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Кіріспе 

AutoCAD компьютерлік жүйесі автоматтандырылған жобалау мен сызу 

үшін арналған.  Жүйені ойдағыдай қолдану үшін  компьютерде жұмыс істеу 

дағдыларын игеру, сызбаларды орындау ережелерін білу және AutoCAD 

жүйесінде жұмыс істеу негіздерін  оқу қажет.  

Оқу құралында  AutoCAD 2009 жүйесінде екі өлшемді сызбаларды жасау 

тәсілдері қарастырылады. Мұнда орыс тіліндегі нұсқасы мен қатар ағылшын 

тіліндегі нұсқасында жұмыс істеу көрсетілген, сол кезде диалог терезелері 

және контекстілік менюлері орыс тіліндегі нұсқасы үшін берілген. 

Оқу құралында командаларды сипаттаған кезде келесі ережелер 

қолданылды.  Алдымен  команданың ағылшын атауы қысқартылмаған түрде 

курсив шрифтімен беріледі, содан кейін жақшада команданың орыс тіліндегі  

атауы келтіріледі. Тап осы тәртіпте экранға шығатын мәлімдемелер, кілттік 

сөздер және кез келген мәтіндік жолдар беріледі. Командалардың ұзын 

сұраныстары бөлек қайырма түрінде келтіріледі. 

Орыс тіліндегі нұсқада командалардың алдына төменгі сызықша қойып 

ағылшын тілде беруге болатынын айту керек (мысалы, отрезок орнына _line). 

Командалық жолда командалар мен оның сұраныстарына жауапты кіші 

және бас әріптермен де беруге болады. 

Сұраныс берген жағдайда жүйе тік бұрышты жақшада әртүрлі 

жауаптарды (опцияларды) ұсынады. Сол кезде бірден  <Enter> пернесін басса, 

жүйе бұрышты жақшада келтірілген үндеместіктен қабылданатын опцияны 

орындайды. Опцияны таңдау үшін оны толық жазбай, тек ғана опция 

атауындағы бас әріптерді енгізген жеткілікті. Мысалы, егер төмендегі 

сұраныста 

Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>:  

(Базовая точка или [Перемещение/реЖим] <Перемещение>:)  

mOde (реЖим) опциясын таңдау керек болса, онда ағылшын тіліндегі нұсқада 

o ағылшын әрпін, ал орыс тіліндегі нұсқада ж әрпін енгізуге болады. 

Лента және меню сияқты интерфейс элементтері үшін жазуларды 

қысқарту мақсатында нұсқамалар қолданылады, мысалы, «…лентадан 

View→Palettes→Tool Palettes (Вид→Палитры→Инструментальные палит-ры) 

командасын енгізіңіз» жазуы алдымен лентаның View (Вид) бөлігін, содан 

кейін Palettes (Палитры) командалар тобын таңдап,  Tool Palettes (Инстру-

ментальные палитры) командасын енгізу керек екенін білдіреді.  

 

1 AutoCAD 2009 бағдарламасының интерфейсі 

 

1.1 Бағдарламаны іске қосу  

 

AutoCAD 2009 бағдарламасын бірінші рет іске қосқанда  экранда New 

Features Workshop (Семинар по новым возможностям) терезесі ашылады (1.1-

суретті қараңыз). 
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Келесіде AutoCAD қосқанда осы терезе ашылмау үшін  айырып-

қосқышты No, don′t show me this again (Больше не предлагать) жазуына қою 

керек. OK батырмасын басқан соң экранда AutoCAD 2009 бағдарламасының 

жұмыс терезесі шығады (1.2-суретті қараңыз), ол командаларды енгізу, 

сызбаны орындау кезіндегі ақпаратты көрсету және т.б. функцияларды 

атқаратын бірнеше бөліктен тұрады. Кейбір құралдар бір бірін толықтырады, 

тіпті орнын баса тұрады. 

Бағдарлама интерфейсінің элементтерін қарастырайық. Бағдарламаның 

жұмыс терезесі орталығындағы аймақты графикалық экран немесе сызу 

аймағы деп  атайды, мұнда барлық тұрғызулар орындалады. Графикалық 

экранда тінтуірдің көрсеткіші крест түрін алады және жобалауда 

қолданылатын мына функцияларды атқарады: объектілерге байланыстыру, 

координаттарды және бағыттарды беру.  Графикалық  экраннан шыққанда 

тінтуір көрсеткіші әдеттегі түрін алады.  

Терезенің жоғары бөлігінде  команда батырмалары бар бірнеше 

бөліктерден тұратын лента орналасады. Лента алдыңғы нұсқалардағы 

менюдің орнын басып тұр. AutoCAD 2009  бағдарламасында алдыңғы 

нұсқаларда болған, классикалық режим деп аталатын режимге көшуге 

мүмкіндік бар екенін айту керек.  

Екі өлшемді объектілерді тұрғызуға арналған лента бөліктерін 

қарастырайық.  

1. Home (Главная) – мұнда сызбалармен жұмыс істеу кезінде 

қолданылатын негізгі құралдар жинақталған. Бұл бөлікте командалардың 

келесі топтары бар: 

а) Draw (Рисование) – графикалық қарапайымдыларды тұрғызуға, 

сызықтауға, тұйықталған элементтер аймақтарын жасауға және т.б. 

мүмкіндіктер береді; 

1.1 сурет 



6 
 

 

б) Modify (Редактирование) – мұнда объектілерді өзгертуге арналған 

құралдар бар:  масштабтау, ұзарту, айналдыру және т.б.; 

1.2 сурет 
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в) Layers (Слои) – қабаттармен жұмыс істеуге мүмкіндік береді; 

г) Annotation (Аннотация) – мұнда мәтіндер мен кестелерді  жасауға, 

өлшемдерді түсіруге арналған құралдар бар;  

д) Properties (Свойства) – объектілер қасиеттерін басқаруға мүмкіндік 

береді;  

е) Utilities (Утилиты) – мұнда айырбастау буферімен жұмыс істеу (бөліп 

шығару,  қиып алу, көшірмесін жасау) және масштабтау құралдары бар. 

2. Blocks & References (Блоки и ссылки) – бұл бөлікте блоктармен және  

байланыстармен жұмыс істеуге арналған командалардың топтары бар: 

а) Block (Блок) – блокты жасау, енгізу және редакциялау үшін; 

б) Attributes (Атрибуты) – блоктағы деректердің атрибуттарын жасау 

және редакциялау үшін; 

в) Reference (Ссылка) – байланыстарды басқару үшін; 

г) Import (Импорт) – басқа форматты файлдар импорты үшін; 

д) Data (Данные) – жаңғырмалы өрістермен, OLE объектілерімен, 

гиперсілтемелермен және басқа объектілермен жұмыс істеу үшін;  

е) Linking & Extraction (Связывание и извлечение) – байланыстармен 

жұмыс істеу үшін. 

3. Annotate (Аннотации) – бұл бөлікте құжаттамада текстілік жазуларды 

жасауға арналған командалар топтары жинақталған: 

а) Text (Текстовая) – мәтінмен жұмыс істеу үшін; 

б) Dimensions (Размеры) – өлшемдерді орнату үшін; 

в) Multileaders (Мультивыноски) – шығаруларды жасау және редак-

циялау үшін; 

г) Tables (Таблицы) – кестелермен жұмыс істеу үшін; 

д) Markup (Пометка) – бөліп шығару аймақтарын жасау үшін; 

е) Annotating Scaling (Масштабирование аннотаций) – аннотация 

масштабын өзгерту үшін. 

4. Tools (Сервис) – бұл бөлікте бағдарлама түрін өзгертуге, көмекші 

терезелерді экранға шығаруға, нақты мәселелер шешу мақсатында 

интерфейсті икемдеуге арналған  құралдар және VBA тілінде құрастырылатын 

макростармен жұмыс істеуге арналған қомандалар бар.  

5. View (Вид) – бұл бөлікте объектілердің экранда көрсетілуін басқаруға 

арналған командалар топтары бар: 

а) UCS (ПСК) – координат жүйелерін өзгерту және пайдаланушы 

координат жүйесін жасау үшін; 

б) Viewports (Видовые экраны) – көрініс экрандарын жасау және өзгерту 

үшін;  

в) Palettes (Палитры) – әртүрлі есептеулер орындайтын, объектілер 

қасиеттерін және т.б. басқаратын құрал-саймандар панельдерін жылдам қосу 

үшін; 

г) Window (Окно) – бірнеше ашылған файлдармен жұмыс істеу үшін. 

6. Output (Вывод) –  бұл бөлікте басып шығару алдында құжат 

параметрлерін орнату, алдын ала қарау, басып шығару, Интернетте 
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орналастыру және экспорт командалары бар.  

Кейбір объектілерді таңдаған кезде лентада қосымша бөліктер шығуы 

мүмкін. Мысалы, кесте енгізгенде лентада кестені редакциялауға арналған 

құралдары бар Table (Таблица) бөлігі орналасады.  

Бөлікті лентадан алып тастау үшін лента үстінен тінтуірдің оң жақ 

батырмасымен шырт еткізіп,  Tabs (Вкладки) менюінде алынатын бөлік атауы 

қасындағы жалаушаны алып тастау керек. Командалар тобын бөліктен алып 

тастау үшін сол бөлік үстінен тінтуірдің оң жақ батырмасымен шырт еткізіп,   

Panels (Панели) менюіне сәйкес топ атауы қасындағы жалаушаны алып тастау 

керек.  

Лента үстінде  батырмасымен белгіленген  Menu Browser (Обозреватель 

меню) орналасады. Онда AutoCAD  алдыңғы нұсқаларында лента орнына 

қолданылған  меню бөліктері және басқа элементтер бар. Жақында ашылған 

құжаттар тізімінде олардың ішіндегі кескіндер көрсетіледі.  

Menu Browser (Обозреватель меню) батырмасы қасында жылдам қосу 

панелі орналасады. Үндеместіктен онда жиі қолданылатын командалар 

батырмалары бар: QNew (БСоздать), Open (Открыть), Save (Сохранить), Plot 

(Печать), Undo (Отменить), Redo (Повторить). Қажетті командаларды жылдам 

қосу панеліне шығару үшін оның үстінен тінтуірдің оң жақ батырмасымен 

шырт еткізіп, Customize Quick Access Toolbars (Адаптация панели быстрого 

доступа) таңдау керек. Сонда Customize User Interface (Адаптация интерфейса 

пользователя) терезесі ашылады, оның негізгі бөлігінде AutoCAD 2009 

командаларының толық тізімі  келтірілген. Қажетті команда үстінен тінтуірдің 

сол жақ батырмасын басып тұрып, оны  панельге шығару керек, содан кейін 

тінтуір батырмасын жіберіп Customize User Interface (Адаптация интерфейса 

пользователя) терезесінде ОК басу керек. 

Графикалық экранның төменгі сол жақ бөлігінде пайдаланушы координат 

жүйесінің белгісі орналасады. Үндеместіктен WCS – World Coordinate System 

(МСК – мировая система координат) қолданылады, оның белгісі (0; 0; 0) 

координаталарымен берілген нүктеде орналасады.  

Терезенің ең төмен бөлігінде сызба көрсетілуін басқаратын батырмалары 

бар қалып-күй жолы орналасады.   

AutoCAD бағдарламасы пайдаланушыға жұмыс терезесі элементтерінің 

түстерін орнатуға мүмкіндік береді. Ол үшін келесіні орындау керек:  

1) Бағдарламаның сол жақ үстіңгі бұрышында орналасқан «А» әрпі бар 

батырманы басып, бағдарламаны басқару командалар менюін қосыңыз.  

2) Tools →Options (Сервис→Настройка) командасын таңдаңыз.   

3) Ашылған Options (Настройка) диалог терезесінде Display (Экран) 

бөлігін таңдаңыз. 

4) Window Elements (Элементы окна) аймағында Colors (Цвета) 

батырмасын басыңыз.  

5) Ашылған  Drawing Window Colors (Цветовая гамма окна чертежа)  

терезесінде (1.3-суретті қараңыз) Context (Контекст) тізімінен терезе түрін,   
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Interface element (Элемент интерфейса) тізімінен – элементті, төмен түсетін 

Color (Цвет) тізімінен - түсті таңдаңыз.  

6) Осы терезедегі Apply (Принять) батырмасын басып, қайта ашылған 

Options (Настройка) терезесінде өзгерістерді сақтау үшін Apply (Применить) 

батырмасын және диалог терезесінен шығу үшін OK басыңыз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағдарлама жұмыс терезесінің классикалық түріне көшу үшін  

батырмасына басып Tools→Workspaces→AutoCAD Classic (Сервис→ Рабочее 

пространство→Классический AutoCAD) командасын қосыңыз.  Сонда 

бағдарлама терезесі AutoCAD алғашқы нұсқалары түрінде көрсетіледі (1.4- 

суретті қараңыз). 

 

1.2 Меню және оның құрамы  

 

Үндеместіктен AutoCAD 2009 бағдарламасында меню қатары 

көрсетілмейді. Кез келген құралды қосу үшін лентаны немесе құрал-

саймандар панелін немесе  батырмасы қосатын менюді қолдануға болады.  

Бірақ AutoCAD бұрыңғы нұсқаларына үйренген пайдаланушылар үшін  меню 

қатарын қолданған ыңғайлы болып келеді, өйткені ол көп орын алмайды және 

жиі қолданылатын құралдарды жылдам қосуды  қанағаттандырады.  Меню 

қатарын көрсету үшін жылдам қосу панелі үстінен тінтуірдің оң жақ 

1.3 сурет  
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батырмасымен шырт еткізіп, ашылған контекстілік менюіндегі Show Menu Bar 

(Показать строку меню) жолын таңдау керек.   

Меню қатарындағы пункттерді қарастырайық:  

1) File (Файл) – мұнда файлдармен жұмыс істеу (ашу, сақтау, қайта 

орнына келтіру) және құжаттарды басып шығару командалары бар; 

2) Edit (Правка) – мұнда айырбастау буферімен жұмыс істеу (қиып алу, 

көшірмесін жасау, енгізу) және іздеу, бөліп шығару, алып тастау командалары 

бар;   

3) View (Вид) – мұнда объектілердің экранда көрсетілуін басқару 

командалары жинақталған, соның  ішінде Zoom (Зумирование), Pan (Панора-

мирование), сызбалар регенерациясын жасау командалары бар. Мұндағы 

Toolbars (Панели) командасын қосқанда Customize User Interface (Настройка 

интерфейса пользователя) диалог терезесі ашылады, оның көмегімен 

пайдаланушы өзінің менюін, құрал-саймандар панельдерін қалыптастыра 

алады; 

4)  Insert (Вставка) – мұндағы командалар сызба өрісіне басқа 

бағдарламаларда жасалған блоктар мен объектілерді және AutoCAD 

бағдарламасына әртүрлі файлдарды енгізуге мүмкіншілік береді;  

5)  Format (Формат) – мұндағы командалар сызу параметрлерін 

анықтайтын диалог терезелерін ашады. Rename (Переименовать) командасы 

қабаттар, блоктар және т.б. объектілердің атауларын өзгертуге арналған;  

6)  Tools (Сервис) – осы меню көмегімен бағдарламаның әртүрлі қалып-

күйлерін өзгертуге,  қосымша терезелер ашуға, сыртқы бағдарламалар қосуға,  

макростармен жұмыс істеуге болады.  

1.4 сурет  
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Менюдің Palettes (Палитры) бөлігінде бағдарлама палитралары 

жинақталған: Ribbon (Лента), Properties (Свойства), Layer (Слой), Tool Palettes 

QuickCalc (Быстрый кальк) және т.б. 

Менюдің  New UCS (Новая ПСК) бөлігінде пайдаланушы координат 

жүйелерін өзгертуге және жаңа координат жүйелерін орнатуға арналған 

командалары бар.   

Drafting Settings (Режимы рисования) бөлігі қажетті сызу режимдерін 

таңдауға мүмкіншілік береді, Options (Настройка) командасы бағдарлама 

параметрлерін орнататын диалог терезесін ашады;   

7) Draw (Рисование) менюіндегі командалар екі және үш өлшемді 

қарапайымдыларды жасауға арналған;  

8) Dimension (Размеры) менюі көмегімен сызбаға әртүрлі өлшемдер мен 

шығаруларды түсіруге болады;  

9) Modify (Редактирование) менюіндегі командалар объектілерді 

өзгертуге және түрлендіруге  арналған;  

10) Window (Окно) менюі көмегімен бірнеше құжат ашып, олардың 

терезелерін орналастыруға болады;  

11) Express менюінде қосымша командалар бар, соның ішінде  Express 

Tools FAQ (Наиболее часто задаваемые вопросы по Express Tools) бөлігінде 

жиі қойылатын сұрақтарға жауаптар жинақталған. 

 

1.3 Құрал-саймандар панельдері  

 

Құрал-саймандар панельдерінде сәйкес командаларды қосуға арналған 

пиктограммалар, яғни графикалық батырмалар топтары орналасады. Тінтуір 

көрсеткішін пиктограмма графикалық кескініне жақындатқанда экранда 

батырмамен қосылатын команданың қысқаша сипаттамасы шығады.  Мысал 

ретінде 1.5-суретте  Standard (Стандартная) құрал-саймандар панелі 

көрсетілген, онда тінтуір көрсеткіші Save (Сохранить) пиктограммасына 

жақындатылған. 

Құрал-саймандар панельдеріндегі көптеген пиктограммалар лентадағы 

және менюдегі командаларды қайталайды, сонда кез келген команданы қосу 

үшін пайдаланушы өзіне лайықты тәсілді таңдай алады.  

Кейбір пиктограммалардың төменгі оң жақ бұрышында кішкене қара 

нұсқамасы бар. Тінтуірдің сол жақ батырмасын оның үстінен басып тұрса, 

экранға қосымша элементтер менюі шығады.  1.6-суретте Standard 

(Стандартная) құрал-саймандар панелінде қосымша Zoom (Показать) менюі 

көрсетіліп тұр.  

Құрал-саймандар панельдері бекітілген (үндеместіктен солай көрсетіледі) 

және жылжыйтын болуы мүмкін. Жылжыйтын панель атауы тінтуір 

көрсеткішін оған жақындатқанда шығады. Оны жабу үшін оң жағындағы 

кресті бар батырманы басу керек.  Бекітілген панельді жылжыйтынға 

айналдыру үшін оны тінтуір көмегімен графикалық экран шетінен шамалы бір 

қашықтыққа жылжыту керек. 
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AutoCAD 2009 бағдарламасында барлығы 38 

құрал-саймандар панелі бар, үндеместіктен 8 жиі 

қолданылатын панель көрсетіледі. Құрал-саймандар 

панелін көрсету немесе жасыру үшін олардың кез 

келгені үстінен тінтуірдің оң жақ батырмасымен шырт 

еткізу керек. Экранға панельдер тізімі бар меню 

шығады, қажетті панельді тізімнен таңдау керек.  

Меню төменгі жағындағы Lock Location (Фиксировать 

положение) бөлігі көмегімен құрал-саймандар 

панельдердің орналасуын бекітуге болады.  

 

1.4 Құрал-саймандар палитрасы  

 

AutoCAD 2009 бағдарламасында лента мен 

құрал-саймандар панельдеріне қосымша Tool Palettes 

(Палитра инструментов) құрал-саймандар палитрасы 

көрсетіледі, ол сызбада жиі қолданылатын блоктар 

мен сызықтауларды жылдам орналастыруға арналған.  

Құрал-саймандар палитрасын шығару үшін  лентаның 

View → Palettes →Tool Palettes (Вид→Палитры→ 

Инструментальные палитры) қомандасын орындау 

керек немесе пернетақтадағы <Ctrl+3> батырмаларын 

басу керек.  Құрал батырмалары арналуына 

байланысты палитраның сәйкес бөліктерінде 

орналасады (1.7-суретті қараңыз).  

Үндеместіктен құрал-саймандар палитрасында 

келесі бөліктер бар: 

1.6 сурет  
 

1.5 сурет  
 

1.7 сурет  
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Modify (Редактировать)  – бөлік үстіңгі жағында редакциялауға арналған 

Erase (Стереть), Copy (Копировать), Mirror (Зеркальное отражение) және т.б. 

командалар, ал төменгі жағында күрделі объектілерді редакциялауға арналған  

Edit Hatch (Редактировать штриховку), Edit Polyline (Редактировать 

полилинию) және т.б. командалар батырмалары орналасқан; 

Draw (Чертить) – үстіңгі жағындағы батырмалар әртүрлі графикалық 

қарапайымдарды жасауға арналған: Line (Отрезок), Construction Line 

(Прямая), Polyline (Полилиния), Polygon (Многоугольник) және т.б.  Төменгі 

жағындағы батырмалар күрделі объектілерді, соның ішінде блоктарды, 

суреттерді және т.б. енгізуге арналған;  

Leaders (Выноски) – мұнда шығаруларды жасауға арналған батырмалар 

орналасқан;  

Command Tool Samples (Примеры инструментов работы с командами) – 

мұнда командалар енгізуді басқаратын құралдар бар;  

Tables (Таблицы) – мұнда кестелерді жасауға арналған құралдар бар; 

Hatches and Filles (Штриховка и заливка) – мұнда сызықтауды, құюды, 

өрнеуді жасауға арналған құралдар және олардың үлгілері бар;  

Structural (Несущие элементы) – мұнда стандарт құрылымдарды, мысалы 

әртүрлі қималармен арқалықтарды сызуға арналған құралдар бар;  

Civil (Коммуникации) – бөлікте әртүрлі белгілер үлгілері жинақталған 

(тыйымдар, хабарландырулар);  

Electrical (Электрическая сеть) – мұнда электртехникалық жабдықтарды 

кескіндеуге арналған белгілеулер жинақталған  (айыршықтар, сигнал беру 

лампалары және т.б.);  

Mechanical (Оборудование) – мұнда механикалық жабдықтарды кескін-

деуге арналған құралдар жинақталған  (бұрандамалар, сомындар және т.б.);  

Architectural (Архитектурные) – бөлікте есіктерді, терезелерді және құ-

рылыста қолданылатын басқа құрылымдарды сызуға арналған құралдар бар;  

Annotation (Аннотации) – мұнда сызбаларда қолданылатын түсіндірме 

белгілеулері жинақталған (нұсқамалар, ескертулер);  

Modeling (Моделирование) – бөлікте геометриялық объектілердің күрделі 

элементтері жинақталған (спиральдер, координат жүйелері және т.б.).  

