовану лінію й контурну еквідистанту 

Зітріть залишки від округлення старого контуру й ваш ескіз прийме 

вид, показаний на рис. 6.25. 
 

 
Рисунок 6.25 – Створення округлення 10 мм 

 

Методом, абсолютно аналогічним описаному вище будуємо подібний 

ескіз із округленнями для другої малої бобишки діаметром 20 мм. 

Тепер треба виконати округлення контуру в районі великої бобишки. 

За допомогою інструмента Sketch Fillet цього зробити не вдасться через 

наявність додаткових ліній довжиною менше радіуса округлення. Тому 

застосуємо альтернативний спосіб: 
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Нарисуйте окружність діаметром 20 мм і задайте їй взаємозв’язок 

Tangent із прямою лінією й з дугою окружністю навколо великої бобишки. 

На другій стороні зробіть те ж саме. Зітріть непотрібні залишки 

додаткових ліній і ескіз прийме вид такий, як показано на рисунку 

(рис. 6.26). 
 

 
Рисунок 6.26 – Створення додаткових округлень 20 мм 

 

Натисніть на кнопку Extruded Cut і задавши граничні умови Blind і 

вказавши відстань 5 мм (H7), витягніть отриманий контур. 

Деталь прийме вигляд, зображений на рис. 6.27. 
 

 
Рисунок 6.27 – Загальний вигляд основи після додаткових вирізів 

 

Додавання округлень 

Виберіть внутрішню грань порожнини вирізу. 
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Натисніть на кнопку Fillet і вкажіть параметри Constant Radius і 

Radius = 8 мм. 

Виберіть внутрішню кромку порожнини вирізу, як показано на 

рисунку. При виборі частини кромки (пряма частина з боків від виносної 

лінії) автоматично вибирається вся інша кромка. 

Використовуючи інструмент Fillet округліть кромку на 2 мм 

(рис. 6.28). 
 

 
Рисунок 6.28 – Округлення внутрішньої порожнини 

 

Виберіть верхню грань великої бобишки діаметром 40 мм. 

Натисніть кнопку Sketch і створіть на обраній грані новий ескіз. 

Побудуйте окружність на торці бобишки. Задайте діаметр, рівний 

2,5 мм. 

Використовуючи інструмент Add Relation додайте взаємозв’язок 

Vertical між центром окружності й початковою точкою. 

Задайте розмір від початкової точки до центра окружності рівний 

14,5 мм. 

На панелі Sketch Commands натисніть кнопку Circular Sketch 

Pattern. Відкриється діалогове вікно Circular Pattern. 

Виберіть тільки що побудовану окружність так, щоб вона з’явилася у 

вікні Entities to Pattern. 

Задайте параметр Number рівним 6 і всі інші параметри так, як 

показано на рисунку. Червоними кольорами на вашому ескізі повинні бути 

побудовані ще 5 окружностей, розташованих на одному радіусі з вихідної 

точки. Після того, як всі параметри уведені, натисніть кнопку OK 

(рис. 6.29). 
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Рисунок 6.29 – Створення кругового масиву 

 

Натисніть на кнопку Extruded Cut і зробіть витягнуті отвори на 

розмір 5 мм (H8). 

Виберіть кнопку Chamfer. 

По черзі вказуючи лівою кнопкою миші на зовнішні кромки отворів 

доможіться появи всіх кромок у полі списку об’єктів діалогового вікна 

Chamfer Parameters. Укажіть відстань рівну 0,5 мм і кут 45 градусів і 

натисніть OK (рис. 6.30). 
 

 
Рисунок 6.30 – Створення фаски на отворах кругового масиву 
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Дзеркальне відображення половини деталі 

Виберіть задню площину деталі (у графічному екрані звернена до 

вас). 

Виберіть пункт меню Insert >> Pattern/Mirror >> Mirror. 

У діалоговому вікні, що відкрилося, Mirror натисніть кнопку OK. 

Деталь прийме повністю закінчений вид, показаний на рис. 6.31. 
 

 
Рисунок 6.31 – Загальний вигляд моделі після віддзеркалення 

 

Практична робота 6 

Створення деталі типу «Люлька» 

 

Завдання: Відповідно до виданого варіанту (Таблиця 6.1) виконати 

побудову деталі (рис. 6.31) в SolidWorks. 
 