Құрал-саймандар палитрасының  құрамын пайдаланушы өз қалауы 

бойынша орната алады. Палитраға қажетті бөліктерді шығару үшін оның бос 

жеріне тінтуірді оң жақ батырмасымен шырт еткізіп, контекстілік менюді 

шақыру керек.  Customize Palettes (Адаптация палитр) командасымен 

шығарылатын Customize (Адаптация) диалог терезесінде қажетті бөліктерді 

палитраға қосуға болады.  

 

1.5 Командалық жол 

 

Командалық жол бағдарлама графикалық экранынан төмен орналасады, 

ол командаларды пернетақтадан енгізуге мүмкіндік береді (1.8-суретті 

қараңыз).  Орындалатын команда, оның қосылу тәсіліне тәуелсіз командалық 
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жолда әрқашан көрсетіліп тұрады. Қосымша, мұнда команданың барлық 

параметрлері көрсетіледі.  Параметрлерін енгізіп, команданы орындауға 

немесе <Esc> пернесі көмегімен оны үзуге болады.  

 
Командалық жолда алдында енгізілген барлық командалар сақталып 

тұрады, оларды <F2> пернесі көмегімен ашылатын  және жабылатын арнаулы 

терезеден қарауға болады.   

 

1.6 Қалып-күй жолы  

 

Бағдарлама жұмыс аймағының ең төмен бөлігінде қалып-күй жолы 

орналасады (1.9-суретті қараңыз), ол курсордың ағымды координаталарын 

көрсетеді және онда сызу режимдерін қосу/сөндіру батырмалары бар. 

Батырма атауы тінтуір көрсеткіші үстінде орналасқанда шығады.   

 

Батырмалар арналуын 1.9-суретте көрсетілген тәртіпте қысқаша 

қарастырайық: 

 Snap Mode  (Шаговая привязка) – қадамдық байланыстыру режимін 

қосады/сөндіреді, оны пернетақтаның <F9> пернесі де орындайды;  

 Grid Display (Отображение сетки) – экранда торды қосады/сөндіреді, 

оған <F7> пернесі сәйкес келеді; 

 Ortho Mode (Режим «Орто») – ортогоналды режимін қосады/сөнді-

реді, режим қосылып тұрғанда курсор тек қана горизонталь және вертикаль 

бойымен қозғалады, оған <F8> пернесі сәйкес келеді;  

 Polar Tracking (Полярное отслеживание) – полярлық қадағалау режи-

мін қосады/сөндіреді, режим қосылып тұрғанда курсор берілген бұрышпен 

анықталатын бағытта ғана қозғалады.  Батырмаға <F10> пернесі сәйкес 

келеді;  

 Object Snap (Объектная привязка) – графикалық курсор орналасуын 

сызбадағы объектілер нүктелерін таңдап, анықтауға мүмкіндік береді, оны 

<F3> пернесі де орындайды;  

  Object Snap Tracking (Объектное отслеживание) – объектілік қадаға-

лау режимін қосады/сөндіреді, режим қосылып тұрғанда арнаулы уақытша 

1.8 сурет  
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сызықтар нақты сызуды қанағаттандырады.   Батырмаға <F11> пернесі сәйкес 

келеді;  

 Allow/Disallow Dynamic UCS (Разрешить/Запретить динамическую 

ПСК) – үш өлшемді объектілермен жұмыс істеуге арналған динамикалық 

координат жүйесі режимін қосады/сөндіреді;  

 Dynamic Input (Динамический ввод) – динамикалық енгізу режимін 

қосады/сөндіреді. Режим қосылып тұрғанда командалар мен олардың 

параметрлерін командалық жолда емес, курсор аймағында енгізуге болады;  

 Show/Hide Lineweight (Отображение линий в соответствии с весами) 

– сызықтарды қалыңдығына  сәйкес көрсету режимін қосады/сөндіреді;  

 Quick Properties (Быстрые свойства) – таңдалған объект қасиеттерін 

көрсететін  панельді қосады/сөндіреді;  

 Model or Paper space (Простанство модели или листа) – модель 

немесе парақ аймағына  көшуге арналған;  

 Quick View Layouts (Быстрый просмотр листов) – сызбаның барлық 

қабаттарын кіші өлшемді бөлек терезелерде бірден көрсетуге арналған;  

 Quick View Drawins (Быстрый просмотр чертежей) – сызбаларды 

қарау режимін қосады/сөндіреді;  

 Pan (Панорамирование) – сызбаны панорамалау (экранда қозғалту);  

 Zoom (Зумирование) – сызбаны зумирлеу (жақындату/алыстату);  

 SteeringWheel (Штурвал) – Wheel (Штурвал) құралын қосады;  

 ShowMotion (Аниматор движения) – Motion (Движение) құралын 

қосады;  

 Workspace switching (Переключение рабочих пространств) – жұмыс 

аймағын көрсету режимін таңдауға арналған контекстілік менюін қосады;  

 – құрал-саймандар панельдері мен терезелер орналасуын қамау 

батырмасы;  

 – сызу режимдерін қосу/сөндіру батырмаларының қалып-күй жолын-

да көрсетілуі, олар контекстілік меню арқылы орнатылады;  

 Clean Screen (Очистка экрана) – экранды тазартады, яғни батырманы 

басқанда барлық  құрал-саймандар панельдері  жойылады, сонда жұмыс 

аймағы үлкейтіледі.  
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1.7 Палитралар  

 

AutoCAD палитралары  –  қосымша 

функцияларды беретін бөлек терезелер. 

Мысал ретінде 1.10-суретте  Visual Styles 

(Визуальные стили) палитрасы көрсетілген.  

Палитралар бекітілген және жылжыйтын 

болуы мүмкін.  Жылжыйтын режимде палитра 

басында оның атауы және үш батырма 

орналасады.  Кресті бар жоғарғы батырма 

палитраны жабуға арналған.   Одан төмен 

нұсқамалары бар батырма палитра көрсетілуін 

қосады және сөндіреді, сонда палитра артық 

орын алмайды, бірақ кез келген уақытта 

қолдану мүмкіндігі бар.  Төменгі батырма 

менюді ашады, оның көмегімен палитраны 

жұмыс аймағының сол жақ немесе оң жақ 

шетінде бекітуге, бекітуді рұқсат ету/рұқсат 

етпеуге және т.б. орындауға болады.  

Палитраларды экранға шығару үшін 

лентаның →Tools→Palettes ( →Сервис→ 

Палитры) командасын қосыңыз.  

 

1.8 Пайдаланушы интерфейсін қалыптастыру  

 

AutoCAD жүйесінде интерфейсті нақты мәселелерге сәйкес икемдетуге 

мүмкіндік бар. Интерфейс элементтерін Customize User Interface (Настройка 

интерфейса пользователя) диалог терезесі көмегімен басқаруға болады (1.11-

суретті қараңыз).  

Осы терезені ашу үшін лентаның Customization (Адаптация) тобына 

кіретін Tools (Сервис) бөлігіндегі User Interface (Пользовательский 

интерфейс) батырмасын немесе менюдің Tools→Customize→ Interface (Сервис 

→ Адаптация → Интерфейс) командасын орындау керек. Лентаның кез келген 

бөлігінде немесе кез келген құрал-саймандар панелінде тінтуірді оң жақ 

батырмасымен шырт еткізіп, контекстілік менюдегі Customize (Адаптация) 

командасы көмегімен де терезені ашуға болады. Терезе Customize (Адаптация) 

бөлігінде ашылады, онда келесі төрт аймақ бар: 

Customizations in All CUI Files (Адаптации: Все файлы АПИ) – мұнда 

өзгертуге болатын интерфейс элементтері көрсетіледі, сонда интерфейстің 

барлық файлдарын немесе төмен түсетін тізімде таңдалған файлдарды 

өзгертуге болады;  

Command List (Список команд) – мұнда AutoCAD 2009 барлық 

командалары бар. Команда іздеуін тездету үшін тізімнен оның категориясын 

таңдауға болады;  

1.10 сурет  
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Preview (Предварительный просмотр) – таңдалған объект кескінін 

көрсетеді. Мұнда команда пиктограммасын өзгертуге болады. Ол үшін 

Command List (Список команд) немесе Customizations in All CUI Files 

(Адаптации: Все файлы АПИ) тізімінде команданы таңдап алып, Button Image 

(Значок кнопки) аймағында берілген батырмалардың біреуін таңдау керек. 

Батырма суретін жасауға да болады, ол үшін  Edit (Изменить) батырмасын 

басып, ашылған Button Editor (Редактор кнопок) терезесінде суретті салу 

керек; 

Properties (Свойства) – таңдалған объектілердің қасиеттерін өзгертуге 

арналған.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Сызба файлдарын орнату   

AutoCAD бағдарламасында жасалған сызбалар .dwg файлдарында 

сақталады. Сонда файлда сызба жөнінде толық ақпарат сақталады: өлшем 

бірліктері, сызу режимдері, стильдер және т.б. параметрлер.  Бағдарлама 

дамуына байланысты файл форматтары өзгеріп тұрады, сондықтан соңғы 

нұсқаларда жасалған сызбалар бұрынғы нұсқаларда ашылмайды.    

1.11 сурет 
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Жаңа файлды екі тәсілдің біреуімен жасауға болады:  

а) жұмыс бастау терезесін ашпай (үндеместіктен қолданылады);  

б) жұмыс бастау терезесінде параметрлерді беріп.  

Файлды бірінші тәсілмен жасау үшін келесіні орындау керек:  

1) Жылдам қосу панеліндегі QNew (БСоздать) батырмасын басыңыз 

немесе  менюдегі File→New (Файл →Создать) командасын қосыңыз. Экранда 

Select template (Выбор шаблона) терезесі ашылады, онда Template (Шаблон) 

каталогындағы  .dwt  файлдары, яғни сызба негізі ретінде қолданылатын 

дайын шаблондар бар. 

2)  Қажетті шаблонды таңдаңыз, сонда терезенің Preview (Образец) 

аймағында таңдалған шаблондағы объектілер көрсетіледі.   

3) Шаблонды таңдаған соң Open (Открыть) батырмасын басыңыз.  

4) Егер жаңа сызбада шаблон қол-

данбайтын болса, Open (Открыть) 

батырмасының оң жағындағы нұсқаманы 

басып, төмен түскен менюден (1.12-суретті 

қараңыз)  сызба өлшем бірліктерін таңдау 

керек (метрикалық немесе британдық). Егер 

менюден Open (Открыть) таңдалса, файл белгіленіп тұрған шаблон негізінде 

жасалады.  

Жаңа файл жасағанда жұмыс бастау терезесі ашылу үшін STARTUP 

жүйелік айнымалысына 1 мәнін беру керек. Ол үшін келесіні орындау керек:  

1) Командалар жолына айнымалы атауын енгізіп, <Enter> немесе <Про-

бел> пернесін басыңыз. Сонда сұраныс шығады:  

Enter new value for STARTUP <0>:  

(Новое значение STARTUP <0>:) 

2) 1 мәнін енгізіп, <Enter> немесе <Пробел> пернесін басыңыз.  

3) Жылдам қосу панеліндегі  New (Новый) батырмасын басыңыз немесе 

менюдегі File→QNew (Файл→БСоздать) командасын қосыңыз. Сонда экранда 

Create New Drawing (Создание нового чертежа) терезесі ашылады (1.13-

суретті қараңыз).  

Терезенің негізгі элементтерін қарастырайық:  

а) бірінші батырма – Open a Drawing (Открытие чертежа), ол белсенді 

емес болып тұр. AutoCAD бағдарламасынан шығып, оны қайта қосыңыз. Енді 

жылдам қосу панеліндегі  New (Новый) батырмасын басқанда немесе 

менюдегі File→QNew (Файл→БСоздать) командасын қосқанда Startup (Нача-

ло работы) терезесі ашылады, онда Open a Drawing (Открытие чертежа) 

батырмасы белсенді болады (1.14-суретті қараңыз). Батырманы басқанда 

терезе ішінде Select a File (Выберите файл) аймағы көрсетіледі, одан қажетті 

файлды ашуға болады. Егер қажетті файл аймақта болмаса, оны Browse 

(Обзор) батырмасы көмегімен табуға болады; 

б) екінші батырма (1.13-суретте басылып тұр) – Start from Scratch 

(Простейший шаблон), оның көмегімен сызба шаблонсыз жасалады;  
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в) үшінші батырма – Use a Template (По шаблону), оның көмегімен 

шаблонды таңдауға немесе шаблоннан бас тартуға болады;  

г) төртінші батырма – Use a Wizard (Вызов мастера), ол жаңа сызба 

параметрлерін орнатуға арналған сызба жасау меңгергішін шақырады. 

Меңгергіш екі режимде жұмыс істей алады: Quick Setup (Быстрая подготовка) 

және Advanced Setup (Детальная подготовка).   

Жаңа сызбаны Advanced Setup (Детальная подготовка) режимінде 

жасайық:  

1) Startup (Начало работы) терезесінде Use a Wizard (Вызов мастера) 

батырмасын басып және Select a Wizard (Выберите мастер) аймағында 

Advanced Setup (Детальная подготовка) таңдап, OK батырмасын басамыз.  

2) Меңгергіштің бірінші терезесінде  (1.15-суретті қараңыз) өлшем 

бірліктерін және төмен түсетін тізімнен мәндер нақтылығын (үтірден кейін 

қойылатын белгілер санын) таңдап, Next (Далее) батырмасын басамыз.  
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3) Келесі терезеде бұрыштар өлшем бірлігін және нақтылығын таңдап, 

Next (Далее) батырмасын басамыз.  

4) Нөлдік бұрышының бағытын таңдаймыз, мұнда East (Восток), North 

(Север), West (Запад), South (Юг) бағыттарын таңдауға немесе бастапқы 

бұрыштың мәнін беруге болады. Сол кезде бұрыш East (Восток) бағытынан 

есептеледі. Таңдаудан кейін  Next (Далее) батырмасын басамыз.  

5) Енді бұрыш есептеу бағытын береміз: сағат тілі жүрісіне қарсы немесе 

оған бағыттас, содан кейін Next (Далее) батырмасын басамыз.   

6) Соңғы терезеде сызба жасалатын аймақтың өлшемі орнатылады. 

Қажетті параметлерді орнатып, Finish (Готово) батырмасын басамыз.   

 

1.10 Сызбаны сақтау және жұмысты аяқтау  

 

Құжатты сақтау үшін жылдам қосу панеліндегі немесе Standard 

(Стандартная) панеліндегі  Save (Сохранить) батырмасын басу керек немесе  

менюдегі File→Save (Файл→Сохранить) командасын орындау керек. Экранда 

Save Drawing As (Сохранение чертежа) диалог терезесі ашылады, онда сақтау 

каталогын, файл атауын және оның түрін (.dwg немесе AutoCAD 

бағдарламасынан басқа бағдарламаларда ашылатын  .dxf  түрін) таңдауға 

болады. Сонда сызбаны  AutoCAD бұрыңғы нұсқаларында да сақтауға 

болады.  

Файлды басқа атаумен сақтау үшін бағдарлама терезесінің жоғарғы сол 

жақ  бұрышында орналасқан  батырмасын басып, менюдегі File→Save As 

(Файл→Сохранить как) командасын орындаңыз.  

Файлды жабу үшін  батырмасын басып, менюдегі File→Close 

(Файл→Закрыть) командасын орындаңыз немесе сызбаның жоғарғы оң 

жағында орналасқан кресті бар батырманы басыңыз.  Бағдарлама жұмысын 

аяқтау үшін пернетақтадағы <Ctrl+Q> пернелерін басыңыз немесе  

батырмасын басып, менюдегі File→Exit (Файл→Выход) командасын 

орындаңыз. Бағдарлама терезесінің жоғарғы оң жағында орналасқан кресті 

бар батырманы басып та жұмысты аяқтауға болады.  

 

1.11 AutoCAD анықтамалық жүйесімен жұмыс істеу 

 

AutoCAD анықтамалық жүйесінде бағдарламамен жұмыс істеу бойынша 

барлық ақпарат келтірілген.  Анықтама алудың келесі тәсілдері бар: 

1) Ақпаратты бағдарлама анықтамалық жүйесінде іздеу. Анықтамалық 

жүйені қосу үшін Windows жүйесінде анықтамаларды ашуға арналған <F1> 

пернесін басу керек немесе  батырмасын басып, менюден Help→ Help 

(Справка→Справка) командасын орындау керек. Анықтама бөлек терезеде 

ашылады, сонда сызбамен де, анықтамамен де біржолы жұмыс істеуге болады.  

Анықтама терезесіндегі сол жақ бөлігі қажетті анықтама іздеу үшін, оң жақ 

бөлігі – таңдалған ақпаратты көрсету үшін арналған. 
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Терезенің жоғарғы жағында құрал-саймандар панелі бар, онда стандарт 

батырмалар орналасқан: Hide (Скрыть),  Back (Назад), Forward (Вперед), 

Home (Домой), Print (Печать), Options (Настройка). 

Ақпарат іздеу аймағында үш бөлік бар: 

Contents (Содержание) – мұнда анықтама мазмұны стандарт, яғни 

каталогтар бұтақтары түрінде көрсетіледі, пайдаланушы  қажетті ақпаратты 

өзі іздейді; 

Index (Указатель) – мұнда ақпаратты арнаулы өріске енгізілетін кілттік 

сөздер бойынша іздеуге болады; 

Search (Поиск) – мұнда сұраныс бойынша ақпаратты іздеуге болады, ол 

үшін сұрақты қойып,  <Enter>  пернесін немесе Search (Поиск) батырмасын 

басу керек.  

2) Қосымша  ресурстар. AutoCAD  пайдаланушыларының Интернет 

арқылы техникалық көмек алуға мүмкіншілігі бар.  Қосымша AutoCAD 

бағдарлама туралы ақпарат алу үшін Help (Справка) менюінде Autodesk 

фирмасының сайттарына сілтеушілер бар.  

3) Ақпарат орталығы. Бағдарлама басының оң жағында орналасқан 

енгізу өрісі мен батырмалар InfoCenter (Инфоцентр) ақпарат орталығына 

қатысты. Сұрақты өріске енгізгенде жауабы анықтама ішінде және жәрдем 

қызметі көмегімен ізделінеді. Ақпарат орталығы аймағының антенна кескіні 

бар Communication Center (Коммуникационный центр) батырмасы 

пайдаланушыға Autodesk фирмасының бағдарламалары жөнінде ақпарат 

береді.  
 

2 Қарапайым графикалық объектілерді жасау. Нақты сызуды 

қанағаттандыратын тәсілдер 

 

Кез келген сызба көптеген қарапайым объектілерден тұрады – 

кесінділерден, көпбұрыштардан, шеңберлерден және т.б. Осындай объектілер 

AutoCAD жүйесінде примитивтер (қарапайымдылар) деп аталады. Осы оқу 

құралы объектілерді екі өлшемді сызбаларда (жазықтықта) жасауға арналған, 

сондықтан мұнда тек қана екі өлшемді қарапайымдылар қарастырылады.   

Кез келген қарапайымды жасау үшін келесі тәсілдерді қолдануға болады. 

Ең оңайы – Home (Главная) бөлігінің Draw (Рисование) тобындағы немесе 

Draw (Рисование) құрал-саймандар панеліндегі (2.1-суретті қараңыз) 

батырмаларды басу.   

 
Қарапайымдыларды Tool Palettes (Палитра инструментов) палитрасының 

Draw (Рисование) бөлігінің батырмаларын да басып жасауға болады.  

Лентада екі өлшемді объектілер батырмалары көрсетілу үшін   

батырмасын басып, Tools→Workspaces→2D Drafting & Annotation (Сервис → 

2.1 сурет 
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Рабочее пространство→2D рисование и аннотации) командасын орындау 

керек. 

 

2.1 Кесінділерді жасау 
 

Кесіндіні жасау үшін LINE (ОТРЕЗОК) командасы қолданылады, ол  

батырмасымен қосылады. Сонда бағдарлама командалық жолда _line команда 

атауын қайталайды және кесіндінің бастапқы нүктесін беруді сұрайды:  

Specify first point: (Первая точка:) 

Команданы орындау үшін оның атауын командалар жолында 

пернетақтадан теруге де болады (LINE ағылшын тіліндегі нұсқада,  ОТРЕЗОК 

немесе _LINE орыс тіліндегі нұсқада), сонда бағдарлама команда атауын 

қайталамай, бірден бастапқы нүкте жөнінде сұраныс береді. 

Қазір біз өлшемдері ескерусіз кез келген кесіндіні  тұрғызамыз, 

сондықтан графикалық экранның кез келген жерінде тінтуірді сол жақ 

батырмасымен шырт еткізіңіз.  

Бағдарлама екінші сұраныс береді:  

Specify next point or [Undo]: (Следующая точка или [Отменить]:) 

Кесіндінің екінші нүктесінің орналасуын беру керек. Егер тінтуірді 

графикалық аймақтан шығармай қозғалтса, бастапқы нүктеден курсор 

крестіне дейін «резеңке жіп» көрсетіледі, ол курсор орналасуына байланысты 

ұзарып немесе қысқарып тұрады (2.2-суретті қараңыз), сөйтіп бағдарлама 

болашақ кесінді орналасуын көрсетеді.  Кесіндінің екінші нүктесін беру  үшін 

графикалық аймақтың қажетті нүктесіне тінтуірді шырт еткізіңіз. Сонда 

бастапқы және екінші нүкте арасында кесінді тұрғызылады.  Егер бір ғана 

кесінді жасалу керек болса, <Enter> немесе <Esc> пернесін басып команданы 

аяқтау керек.  

 

LINE командасы көмегімен бірінен соң жалғастырып бірнеше  кесіндіні 

тұрғызуға болады,   ол үшін команда сұраныстарына келесі нүктелердің 

орнын беріп отыру керек (2.3-суретті қараңыз). 
Егер нүкте орны  қате  берілсе, онда Undo (Отменить) опциясын 

қолданып, соңғы кесіндіні жоюға болады.  Команда ұсынатын опциялардың 

біреуін таңдау үшін оның атауындағы бас әріптерді пернетақтадан теріп 

(мұнда U ағылшын, ал О  орыс тіліндегі нұсқада), <Enter>  басу керек.   

Үшінші нүктені берген соң команда сұраныстары келесідей болады:  

2.2 сурет 
 

2.3 сурет 

Бірінші нүкте 

Екінші нүкте 

Үшінші 

нүкте 
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Specify next point or [Close/Undo]: 

(Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]:) 

Мұнда қосымша Close (Замкнуть) опциясы бар, оны таңдағанда 

бағдарлама сынық сызықты тұйықтайды, яғни соңғы нүкте бастапқы нүктемен 

түйіседі.  