Таблиця 6.1 – Варіанти завдань з поясненнями 

Варіант H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 

1 14 5 4 9 25 10 11 10 

2 14 5 5 10 30 11 11 15 

3 15 5 5 11 30 12 12 15 
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Закінчення табл. 6.1 
Варіант H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 

4 15 5 5 12 30 13 12 15 

5 16 6 6 13 35 14 13 20 

6 16 6 6 14 35 15 13 20 

7 17 6 6 15 35 16 14 20 

8 17 6 7 16 40 17 14 25 

9 18 7 7 17 40 18 15 25 

10 18 7 7 18 40 19 15 25 

11 19 7 8 19 45 20 16 30 

12 19 7 8 20 45 21 16 30 

13 20 8 8 21 45 22 17 30 

14 20 8 9 22 50 23 17 40 

15 21 8 9 23 50 24 18 40 

16 21 8 9 24 50 25 18 40 

H1 – Товщина основи деталі; 

Н2 – Висота витягування для малих бобишек (діаметром 20 мм); 

Н3 – Глибина вирізів під малими бобишками; 

Н4 – Висота нижньої сходинки великої бобишки; 

Н5 – Висота верхньої сходинки великої бобишки; 

Н6 – Глибина вирізу діаметром 25 мм у великій бобишці; 

Н7 – Глибина витягування складного внутрішнього контуру; 

Н8 – Глибина витягування для отворів кругового масиву. 
 

Лабораторна робота 7 

Побудова моделі деталі за перерізами 

 

Мета: Створення твердотільного елемента шляхом з’єднання профілів 

елемента за перетинами. 

Створення площин 

Елемент за перерізами – це основа, бобишка або виріз, створений 

шляхом з’єднання декількох поперечних перерізів або профілів [3]. 

Для створення нової деталі натисніть кнопку New на панелі 

інструментів або виберіть File >> New. З’явиться діалогове вікно New 

Solid Works Document. 

Відкрийте вкладку і виберіть значок Part. 

Натисніть ОK. З’явиться вікно нової деталі. 

Натисніть правою кнопкою миші на площину Front у 

FeatureManager і виберіть пункт Show у контекстному меню. Для 

полегшення відображення площин виберіть View Orientation >> Isometric 

(рис. 7.1). 
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Рисунок 7.1 – Вибір простору орієнтації 

 

Увійдіть у пункт меню Insert >> Reference Geometry >> Plane. 

З’явиться вікно (рис. 7.2). 
 

 
Рисунок 7.2 – Створення додаткової площини 

 

У діалоговому вікні, що з’явилося, установіть Distance рівне своєму 

варіанту й натисніть OK. Нова площина створюється перед передньої – 

Plane 4. Виберіть Plane 4 і повторите дії, створивши Plane 5. 

Можна створити площини копіюванням. Для цього виділите Plane 5 і 

втримуючи кнопку Ctrl на клавіатурі потягніть площину за кромку, 

створиться Plane 6. Щоб змінити відстань до Plane 6 двічі натисніть на неї, 

змініть розмір відповідно до вашого варіанта й натисніть на кнопку 

перебудувати. Збережіть деталь і натисніть кнопку Save. 
 

 
Рисунок 7.3 – Додаткові площини 
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Побудова ескізів профілів 

Натисніть на передню площину в FeatureManager або виберіть її в 

графічній області. 

Відкрийте новий ескіз і нарисуйте в цій площині окружність з 

розміром 27 мм. 

Вийдіть з ескізу (натисніть на кнопку або олівець у правому 

верхньому куті графічної області). 

Виберіть Plane 4 і відкрийте новий ескіз, у меню View Orientation 

укажіть Normal To. Нарисуйте окружність із початкової точки, поставте 

діаметр 24 мм. Хоча здається, що окружність рисується усередині 

попередньої окружності, насправді це не так, переконатися в цьому можна 

коли ви вийдете з ескізу й виберете View Orientation >> Isometric. 