Егер команданы аяқтаған соң, оны қайта орындау керек болса, <Enter>  
көмегімен оны жылдам қосуға болады. Енді командалар жолындағы 

сұранысқа  Specify first point: (Первая точка:) қайта <Enter>  басылса, жаңа 

кесіндінің бастапқы нүктесі ретінде алдыңғы сызықтың соңғы нүктесі 

алынады.  

 

2.2 Координаталарды беру тәсілдері   
 

Нақты сызуды қанағаттандыру үшін, яғни барлық нүктелер орнын нақты 

беру үшін олардың координаталарын пернетақтадан теру немесе қадамдық 

және объектілік байланыстыруды қолданып, тінтуір көмегімен енгізу керек.  

 

2.2.1 Пернетақтадан енгізу. Сызба элементтерінің координаталарын 

пернетақтадан теріп беруге болады, сонда келесі мүмкіндіктер бар.  

Абсолют декарт координаталары. Декарт координат жүйесінде нүкте 

орны өзара перпендикуляр  X және Y осьтеріне қатысты анықталады. Осьтер 

қиылысу нүктесі координат басы болып келеді,   нүкте координаталары X,Y 

түрінде жазылады, мұндағы X пен Y – нүктенің координат басына қатысты 

сәйкес X және Y осьтер бойымен ауытқуы. Абсцисса мен ордината арасына 

үтір, бөлшектерде нүкте қою керек, мысалы, 10.5,-12.  

Салыстырмалы декарт координаталары.  Әдетте барлық нүктелердің 

абсолют координаталары берілмейді, тек қана объектілер өлшемдері және 

арақашықтықтары белгілі болады,  сонда координаталарды координат басына 

қатысты емес,  алдыңғы нүктеге қатысты алған ыңғайлы.  Осы жағдайда 

салыстырмалы координаталар  алдына @ символы қойылып, келесі түрде 

жазылады: @X,Y. Мысалы, нүкте үшін @-4,8 берілсе, онда оның алдыңғы 

нүктеге қатысты ауытқуы  X осінің теріс бағыты бойымен 4, Y  осінің оң 

бағыты бойымен 8 бірлігін құрайды.  

Полярлық координаталар. Кейбірде нүктеге дейінгі қашықтық және 

орналасу бағыты (бұрышы) белгілі болады, сонда полярлық координаталарды 

қолданған жөн, олар да абсолют және салыстырмалы болуы мүмкін.  

Абсолют полярлық координаталар қашықтық<бұрыш түрінде,  

салыстырмалы полярлық координаталар @қашықтық<бұрыш түрінде 

жазылады.  Мысалы, нүкте үшін @30<45 берілсе, онда ол алдыңғы нүктеден 

30 бірлікке тең қашықтықта орналасады және алдыңғы нүктеден жаңа нүктеге 

жіберілген вектор X осінің оң бағытымен 45° бұрыш жасайды.  

Арақашықтықтарды енгізу. Нүкте орнын құрама тәсілмен, яғни 

пернетақтаны да, тінтуірді де қолданып беруге болады. Ол үшін тінтуірді 

қажетті бағытта қозғалтып, содан кейін алдыңғы нүкте мен жаңа нүкте 



24 
 

арақашықтығын пернетақтадан енгізіп, <Enter> басу керек. Осы тәсілді 

ортогональды режимін немесе полярлық байланыстыру режимін қосып 

қолданған ыңғайлы.  

 

2.2.2 Деректерді динамикалық енгізу. AutoCAD алғашқы нұсқаларында 

барлық сұраныстар тек ғана командалық жолда көрсетіліп тұрды.  Сонда 

пайдаланушы қайта-қайта графикалық аймақтан командалық жолға және 

керісінше назарын аударып отырды.  AutoCAD 2006 нұсқасынан  бастап, 

Dynamic Input (Динамический ввод) режимі енгізілді, енді деректерді курсор 

қасында енгізуге болады. Осы режимді 

қосу үшін, қалып жолында  Dynamic 

Input (Динамический ввод) батырмасын 

басу керек. Сонда команда 

сұраныстары тінтуір курсоры 

қасындағы терезеде көрсетіліп тұрады 

(2.4-суретті қараңыз). Қосымша курсор 

қасында деректерді енгізуге арналған 

бір немесе екі өріс орналасады, 

мысалы, нүкте координаталары үшін. Бір өрістен екінші өріске <Tab> пернесі 

көмегімен көшуге болады.  

Егер команданың бірнеше параметрі 

болса, сұраныс қасында нұсқамасы бар 

батырма орналасады, оны басып, төмен 

түсетін тізімнен қажетті параметрді таңдау 

керек (2.5-суретті қараңыз).  

Динамикалық енгізу режимін 

қалыптастыруға болады, ол үшін Tools→ 

Drafting Settings (Сервис→Режимы рисо-

вания) командасы көмегімен ашылатын 

Drafting Settings (Режимы рисования) диалог терезесіндегі Dynamic Input 

(Динамический ввод) бөлігін таңдау керек. Немесе қалып-күй жолындағы 

Dynamic Input (Динамический ввод) батырмасы үстінен тінтуірді оң жақ 

батырмасымен  шырт еткізіп, контексті менюден Settings (Настройки) таңдау 

керек. Қалыптастыру терезесінде  қажетті жалаушаларды орнату керек, 

үндеместіктен онда барлық жалаушалар орнатылады.   

 

2.2.3 Полярлық байланыстыру. Жаңа нүктені беру үшін  тіреулік 

бұрыштар деп аталатын бұрыштарға байланысуға мүмкіндік бар. Тінтуір 

курсоры осындай бұрыш қасында орналасқанда, бағдарлама пунктир сызығын 

және жәрдем терезесінде сәйкес жазу көрсетіп, қажетті бұрышты орнатуға 

көмек береді. Полярлық байланыстыру режимін <F10> немесе қалып-күй 

жолында орналасқан   Polar Tracking (Полярное отслеживание) 

батырмасын басып қосу керек. Полярлық байланыстыру режимі мен 

2.4 сурет  

2.5 сурет  
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ортогональ режимі біржолы қосылмайтынын айта кету керек.  

Режимді қосу алдында тіреулік бұрыштарды орнату керек. Ол үшін 

қалып-күй жолындағы  батырмасы үстінен тінтуірді оң жақ батырмасымен 

шырт еткізіп, шыққан контекстілік менюінде Settings (Настройка) таңдаймыз. 

Сонда Drafting Settings (Режимы рисования) диалог терезесі ашылады (2.6-

суретті қараңыз). Төмен түсетін Increment angle (Шаг углов) тізімінен бұрыш 

таңдауға болады.  Additional angles (Дополнительные углы) қасына жалауша 

орнатып және  New  (Новый) батырмасын басып, жаңа тіреулік бұрыштарды 

енгізуге болады, олардың саны онмен шектеледі.  

 Object Snap Tracking 

Settings (Объектное 

отслеживание) аймағында 

айырып-қосқыш арқылы 

бағдарлама тіреулік 

бұрыштар ретінде тек 

ғана ортогональды немесе 

барлық енгізілген 

бұрыштарды алатынын  

көрсетіледі. Тіреулік 

бұрыштар абсолют болуы 

немесе  соңғы объектіге 

қатысты өлшенуі мүмкін, 

ол Polar Angle 

measurement (Отсчет 

полярных углов) 

аймағындағы айырып-

қосқыш қойылуына 

байланысты.  

 

2.2.4 Объектілік байланыстыру.  Әдетте жаңа объектілер олардың 

алдында тұрғызылған объектілерге қатысты орналасуы белгілі болады, сонда 

жаңа объект нүктесін  тұрғызылған объекттің ерекше нүктесімен бай-

ланыстыруға болады, мысалы кесіндінің шеткі немесе ортаңғы нүктесіне.  

Объектілік байланыстыру режимі қосылып тұрса, тінтуір курсорын 

объектіге жақындатқанда  байланыстыру нүктесі сәйкес маркермен 

белгіленеді және қасында байланыстыру түрінің атауы жазылады. Сонда 

тінтуірді шырт еткізсе, жасалатын нүкте байланыстыру нүктесінің 

координаталарына иеленеді.  

Объектілік байланыстыру режимін жылдам қосу/сөндіру үшін <F3> 

немесе қалып-күй жолындағы   Object Snap (Объектная привязка) 

батырмасын басу керек. Бірақ алдында режимді қалыптастырған жөн, ол үшін 

Tools→Drafting Settings (Сервис→Режимы рисования) командасын орындап, 

Drafting Settings (Режимы рисования) диалог терезесін ашу керек (2.7-суретті 

2.6 сурет 
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қараңыз).  Терезені ашу үшін қалып-күй жолындағы  батырмасы үстінен 

тінтуірді оң жақ 

батырмасымен шырт 

еткізіп, контекстілік 

менюден Settings 

(Настройки) таңдауға да 

болады.  

Object Snap On (F3) 

(Объектная привязка 

Вкл (F3)) қасына 

жалауша қойып, 

объектілік байланыс-

тыру режимін қосуға 

болады. Object Snap 

modes (Режимы 

объектной привязки) 

аймағындағы жалауша-

ларды қойып, байланыс-

тыру тәсілдерін орна-

туға болады. Сонда 

объектілердің келесі 

нүктелерімен байланысуға болады: Endpoint 

(Конточка) – шеткі нүктеге, Midpoint 

(Середина) – ортаңғы нүктеге, Center (Центр) – 

центрге, Node (Узел) – түйінге, Quadrant 

(Квадрант) – квадрантқа, Intersection (Пересе-

чение) – қиылысу нүктесіне, Extension 

(Продолжение) – жалғастырып, Insertion 

(Твставки) – енгізу нүктесіне, Perpendicular 

(Перпендикуляр) – перпендикулір еткізіп, 

Tangent (Касательная) – жанама еткізіп, Nearest 

(Ближайшая) – ең жақын нүктеге, Apparent 

intersection (Кажущееся пересечение) – 

қиылысу сияқты нүктеге, Parallel 

(Параллельно) – параллель еткізіп. Әр 

байланыстыру элементі қасында маркерінің 

суреті көрсетілген. 

  Select All (Выбрать все) және Clear All 

(Очистить все) батырмалары барлық объектілік 

байланыстырулар түрлерін  қосу немесе 

сөндіру үшін арналған. Көптеген жағдайда 

объектілік байланыстырулар сызба жасауды 

оңайлатады.  Бірақ кейбір жағдайда олар сызба 

жасауға кесірлейді, сонда <F3> немесе қалып-

2.7 сурет 

2.8 сурет 
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күй жолындағы  батырма көмегімен объектілік байланыстыру режимін 

сөндіру керек. Кейбірде бір жолғы объектілік байланыстыруды қолданған 

ыңғайлы. Ол үшін <Shift > пернесін басып тұрып, графикалық аймақ үстінен 

тінтуірді оң жақ батырмасымен шырт еткізу керек. Экранға шығатын 

контекстілік менюден (2.8-суретті қараңыз) қажетті объектілік 

байланыстыруды таңдау керек. 

Объектілік байланыстыруды жақсы түсіну үшін 2.9,а-суретте көрсетілген 

1, 2, 3, 4, 5 нүктелерді тізбекпен қосатын сынық сызықты тұрғызайық. 

Мұндағы  нүктелер келесіні білдіреді: 1 – сол жақ кесіндінің оң жақ шеті, 2 – 

оң жақ кесіндінің сол жақ шеті, 3 – екі кесінді оң жақ шеттерінің ортасында 

орналасқан нүкте, 4 – шеңбердің горизонталь осінде жатқан нүкте, 5 – шеңбер 

центрі.  

 
 

 

1) Алдымен екі кесінді мен шеңберді 2.9,а-суретте көрсетілгендей 

түрғызыңыз. 

2) Қалып-күй жолындағы  батырмасы үстінен тінтуірді оң жақ 

батырмасымен шырт еткізіп, контекстілік менюден Settings (Настройки) 

таңдаңыз. Сонда Drafting Settings (Режимы рисования) диалог терезесі 

ашылады (2.7-суретті қараңыз). Жалаушаларды Endpoint (Конечная точка), 

Quadrant (Квадрант), Center (Центр) қасында орнатыңыз.  

3) Объектілік байланыстыру режимін қосу үшін жалаушаны Object Snap 

On (F3) (Включить объектную привязку (F3)) қасына қойып, OK батырмасын 

басыңыз.  

4) LINE (ОТРЕЗОК) командасын қосып, Specify first point: (Первая 

точка:)  сұранысына тінтуір курсорын 1 нүктеге жақындатыңыз.  Нүкте 

қызыл текше түріндегі маркермен белгіленгенде, тінтуірді сол жақ 

батырмасымен шырт еткізіңіз, сонда тұрғызылатын кесінді 1 нүктеден 

басталады. Келесі сұранысқа тап осылай 2 нүктені көрсетіңіз, нәтижесінде 1-2 

кесінді тұрғызылады. 

5) <Shift> пернесін басып тұрып, тінтуірді оң жақ батырмасымен шырт 

еткізіңіз және ашылған контекстілік менюден Mid Between 2 Points (Между 

2.9 сурет 

Рисунок2.11 
а) 
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двумя точками) режимін таңдаңыз.  

6) Курсорды 1 нүктеге жақындатып, қызыл текше шыққанда тінтуірді 

шырт еткізіңіз. Содан кейін курсорды оң жақ кесіндінің оң жақ шетіне 

жақындатып, қызыл текше шыққанда тінтуірді шырт еткізіңіз,   нәтижесінде 

2-3 кесінді тұрғызылады.  

7) Курсорды 4 нүктеге жақындатып, квадрантты белгілейтін қызыл ромб 

шыққанда тінтуірді шырт еткізіңіз, сонда  3-4 кесінді тұрғызылады.  

8) Курсорды шеңбер сызығына жақындатып, шеңбер центрін белгілейтін 

қызыл дөңгелек шыққанда тінтуірді шырт еткізіңіз. Сонда сынық сызық 2.9,б-

суретте көрсетілгендей болады.  

 

2.2.5 Объектілік байланыстыруларды қадағалау. Объектілік 

байланыстыруларды қадағалау режимі жаңа объектілерді  бар объектілерге 

қатысты орналастырып,  тұрғызуға мүмкіндік береді.  

Режимді қосу үшін қалып-күй жолындағы   Object Snap Tracking 

(Объектное отслеживание) батырмасын басу керек.  

Қадағалау режимі көмегімен екі кесінді шеттеріне байланысқан нүктені 

2.10-суретте көрсетілгендей беруге болады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Тікбұрышты және көпбұрышты тұрғызу  
 

RECTANGLE (ПРЯМОУГ) 

командасы тікбұрыштарды тұрғызуға 

арналған. Әдетте оның екі қарама қарсы 

бұрыштық нүктелерін беру керек. Бірақ 

қажетті жағдайда оны басқа тәсілмен, 

қосымша параметрлерді қолданып  

жасауға болады.  

Тікбұрышты жасау командасын  

Rectangle (Прямоугольник) батырма-сымен қосуға болады. Қарапайым 

тікбұрышты жасайтын болсаңыз, команда келесі сұранысына бірінші бұрыш 

координаталарын белгілі бір тәсілмен беріңіз:  

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 

(Первый угол или [Фаска/Уровень/Сопряжение/Высота/Ширина]:) 

2.10 сурет 

2.11 сурет 

1-ші 

нүкте 

2-ші 

нүкте 
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Квадрат жақшалар ішіндегі команда опциялары келесіге мүмкіндік бе-

реді: Chamfer (Фаска) және Fillet (Сопряжение) – тікбұрышты қиықжиекпен 

немесе түйіндесімен жасауға,  Width (Ширина) – тікбұрыш сызығының 

қалыңдығын беруге, Elevation (Уровень) және Thickness (Высота) – үш 

өлшемді сызуда қолданылады, мұнда оны қарастырмаймыз. 

Бірінші бұрыш координаталары енгізілген соң, келесі сұраныс шығады:  

Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]:  

Второй угол или [Площадь/Размеры/поВорот]:  

Екінші бұрыш координаталарын берген соң тікбұрыш тұрғызылады 

(2.10-суретті қараңыз).  

2-ші сұраныстағы опциялар келесіге мүмкіндік береді: Area (Площадь) – 

тікбұрышты берілген ауданмен жасау,  Dimensions (Размеры) – тікбұрышты 

оның сызықты өлшемдері бойынша тұрғызу, Rotation (поВорот) тікбұрышты 

берілген бұрышқа айналдырып тұрғызу.  

Енді көпбұрышты жасауын қарастырамыз. POLYGON (МНУГОЛ) 

командасы қабырғалары тең, яғни дұрыс  көпбұрышты тұрғызуға мүмкіншілік 

береді. Команданы қосу үшін Polygon (Многоугольник) батырмасын басу 

керек.  Алдымен бағдарлама көпбұрыштың қабырғалар санын сұрайды:  

Enter number of sides <4>: (Число сторон <4>) 

Қабырғалар санын енгізіңіз (3 пен 1024 аралығында) немесе берілген 

санмен келісіп <Enter> басыңыз, сонда келесі сұраныс шығады:  

Specify center of polygon or [Edge]:  

(Укажите центр многоугольника или [Сторона]:) 

Мұнда Edge (Сторона) опциясы көмегімен көпбұрыш кез келген 

қабырғасының екі шеткі нүктесін беріп, көпбұрышты тұрғызуға болады.  

Егер опцияны қолданбай көпбұрыш центрін енгізсек, бағдарлама келесі 

сұраныс береді:  

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>:  

(Задайте опцию размещения [Вписанный в окружность/Описанный во-

круг окружности] <В>:) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.12 сурет 

Шеңбер центрлері 

Шеңбер радиустері 
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Мұндағы Circumscribed about circle (Описанный вокруг окружности) 

параметрі шеңберге сырттай сызылған (2.12,а-суретті қараңыз), ал Inscribed in 

circle (Вписанный в окружность) параметрі шеңберге іштей сызылған (2.12,б-

суретті қараңыз) көпбұрышты тұрғызуға мүмкіндік береді.  

Параметр біреуін таңдаған соң, сұранысқа шеңбер радиусын беру керек. 

Егер радиус мәнін пернетақтадан теріп, <Enter> басса, тұрғызылған 

көпбұрыштың бір қабырғасы X оське параллель орналасады. Ал тінтуір 

көмегімен радиус пен көпбұрыштың қажетті орналасуын да беруге болады.   

 

2.4 Түзуді және сәулені тұрғызу  
 

Сызбаларда әдетте тұрғызу сызықтары немесе байланыс сызықтары деп 

аталатын көмекші түзулерді тұрғызу керек.  Олар объект проекциялары 

арасындағы байланысты көрсетеді (2.13-суретті қараңыз) және  олардың 

қиылысу нүктелерін объектілік байланыстыруға қолдануға болады. Осы 

мақсатта кесінділерді де пайдалануға болады, бірақ түзулердің  артықшылығы 

–олар шексіз болып келеді, нақты айтқанда олардың ұзындығы AutoCAD 

графикалық аймағымен шектеледі.  

 
2.13 сурет 

  

Көмекші сызықтарды бөлек бір қабатта жасаған ыңғайлы, сызба 

аяқталған соң қабатты сөндіру керек, сонда көмекші сызықтар сызбада 

көрсетілмейді.  

Түзуді тұрғызу үшін XLINE (ПРЯМАЯ) командасын  Construction Line 

(Линия построения) батырмасымен қосу керек.  Командалық жолда сұраныс 

шығады:  

Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:  

(Укажите точку или [Гор/Вер/Угол/Биссект/Отступ]:) 

Түзу бойындағы бір нүктені беріңіз немесе опциялар біреуін таңдаңыз:  

Hor (Гор) және Ver (Вер) опциялары горизонталь және вертикаль түзуді 

тұрғызады, оларды таңдағанда команда түзу бойындағы бір нүктені сұрайды;  

Ang (Угол) опциясы түзуді көлбеулік бұрышымен тұрғызады,  оны 

таңдағанда сұраныс шығады:  

Enter angle of xline (0) or [Reference]:  

(Угол прямой (0) или [Базовая линия]:) 

Мұнда бірден бұрышты енгізуге болады, ол үндеместіктен  X осінен 
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есептеледі, бірақ Reference (Базовая линия) параметрі көмегімен бұрыш 

есептелетін объектіні (сызықты,  түзуді, сәулені немесе полисызықты) таңдап 

алып,  бұрышты беруге болады. Содан кейін команда сұрауына түзу 

бойындағы бір нүктені беру керек;  

Bisect (Биссект) опциясы бұрыш биссектрисасын тұрғызуға арналған, оны 

таңдағанда келесі сұраныс шығады:  

Specify angle vertex point: (Укажите вершину угла:) 

Мұнда тұрғызылатын түзу бойындағы кез келген нүктені беруге болады, 

әдетте бұрыш төбесін берген ыңғайлы. Содан кейінгі сұраныстарға бұрыш бір 

қабырғасы бойында жатқан нүктені және екінші қабырғасы бойында жатқан 

нүктені беру керек, сонда биссектриса тұрғызылады;  

Offset (Отступ) опциясы тұзу сызықты объектіге параллель түзулерді 

тұрғызады, сонда бірден әртүрлі объектілерге параллель бірнеше түзуді 

тұрғызуға болады. Опцияны таңдаған соң сұраныс шығады:  

Specify offset distance or [Through] <1.0000>:  

(Величина смещения или [Точка] <1.0000>:)  

Осыған жауап ретінде параллель түзудің арақашықтығын енгізу керек 

немесе Through (Точка) параметрін таңдап, тұрғызылатын түзу бойындағы 

сызба нүктесін көрсету керек.  

Select a line object: (Выберите линейный объект:) сұранысына түзу 

параллель болатын объектіні тінтуір батырмасымен таңдау керек.  Келесі 

Specify side to offset: (Выберите сторону смещения:) сұранысына объектінің 

қай жағында түзу болатынын тінтуір көмегімен көрсету керек.  

Егер аталған опциялар қолданылмаса, бірінші нүктеден кейін команда 

түзу бойындағы екінші нүктені сұрайды. Осылай нүктелерді беріп, бірнеше 

түзуді тұрғызуға болады. Команданы аяқтау үшін <Enter> немесе <Esc> 

пернесін басу керек.  

Түзу орнына сәулені тұрғызуға болады, ол бір жағында нүктемен 

шектеледі.  Сәулені тұрғызу үшін RAY (ЛУЧ) командасын  Ray (Луч) 

батырмасымен қосу керек.   

Команданың Specify start point: (Начальная точка:) сұранысына сәуленің 

бастапқы нүктесін беріңіз, содан кейінгі Specify through point: (Через точку:) 

сұранысына  сәуле бойындағы екінші нүктені беріңіз. Осылай бір нүктеден 

шығатын бірнеше сәулені тұрғызуға болады. Команда <Enter> немесе <Esc> 

пернесі көмегімен аяқталады.  

 

2.5 Шеңберді тұрғызу  
 

Шеңбер жасау үшін CIRCLE (КРУГ) командасы қолданылады, оны  

Circle (Окружность) батырмасымен орындауға болады.  Батырма оң 

жағындағы нұсқамасын басып, шеңбердің қажетті параметрлерін таңдауға 

мүмкіншілік бар. Команданы қосқанда келесі сұраныс шығады:  

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:  

(Центр круга или [3Т/2Т/ ККР (кас кас радиус)]:) 
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Сонда шеңбер центрін белгілі тәсілдер біреуімен беру керек немесе 

ұсынылған параметрлерді таңдауға болады, олар келесі мүмкіндіктерді береді:  

3P (3Т) – шеңбер үш бойында жатқан  нүкте арқылы тұрғызылады;  

2P (2Т) – шеңбер кез келген диаметрдің екі нүктесі арқылы тұрғызылады;  

Ttr (ККР) – шеңбер екі сызыққа жанама етіп берілген радиус бойынша 

тұрғызылады. Осы параметрді таңдаған соң келесі сұраныс шығады:  

Specify point on object for first tangent of circle: 

(Укажите точку на объекте, задающую первую касательную:)  

Сонда жасалатын шеңберге жанама болатын объект үстінен тінтуір 

батырмасымен шырт еткізу керек. Тағы бір сұраныс шығады:  

Specify point on object for second tangent of circle:  

(Укажите точку на объекте, задающую вторую касательную:)  

Екінші жанама болатын объект үстінен шырт еткізіп, содан кейінгі Speci-

fy radius of circle <10.0000>: (Радиус круга <10.0000>:) сұранысқа шеңбер 

радиусын беру керек.   

CIRCLE (КРУГ) командасының тағы бір параметрі бар: Tan, Tan, Tan (3 

точки касания), ол үш объектіге жанама болатын шеңберді тұрғызады.  

AutoCAD бағдарламасы келесі сұраныс берген барлық жағдайда  

Specify radius of circle or [Diameter] <10.0000>: 

(Радиус окружности или [Диаметр] <10.0000>): 

шеңбер радиусын беру керек немесе Diameter (Диаметр) параметрін таңдап, 

шеңбер диаметрін беруге болады.  

 

2.6 Доғаны тұрғызу  
 

Доға шеңбер бөлігі болып келеді, 

сондықтан доғаны тұрғызғанда 

шеңбердің қалатын бөлігін беру керек. 

Доға тұрғызу параметрлері 2.14-суретте 

көрсетілген.  

Доға тұрғызу үшін ARC (ДУГА) 

командасын  батырмасымен 

қосыңыз. Батырма оң жағындағы 

нұсқамасын басып, доғаның қажетті 

параметрлерін таңдауға болады.  

Команданы қосқанда келесі сұраныс шығады:   

Specify start point of arc or [Center]:  

(Начальная точка дуги или [Центр]:)  

<Enter> басып, доғаны бастапқы нүктесі арқылы тұрғызуға болады 

немесе Center (Центр) опциясын таңдап, доғаны шеңбер центрін беріп 

тұрғызуға мүмкіншілік бар. Осы опция таңдауымен доғаны тұрғызуды 

қарастырайық:  

1) Arc (Дуга) батырмасы оң жағындағы нұсқаманы басып, Center (Центр) 

тәсілін таңдаймыз. Келесі сұраныс шығады:  

2.14 сурет 
 

Шеткі  

нүктелер 

Доға радиусы Центрі 

Хорда 
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Specify center point of arc: (Центр дуги:) 

2) Доға бөлігі болып келетін шеңбердің центрін береміз, сонда келесі 

сұраныс шығады:  

Specify start point of arc:   (Начальная точка дуги:) 

3) Доғаның бірінші шеткі нүктесін береміз, тағы сұраныс шығады:  

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]:  

(Вторая точка дуги или [Угол/Длина хорды]:) 

4) Екінші шеткі нүкте беріп, доға тұрғызуын аяқтауға болады немесе 

келесі параметрлердің біреуін таңдау керек: Angle (Угол) параметрі доғаны 

оның центрлік бұрышы бойынша, ал chord Length (Длина хорды) параметрі 

оның хордасы ұзындығы бойынша тұрғызады.  

 

2.7 Эллипсті және эллипс доғасын тұрғызу  

 

Эллипс тұйықталған қисық сызық болып келеді, оның параметрлері 2.15-

суретте көрсетілген.  

Эллипсті тұрғызу үшін ELLIPSE (ЭЛЛИПС) командасын  Ellipse 

(Эллипс) батырмасымен қосу керек.  

Командалар жолында сұраныс шығады:  

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:  

(Конечная точка оси эллипса или [Дуга/Центр]:) 

Эллипс кіші немесе үлкен 

осінің шеткі нүктесін беріңіз 

немесе опциялар біреуін 

таңдаңыз: Arc (Дуга) – эллипс 

доғасын тұрғызады; Center 

(Центр) – эллипсті оның 

центрі бойынша тұрғызады. 

Осы опцияны таңдағанда, 

Specify center of ellipse: (Центр 

эллипса:) сұранысына эллипс 

центрін беру керек. Әрі қарай тұрғызу осьтің бірінші шеткі нүктесін 

бергендей орындалады.  

Specify other endpoint of axis: (Вторая конечная точка оси:) сұранысына 

эллипс осінің екінші нүктесін беру керек. Содан кейін команда эллипс басқа 

осінің ұзыңдығын сұрайды:  

Specify distance to other axis or [Rotation]:  

(Длина другой оси или [Поворот]:)  

Екінші ось ұзындығын беріп, тұрғызуды <Enter> басып аяқтау керек  

немесе  Rotation (Поворот) параметрін таңдап, эллипс кіші осін радиусы үлкен 

оське тең шеңберді айналдыру арқылы жасауға болады. Rotation (Поворот) 

таңдаған соң команда сұраныс жасайды:  

Specify rotation around major axis:  

(Поворот относительно главной оси:) 

2.15 сурет 

Эллипс  кіші осі 

Эллипс  үлкен осі 

Эллипс центрі 
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Шеңберді эллипс үлкен осіне қатысты айналдыру бұрышының мәнін 0 

мен 89,4° аралығында беруге болады.  

Эллипс доғасын тұрғызғанда алдымен эллипсті қалыптастырып, оның бір 

бөлігін қалдырады. Эллипс доғасын жасау үшін  Ellipse (Эллипс) 

батырмасының нұсқамасын басып, Elliptical Arc (Эллиптическая дуга) таңдау 

керек. AutoCAD классикалық интерфейсінде менюден Draw→Ellipse→Arc 

(Рисование→Эллипс→Дуга) таңдау керек  немесе алдымен кез келген 

тәсілмен ELLIPSE (ЭЛЛИПС) командасын қосып, оның Arc (Дуга) параметрін 

таңдауға болады.   

 

2.8 Сақинаны тұрғызу  

 

Сақина – диаметрлері тең емес, центрлері түйістірілген екі шеңбермен 

шектелетін пішін. Сақинаны жасайтын команданың екі атауы бар: DONUT 

(КОЛЬЦО) және DOUGHNUT (КОЛЬЦО).  Команданы орындау үшін атаулар 

біреуін командалар жолына енгізуге болады немесе  батырмасын басу 

керек. Келесі сұраныс шығады:  

Specify inside diameter of donut <0.5000>:  

(Внутренний диаметр кольца <0.5000>:)  

Ішкі диаметрдің мәнін беру керек, сонда 0 берсе, іші толтырылған 

шеңбер тұрғызылады. Егер тінтуір батырмасымен графикалық аймақ үстінен 

шырт еткізсе,  екінші нүкте беруге сұраныс шығады, оны берген соң екі нүкте 

арақашықтығы  ішкі диаметр ретінде қабылданады.  

Содан кейін сыртқы диаметр беруге сұраныс шығады: 

Specify outside diameter of donut <1.0000>:  

(Внешний диаметр кольца <1.0000>: ) 

Тап осылай сыртқы диаметрді беруге болады.  

Келесі сұранысқа Specify center of donut or <exit>:   (Центр кольца или  

<выход>:) сақина центрін беру керек. 

Сызбада бірнеше сақина тұрғызуға болады, команданы аяқтау үшін  

<Enter>  немесе <Esc> пернесін басу керек.  

Сақина сыртқы 

сипатын FILLMODE 

жүйелік айнымалы 

көмегімен орнатуға 

болады. Үндеместіктен 

оның мәні 1, сонда 

сақиналар тұтас боялады 

(2.16,а-суретті қараңыз). 

Егер мәні 0 болса, онда 

сақина радиалды сызық-

тармен толтырылады 

(2.16,б-суретті қараңыз).  

Сақина тұтас боялмау үшін FILL командасын орындау керек. Команда 

2.16 сурет 

б) а) 

FILLMODE=1 FILLMODE=0 
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сұраныс жасайды: Enter mode [ON/OFF] <ON>: (Выберите режим [Вкл/Откл] 

<Вкл:>). Сонда OFF (Откл) режимін таңдағанда жүйелік айнымалы 0 мәніне 

иеленеді.  

 

2.9 Нүктені тұрғызу  
 

AutoCAD бағдарламасында объект нүктелерінің координаталарын 

әртүрлі тәсілмен, соның ішінде объектілік байланыстыруды қолданып беруге 

болады. Сондықтан кейбірде байланыстыруға арналған көмекші нүктелер 

тұрғызылады.   

Draw→Point (Рисование→Точка) менюінде екі команда бар: Single Point 

(Одиночная точка) және Multiple Point 

(Несколько точек). Біріншісі жалғыз бір 

нүктені жасайды, ал екіншісі <Esc> 

басылғанша бірнеше нүкте жасауға 

мүмкіншілік береді. Басқаша да, 

пернетақтадан POINT командасын теріп бір 

нүктені, ал Home (Главная) бөлігінің Draw 

(Рисование) тобындағы  Multiple Point 

(Точка) батырмасын басып, бірнеше нүкте 

жасауға болады.   

Кез келген жағдайда команда келесі 

сұраныс береді:  

Current point modes: PDMODE=0 

PDSIZE=0.0000  

Specify a point:  

(Текущие режимы точек: PDMODE=0 

PDSIZE=0.0000  

Укажите точку:) 

Нүкте координаталарын перенетақтадан немесе тінтуір көмегімен беруге 

болады.  

PDMODE жүйелік айнымалысы нүкте кескінін, PDSIZE айнымалысы 

нүкте өлшемін өзгертуге мүмкіндік береді. Ол үшін менюден   Format→Point 

Style (Фор-мат→Стиль точки) таңдап, Point Style (Стиль точки) диалог 

терезесін ашамыз (2.17-суретті қараңыз). 

Мұнда үстінен тінтуірді шырт еткізіп 20 

кескіннен біреуін таңдаймыз.  

Нүкте өлшемі Point Size (Размер 

точки) өрісіне енгізу керек. Сонда 

айырғышты Set Size in Absolute Units (В 

абсолютных единицах) қасына орнатса, 

нүктенің шынайы өлшемі беріледі, яғни 

масштабтау кезінде оның өлшемі басқа 

объектілермен бірге өзгеріп тұрады. Егер  

2.17 сурет 

2.18 сурет 



36 
 

айырғышты Set Size Relative to Screen (Относительно экрана) қасында 

қалдырса, нүкте өлшемі өзгермей тұрады, ол нүктені объектілік байланыстыру 

үшін жасағанда ыңғайлы.  

 

2.10 Полисызықты тұрғызу  
 

Полисызық бірнеше кесінді мен доғадан тұратын бір объект болып 

келеді, 2.18-суретте үш полисызық көрсетіліп тұр.  

Полисызықты жасау үшін PLINE (ПЛИНИЯ) командасын  Polyline 

(Полиния) батырмасын басып қосамыз. Бағдарлама полисызықтың бастапқы 

нүктесін сұрайды: Specify start point: (Начальная точка:).  Нүкте берілген соң 

келесі сұраныс шығады:  

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:  

(Следующая точка или [Дуга/Полуширина/длИна/Отменить/Ширина]:) 

Осы сұранысқа екінші нүктені бергенде команда үндеместіктен 

полисызықтың бірінші түзу сызықты бөлігін тұрғызады. Бірақ мұнда келесі 

опцияларды да таңдауға болады:  

Arc (Дуга) – доғаны жасауға арналған, оны таңдағанда келесі сұраныс 

шығады:  

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/Direction/Halfwidth/Line/Radius/ 

Second pt/Undo/Width]:  

(Следующая точка дуги или [Дуга/Центр/Направление/Полуширина/ 

Линейный/Радиус/Вторая/Отменить /Ширина]:)  

Осыдан параметрлерді таңдап, доғаны тұрғызуға болады;  

Halfwidth (Полуширина) – бөлік қалыңдығының жартысын беруге 

арналған. Сонда  Specify starting half-width <0.0000>: (Начальная полуширина 

<0.0000>:) және Specify ending half-width <0.0000>: (Конечная полуширина 

<0.0000>:) сұраныстарына әртүрлі мән берсе тарытылған немесе кеңейтілген 

бөлік тұрғызылады; 

Length (длИна) – түзу сызықты бөлікті оның ұзыңдығын беріп  тұрғызуға 

арналған. Сол кезде кесінді алдындағы түзу сызықты бөлік бойымен, ал 

алдында доға тұрғызылса, онда доға жанамасы бойымен бағытталады;  

Width (Ширина) – келесі аралықтардың бастапқы және соңғы 

қалыңдықтарын беруге арналған.  

 

2.11 Сплайнды тұрғызу  
 

Сплайн сынықтары жоқ тегіс қисық сызық болып келеді, ол 

пайдаланушы берген нүктелер арқылы қалыптастырылады.   

SPLINE (СПЛАЙН) командасын  Spline (Сплайн) батырмасымен 

қосамыз. Бағдарлама сплайнның бастапқы нүктесін беруді сұрайды:  

Specify first point or [Object]:   (Первая точка или [Объект]:) 

Бастапқы нүктені берген соң Specify next point:   (Следующая точка:) 

сұранысына екінші нүктені беру керек. Содан кейінгі нүктелер үшін команда 
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келесі сұраныс жасайды:  

Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>:  

(Следующая точка или [Замкнуть/Допуск] <касательная в начале>:)  

Мұндағы опциялар келесіге мүмкіндік береді: 

Close (Замкнуть) – тұйықталған сплайнды жасайды;  

Fit tolerance (Допуск) – берілген нүктелер мен сплайн сызығының 

арақашықтығын анықтайды.  Осы опцияны таңдағанда Specify fit tolerance 

<0.0000>: (Допуск <0.0000>:) сұранысы шығады. Үндеместіктен 

арақашықтық мәні 0, яғни сплайн берілген нүктелер үстінен өтеді. 

Нүктелерді беріп болған соң <Enter>  басу керек, сонда келесі сұраныс 

шығады:  

Specify start tangent: (Касательная в начальной точке:) 

Сплайн бастапқы нүктесіне жанаманы беру керек, сол кезде тінтуір 

орналасуына байланысты сплайн түрі өзгеріп тұрады.  Қажетті орналасуда 

тінтуірді шырт еткізіп, тап осылай Specify end tangent: (Касательная в 

конечной точке:) сұранысына сплайн соңғы нүктесіне де жанаманы беру 

керек. Егер тұйықталған сплайнды тұрғызу керек болса, онда Specify tangent: 

(Направление касательной:) сұранысына бір ғана жанама беріледі. 

 

3 Сызба қабаттары және объект қасиеттері  

 

Сызба көрнекі болу үшін объектілерді әртүрлі сызықтармен жасаған жөн. 

Мысалы, сәулет сызбаларында жар бір түсті сызықпен, ал жиһаз бен 

коммуникациялар  –  басқа түсті сызықтармен сызылады, жылу сұлбаларында 

құбырларды түріне байланысты әртүрлі түспен кескіндейді. Сондықтан 

объектілерді топтау үшін  қабаттар қолданылады. Қабат сызба орындалатын 

мөлдір қабыршақ секілді, әр объект қабат біреуінде орналасады. Қабат 

сызықтарының  түсі, түрі және қалыңдығы болады.  

Жаңа сызбада әрқашан 0 қабаты болады, оны алып тастауға болмайды.  

Бірақ оның үндеместіктен орнатылған қасиеттерін өзгертуге және басқа 

қабаттарды орнатуға мүмкіндік бар.   
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3.1  Қабат параметрлері.  Қабаттарды Layer Properties Manager 

(Менеджер свойств слоя) диалог терезесінде басқарған ыңғайлы (3.1-суретті 

қараңыз), оны Home (Главная) бөлігінің Layers (Слои) тобындағы  Layer 

Properties (Свойства слоя) батырмасы көмегімен немесе менюден Format → 

Layer (Формат → Слой) қомандасын таңдап ашуға болады.  

Терезе екі бөліктен тұрады: сол жағында қабат фильтрлер тізімі, оң 

жағында қабаттар  тізімі көрсетіледі. Жаңа қабат жасалмағанда мұнда тек қана 

0 қабаты болады.  

Жаңа қабат жасау үшін терезедегі  New Layer (Новый слой) батырмасын 

немесе пернетақтадағы <Alt+N> пернелерін басу керек. Сонда бағдарлама 

қабат атауын енгізуді ұсынады, үндеместіктен Layer1 (Слой 1) атауы беріледі, 

бірақ қабат атауын арналуына сәйкес қойған жөн.  

Енді қабат қасиеттерін қарастырайық.  Status (Статус) бағанасында қабат 

қалыпы көрсетіледі: ағымды қабат қасында  белгісі тұрады, қолданылатын 

қабаттар көк түсті,  

қолданылмайтын – сұр түсті 

парақпен белгіленеді.  

Бағана үстінен тінтуірді 

шырт еткізіп қабатты таңдауға 

болады, оған басқа атау беру 

үшін  <F2> басу керек.  

Егер қабат үшін On (Вкл.) 

қасиеті берілсе (қабат шамы 

жанып тұрса), ондағы 

объектілер экранда көрсетіліп 

тұрады. Қабатқа Off (Выкл.) 

қасиетін берсе (шамды 

сөндірсе), объектілер экранда 

көрсетілмейді және сызбаны 

бастырғанда олар болмайды.   

Freeze (Замороженный) 

қасиеті Off (Выкл.) қасиеті 

секілді қабатты экранда 

көрінбейтін және бастырыл-

майтын қылады. Мұздатылған 

қабаттағы объектілерді жоюға 

болмайды.   

Егер қабатқа Lock 

(Заблокированный) қасиетін 

орнатса, ол экранда көрінеді, 

бірақ ондағы объектілерді 

өзгертуге  болмайды.  

Қабат түсін өзгерту үшін 

Color (Цвет) бағанасы үстінен тінтуірді шырт еткізу керек. Экранда Select 

3.3 сурет 
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Color (Выбор цвета) диалог терезесі ашылады (3.3-суретті қараңыз). Оның 

бірінші Index Color (Номер цвета) бөлігінде 256 стандарт түстің біреуін 

тінтуірді үстінен шырт еткізіп таңдауға болады. Егер бұл түстер жеткіліксіз 

болса, онда қажетті түсті  True Color (Вся палитра) немесе Color Books (Книги 

цветов) бөліктер көмегімен таңдауға болады.  

 Linetype (Тип линии) бағанасы үстінен тінтуірді шырт еткізсе, Select 

Linetype (Выбор типа линии) диалог терезесі ашылады (3.3-суретті қараңыз), 

онда үндеместіктен бір ғана сызық түрі бар – Continuous (Сплошная). Басқа 

түрлерді  қосу үшін Load (Загрузить) батырмасын басып, Load or Reload 

Linetypes (Загрузка/перезагрузка типов линий) диалог терезесінде қажетті 

сызық түрін таңдау керек (3.4-суретті қараңыз).  

Lineweight (Толщина линии) бағанасы үстінен 

тінтуірді шырт еткізіп, ашылған диалог терезесінде 

қабаттағы сызықтар қалыңдығын тағайындауға 

болады  (3.5-суретті қараңыз). Plot Style (Стиль 

печати) бағанасы қабатқа бастыру стилін орнатуға 

арналған. Қабат объектілері бастырылмау үшін  Plot 

(Печать) бағанасы үстінен принтер кескіні сызылып 

тұратындай тінтуірді шырт еткізу керек.  Description 

(Описание) бағанасында қабат жөнінде түсініктеме 

беруге болады, ол үшін бағана үстінен тінтуірді шырт 

еткізіп, <F2> басу керек.  

Қабаттарды басқару үшін Layer Properties 

Manager (Менеджер свойств слоя) диалог терезесінен 

басқа Home (Главная) бөлігінің Layers (Слои) 

тобындағы немесе Layers (Слои) құрал-саймандар 

3.4 сурет 3.5 сурет 
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панеліндегі батырмаларды қолдануға болады  (3.6-суретті қараңыз). Мысалы, 

төмен түсетін тізімнен таңдап қабатты ағымды болдыруға мүмкіндік бар. 

  

3.2 Қасиеттер палитрасы  
 

Сызба объектілерінің үш қасиеті бар: сызықтар түсі, түрі және 

қалыңдығы. Үндеместіктен объект қабатта орнатылған  қасиеттерге иеленеді, 

бірақ әр объектіге жеке қасиеттерді де тағайындауға болады.   

Ол үшін объектіні таңдап алып  (оның тәсілдері төменде 

қарастырылады), үстінен тінтуірді оң жақ батырмасымен шырт еткізу керек, 

сонда ашылған контекстілік менюден  Properties (Свойства) таңдау керек, 

сонда қасиеттер палитрасы ашылады (3.7-суретті қараңыз). Онда 

объектілердің қажетті параметрлерін орнатуға болады. 

 

4 Объектілерді таңдау, орнын ауыстыру және көшірмелерін жасау  
 

4.1 Объектілерді таңдау  
 

Жасалған объектілерді өзгерту үшін оларды таңдау керек. AutoCAD 

бағдарламасында таңдаудың бірнеше тәсілі бар.  