Виберіть Plane 5 і відкрийте новий ескіз, де створіть прямокутник зі 

сторонами 40 і 12 мм. Виконайте прив’язку відносно центру (рис. 7.4). 

Закрийте ескіз. 
 

 
Рисунок 7.4 – Створення прямокутного ескізу 

 

Відкрийте ескіз на Plane 6 і побудуйте прямокутник зі сторонами 44 і 

6 мм (рис. 7.5). 

 
Рисунок 7.5 – Побудовані ескізи в ізометрії 
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Створення елемента за перерізами 

Натисніть кнопку Lofted Boss/Base  на панелі Features або 

виберіть пункт меню Insert >> Boss/Base >> Lofted Boss/Base. 

У графічній області вкажіть всі ескізи, натискаючи на ті місця в 

ескізах і в тій послідовності, як ви хочете їх з’єднати. Назви ескізів 

відобразяться у вікні Profiles. Якщо ви з’єднали ескізи не в тій 

послідовності як треба, то можна скористатися кнопками зі стрілками 

Move Up і Move Down, на поточному зображенні показується, як 

з’єднуються профілі. Якщо на поточному зображенні видно, що 

з’єднуються не ті точки, то натисніть праву кнопку миші в графічній 

області й виберіть Clear Selections і повторіть вибір заново. Натисніть ОK 

для створення елемента (рис. 7.6). 
 

 
Рисунок 7.6 – Створення моделі за перерізами 

 

Створіть витягнуту бобишку, що знаходиться на передній площині 

(рис. 7.7) та побудуйте на ній окружність діаметром 20 мм. 
 

 
Рисунок 7.7 – Створення витягнутої бобишки 
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Округлення граней 

Округлимо деякі грані, використовуючи округлення постійного 

радіусу. 

Виберіть елемент Fillet на панелі інструментів Features. У вікні 

PropertyManager виставте для параметра радіусу 2 мм (рис. 7.8).  

Виберіть передню і задню грані заглушки. Натисніть на кнопку ОK. 

Збережіть деталь. 
 

 
Рисунок 7.8 – Створення округлення 

 

Практична робота 7 

Створення деталі типу «Молоток» 

Завдання: Відповідно до виданого варіанту (Таблиця 7.1) виконати 

побудову деталі (рис. 7.9) в SolidWorks. 
 

Таблиця 7.1 – Варіанти завдань з поясненнями 

Варіант L1 L2 L3 L4 A1 A2 D1 A3 A4 

1 20 20 20 180 42 42 32 132 3 

2 21 21 21 181 44 44 34 134 3 

3 22 22 22 182 46 46 36 136 3 

4 23 23 23 183 48 48 38 138 3 

5 24 24 24 184 50 50 40 140 3 

6 25 25 25 185 52 52 42 142 4 

7 26 26 26 186 54 54 44 144 4 

8 27 27 27 187 56 56 46 146 4 

9 28 28 28 188 58 58 48 148 4 

10 29 29 29 189 60 60 50 150 4 
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Закінчення таблиці 7.1 
Варіант L1 L2 L3 L4 A1 A2 D1 A3 A4 

11 30 30 30 190 62 62 52 152 5 

12 31 31 31 191 64 64 54 154 5 

13 32 32 32 192 66 66 56 156 5 

14 33 33 33 193 68 68 58 158 5 

15 34 34 34 194 70 70 60 160 5 

16 35 35 35 195 72 72 62 162 5 

 

L1 – відстань від площини "Front" до "Plane 1". 

L2 – відстань від "Plane 1" до "Plane 2". 

L3 – відстань від "Plane 2" до "Plane 3" 

L4 – відстань від площини "Front" до "Plane 4" (реверс включений). 

A1 – сторона квадрата перерізу. 

A2 – сторона квадрата перерізу. 

D1 – діаметр окружності перерізу. 

A3 – сторона прямокутника перерізу. 

A4 – сторона прямокутника перерізу. 
 

 
 

 
 

 

  
Рисунок 7.8 – Основні розміри моделі деталі «Молоток» 
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Лабораторна робота 8 

Побудова моделі поршня 
 

Мета: Створення 3D-моделі поршня за допомогою кругового 

витягування. 
 