Барлық редакциялау командалары лента Home (Главная) бөлігінің Modify 

(Редактирование) тобында  (4.1-суретті қараңыз), Modify (Редактирование) 

менюінде және Modify (Редактирование) құрал-саймандар панелінде 

орналасады.  

Объектілер редакциялауын екі тәсілмен орындауға болады:  

а) редакциялау командасын қосып, 

өзгертуге жататын объектілерді таңдау 

арқылы - бұл verb/noun (глагол/существи-

тельное) тәсілі; 

б) алдымен объектілерді таңдап алып, 

редакциялау командасын қосу арқылы - бұл 

noun/verb (существительное/глагол) тәсілі.  

Noun/verb (существительное/глагол) тәсілін және таңдау қасиеттерін 

басқаруды Options (Настройки) диалог терезесінің Selection (Выбор) бөлігі 

көмегімен  орындауға болады (4.2-суретті қараңыз).  

Options (Настройки) диалог терезесін үш тәсілмен ашуға болады:  

а)  батырманы басып, менюдің Tools→Options (Инструменты→ 

Настройки) командасын орындау;  

б) командалық жол аймағында тінтуірді оң жақ батырмасымен шырт 

еткізіп, контекстілік менюден  Options (Настройки) командасын таңдау;  

в) таңдалған объектілер болмағанда графикалық аймақ үстінен тінтуірді 

оң жақ батырмасымен шырт еткізіп, контекстті менюден  Options (Настройки) 

командасын таңдау арқылы. 

Verb/noun (глагол/существительное) тәсілін қолданғанда команда 

4.1 сурет 
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қосылған соң келесі сұраныс шығады:  

Select objects: (Выберите объекты:)  

Пайдаланушы өзгертілетін объектілерді таңдау керек, сонда бағдарлама 

<Enter>  басылғанша сұранысты қайталап тұрады. Мұнда таңдаудың кез 

келген тәсілі қолданылуы мүмкін.    

Таңдау режимінде тінтуір көрсеткіші кішкене тікбұрыш түрін алады, оны 

іріктеу рамкасы деп атайды. Іріктеу рамка өлшемін 4.2-суретте көрсетілген 

диалог терезесіндегі Pickbox Size (Размер прицела) көмегімен  өзгертуге 

болады.  Таңдалған объектілер үзілмелі сызықпен  бөліп шығарылады. Жеке 

объектіні таңдау үшін оның үстінен тінтуірді шырт еткізу жеткілікті. 

Объектілерді топтап таңдау үшін келесі режимдерді қолдануға болады : 

Window (Рамка), Crossing (Пересечение), Window Polygon (Рамка-

многоугольник), Crossing Polygon (Пересечение с многоугольником),  Fence 

(Линия выбора), Previous (Предыдущий), Last (Последний), All (Все), Multiple 

(Несколько). 

 Window (Рамка) режимі рамка ішіне толық түскен объектілерді 

таңдайды.  Рамканы сызу аймағының кез келген жерінде тінтуірді шырт 

еткізіп бастайды, содан кейін тінтуірді оң жаққа тарту керек,  сонда 

командалар жолында қарсы бұрышты енгізуге сұраныс шығады:  

Specify opposite corner: (Противоположный угол:) 

Осы режимде екінші бұрыш бірінші бұрыштың оң жағында болу керек, 

сол кезде рамка көк түсті болады.  Осы  режимде объектілерді 4.3-суретте 

көрсетілгендей рамкамен таңдаса,  таңдалған объектілер жиынына тек қана 

4.2 Сурет 
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тікбұрыш пен кесінді кіреді, ал шеңбер мен эллипс жиынға кірмейді, өйткені 

олардың кейбір бөліктері рамка сыртында қалды (4.4-суретті қараңыз).  

 

 
 

Crossing (Пересечение) режимінде рамка ішіне толық түскен және 

рамкамен қиылған объектілер таңдалады. Рамканың бірінші бұрышын 

көрсеткен соң тінтуірді сол жаққа тарту керек,   сонда рамка жасыл түсті 

болады. Алдыңғы мысалда  осы режим қолданумен таңдалған объектілер 

жиынына  шеңбер мен эллипс те кіреді, өйткені олар рамкамен қиылып тұр.  

Window Polygon (Рамка-многоугольник) режимі Window (Рамка) 

режиміне ұқсас, бірақ аймақты көпбұрыш түрінде алуға болады. Көпбұрыш 

нүктелерді тізбекпен таңдап, <Enter> пернесін басу арқылы  қалып-

тастырылады.  Сонда таңдалған объектілер жиынына  көпбұрыш ішіне толық 

түскен объектілер кіреді. Window Polygon (Рамка-многоугольник) режимін 

таңдау үшін Select objects: (Выберите объекты:) сұранысына wp (рм) енгізіп, 

<Enter>  басу керек. Undo (Отменить) параметрі көпбұрыштың соңғы нүктесін 

болдырмайды, ол үшін командалық жолда u (о) енгізу керек. 

Crossing Polygon (Секущий многоугольник) режимінде көпбұрыш ішіне 

түскен және көпбұрышпен қиылған объектілер таңдалады. Осы  режимді 

таңдау үшін Select objects: (Выберите объекты:) сұранысына сp (см) енгізіп, 

<Enter> басу керек. 

Fence (Линия выбора) режимі Crossing Polygon (Секущий 

многоугольник) режиміне ұқсас, бірақ  мұнда көпбұрышты тұйықтайтын 

сызық жоқ. Fence (Линия выбора) режимінде таңдау сызығымен қиылған 

объектілер таңдалады. Режимді қосу үшін Select objects: (Выберите объекты:) 

сұранысына f (лв) енгізіп, <Enter> басу керек.  

Last (Последний)  режимі  соңғы жасалған көрініп тұрған объектті бөліп 

шығарады.  Режимді таңдау үшін Select objects: (Выберите объекты:) 

сұранысына l (п) енгізіп, <Enter>  басу керек.  

All (Все) режимі сызбадағы барлық объектілерді, соның ішінде 

сөндірілген қабаттардағы объектілерді  де таңдайды. Режимді таңдау үшін 

Select objects: (Выберите объекты:) сұранысына ALL командасын енгізіп, 

<Enter>  басу керек немесе Windows барлық бағдарламалары секілді  <Ctrl+A> 

пернелерін қолдануға болады.  

Multiple (Несколько) режимі бірнеше объектіні таңдауға ыңғайлы. 

4.3 сурет 4.4  сурет 
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Мысалы, өте жақын орналасқан екі объектке қатысты нүктені  қанша рет 

басса да, бағдарлама тек біреуін ғана таңдайды, ал Multiple (Несколько) 

режимінде бөліп шығарылған объект қайта таңдалмайды. Режимді қосу үшін 

Select objects: (Выберите объекты:) сұранысына m (н) енгізіп, <Enter>  басу 

керек.  

 

4.2 Таңдаған жиынға объектілерді қосу және одан алу  

 

Объектіні жиынға қосу мен одан алу режимдері үшін сәйкес Add 

(Добавить) және Remove (Исключить) кілттік сөздері қолданылады. Егер 

команданың Select objects: (Выберите объекты:) сұранысына r (и) енгізіп, 

<Enter>  басса, AutoCAD жиыннан алу режиміне ауысып, келесі сұраныс 

береді:  

Remove objects: (Выберите объекты для исключения:) 

Енді алдында таңдалған объектілерді жиыннан алып тастауға болады.  

Объектілерді жиынға қосу режиміне қайта ауысу үшін осы сұранысқа a (д) 

енгізіп, <Enter> басу керек. Сонда сұраныс әдеттегі түрін алады. 

Бірнеше объектті таңдағанда,  <Shift> пернесін қолдану режимін орнатуға 

болады. Ол үшін 4.2-суретте көрсетілген Options (Настройки) терезесінің 

Selection (Выделение) бөлігіндегі Selection Modes (Режимы выделения) 

аймағында Use Shift to add to selection (Использовать клавишу Shift для 

добавления к набору выделения) қасына жалаушаны қою керек, үндеместіктен 

жалауша онда тұрмайды. Сонда бір объекттен артық объектті таңдау үшін 

<Shift>  пернесін басып тұру керек. Егер осы режимде объектіні таңдағанда 

<Shift> басылмаса,  алдында таңдалған объектілерден таңдау алынады.  

 

4.3 Фильтр көмегімен 

объектілерді таңдау  
 

Объектілерді түсі, объект түрі және 

т.б. сипаттамалары бойынша жиынға 

кіргізуге болады, ол үшін 4.4 және 4.5-

суреттерде көрсетілген Быстрый выбор 

және Фильтры выбора объектов диалог 

терезелерін қолдануға болады. Мысалы 

сызбада тек ғана қызыл түсті 

шеңберлерді таңдауға немесе керісінше 

қызыл түсті шеңберлерден басқа 

барлық объектілерді таңдауға болады.  

Осыны қолдану алдында алдымен 

барлық объект қасиеттері ПОСЛОЮ, 

яғни қабат бойынша болуын тексеру 

керек.  Мысалы, объект қызыл түсті 

болып тұр, өйткені оның түсі 
4.4 сурет 
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ПОСЛОЮ, ал қабат үшін қызыл түс тағайындалған.  

Келесі мысалда Быстрый выбор терезесі көмегімен сызбадағы барлық 

қызыл түсті объектілер таңдалады: 

1)  лентадан Главная ➤ Утилиты ➤  Быстрый выбор таңдаңыз; 

2) Быстрый выбор диалог терезесінде төмен түсетін Применить тізімінен 

Ко всему чертежу,  Тип объектов тізімінен Несколько,  Свойства тізімінен 

Цвет және Оператор тізімінен Равно таңдаңыз; 

3) төмен түсетін Значение тізімінен  Красный таңдаңыз; 

4) Отобранные объекты бөлігінде Включить в новый набор жазудың 

қасына айырып-қосқышты орнатыңыз; 

5) ОК басыңыз. 

Сонда сызбадағы барлық қызыл түсті объектілер таңдалады.  

Диалог терезесіндегі Исключить из нового набора опциясы таңдалған 

ағымды жиыннан объектілерді алуға мүмкіндік береді, Включить в новый 

набор опциясы таңдалған жиынға объектілерді қосады.  

Фильтрді бір атаумен сақтау үшін келесіні орындау керек: 

1) командалық жолда фильтр теріңіз; 

2) Фильтры выбора объектов диалог терезесінде төмен түсетін Выбор 

фильтра тізімінен бір фильтрді таңдаңыз, мысалы, Отрезок; 

3) Добавить в список батырмасын басыңыз; 

4) Сохранить как  батырмасының оң жақ өрісіне атауды енгізіп (мысалы, 

Фильтр отрезков), батырманы басыңыз; 

5) Применить батырмасын басыңыз. 

Сонда фильтр көмегімен сызбада тек ғана кесінділерді  таңдауға болады.  

Фильтрді қолдану үшін келесіні орындау керек: 

4.5 сурет 
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1) командалық жолда фильтр теріңіз немесе ағымды команданың 

Выберите объекты сұранысына 'фильтр теріңіз; 

2) Фильтры выбора объектов диалог терезесінде төмен түсетін Выбор 

фильтра тізімінен қажетті фильтрді таңдап, Применить батырмасын 

басыңыз; 

3) объектілерді кесетін рамкамен таңдаңыз, сонда жиынға кесілген 

рамкамен таңдалған және фильтрге сәйкес объектілер таңдалады.  

 

4.4 Объектілердің орнын ауыстыру  
 

MOVE (ПЕРЕНЕСТИ) командасы Move (Перенести) батырмасымен 

қосылады.  

Команда объектілерді таңдауға сұраныс жасайды, объектілерді белгілі бір 

тәсілмен таңдап алып, <Enter> басу керек. Сонда бағдарлама келесі сұраныс 

жасайды:  

Specify base point or [Displacement] <Displacement>:  

(Базовая точка или [Перемещение] <Перемещение >:)  

Мұнда үш әрекеттің біреуін орындауға болады:  

1) базалық нүктені тағайындау;  

2) Displacement (Перемещение) параметрін таңдау;  

3) декарт координаталарын қолданып, орын ауыстыру қашықтығын беру.  

Бірінші әрекет бойынша базалық нүктені таңдау үшін қалып-күй 

жолындағы  Object Snap (Объектная привязка) режимін қолдануға болады. 

Базалық нүкте таңдалған соң сұраныс шығады:  

Specify second point or <use first point as displacement>:  

(Вторая точка или <считать перемещением первую точку>:) 

Нүктенің жаңа 

орның көрсетіңіз, 

сонда объектілер 

орнын ауыстырады 

(4.6-суретті қараңыз).  

Мұнда басқаша 

да, тінтуір көмегімен 

орын ауыстыру 

бағытын көрсетіп, 

пернетақтадан орын 

ауыстыру қашықты-

ғын енгізуге болады.  

Displacement 

(Перемещение) пара-

метрін таңдағанда келесі сұраныс шығады:  

Specify displacement <0.0000, 0.0000, 0.0000>: 

(Укажите перемещение <0.0000, 0.0000, 0.0000>:)  

4.6 сурет 
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Орын ауыстыру қашықтығын декарт X,Y немесе полярлық 

@Distance<Angle (@Расстояние<Угол) координаталары арқылы енгізуге 

болады.  

Тағы бір мүмкіндік бар – ауыстыру қашықтығын декарт координаталар 

арқылы бірден бірінші сұранысқа  беруге болады:  

Specify base point or [Displacement] <Displacement>: 

(Базовая точка или [Перемещение] <Перемещение >:)  

X,Y  координаталарын теріп, <Enter> басқанда екінші нүктені беруге 

сұраныс шығады:  

Specify second point or <use first point as displacement> : 

(Вторая точка или <считать перемещением первую точку>:) 

Осыған <Enter> басса үндеместіктен <use first point as displacement> 

(<считать перемещением первую точку>) қабылданады, яғни X,Y  орын 

ауыстыру қашықтығы ретінде алынады.  

 

4.5 Объектілердің көшермесін жасау  
 

COPY (КОПИРОВАТЬ) 

командасы MOVE (ПЕРЕ-

НЕСТИ) командасына 

ұқсас, бірақ ол таңдалған 

объектілерді алғашқы 

орнында сақтайды.  

COPY (КОПИРОВАТЬ) 

командасы  Copy (Копи-

ровать) батырмасы көмегі-

мен қосылады. Команда 

объектілерді таңдауға 

сұраныс жасайды, объектілерді белгілі бір тәсілмен таңдап алып, <Enter> басу 

керек. Сонда бағдарламаның келесі сұранысы шығады:   

Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>:  

(Базовая точка или [Перемещение/реЖим] <Перемещение>:)  

Мұнда да MOVE (ПЕРЕНЕСТИ) командасына ұқсас үш әрекеттің біреуін 

орындау керек. Базалық нүкте таңдалған жағдайда команда бірнеше 

көшірмені жасай алады (4.7-суретті қараңыз),  сонда әр көшірме жасалған соң 

келесі сұраныс шығып тұрады: Specify second point or [Enter/Esc] <Enter>: 

(Укажите вторую точку или [Выход/Отменить] <Выход>:) 

Команданы аяқтау үшін <Enter>  немесе <Esc>  басу керек.  

 

5 Мәтінмен жұмыс істеу  

5.1 Біржолдық мәтінмен жұмыс істеу 

AutoCAD бағдарламасында екі түрлі мәтінді жасауға болады:  

4.7 сурет 
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а) біржолдық мәтін DTEXT (ДТЕКСТ) және TEXT (ТЕКСТ) коман-

даларымен жасалады;  

б) көпжолдық мәтін MTEXT (МТЕКСТ) командасымен жасалады, ол 

мәтіндік блок болып келеді.  

 

5.1.1 Біржолдық мәтінді жасау. Біржолдық мәтін бір немесе бірнеше 

өзара байланыспаған жолды жасауға арналған, ондағы әр жол тәуелсіз объект 

болып келеді.  

Біржолдық мәтінді жасайтын DTEXT (ДТЕКСТ) командасын қосу үшін 

лента Home (Главная) бөлігінің Annotation (Аннотации) тобындағы Single Line 

Text (Однострочный текст) батырмасын басу керек. Сонда командалық жолда 

орнатылған мәтін стилі мен биіктігі көрсетіледі:  

Current text style: ″Standard″ Text height: 5.0000 Annotative: No 

Specify start point of text or [Justify/Style]: 

(Текущий текстовый стиль: "Standard" Высота текста: 5.0000 Аннота-

тивный: Нет)  

(Начальная точка текста или [Выравнивание/Стиль]:) 

Мәтін басы ретінде нүктені тінтуір көмегімен таңдаңыз немесе оның 

координаталарын пернетақтадан енгізіңіз.  Команданың қосымша опцияларын 

да қолдануға болады:  

1) Justify (Выравнивание) таңдағанда келесі сұраныс шығады:  

Enter an option [Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/ 

BC/BR]:  

(Задайте опцию [впИсанный/Поширине/Центр/сЕредина/впРаво/ВЛ/ВЦ/ 

ВП/СЛ/СЦ/СП/НЛ/НЦ/НП]:) 

Мұнда мәтінді тегістеу тәсілін таңдау керек, мысалы, Right (впРаво) 

таңдалса, мәтін бастапқы нүктеден сол жаққа жазылады. Align (впИсанный) 

және Fit (Поширине) опциялары мәтін параметрлерін екі нүкте арқылы 

анықтайды.  Сонда Align (впИсанный) мәтін биіктігін, ал Fit (Поширине) 

мәтін енін таңдайды;  

2) Style (Стиль) таңдағанда келесі сұраныс шығады:  

Enter style name or [?] <Standard>: (Имя стиля или (?) <Standard>:) 

Үндеместіктен бағдарламада екі стиль бар: Standard және Annotative (Ан-

нотативный).  

Тексттің бастапқы нүктесін берген соң команда мәтін биіктігін сұрайды:  

Specify height <2.5000>: (Высота <2.5000>:) 

Мәтін биіктігін теріп, <Enter> басыңыз. Осы мән келесі біржолдық мәтін 

жасағанша үндеместіктен алынады. Содан кейін келесі сұраныс шығады:  

Specify rotation angle of text <0>: (Угол поворота текста <0>:) 

Мәтіннің көлбеу бұрышын енгізіңіз немесе үндеместіктен қабылданатын 

бұрышты қолдану үшін бірден  <Enter> басыңыз.   

Бұрышты енгізген соң графикалық аймақта қарапайым мәтіндің редактор 

шығады, ол өлшемі өзгеріп тұратын рамка болып келеді. Әр жолды теріп 

болған соң <Enter> басып отыру керек. Команданы аяқтау үшін  <Enter> 
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пернесін екі рет басу керек немесе тінтуірді мәтін өрісінен тыс жерде шырт 

еткізу керек. Сонда әр мәтіндік жол жеке объект болып келеді.  

Біржолдық мәтін редакторының контекстілік менюі бар, ол тінтуірдің оң 

жақ батырмасымен ашылады. Мұнда әдетте мәтін редакторларында  

кездесетін командалар бар: Undo (Отменить),  Redo (Повторить), Cut 

(Вырезать), Copy (Копировать), Paste (Вставить), Editor Settings (Параметры 

редактора), Insert Field… (Вставить поле…), Find and Replace… (Поиск и за-

мена…),  Select All (Выделить все), Change Case (Изменить регистр).  

 

5.1.2 Біржолдық текстке арнаулы символдарды енгізу. Арнаулы 

символдарды келесідей енгізуге болады (мұнда тек ғана ағылшын әріптерін 

қолдану керек):  

1)  %%C – Ø диаметр белгісі; 

2)  %%D – ° градус белгісі;  

3)  %%P – ± символы;  

4)  %%O – үстінен сызу және оны болдырмау;  

5)  %%U – астынан сызу және оны болдырмау;  

6)  %%% – % пайыз белгісі.  

Мысалы, біржолдық  мәтінде  %%P45%%D терсе, онда ±45° енгізіледі. 

Егер евро символы қажетті болса, оны <Alt> пернесін басып тұрып, 

пернетақтаның сандық бөлігінен 0128 теру керек.  

 

5.1.3 Мәтіндік өрістерді енгізу. Өріс негізделген деректерге байланысты 

өзгеріп тұратын мәтін, мысалы, Date (Дата) өрісі автоматты түрде ағымды 

күнді таңдалған форматта көрсетіп тұрады.  

Өрістің автоматты түрде жаңартылуын келесі бір немесе бірнеше шарт 

орындалғанда жүргізілуін орнатуға болады: графикалық файлды ашу, сызба 

файлын сақтау, файлды басып шығару және т.б. Автоматты жаңартылу 

функциясын болдырмауға да болады, онда сызбадағы өрістерді пайдаланушы 

өзі өзгерту керек.   

Өрісті енгізудің бірнеше тәсілі 

бар. Жеке автономды өрісті енгізу 

үшін FIELD (ПОЛЕ) командасын 

қосу керек. Өрісті біржолдық 

текстке енгізу үшін редактордың 

контекстілік менюінен Insert Field 

(Вставить поле) таңдау керек.  

Екі жағдайда да Field (Поле) 

диалог терезесі ашылады (5.1-

суретті қараңыз). Төмен түсетін 

Field category (Категория поля) 

тізімінде келесі өріс түрлері бар: All 

(Все) – барлық өрістер;  Date & Time 

(Дата и время) – мезгіл мен уақытқа 
5.1 сурет 
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қатысты өрістер (жасалатын, сақталатын, басылатын); Document (Документ) – 

файлға қатысты өрістер  (файл атауы, өлшемі, кім сақтады);  Linked (Связано 

с) – гиперсілтеме жөнінде ақпарат және т.б. категориялар. 

 Field names (Имена полей) тізіміндегі сипаттамалар таңдалған өріс 

категориясына тәуелді.  

Мысалы, Date & Time (Дата и время) категориясы үшін 5.1-суретте 

көрсетілген тізім шығады.  

Мезгіл форматын Date format (Формат даты) өрісінде енгізуге болады. 

Field expression (Формула для поля) аймағында өріс негізіндегі формула 

жазылады, оны өзгертуге мүмкіндік жоқ.  

Мәтіндік өріс біржолдық мәтін бөлігі болғандықтан оны редакциялау 

үшін біржолдық мәтін редакторының мүмкіндіктерін қолдануға болады.  