Побудова геометричної моделі поршня будемо проводити в наступній 

послідовності [4]. 

Створіть нову деталь SolidWorks і на площині Front відкрийте новий 

ескіз. 

Побудуйте на обраної площині ескіз за своїми розмірами або за 

розмірами, показаним на рис. 8.1. Намагайтеся, щоб ескіз був повністю 

визначений, тобто всі лінії ескізу мали чорний колір. 

 

 
Рисунок 8.1 – Ескіз основи поршня 

 

Через ліву вертикальну лінію довжиною 5 мм проведіть осьову лінію 

(на рис. 8.1 вона показана штрихпунктирной лінією). 

Далі не виходячи з режиму побудови ескізу, активуйте панель 

натисканням на кнопку Features і викликайте команду Revolved Boss/Base 

з панелі інструментів Features або з головного меню Insert >> Boss/Base 

>> Revolved Boss/Base. Відкриється діалогове вікно Revolve (рис. 8.2), в 
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якому вже будуть задані всі необхідні параметри, так як осьова лінія одна і 

програма її приймає за замовчуванням. Також за замовчуванням програма 

повертає ескіз на 360 градусів. Для прийняття команди натисніть кнопку 

OK. У результаті модель набуває циліндричної форми. 
 

 
Рисунок 8.2 – Застосування команди Revolve 

 

Сформуємо матеріал для бобишек поршня. Для цього клацніть мишею 

в FeatureManager на площину Front і потім на цій площині відкрийте 

новий ескіз. Щоб повернути ескіз площиною паралельно екрану натисніть 

на кнопку  – Normal To в панелі інструментів Standard Views. 

Потім побудуйте ескіз, показаний на рис. 8.3. Оскільки поршень має 

дві бобишки, то дзеркально відобразимо створений контур. Для цього 

нарисуйте осьову лінію по центру поршня і виберіть команду  – Mirror 

Entities об’єкти з панелі інструментів Sketch або з головного меню Tools 

>> Sketch Tools >> Mirror. Відкриється діалогове вікно Mirror (рис. 8.3). 

У цьому діалоговому вікні клацніть в області Entities to mirror 

(Об’єкти для віддзеркалення) для дзеркального відображення і потім 

виберіть елементи в ескізі для відображення (контур бобишки). Потім 

клацніть в поле Mirror about (Дзеркально відносно) і вкажіть вертикальну 

осьову лінію (на рис. 8.3., Line1). Для прийняття команди натисніть кнопку 

OK. 

Тепер через дві нижні горизонтальні лінії проведіть ще одну осьову 

лінію. Ескіз готовий до витягування. 
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Рисунок 8.3 – Ескіз для формування бобишки поршня та дзеркальне відображення 

 

Бобишки сформуємо поворотом контуру побудованого ескізу навколо 

осьової лінії. Для цього знову скористайтеся інструментом Revolved 

Boss/Base (рис. 8.4). Як осьової лінії з двох осьових ліній виберіть 

горизонтальну (на рис. 8.4, Line7). Для прийняття команди натисніть 

кнопку OK. 
 

 
Рисунок 8.4 – Поворот контуру ескізу бобишек поршня 
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Виконаємо отвори для поршневого пальця, які повинні пройти крізь 

бобишки. Для цього клацніть мишею в FeatureManager на площину Right 

і потім на цій площині відкрийте новий ескіз. Оскільки в даний момент 

перебуває в режимі відображення  Shaded With Edges (Зафарбувати з 

крайками), то внутрішні частини моделі не видно. Для відображення 

внутрішніх частин виберіть команду  Wireframe (Каркасне 

представлення всіх крайок моделі) в панелі інструментів View, або в 

головному меню View >> Display >> Wireframe. Потім побудуйте ескіз 

окружності всередині бобишки так, як показано на рис. 8.5 і викличте 

команду Extruded Cut з панелі інструментів Features або з головного 

меню Insert >> Cut >> Extruded Cut.  
 