 

5.2 Көпжолды мәтінмен жұмыс істеу  

 

5.2.1 Көпжолды мәтінді жасау. Көпжолды мәтін  қайырма түрінде 

енгізілетін көптеген жолдан тұратын күрделі объект болып келеді. Оның 

келесі мүмкіндіктері бар:  

а) мәтін фонын мөлдір болдырмау және оның түсін тағайындау;  

б) ығысу мен шегіністі орнату;  

в) өрістерді автоматты түрде енгізу;  

г) ASCII және RTF форматындағы сыртқы мәтіндік файлдарды енгізу;  

д) символдарды енгізу;  

е) тізімдерді жасау;  

ж) күрделі бөлшектерді жасау;  

и) мәтін аймағының шекарасын өзгерту және жол ұзыңдығын өзгерту;  

к) таңдалған мәтін регистрін тінтуір батырмасымен өзгерту.  

Көпжолды мәтінді жасау үшін MTEXT (МТЕКСТ) командасын 

командалық жолда енгізіп немесе лента Home (Главная) бөлігінің Annotation 

(Аннотации) тобындағы  Multiline Text (Многострочный текст) 

батырмасымен қосу керек. Сонда командалық жолда келесі сұраныс шығады:  

Current text style: ″Standard″ Text height: 2.5 Annotative: No 

(Текущий текстовый стиль: "Standard". Высота текста: 2.5 Аннота-

тивный:  Нет)  

Specify first corner:    (Первый угол:) 

Текст тікбұрышты аймағының бірінші бұрышын таңдаған соң, келесі 

сұраныс шығады:  

Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width/ 

Columns]:  

(Противоположный угол или [Высота/вЫравнивание/Межстрочный ин-

тервал/Поворот/Стиль/Ширина/Колонки]:) 

Сонда тікбұрышты аймақтың өлшемін екінші бұрышын көрсетіп таңдау 

керек  (5.2-суретті қараңыз) немесе команда параметрлерінің біреуін таңдап, 

текст қасиеттерін орнатуға болады.  Тікбұрыш ішіндегі нұсқама текст төмен 
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бағытталатынын көрсетіп тұр, өйткені үндеместіктен көпжолды текст 

тегістеуі жоғарғы сол жақ бұрыш бойынша орнатылған. Мәтінді тегістеу 

тәсілін өзгерту үшін Justify (вЫравнивание) опциясын таңдау керек. 

Жол арасындағы интервал мен айналдыру бұрышын мәтін аймағының 

екінші бұрышын 

таңдамай тұрып 

орнату керек, 

қалғандарын ай-

мақтың екінші 

бұрышын таңда-

ған соң да өзгер-

туге болады.  

Екінші бұрыш таңдалған соң терезе үстінде Multiline Text 

(Многострочный текст) бөлігі шығады (5.3-суретті қараңыз), оны қолданып 

мәтінді енгізуге және редакциялауға болады.  

 

5.2.2 Көпжолды мәтінді редакциялау. 5.3-суретте көрсетілген Multiline 

Text (Многострочный текст) бөлігі келесі топтардан тұрады: Style (Стиль),  

Formatting (Форматирование), Paragraph (Абзац), Insert (Вставить), Options 

(Параметры), Close (Закрыть).  

Style (Стиль) тобындағы командалар мәтін стилі мен биіктігін беруге 

арналған. Көпжолды мәтін ішіндегі символдар әртүрлі биіктікте болуы 

мүмкін.  

Formatting (Форматирование) тобы командалары мәтін қаріпін 

анықтайды. Бір қайырым ішінде әртүрлі қаріп қолданылуы мүмкін. Қаріп 

түрін және түсін төмен түсетін тізімдерден таңдауға болады. Қаріптер  үшін  

сәйкес батырмаларды қолданып, олардың жазылу түрін, мысалы курсивті 

таңдауға болады. Formatting (Форматирование) тобының төменгі 

шекарасында  тінтуірді шырт еткізіп, тағы үш элементі бар панельді ашуға 

болады. Ондағы  өрісі мәтіннің көлбеу бұрышын, 

 өрісі мәтін символдары арасындағы арақашықты,  

 өрісі символ енін басқарады. 

Paragraph (Абзац) тобы қайырым параметрлерін басқарады. Онда мәтінді 

тегістеу тәсілін және жол арасындағы қашықтықты беруге, нөмірленген 

немесе маркерленген тізімдерді жасауға арналған командалар бар.  

Insert (Вставить) тобы мәтінге әртүрлі элементтерді енгізуге мүмкіндік 

береді.   

5.3 сурет 

5.2 сурет 
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Мұндағы  Symbol (Обозначение) батырмасы символ қою менюін 

ашады. Жиі кездесетін символдарды менюден таңдап енгізуге болады (5.4-

суретті қараңыз). Менюдегі Other (Другой) таңдап, қажетті символды 

ашылған кестеден енгізуге болады.   

 Insert Field (Вставить поле) батырмасы мәтінге өрісті енгізуге 

арналған Field (Поле) диалог терезесін ашады.  

 Columns (Столбцы) батырмасымен бағаналар санын беруге болады.  

Options (Параметры) тобындағы  Find 

& Replace (Поиск и замена),  Spell check 

(Проверка орфографии),  Undo (Отменить), 

 Redo (Вернуть) батырмалары сәйкес 

функцияларды атқарады.   Ruler (Линейка) 

батырмасы сызықшаның редакторда 

көрсетілуін басқарады.  

Мәтінді енгізгенде тінтуір оң жақ 

батырмасымен контекстілік менюді ашуға 

болады, ол қосымша мүмкіндіктер береді: 

а) Stack (Дробный) таңдап,  /, # және ^ 

символдар көмегімен белгіленген мәтінді 

әдеттегі және диагоналды бөлшектерге және 

шақтамаға түрлендіруге болады (5.5-суретті 

қараңыз).  

Егер белгіленген текстте көмекші 

символдар болмаса,  Stack (Дробный)  пункті 

белсенді болмайды; 

б) белгіленген мәтінге Uppercase (Верхний 

регистр) көмегімен жоғарғы регистрді, 

Lowercase (Нижний регистр) көмегімен төменгі 

регистрді тағайындауға болады. 

  

5.5 сурет 

 

Мәтінді редакциялау кезінде стандарт пернелерді де қолдануға болады: 

<Home>, <PgUp>, <PgDn>, <End>, <Ctrl-A>, <Ctrl-C> және т.б. 

Мәтін енгізуді Close Text Editor (Закрыть текстовый редактор) 

батырмасымен немесе тінтуірді редактор сыртында шырт еткізіп немесе  

<Ctrl> басып тұрып, <Enter>  пернесімен аяқтауға болады.  

 

 

5.4 сурет 
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6 Кестелерді жасау және оларды редакциялау  

 

Кесте қатарлар мен бағаналар түрдегі деректерден тұратын объект болып 

келеді. AutoCAD бағдарламасында алдымен бос кестені енгізу керек. Кестені 

енгізу үшін  TABLE (ТАБЛИЦА)  командасын лента Home (Главная) бөлігінің 

Annotation (Аннотации) тобындағы Table (Таблица) батырмасын басып 

немесе менюден Draw→Table (Рисование → Таблица) таңдап қосу керек. 

Сонда Insert Table (Вставка таблицы) диалог терезесі ашылады (6.1-суретті 

қараңыз). Осында кесте параметрлерін орнатуға болады: кесте стилін 

(үндеместіктен Standard стилі орнатылады), ұяшықтар қасиеттерін, қатарлар 

мен бағаналар санын, өлшемдерін, атауларын және т.б.  

 
AutoCAD кестелерінде Microsoft Excel кестелеріне сілтеме жасап, 

олардан деректерді алуға мүмкіндік бар. Сілтемені енгізу үшін Insert options 

(Параметры вставки) аймағындағы айырып-қосқышты From a data link (На 

основе связи с данными) жазу қасына орнатып, төмен түсетін тізімнен Launch 

Data Link Manager (Запуск Диспетчера связи с данными) таңдау керек. 

Ашылған Select a Data Link (Выбор связи данных) терезесі көмегімен қажетті 

сілтемені орнату керек. Сонда Excel кестесінде деректер өзгертілсе, олар 

біржолы сызба кестесінде де өзгереді.   

Insert Table (Вставка таблицы) диалог терезесінде Insertion behavior 

(Способ вставки) аймағында кестені енгізу тәсілін таңдап, OK батырмасымен 

терезені жабу керек. Сонда командалық жолда сұраныс шығады:  

6.1 сурет 
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Specify insertion point: (Точка вставки:) 

Кесте қойылатын нүктені тінтуір көмегімен немесе пернетақтадан 

абсолют координаттарын теріп таңдауға болады.  

Кесте енгізілген соң экранда Multiline Text (Многострочный текст) 

командалар тобы көрсетіліп, редакциялау режимі орнатылады, яғни кестені 

толтыруға болады. Курсор бірінші ұяшықта орналасып тұрады, ұяшықтар 

арасында қозғалу үшін <Tab>, <Enter> және курсор басқаратын пернелерді 

қолдану керек. Кесте, қатарлар мен бағаналар өлшемдерін әдеттегідей 

маркерлер қолданумен өзгертуге болады. Тінтуір оң жақ батырмасымен шырт 

еткізіп, контекстілік менюде ұсынылатын мүмкіндіктерді де қолдануға 

болады.   

AutoCAD кесте ұяшықтарына формулалар енгізілуі мүмкін,  мысалы: 

=A1+D1; =A2*D2; =A1^3 (формулалар әрқашан теңдік белгісінен басталу 

керек). Сол кезде Microsoft Excel кестелері секілді стандарт функцияларды 

пайдалануға болады: =Sum(A1:A10); =Average(A10:E10); =Count(A1:D100) 

және т.б. 

Кесте ұяшықтарына деректерді сызба объектілерінен алып енгізуге 

мүмкіншілік бар, мысалы, объект өлшемдерін, аудандарын және т.б. Ол үшін 

6.1-суреттегі диалог терезесінің Insert options (Параметры вставки) 

аймағындағы айырып-қосқышты From object data in a drawing (Data 

Extraction) (На основе данных объекта на чертеже (Извлечение данных)) жазу 

қасына орнатып, OK басыңыз. Сонда деректерді объекттерден алу Data 

Extraction (Извлечение данных) меңгергіші ашылады, оны қадаммен қолдану 

керек.  

 

7 Өлшемдерді түсіру  

 

AutoCAD бағдарламасында өлшемдерді түсіру мен қатар оларды 

басқаруды білу керек, өйткені өлшемдер түрлерін басқаратын айнымалылар 

саны өте көп. Өлшемдер түрлері және түсіру тәсілдері әртүрлі өнеркәсіп 

салаларында, мысалы, машина жасауда, құрылыста, электроникада әртүрлі 

болып келеді.  

Өлшемдерді басқару командалары лентаның Annotate (Аннотации) 

бөлігіндегі Dimensions (Размеры) тобында жинақталған (7.1-суретті қараңыз).  

 Алдымен түсіретін өлшем түрін, содан кейін оның орналастырылуын 

анықтайтын нүктелерді таңдау керек. Мысалы, 

кесінді ұзыңдығын көрсету үшін сызықтық 

өлшемді жасайтын команданы қосып,  кесіндінің 

екі шеткі нүктесін көрсету керек. Бағдарлама сол 

кезде екі анықтаушы нүктені құрып, олардың 

арақашықтығын өлшейді. Содан кейін өлшем 

орналасатын орынды таңдау керек.   

Анықтаушы нүктелер орны өзгерсе,  олармен байланысқан өлшем де 

өзгереді. Өлшемдерді түсіру кезінде AutoCAD автоматты түрде Defpoints 

7.1 сурет 
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қабатын жасайды, барлық анықтаушы нүктелер сол қабатта орналасады. 

Қабат ешқашан басылмайды және жойылмайды, сондықтан оны сызбада 

көрсетілмейтін объектілерді, мысалы, басқа пайдаланушыларға арналған 

ескертулерді жасау үшін қолдануға болады.   

 

7.1 Сызықтық өлшемдер  
 

7.1.1 Вертикаль және горизонталь өлшемдерді түсіру.  Вертикаль және 

горизонталь өлшемдерді түсіру DIMLINEAR (РЗМЛИНЕЙНЫЙ) командасы 

Dimensions (Размеры) тобындағы  Linear (Линейный) батырмасымен 

қосылады. Команда келесі сұраныс береді: 

Specify first extension line origin or <select object>: 

(Начало первой выносной линии или <выбрать объект>:) 

Сызықтық өлшемді екі тәсілмен жасауға болады: анықтаушы нүктелерді 

таңдап немесе өлшенетін объектіні таңдап. Бірінші тәсілмен екі шығару сызық 

нүктелерін таңдап, өлшемдік мәтін қойылатын орынды беру керек. Сонда 

өлшемдік сызықты анықтаушы нүктелерден жоғары немесе төмен 

орналастырсақ, AutoCAD горизонталь өлшемді, сол жағында немесе оң 

жағында орналастырсақ – вертикаль өлшемді түсіреді (7.2-суретті қараңыз).   

Екінші тәсілмен өлшем түсіргенде команда сұранысына <Enter> басып,  

сызықты, доғаны немесе шеңберді тінтуірмен таңдау керек, сонда бағдарлама 

өзі анықтаушы нүктелерді құрып, өлшем түсіреді (7.3-суретті қараңыз).  

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команданың бірнеше опциясы бар: Mtext (Мтекст), Text (Текст), Angle 

(Угол), Horizontal (Горизонтальный), Vertical (Вертикальный), Rotated 

(Повернутый). Оларды қолданып, өлшемдік мәтінді редакциялауға, 

айналдыруға және т.б. орындауға болады.  

Өлшем мәнін өзгерту тәртібін қарастырайық.  

1) Алдымен 7.4,а-суретте көрсетілгендей 120х80 мм өлшемдерімен 

тікбұрышты тұрғызыңыз.  

2) DIMLINEAR (РЗМЛИНЕЙНЫЙ) командасын қосыңыз, команда 

бірінші шығару сызығының басын беруді сұрайды:  

Specify fi rst extension line origin or <select object>: 

(Начало первой выносной линии или <выбрать объект>:) 

7.2 сурет 7.3  сурет 
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3) Endpoint (Конточка) объектілік байланыстыруды қолданып, 

тікбұрыштың сол жақ төменгі нүктесін көрсетіңіз. Команда екінші шығару 

сызығының басын беруді сұрайды:  

Specify second extension line origin: (Начало второй выносной линии:) 

4) Объектілік байланыстыруды қолданып, тікбұрыштың оң жақ төменгі 

нүктесін көрсетіңіз. AutoCAD келесі сұраныс жасайды: 

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Ro-

tated]:  

(Положение размерной линии или[Мтекст/Текст/Угол/Горизонтальный/ 

Вертикальный/Повернутый]:) 

5) Mtext (Мтекст) параметрін таңдаңыз, сонда лентада Multiline Text 

(Многострочный текст) бөлігі көрсетіледі және өлшем шынайы мәні, яғни 120 

белгіленіп тұрады. Осы мән орнына 240 енгізіңіз.  

6) Мәтіндік редакторды жабу үшін тінтуірді енгізу өрісінің сыртына 

шырт еткізіңіз, сонда сызбада 240 өлшемі көрсетіледі.  

7) Егер өлшем қойылған сызықты таңдап, оның бір маркерін басқа жерге 

қозғалтсақ, сызық ұзыңдығы өзгереді, бірақ өлшем мәні өзгермей тұрады.  

8) DDEDIT (ДИАЛРЕД) командасын қосып, 240 өлшемін алып тастаңыз 

және <> теріңіз, сонда AutoCAD жақшалар орнына сызықтың шынайы 

ұзыңдығын қойып береді.  

 

Осындай өлшемді өзгерту кейбір жағдайда, мысалы, тетікбөлшекті үзіп 

көрсеткенде керек болады (7.4,б –суретті қараңыз).   

 

7.1.2 Параллель өлшемдерді түсіру. Параллель өлшем екі анықтаушы 

нүктелер арасындағы арақашықтықты көрсетеді. Өлшем сызығы мен мәні 

анықтаушы нүктелерді қосатын сызыққа параллель 

орналасады (7.5-суретті қараңыз).  

Параллель өлшемді түсіру DIMALIGNED 

(РАЗМПАРАЛ) командасын Dimensions (Размеры) 

тобындағы  батырмасымен қосуға болады. Оны 

қолданғанда екі анықтаушы нүктені немесе өлшенетін 

объектіні (сызықты, доғаны, шеңберді) таңдауға болады. 

Мұнда да Mtext (Мтекст), Text (Текст) және Angle (Угол) 

7.4 сурет  
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параметрлерін қолдануға мүмкіншілік бар.  

 

7.2 Шеңбер, доға өлшемдерін және бұрыштық өлшемді түсіру  
 

Әдетте шеңберлер мен доғалардың радиустері немесе диаметрлері 

өлшенеді, доғалар үшін ұзыңдығын да өлшеуге болады.  

 

7.2.1 Радиусті түсіру. Радиусті өлшеу  

DIMRADIUS (РАЗМРАДИУС) командасын 

Dimensions (Размеры) тобындағы  Radius 

(Радиус) батырмасымен қосуға болады.  Команда 

доғаны немесе шеңберді таңдауға ұсыныс береді,  

таңдаған соң AutoCAD радиусты өлшейді және 

өлшем мәтіннің орналасуы жөнінде сұраныс 

жасайды (доға ішінде немесе сыртында). AutoCAD автоматты түрде өлшенген 

мән алдына R әрпін қояды (7.6-суретті қараңыз). Сызықтық өлшемдерді түсіру 

командалары секілді радиусты түсіру командасының  Mtext (Мтекст), Text  

(Текст) және Angle (Угол) опциялары бар.  

Шеңбер доғасының радиусын түсіргенде оның центрін де көрсету керек, 

сонда ереже бойынша центрді центрлік немесе шығару сызықтарының 

қиылысу нүктесі түрінде көрсету керек. Егер доға радиусы өте үлкен болса, 

өлшем сызық тік бұрышты сынықпен жасалу керек. Ол үшін DIMJOGGED 

командасын  батырмасымен қосып орындау керек.  

 

7.2.2 Диаметрді түсіру. Диаметрді түсіру 

DIMDIAMETER (РАЗМДИАМЕТР) командасын  

Diameter (Диаметр) батырмасымен қосуға болады. 

Команда алдымен доғаны немесе шеңберді таңдауға 

ұсыныс жасайды, таңдаған соң AutoCAD диаметрді 

өлшеп, мәнін көрсетіп келесідей сұраныс береді: 

Dimension text = 50 

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: 

(Размерный текст = 50 

Положение размерной линии или [Мтекст/Текст/Угол]:) 

Мұнда команда опцияларының біреуін таңдауға болады немесе бірден 

өлшем сызығын тінтуір көмегімен орналастыру керек, 

сонда өлшем мәні алдында  символы қойылады (7.7-

суретті қараңыз).  

 

7.2.3 Доға ұзыңдығын түсіру.  Доға ұзыңдығын 

түсіру DIMARC командасын  батырмасымен қосуға 

болады. Доғаны таңдаған соң  AutoCAD  үндеместіктен 

оның толық ұзындығын өлшейді, бірақ доға бөлігін де 

7.6 сурет  
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өлшеуге болады, ол үшін команданың Partial (Частичный) опциясын таңдау 

керек. Доға ұзыңдығы мәні алдында  символы қойылады (7.8-суретті 

қараңыз). 

 

7.2.4  Центрлік белгілерді жасау.  Доғалар мен шеңберлер өлшемдерін 

түсіргенде AutoCAD автоматты түрде өлшенетін объект центрін белгілейді.  

Бірақ кейбірде өлшенбейтін доғалар мен шеңберлердің де центрін белгілеу 

керек. Ең ыңғайлы тәсіл  –   DIMCENTER (РЗМЦЕНТР) командасын 

қолдану, ол таңдалған доға немесе шеңбер центрінде екі қиылысатын 

кесіндіні 7.8-суретте көрсетілгендей тұрғызып береді.  

 

6.2.5  Бұрыштық өлшемдерді түсіру.  Бұрыштық өлшем үш нүкте, яғни 

төбе мен екі шеткі нүкте арқылы анықталады. Бұрыштық өлшемді түсіру  

DIMANGULAR (РЗМУГЛОВОЙ) командасын  Dimangular (Угловой) 

батырмасымен қосуға болады. Команда доғаны, шеңберді, кесіндіні немесе 

төбені таңдауға ұсыныс жасайды:   

Selectarc, circle, line, or<specifyvertex>: 

(Выберите дугу, круг, отрезок или <указать вершину>:) 

Сонда доға таңдалса, AutoCAD доға центрі мен шеткі нүктелерін 

қолданып бұрышты өлшейді (7.9-суретті қараңыз). Шеңбер таңдалса,  оның 

центрі төбе ретінде, ал таңдалған нүкте - бір шеткі нүкте ретінде 

қабылданады. Сонда  AutoCAD екінші шеткі нүктені беруді сұрайды. Егер 

кесінді таңдалса, AutoCAD тағы бір кесіндіні таңдауды сұрайды. Сонда екінші 

кесінді біріншісіне параллель болса,  Lines are parallel (Отрезки параллельны) 

хабарламасы шығып, команда орындалуы аяқталады.   

Төбе мен шеткі 

нүктелер арқылы 

бұрышты өлшеу үшін 

команда сұранысына  

<Enter> басу керек, 

содан кейін шыққан 

сұраныстарға төбені 

және екі шеткі 

нүктені беру керек.  

 

7.3 Базалы және жалғастырылған өлшемдер  
 

Базалы және жалғастырылған өлшемдер ортақ шығару сызықтарын 

қолданатын сызықтық өлшемдерге жатады.  

 

7.3.1 Базалы өлшемдер. Базалы өлшемдер алдында түсірілген сызықтық 

немесе бұрыштық өлшемнің шығару сызығынан анықталады. Әр базалы 

өлшем сол шығару сызығынан өлшенеді, өлшем сызықтары алдын ала 

анықталған арақашықта орналасады (7.10,а-суретті қараңыз). Базалы 
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өлшемдерді түсіру үшін DIMBASELINE (РАЗМБАЗОВЫЙ) командасын 

қолдану керек. Оны Dimensions (Размеры) тобындағы  Baseline (Базовый) 

батырмасы көмегімен қосуға болады. Сонда  AutoCAD үндеместіктен базалы 

сызық ретінде соңғы сызықтық немесе бұрыштық өлшемнің бірінші шығару 

сызығын алады. Егер базалы сызық ретінде басқа шығару сызығын қолдану 

керек болса,   <Enter> басып шығару сызықты таңдау керек. Содан кейін 

команда келесі шығару сызықтар үшін анықтаушы нүктелерді сұрап 

өлшемдерді бірінен соң түсіреді, командадан шығу үшін Undo (Отменить) 

параметрін таңдау керек.  

 7.3.2 Жалғастырылған өлшемдер.  Жалғастырылған өлшемдер алдыңғы 

шығару сызығынан өлшенеді, сонда бір командамен бірнеше өлшемді түсіруге 

болады. Нәтижесінде өлшемдер тізбегі пайда болады (7.10,б-суретті қараңыз). 

Жалғастырылған өлшемдерді түсіру үшін DIMCONTINUE (РАЗМЦЕПЬ) 

командасы қолданылады. Оны Dimensions (Размеры) тобындағы  Continue 

(Цепь) батырмасы көмегімен қосуға болады.  Сонда AutoCAD өлшем сызығын 

соңғы сызықтық немесе бұрыштық өлшемнің екінші шығару сызығының 

қасында орналастырады. Егер басқа шығару сызығын алу керек болса Select 

(Выбрать) параметрін таңдау керек. Содан кейін команда сұраныстарына 

анықтаушы нүктелерді тінтуірмен таңдап отыру керек, команданы аяқтау 

үшін Undo параметрін 

таңдау керек. 

 

7.4 Өлшемдік стиль 
 

Өлшемдік стиль – 

өлшем түрін анықтайтын 

параметрлерінің жиын-

тығы. Өлшемдік 

стильдерді  DIMSTYLE 

(РАЗМСТИЛЬ) коман-

дасы көмегімен бас-

қарады. Команданы лента  

Annotate (Аннотации) 7.11 сурет  

7.10 сурет  
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бөлігінің Dimensions (Размеры) тобындағы Dimension Style (Размер-ный стиль) 

батырмасымен қосу керек. Команда қосылған соң Dimension Style Manager 

(Диспетчер размерных стилей) диалог терезесі ашылады (7.11-суретті 

қараңыз).  

Терезенің Styles (Стили) өрісінде стиль атаулары көрсетіледі. Төмен 

түсетін List (Список) тізімінен Styles (Стили) өрісінде көрсетілетін стильдерді 

таңдауға болады.  

Preview of (Предварительный просмотр) аймағында ағымды өлшемдік 

стильдің қолданылу мысалы көрсетіледі. Терезе оң жағындағы батырмалар 

стильдерді орнатуға, жасауға, 

өзгертуге, болдырмауға және 

салыстыруға  мүмкіншілік береді.  

 

7.4.1 Өлшемдік стильді жасау. 

AutoCAD бағдарламасында үндемес-

тіктен қолданылатын Standard 

(Стандартный) стилі бар. Оны 

өзгертуге де, ағымды болмаса тіпті 

алып тастауға да болады. Стиль 

параметрлері сызба жасалған шаблон файлында анықталған. Жаңа стильді 

жасау үшін New (Новый) батырмасын басу керек, сонда Create New Dimension 

Style (Создание нового размерного стиля) диалог терезесі ашылады (7.12-

суретті қараңыз).  

Жаңа стиль негізі ретінде бар стиль көшірмесі алынады, сонда терезеде 

жаңа стиль атауын және ол қайсы стиль негізінде жасалатынын көрсету керек. 

Төмен түсетін Use for (Размеры) тізімінен қандай өлшемдерге стиль 

қолданылатынын беруге болады.  Continue (Далее) батырмасымен New 

Dimension Style (Новый 

размерный стиль) терезесін 

ашып, өлшем стилінің барлық 

параметрлерін орнатуға болады.  

 

7.4.2 Бар өлшемдік стильді 

редакциялау. Өлшемдік стиль 

параметрлерін өзгерту үшін 

оның атауын Dimension Style 

Manager (Диспетчер размерных 

стилей) терезесінде таңдап, 

Modify (Редактировать) 

батырмасын басыңыз. Сонда 

7.13-суретте көрсетілген Modify 

Dimension Style (Изменение 

размерного стиля) терезесі 

ашылады. Мұнда келесі 

7.12 сурет  

7.13 сурет  



60 
 

бөліктер бар:  

1) Lines (Линии) бөлігі шығару және өлшемдік сызықтарын басқарады 

(7.13-суретті қараңыз).  

Dimension lines 

(Размерные линии) айма-

ғында өлшем сызықтардың 

түсін, түрін, қалыңдығын 

және базалы өлшемдер үшін 

өлшем сызықтар арақашық-

тығын орнатуға болады.  

Extension lines (Вынос-

ные линии) аймағында 

шығару сызықтардың түсін, 

түрін, қалыңдығын, өлшем 

сызықтан шығып тұруын, 

өлшенетін объектіден шегі-

нісін орнатуға болады.   

2) Symbols and Arrows 

(Символы и стрелки) бөлігі 

нұсқамалар түрі мен 

өлшемін орнатуға мүмкіндік 

береді (7.14-суретті қараңыз). Мұнда центрлік белгінің түрі мен өлшемін, 

өлшемді объектімен қиылысу жерінде үзу шамасын, доға ұзындығын 

көрсеткенде доға символының орнын, радиусті сынықпен көрсеткенде сынық 

бұрышын тағайындауға болады.  

3) Text (Текст) бөлігі  

өлшемдік мәтін 

орналасуы мен түрін 

басқарады (7.15-суретті 

қараңыз).  Text 

appearance (Текстовый 

стиль) аймағында 

өлшемдік мәтін стилін 

орнатуға, жасауға және 

өзгертуге, мәтін мен фон 

түсін, мәтін рамкамен 

қоршалуын таңдауға 

болады.   

Text height (Высота 

текста) және Fraction 

height scale (Масштаб 

дробей) өрістері мәтін 

биіктігін басқарады. Егер 

мәтін биіктігіне 3.5, ал 

7.14 сурет  
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бөлшек биіктігіне 0.5 мәні берілсе, онда алым мен бөлімнің биіктіктері 1.75 

тең болады.  

Text placement (Выравнивание текста) аймағында мәтіннің өлшемдік және 

шығару сызықтарына қатысты орналасуын беруге болады.   

Осыған қосымша өлшем 

мәтінін горизонталь, өлшем 

сызық бойымен немесе ISO 

стандарты бойынша бағыт-

тауға мүмкіндік бар.  

4) Fit (Размещение) 

бөлігі өлшем масштабы мен 

орналасуын басқарады (7.16-

суретті қараңыз). Мысалы, 

егер бағдарлама өлшем 

сызығы мен өлшем мәтінін 

шығару сызықтар арасында 

біржолы  орналастыра 

алмайтын болса,  өлшем 

түсіру тәсілін таңдауға 

болады.  

Егер Annotative 

(Аннотативный) параметрі 

орнатылса, онда сызбаны 

үлкейткенде немесе кішірейткенде өлшемдер сәйкес өзгереді, бірақ өлшемдік 

мәтін биіктігі өзгермейді (7.17-

суретті қараңыз).  Use overall scale 

of (Глобальный масштаб) өлшемнің 

барлық параметрлеріне қолданы-

латын масштаб.  

Fine tuning (Подгонка 

элементов) аймағы өлшем түсіруде 

қосымша мүмкіндіктер береді.   

5) Primary Units (Основные 

единицы) бөлігі өлшем мәтінінің 

форматын басқарады (7.18-суретті 

қараңыз).  

Linear dimensions (Линейные размеры) аймағындағы Unit format (Формат 

единиц) өрісі бұрыштық өлшемнен басқа өлшемдер үшін өлшем бірлігінің 

форматын орнатады. Бұрыштық өлшем үшін төмен түсетін Unit format 

(Формат единиц) тізімінен Decimal Degrees (Десятичные градусы), Degrees 

Minutes Seconds (Градусы, минуты, секунды), Gradians (Градианы) немесе 

Radians (Радианы) форматын таңдауға болады.  

Precision (Точность) параметрі өлшемде үтірден кейін қойылатын 

белгілер санын  басқарады. Ол тек ғана көрсетілетін өлшем мәтініне қатысты, 
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яғни сызба геометриясына және өлшемнің шынайы мәніне әсерін тигізбейді. 

Егер Unit format (Формат единиц) өрісінде Architectural (Архитектурный) 

немесе Fractional (Дробный) таңдалса, төмен түсетін Fraction format (Формат 

дробей) тізімінен бөлшек көрсетілу түрін орнатуға болады. 

  Round off (Округление) 

өрісінде бұрыштық өлшемнен 

басқа өлшемдер үшін 

сандарды дөңгелектендіру 

ережесін орнатуға болады. 

Мысалы, 1.0 енгізілсе, онда 

барлық өлшенген арақашық-

тықтар ең жақын бүтін санға 

дөңгелектендіріледі.  

Prefix (Префикс) өрісінде 

өлшем мәтін алдында,  Suffix 

(Суффикс) өрісінде - өлшем 

мәтінінен кейін қойылатын 

символды беруге болады.  

Scale factor (Масштаб) 

параметрі сызықты өлшем-

дердің масштаб коэффици-

ентін анықтайды, яғни 

өлшенген мән осыған 

көбейтіліп көрсетіледі. Масштаб бұрыштық өлшемдерге, өлшем 

дөңгелектендіруіне және шақтама мәндеріне қолданылмайды.   

Егер Apply to layout 

dimensions only (Только для 

размеров на листе) қасына 

жалауша орнатылса, онда 

масштаб коэффициенті тек 

ғана макеттерде (парақты 

қарау кеңістігінде) жасалған 

өлшемдерге қолданылады.  

Zero suppression 

(Подавление нулей) аймағы 

өлшем мәтінінде жетекші және 

соңғы нөлдердің көрсетілуін 

басқарады. Мысалы, Leading 

(Ведущие) қасына жалауша 

қойылса, 0.6000 мәні .6000 

түрінде көрсетіледі. Trailing 

(Хвос-товые) қасына жалауша 

қойылса, 10.5000  мәні 10.5 

түрінде көрсетіледі.  
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0 feet (0 футов) және 0 inches ( 0 дюймов)  жалаушалары фут пен 

дюйммен өлшенген мәндердегі нөлдердің көрсетілуін басқарады.  

6) Alternate Units (Альт. единицы) бөлігі өлшемдерді екі форматта 

көрсетуге мүмкіншілік береді (7.19-суретті қараңыз). Мысалы, өлшемді 

дюйммен және миллиметрмен біржолы көрсетуге болады: 25 [635¼ mm].  

Мұндағы параметрлер алдында қарастырылған Primary Units (Основные 

единицы) бөлігіндегі параметрлерге ұқсас. Альтернативтік бірліктерді 

қолдану үшін Display alternate units (Отображать альтернативные единицы) 

қасына жалаушаны орнату керек. Жалауша орнатылған соң басқа параметрлер 

белсенді болады.  

Multiplier for alt units (Коэффициент пересчета) және Round distances to 

(Округление длин)  негізгі және альтернативті бірліктер арасындағы өтпелі 

коэффициентті анықтайды. Мысалы, дюймді миллиметрге аудару үшін 25.4 

санын орнату керек.   

Placement (Размещение) аймағында айырып-қосқышты After primary value 

(За основным значением) қасына орнатса, альтернативтік өлшем негізгі 

өлшемнен кейін, Below primary value (Под основным значением) қасына 

орнатса – негізгі өлшем астында көрсетіледі.  

7) Tolerances (Допуски) бөлігі негізгі және альтернативтік өлшемдер үшін 

шақтаманың көрсетілуін және олардың мәндерін басқарады (7.20-суретті 

қараңыз). Төмен түсетін Method (Способ) тізімінен шақтаманың көрсетілу 

тәсілін таңдау керек. Сонда басқа параметрлер белсенді болады. Upper value 

(Максимальное значение) және Lower value (Минимальное значение) 

өрістерінде шақтаманың үстіңгі және төменгі шекте-рінің мәндерін беруге 

болады.  

Scaling for height 

(Масштаб высоты) өрісін-

де шақтама мәтінінің 

салыстырмалы өлшемін, 

яғни масштаб коэффици-

ентін орнатуға болады. 

Сонда шақтама мәтінінің 

биіктігі негізгі өлшем 

мәтін биіктігінің осы 

масштаб коэффициентіне 

көбейтіндісімен анықта-

лады.  Мысалы, мұнда .5 

берілсе, шақтама мәтінінің 

биіктігі негізгі өлшем 

мәтін биіктігінің жарты-

сына тең болады.  
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8 Басқа редакциялау командалары  

 

8.1 Объектілерді айнамен шағылдыру  
 

MIRROR (ЗЕРКАЛО) командасы объектілерді оське қатысты айна секілді 

шағылдырады. Команданы лента Home (Главная) бөлігінің Modify 

(Редактирование) тобындағы немесе Modify (Редактирование) құрал-

саймандар панеліндегі  батырмасымен қосуға болады.  

Команда қосылған соң шағылдыратын объектілерді таңдауға ұсыныс 

шығады:  

Select objects: (Выберите объекты:)  

Объектілерді таңдап  болған соң <Enter>  басу керек. Содан кейін 

команда шағылдыру өсінің екі нүктесін көрсетуді сұрайды (8.1,а-суретті 

қараңыз). Екінші нүктені берген соң бағдарлама келесі сұраныс жасайды:  

Erasesource objects? [Yes/No] <N>: 

(Удалить исходные объекты? [Да/Нет] <Н>:) 

Үндеместіктен алғашқы объектілер жойылмайды, сондықтан оларды  

сызбада қалдыру үшін <Enter>  басқан жеткілікті. Егер алғашқы объектілерді 

жою керек болса, командалық жолда Y (Д) теріп <Enter>  басу керек.  

Кейбірде мәтіндік объектті шағылдырғанда, мәтін бағытын сақтау керек 

(8.1,б-суретті қараңыз).  Мәтін бағытын MIRRTEXT жүйелік айнымалы 

басқарады. Үндеместіктен оның мәні 0, сонда мәтін бағыты өзгермейді. Егер 

айнымалының мәні 1 болса, мәтін бағыты 8.1,в-сурете көрсетілгендей 

шағылдырылады. Айнымалының мәнін өзгерту үшін  командалық жолда 

MIRRTEXT  теру керек, содан кейін команда сұранысына қажетті мәнді (0 

немесе 1) беру керек.  

 

8.2 Массивтерді жасау  
 

AutoCAD бағдарламасында массив деп объектінің бірдей қашықтықта 

орналасқан бірнеше көшірмесінің жиынтығы аталады. Массивтер тікбұрышты 

және дөңгелек болуы мүмкін.  Тікбұрышты массивте объектілер координат 

осьтері бойымен ауытқып, тікбұрышты құрылым түрінде көбейтіледі. 
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Дөңгелек массивте объектілер шеңбер немесе шеңбер доғасы бойында 

орналасады.  

Массивті жасайтын ARRAY (МАССИВ) командасын  батырмасымен 

қосуға болады.  Команда қосылған соң Array (Массив) диалог терезесі 

ашылады (8.2-суретті қараңыз). 

 Терезенің жоғарғы жағында орналасқан айрып-қосқыш массив түрін 

(тікбұрышты немесе дөңгелек) таңдауға мүмкіндік береді. Осыған қатысты 

орталық аймақтың түрі өзгеріп 

тұрады, мұнда массив 

параметрлерін беру керек. 

Терезенің оң жағындағы   

Select objects (Выбор объектов) 

батырма-сымен объектілерді 

сызбадан таңдауға болады.   

 

8.2.1 Тікбұрышты массив. 

Тікбұрышты массивті жасау 

үшін айрып-қосқышты 

Rectangular Array (Прямо-

угольный массив) қасына 

орнату керек (8.2-суретті 

қараңыз). Сонда келесі 

параметрлерді беру керек: 

а) қатар мен бағаналар саны Rows (Рядов) және Columns (Столбцов) 

өрістеріне енгізіледі. Сандарды  өзгерткенде оң жағындағы массив кескіні 

сәйкес жаңартылып тұрады; 

б) Row offset (Между рядами) және Column offset (Между столбцами) 

өрістері қатарлар мен бағаналар арақашықтықтарын өзгертуге арналған. Row 

offset (Между рядами) өрісіне оң сан енгізілсе, қатарлар Y  осінің оң 

бағытымен, яғни жоғары қарай, ал теріс сан енгізілсе – керісінше бағытта 

тұрғызылады. Column offset (Между столбцами) өрісіндегі оң сан бағаналар Х  

осінің оң бағытымен, яғни оң жақта, теріс сан – бағаналар сол жақта 

тұрғызылатынын тағайындайды. Осы екі өрістің оң жағында біріктірілген 

батырма да бар,  ол тікбұрыштың екі қарсы бұрышын беріп қатарлар мен 

бағаналар ауытқуын тағайындауға мүмкіншілік береді. Сонда тікбұрыш 

ұзындығы (x) – бағаналар арақашықтығын, ені (y) – қатарлар арақашықтығын 

береді; 

в) массив бұру бұрышын Angle of array (Угол поворота) өрісінде беруге 

болады. Үндеместіктен бұру бұрышы 0° тең.  

Осы өрістердегі мәндерді өзгерту кезінде алдын ала қарау аймағында 

массив кескіні жаңартылып, қорытынды орналасуы көрсетіледі.  Диалог 

терезесіндегі  Preview (Просмотр) батырмасын басқанда бағдарлама диалог 

терезесін уақытша жабып, сызбада тұрғызылған массивті көрсетеді. Сызба 

дұрыс болса, <Enter>  пернесімен команданы аяқтау керек. Егер сызба 
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қанағаттандырмаса <Esc> пернесін басып, қайта ашылған диалог терезесінде 

массив параметрлерін түзету керек.   

 8.2.2 Дөңгелек (полярлық) 

массив. Дөңгелек массивті жасау 

үшін айрып-қосқышты Polar Array 

(Круговой массив) қасына орнату 

керек (8.3-суретті қараңыз).  

Сонда терезеде келесі 

параметрлерді енгізу керек: 

а) X және Y өрістері массив 

элементтері орналасатын шеңбер 

центрін беруге арналған.  Шеңбер 

центрін өрістердің оң жағындағы 

 Pick Center Point (Указать 

центр окружности) батырмасын 

басып, сызбада тінтуір көмегімен 

таңдауға болады; 

б) дөңгелек массив үш параметрмен сипатталады: элементтер саны, 

толтыру бұрышы  және элементтер арасындағы бұрыш. Массивті жасау үшін 

осылардың тек ғана екеуін беру керек, ол үшін төмен түсетін Method (Метод) 

тізімінен қандай параметрлер 

қолданылатынын таңдау керек; 

в) терезенің төменгі жағында көбейту 

кезінде массив элементтерінің бұрылуын 

немесе бұрылмауын таңдауға болады. 

Мұнда жалауша қойылмаса объектілер 

бұрылмайды.  

More (Больше) батырмасын басқанда 

бұрудың қосымша параметрлері көрсетіледі (8.4-суретті қараңыз). 

Үндеместіктен сызықтық объектілер (кесінділер, 

полисызықтар, сәулелер және т.б.) – олардың бастапқы 

нүктелеріне қатысты, шеңберлер, доғалар, эллипстер – 

центрлік нүстелеріне қатысты, блоктар мен мәтіндер – енгізу 

нүктелеріне қатысты, түзулер – 

ортаңғы нүктелеріне қатысты 

бұрылады. Set to object′s default 

(Настройки по умолчанию) қасындағы жалаушаны 

алып тастап, X пен Y өрістерінде базалық нүкте 

координаталарын енгізуге болады.  

Дөңгелек массивті жасау тәртібін 

қарастырайық.  

1) 8.5-суретте көрсетілген пішін сызбасын 

тұрғызыңыз.  

2) ARRAY (МАССИВ) командасын қосып 
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ашылған диалог терезесінде айырып-қосқышты Polar Array (Круговой массив) 

қасына орнатыңыз.  

3) Select objects (Выбор объектов) батырмасын басып, тінтуір көмегімен 

сызба объектілерін таңдаңыз. Диалог терезесіне қайтып келу үшін  <Enter>  

басыңыз.  

4) Pick Center Point (Указать центр окружности) батырмасын басып, 

тінтуір көмегімен төмеңгі шеңбер центрін массив центрі ретінде қабылдаңыз.  

5) Төмен түсетін Method (Метод) тізімінен Total number of items & Angle 

to fill (Число элементов и угол заполнения) таңдаңыз.  

6) Total number of items (Число элементов) өрісінде элементтер саны үшін 

12, ал Angle to fill (Угол заполнения) өрісінде толтырылатын бұрыш үшін 360 

енгізіңіз.  

7) OK батырмасын басқанда сызба 8.6-суретте көрсетілгендей болады.  

 

8.3 Объектілерді айналдырып бұру  
 

Объектілерді бұру үшін ROTATE (ПОВЕРНУТЬ) командасы 

қолданылады, оны Modify (Редактирование) тобындағы немесе аттас құрал-

саймандар панеліндегі   батырмасымен қосуға болады. Команда алдымен 

объектілерді таңдауды сұрайды. Объектілерді таңдап алып <Enter>  немесе 

<Пробел>  пернесін басу керек. Команда келесі сұраныс жасайды:  

Specify base point: (Базовая точка:) 

Тінтуір көмегімен объекттерді қайсы нүктеге қатысты айналдыру керек 

екенін таңдау керек. Содан кейін команда айналдыру бұрышын сұрайды:  

Specify rotation angle or [Copy/References] <0>:  

(Угол поворота или [Копия/Опорный угол]) <0>: 

Айналдыру бұрышын үш тәсіл біреуімен беруге болады:  

а) тінтуір көмегімен;  

б) бүрыш мәнін пернетақтадан теріп;  

в) Reference (Опорный угол) опциясын таңдап.  

Тінтуір көмегімен бұрышты 

бергенде оны базалық нүкте 

айналасында қозғалтып, объект қажетті 

орналасуында тінтуірді шырт еткізу 

керек (8.7-суретті қараңыз).  

Пернетақтадан бұрышты бергенде 

бұрыш шығыстан сағат тілінің жүрісіне 

қарсы есептеледі. Теріс мәнді енгізіп 

объектті керісінше бағытта айналдыруға 

болады.  