 
Рисунок 8.5 – Ескіз окружності отвори під поршневий палець 

 

У PropertyManager відкриється діалогове вікно Cut-Extrude. У 

якості ескізу програма приймає ескіз отвори, так як виклик команди 

відбувався з режиму побудови ескізу. Щоб отвір було прорізано наскрізь, 

необхідно у вкладці Direction 1 у вікні End Condition встановити значення 

Through All. Цю ж умова потрібно дотримати і для протилежного 

напрямку, для чого необхідно встановити прапорець у вкладці Direction 2 і 

для граничного умови також встановити значення Through All. 

Після завдання всіх параметрів натисніть кнопку OK. Можна також 

переключити модель у вигляд відображення Shaded With Edges. Ця 

кнопка розташована в панелі інструментів Вид або в головному меню View 

>> Display >> Shaded With Edges. 

Наступний елемент поршня – отвори для стікання масла в канавці під 

маслоз’ємне кільце – виконується наступним чином: спочатку формується 



 

 82 

один отвір, а потім відбувається його копіювання для створення декількох 

екземплярів. 

На площині Front створіть ескіз і намалюйте коло так, як показано на 

рис. 8.6. Після цього зробіть витягування отвору з параметром Through All 

в одному напрямку. В результаті має вийти один отвір. 
 

 
Рисунок 8.6 – Ескіз отвори для зливу масла 

 

Щоб створити кілька отворів, розташованих по колу, необхідно 

створити вісь, навколо якої вони будуть розташовуватися. Вставка осі 

здійснюється за допомогою команди  Axis з панелі інструментів 

Reference Geometry, або з головного меню Insert >> Reference Geometry 

>> Axis. У PropertyManager відкриється діалогове вікно Axis (рис. 8.7), в 

якому потрібно вибрати будь-яку циліндричну грань поршня (наприклад, 

Face <1>). Після вибору межі натисніть кнопку OK. 
 

 
Рисунок 8.7 – Вставка вісі 
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Для створення декількох отворів скористаємося інструментом 

Circular Pattern з панелі інструментів Features, або з головного меню 

Insert >> Pattern/Mirror >> Circular Pattern. Відкриється діалогове вікно 

Circular Pattern, показане на рис. 8.8. У вкладці CirPattern1 в області 

Pattern Axis (Масив осі) необхідно мишею вказати щойно збудовану вісь 

Axis1. Потім клацніть в графічній області FeatureManager і виберіть 

елемент отвір (Cut-Extrude2). Задайте кількість елементів, наприклад, 

рівним 10, в параметрі  Number of Instances (Кількість примірників), з 

рівною відстанню між отворами, для чого встановіть прапорець у 

параметра Equal Spacing (Рівний крок). Після завдання всіх параметрів 

натисніть кнопку OK. В результаті вийде 10 отворів однакового діаметра з 

рівномірним розташуванням по колу. 
 

 
Рисунок 8.8 – Створення кругового масиву отворів 

 

Після всіх зроблених побудов FeatureManager змінило свій вигляд 

(рис. 8.9): в ньому з’явилися нові елементи. Кожен елемент відповідає за 

свої побудови. Якщо клацнути мишею по елементу FeatureManager, то в 

графічній області подсветится відповідний йому елемент. Щоб змінити 

параметри елемента, клацніть по ньому правою кнопкою миші і в 

контекстному меню виберіть Edit Feature, чи Edit Sketch, якщо потрібно 

змінити ескіз, на якому побудований цей елемент. 
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Рисунок 8.9 – Змінений FeatureManager 

 

Поршень готовий. Залишилося зберегти деталь. Для цього натисніть 

кнопку Save в панелі інструментів Standard або в головному меню File >> 

Save. У діалоговому вікні введіть ім’я файлу, наприклад, Поршень, і 

натисніть кнопку OK. 
 

Практична робота 8 

Створення деталі типу «Масив» 

Завдання: Відповідно до виданого варіанту (Таблиця 8.1) виконати 

побудову деталі в SolidWorks без вказання розмірів. 
 

Таблиця 8.1 – Моделі для практичної роботи 

№ Модель, мм № Модель, мм 

1 

 

2 

 
3 

 

4 
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Закінчення табл. 8.1 

№ Модель, мм № Модель, мм 

5 

 

6 

 
7 

 

8 

 

9 

 

10 

 
11 

 

12 

 

13 

 

14 

 
15 

 

16 
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