 Reference (Опорный угол) опциясын айналдыру бұрышы белгісіз, бірақ 

объекттің жаңа орналасуы белгілі болғанда қолдану ыңғайлы.  Сонда 

бастапқы бағытты немесе бұрышты беріп, объект жаңа орналасуын, яғни 
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абсолют бұрышты таңдаса, AutoCAD екі бұрыш айырмашылығын есептеп, 

объектті сол бұрышқа бұрады.  

ROTATE (ПОВЕРНУТЬ) командасының Copy (Копия) опциясы объекттің 

бұрылған көшірмесін жасайды.  

 

8.4 Объектілерді масштабтау  
 

Объект өлшемдерін өзгерту үшін AutoCAD бағдарламасында SCALE 

(МАСШТАБ) командасы қолданылады. Оны батырмасымен қосуға 

болады.  

Команда алдымен объектілерді таңдауды сұрайды. Объектілерді таңдап 

алып <Enter>  немесе <Пробел>  пернесін басу керек. Команда базалық, яғни 

орында қалатын нүктені таңдауды  ұсынады:  

Specify base point: (Базовая точка:) 

Базалық нүкте берілген соң команда масштабтау коэффициентін 

сұрайды:  

Specify scale factor or [Copy/Reference] 

(Масштаб или [Копия/Опорный отрезок]) 

Масштабтау коэффициентін пернетақтадан теруге немесе Reference 

(Опорный отрезок) опциясын қолданып, бастапқы және жаңа өлшемді беруге 

болады.  

Пернетақтадан  терілген мән 1-ден үлкен болса, объект үлкейтіледі, 1-ден 

кіші болса – кішірейтіледі. Терілген мән  теріс емес және 0-ге тең емес болу 

керек.    

Reference (Опорный отрезок) опциясы бастапқы және  жаңа ұзыңдық 

берілген соң масштабтау коэффициентін есептеп объектілерді масштабтайды. 

Ұзындықты пернетақтадан немесе сызбада екі нүктені таңдап беруге болады. 

Reference (Опорный отрезок) опциясын сызбадағы объекттің алғашқы 

ұзындығы белгісіз, бірақ жаңа ұзындығы белгілі болғанда қолданған ыңғайлы.   

SCALE (МАСШТАБ) командасының Copy (Копия) опциясы объекттің 

масштабталған көшірмесін жасайды.  

 

8.5 Объекттерді өшіру, үзу және қарапайымдыларға жіктеу 
 

Объектілерді өшіруге арналған ERASE (СТЕРЕТЬ) командасы  

батырмасымен қосылады. Команда сұрауына объектілерді белгілі бір тәсілмен 

таңдап, <Enter> басу керек, сонда олар жойылады.  

BREAK (РАЗОРВАТЬ) командасы объект бөлігін алып тастауға немесе 

объектті екі объектке бөлуге мүмкіншілік береді. Команданы 

батырмасымен қосуға болады.  

Команда объектті таңдауды сұрайды, біржолы үзудің бірінші нүктесі 

таңдалады. Егер бірінші нүктені өзгерту керек болса команданың Specify 

second break point or [First point]: (Вторая точка разрыва или [Первая точка]:) 
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сұранысына First point (Первая точка) параметрін таңдау керек. Бірінші 

нүктені көрсетіп, команда сұранысына екінші нүктені көрсету керек, сонда 

объект үзіледі (8.8-суретті қараңыз).  

Кейбірде үзу кезінде объект түрі өзгереді, мысалы, 

шеңбер орнына доға пайда болады. Нүктелерді көрсету 

тәртібі шеңбердің қайсы бөлігі қалатынын анықтайды.  

AutoCAD сағат тіліне қарсы бағытталған бірінші бөлікті 

алып тастайды.  

Егер объектіні үзбей екі объектіге бөлу керек болса, 

онда екінші нүкте үшін @ символын қолдану керек.  

Күрделі объектілерді және блоктарды графикалық 

қарапайымдарға жіктеу үшін EXPLODE (РАСЧЛЕНИТЬ) командасы 

қолданылады, оны  батырмасымен қосуға болады. Команда сұрауына 

жіктелетін объектілерді таңдап,  <Enter> басу керек. Сол кезде команда бір 

қамту деңгейін атқарады. Мысалы, жіктелетін блок құрамында полисызық 

болса, команда орындау нәтижесінде полисызық тұтас объект болып қалады. 

Оны жеке кесінділер мен доғаларға жіктеу керек болса, команданы тағы 

қосып,  полисызықты жіктеу керек. 

 

8.6 Қиықжиекті  және түйіндестіруді жасау   
 

Екі қиылысатын объект арасында қиықжиекті жасау үшін CHAMFER 

(ФАСКА) командасы қолданылады, оны батырмасымен қосуға болады. 

Қиықжиекті екі тәсілмен жасауға болады: екі арақашықты немесе 

арақашықтық пен бұрышты беріп.    

Қиықжиекті жасау мысалын қарастырайық:  

1) Екі өзара перпендикуляр кесіндіні түрғызыңыз: ұзыңдығы 40 мм 

горизонталь және ұзыңдығы 50 мм вертикаль кесіндіні (8.9,а-суретті қараңыз).  

2) CHAMFER (ФАСКА) командасын қосып, Angle (Угол) опциясын 

таңдаңыз. Команда қиықжиектің бірінші сызықтағы ұзыңдығын беруді 

сұрайды:  

Specify chamfer length on the first line<0.0000>: 

(Первая длина фаски<0.0000>:) 

3) Осыған 12 енгізіп, <Enter> немесе <Пробел> пернесін басыңыз. 

Команда қиықжиек бұрышын беруді сұрайды:  

Specify chamfer angle from the first line<0>: 

(Угол фаски с первым отрезком<0>:) 

4) Осыған 70 енгізіп, <Enter> немесе <Пробел> пернесін басыңыз. 

Бірінші сызықты таңдауға ұсыныс шығады:  

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: 

(Выберите первый отрезок или [оТменить/полИлиния/Длина/Угол/ Об-

резка/Метод/Несколько]:) 

5) Вертикаль кесінді үстінен тінтуірді шырт еткізіңіз, сонда  екінші 
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сызықты таңдауға ұсыныс шығады:   

Select second line or shift-select to apply corner:  

(Выберите второй отрезок или нажмите клавишу <Shift> при выборе, 

чтобы создать угол:) 

Осыған горизонталь кесінді үстінен шырт еткізіңіз, сонда қиықжиек 8.9,б-

суретте көрсетіл-

гендей жасалады. 

Мұнда 12 арақашық-

тығы мен 70  

бұрышы бірінші 

сызықтан алынаты-

нын байқауға 

болады.  

6) Жасалған 

қиықжиекті болдырмау үшін командалық жолда U(Т) теріңіз немесе <Ctrl-Z> 

басыңыз.  

7) Қайта CHAMFER (ФАСКА) командасын қосып, Distance (Длина) 

опциясын таңдаңыз. Бірінші арақашықтық үшін 10 мәнін беріңіз.  

8) AutoCAD үндеместіктен екінші арақашықтық үшін бірінші 

арақашықтық мәнін алады. Осы мәнді қабылдау үшін <Enter> басыңыз.  

9)  Команда сұрауларына екі сызықты кез келген тәртіпте таңдаңыз. 

Сонда қиықжиек 8.9,в-суретте көрсетілгендей жасалады. 

Қиықжиек арақашықтығы үшін 0 мәнін бергенде, екі сызық ұзартылып 

немесе қысқартылып қосылатынын айту керек.    

Түйіндестіруді жасау FILLET (СОПРЯЖЕНИЕ) командасы екі объектті 

(сызықтар, полисызықтар, доғалар) доғамен  түйіндестіріп, өзара қосуын 

орындайды (8.10-суретті қараңыз). Команданы  батырмасымен қосуға 

болады. Команда үндеместіктен алынатын радиусті көрсетіп,  келесі сұраныс 

береді:    

Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:  

Выберите первый объект или [оТменить/полИлиния/раДиус/ 

оБрезка/Несколько]: 

Доға радиусын беру үшін Radius (раДиус) опциясын 

таңдау керек, ол келесіде үндеместіктен алынады. Содан 

кейін объектілерді таңдап түйіндестіруді жасауға болады. 

Радиусы нөлге тең доғамен кесінділерді түйіндестіріп, 

оларды қосу болатынын айту керек (сонда кесінділер 

қиылысқанша ұзартылады немесе қысқартылады). 

 

8.7 Объектілерді кесу және ұзарту  
 

Объектілерді кесу TRIM (ОБРЕЗАТЬ) командасы кесу жиегі бойынша 

объект қысқартылуын атқарады,  оны  батырмасымен қосуға болады. 
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Сонда команда кесетін жиектерді таңдауды сұрайды. Кесетін жиек ретінде бір 

немесе бірнеше объект таңдалуы мүмкін, таңдауды аяқтау үшін  <Enter> басу 

керек. Команда кесілетін немесе ұзартылатын объектіні таңдауға сұраныс 

береді:    

Select object to trim or shift-select to extend or 

[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:  

Выберите обрезаемый (+Shift -- удлиняемый) объект или 

[Линия/Секрамка/Проекция/Кромка/уДалить/Отменить]: 

Осыған бір немесе бірнеше объекттің жойылатын бөліктері үстінен 

тінтуірді шырт еткізу керек, сонда объектілер таңдалған жиектермен кесіледі.  

Объектілерді ұзарту EXTEND (УДЛИНИТЬ) командасы шекаралық 

жиекке дейін объекттердің ұзартылуын атқарады,  оны  батырмасымен 

қосуға болады. Команда сұранысына алдымен шекаралық жиектерді таңдап, 

<Enter> басу керек. Содан кейін команда сұранысына ұзартылатын объектілер 

үстінен шырт еткізу керек.  

Егер TRIM (ОБРЕЗАТЬ) командасында <Shift> басып тұрып, объектті 

таңдаса, ол таңдалған жиекке дейін ұзартылатынын, ал EXTEND 

(УДЛИНИТЬ) командасында <Shift> басып тұрып, объектті таңдаса, ол 

таңдалған жиекпен кесілетінін айту керек.   

 

8.8 Объектілерді тұтқалар көмегімен редакциялау 

 

Тұтқалар көмегімен редакциялау таңдалған объектілердің анықтаушы 

нүктелеріне  әрекет жасау арқылы орындалады. Сол кезде әрекет тек қана 

таңдалған объект түріне емес,  пайдаланушының қолданып отырған маркеріне 

де  байланысты.  

Тұтқалар көмегімен редакциялау келесі тәртіпте орындалады: 

а) өзгертуге жататын объект немесе бірнеше объект таңдалады (8.11,а-

суретті қараңыз); 

б) графикалық курсорды объекттің қажетті анықтаушы нүктесіне 

(маркерге) жақындатып, курсор оған «жабысқанда» тінтуірдің сол жақ 

батырмасын бір рет шырт еткізу керек (8.11,б–суретті қараңыз); 

в) әрекет орындалады – 8.11,в-суретте шеңбер радиусы үлкейтілген.  
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Тұтқалар көмегімен редакциялау командасының көптеген қолдану 

жағдайлары бар, 8.12-суретте кейбір мысалдар көрсетілген.  Команданы 

қолданғанда пернетақтадан қосымша мәлімет берудің қажеті жоқ екенін айту 

керек. 

 

Команданы қолданып, Растягивание (Созу), Перемещение (Жылжыту),  

Поворот (Айналдыру), Масштаб, Зеркало (Айна) командаларын іске қосу 

болады. Маркер үстінен бір рет шырт еткізгенде аталған командаларының 

біріншісі енгізіледі (Растягивание). Бірақ шеңбер центрі  маркерінен шырт 

еткізсе, оның орны ауыстырылады, квадрант маркерінен шырт еткізсе – ради-

усы өзгертіледі (8.13-суретті қараңыз). Редакциялау нүктесі сол кезде қызыл 

түспен белгіленеді. 

Қиылысуға дейін  

ұзарту  

Кесіндінің шетін 

ұзарту және  

жылжыту 

Кесіндіні ортаңғы 

нүктенің артына 

жылжыту 

Радиусты қиылысуға 

дейін үлкейту 
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Басқа командаға ауысу үшін команда жолына қарап отырып,  <Пробел>  

немесе <Enter> басу керек. Контекстілік меню бұл жағдайда екі бөлімнен 

тұрады: ағымды команданы ауыстыру және ағымды команданың опциялары. 

Объектілерді топпен редакциялауға болады. Ол үшін  <Shift> басып тұрып,  

объект тұтқаларын шырт еткізіп белгілеу керек, содан кейін әдеттегідей 

редакциялау керек.  

 

9 Сызықтаулар, градиенттер, шекаралар  

 

Сызбаларда тіліктерді, 

қималарды орындаған кезде 

сызықтау орындалады, оның түрі 

материалға байланысты таңдалады. 

AutoCAD бағдарламасында кез 

кеген тұйықталған аймақты 

сызықтауға мүмкіндік бар.  Осыған 

қосымша аймақтарды градиетпен 

құйюға болады, сонда градиентпен 

жұмыс істеу сызықтауға ұқсас.  

Сызықтауды жасау үшін 

шаблонды таңдап, сызықталатын 

аймақтың шекарасын беру керек. 

Шекара ретінде сызықтар, 

шеңберлер, доғалар, үшөлшемді 

жақтар және т.б. таңдалуы мүмкін. 

Сызықтау бір объект болып келеді, 

ол сызықталатын аймақ 

шекарасымен байланысып тұрады, 

яғни  аймақ шекарасы өзгергенде 

сызықтау жаңа өлшемдерге ие 

болады.   

Сызықтау шаблондары acad.pat және acadiso.pat файлдарында сақталады. 

Пайдаланушы өзінің шаблондарын құрастыра алады, оларды кез келген 

атауымен .pat  файлдарында сақтау керек.  

 

9.1 Сызықтау шаблонын таңдау  
 

Сызықтауды жасау үшін BHATCH (КШТРИХ) командасы қолданылады, 

оны лента Home (Главная) бөлігінің Draw (Рисование) тобындағы немесе 

Draw (Рисование) құрал-саймандар панеліндегі Hatch (Штриховка) 

батырмасымен қосуға болады.  AutoCAD бағдарламасында сызықтауға 

арналған екі команда бар – BHATCH (КШТРИХ) және HATCH (ШТРИХ). 

Алдыңғы нұсқаларда  осы командалар әртүрлі функция атқарды, бірақ 
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AutoCAD 2009 бастап олардың нәтижесі бірдей.  

Команда қосылған соң Hatch and Gradient (Штриховка и градиент) 

диалог терезесі ашылады (9.1-суретті қараңыз).  

Төмен түсетін Type (Тип шаблона) тізімінен үш нұсқаның біреуін 

таңдауға болады: 

а) Predefined (Стандартный) – шаблонды 

тізімнен таңдау; 

б) User defined (Из линий) – өз шабло-

нын құрастыру; 

в) Custom (Пользовательский) – 

пайдаланушы алдында жасаған шаблондар 

біреуін таңдау.  

AutoCAD бағдарламасында сызық-

таудың көптеген шаблоны жинақталған. Егер 

Type (Тип) тізімінен Predefined (Стан-

дартный) таңдалса, қажетті шаблонды Pattern 

(Образец) өрісінде төмен түсетін тізімнен 

орнатуға болады, сонда таңдалған сызықтау 

Swatch (Структура) өрісінде көрсетіледі.  

Сызықтау шаблонын басқа тәсілмен де 

таңдауға болады. Егер Pattern (Образец) өрісінің оң жағындағы үш нүктесі бар 

батырманы басса, Hatch Pattern Palette (Палитра образцов штриховки) диалог 

терезесі ашылады (9.2-суретті қараңыз). Осы терезеде төрт бөлік бар, әр 

қайсысында сызықтау шаблондары суреттер түрінде атаулары жазылып 

көрсетілген. ANSI және ISO бөліктерінде сәйкес стандарттарындағы сызықтау 

шаблондары жинақталған. Other Predefined (Другие стандартные)  бөлігінде 

басқа стандарттардағы шаблондар бар. Custom (Пользовательский) бөлігінде 

пайдаланушы алдында жасап,  .pat  файлдарында сақтаған шаблондар бар. 

Егер пайдаланушы өз шаблондарын жасамаса, бұл бөлік бос болады.  

Сызықтауды таңдау үшін тінтуірді сәйкес сурет үстінен шырт еткізіп, OK 

басу керек. Сонда Hatch and Gradient (Штриховка и градиент) диалог 

терезесіне қайтып келіп басқа параметрлерді орнатуға болады.  

Төмен түсетін Angle (Угол) тізімінен сызықтар көлбеу бұрышын таңдауға 

болады, сонда осы бұрыш шаблонда көрсетілген бұрышқа қосылады. Мысалы, 

шаблонда сызықтар 45° бұрышымен жүргізілсе және Angle (Угол) тізімінен 

45° таңдалса, онда сызбада сызықтау сызықтары тік орналасып тұрады.  

Scale (Масштаб) тізімі көмегімен сызықтауды масштабтау коэффициенті 

таңдалады. Әдетте масшатбтау коэффициенті сызба өлшеміне байланысты 

таңдалады.   

Other Predefined (Другие стандартные) бөлігіндегі SOLID шаблонының 

басқа шаблондардан айырмашылығы бар. Осы шаблон аймақты бір түспен 

құйып береді, түсті Swatch (Структура) тізімінен таңдауға болады. 

Үндеместіктен ByLayer (По слою) мәні алынады.  

Егер Type (Тип шаблона) тізімінен User defined (Из линий) таңдалса, 
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сызықтау кескінін пайдаланушы өзі анықтай алады. Осы жағдайда сызықтау 

пайдаланушы берген арақашықтық пен көлбеу бұрышымен жүргізілген 

сызықтар негізінде жасалады.  

Type (Тип шаблона) тізімінен Custom (Пользовательский) таңдалса, 

Custom pattern (Образец пользователя) тізімі белсенді болады. Бұл жағдайда 

да сызықтаудың көлбеу бұрышы мен масштабтау коэффициентін беруге 

болады.   

Кейбірде сызықтау шаблоны мен 

қатар сызықтау басталатын алғашқы 

нүктені беру керек. Ол үшін Hatch 

origin (Исходная точка штриховки) 

аймағындағы айырып-қосқышты 

Specified origin (Указанная исходная 

точка) қасына қойып, бастапқы нүктені 

таңдауға болады.  

9.3-суретте ANSI31 шаблонын 

таңдаумен сызықтау мысалдары  

көрсетілген, сонда 9.3,а-суретте 

ағымды бастапқы нүкте, ал 9.3,б-суретте бастапқы нүкте ретінде тікбұрыштың 

жоғарғы оң жақ нүктесі қабылданды. 

 

9.2 Градиентті таңдау  
 

Градиентпен толтырғанда аймақ өзгеретін түспен боялады. Градиент 

көмегімен екі өлшемді сызбадағы объект үш өлшемді сияқты көрсетіліп 

тұрады (9.4-суретті қараңыз).  

Градиент параметрлерін Hatch and Gradient (Штриховка и градиент) 

диалог терезесінің Gradient (Градиент) бөлігінде орнатуға болады (9.5-суреті 

қараңыз).  

Мұнда бір түсті немесе екі түсті градиентті, градиент түстерін және оның 
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орналасуын таңдауға мүмкіншілік бар.  

 

9.3 Сызықтаудың және градиенттің шекараларын анықтау  
 

Сызықтау (градиент) түрін таңдаған соң сызықталатын аймақтың 

шекарасын анықтау керек, оның екі тәсілі бар:  

а) аймақ ішіндегі кез келген нүктені беру арқылы;  

б) шекараны құрайтын объектілерді таңдау арқылы.  

 

9.3.1 Ішкі нүктені беру. Осы тәсілмен сызықталатын аймақ шекарасын 

анықтау үшін  Hatch and Gradient (Штриховка и градиенты) терезесінде 

Add: Pick points (Добавить: точки выбора) батырмасын басып, сызбада 

сызықталатын аймақ ішіндегі нүктені беру керек.  Сонда бағдарлама сызықтау 

шекарасын автоматты түрде анықтап белгілейді. Сызықтау шекарасы міндетті 

түрде тұйықталатын  сызық болу керек, керісінше жағдайда экранда қате 

жөнінде ақпарат шығады.  

Бірақ  терезенің төменгі оң жағында орналасқан  More Options 

(Развернуть окно) батырмасын басып, Gap tolerance (Допустимый зазор) 

аймағында санылау мәнін берсе, тұйықталмаған сызықпен қоршалған 

аймақты да сызықтауға мүмкіншілік болады.   

Hatch and Gradient (Штриховка и градиенты) терезесінде Add: Pick 

points (Добавить: точки выбора) батырмасын басқан соң диалог терезесі 

жабылады және бағдарлама ішкі нүктелерді беруді сұрайды. 

Сызықтау аймақтарын ішкі нүктелерін беріп таңдаңыз. Соңғы аймақ 

таңдауын болдырмау үшін командалық жолда пернетақтадан U  теріңіз. 

Аймақтар таңдауын аяқтау үшін <Enter> пернесін басу немесе тінтуірді оң 

жақ батырмасымен шырт еткізу керек. Сонда қайтадан Hatch and Gradient 

(Штриховка и градиенты) диалог терезесі ашылады. 

Сызықтау аймағы ішкі нүктені беру арқылы таңдалғанда аралдар 

автоматты түрде анықталады. Егер аралдарды да сызықтау керек болса, 

Remove boundaries (Исключение островков) батырмасын басып, аралдар 

шекарасын таңдау керек.   

 

9.3.2 Шекараны құрайтын объектілерді таңдау. Осы тәсілді қолдану үшін 

диалог терезесіндегі Add: Select objects (Добавить: выбрать объекты) 

батырмасын басу керек.  Диалог терезесі жабылып, келесі сұраныс шығады:  

Select objects or [picK internal point/remove Boundaries]: 

(Выберите объекты или [вЫбрать внутреннюю точку/удалить Контуры]:) 

Сызықталатын аймақ шекарасын құрайтын объектілерді таңдап болған 

соң <Enter> басу керек, сонда диалог терезесі қайта ашылады.  

Осы тәсілде шекара автоматты түрде жасалмайды, оны пайдаланушы өзі 

көрсетеді, сондықтан тәсілді шекара тек ғана бір объекттен тұрғанда қолдану 

ыңғайлы.  
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Сыртқы шекара көрсетілген жағдайда оның ішіндегі барлық аралдар 

сызықталады.  Ішкі аймақ сызықталмау үшін ішкі шекараны да көрсету керек.  

Сонда сызықтау нәтижесі Hatch and Gradient (Штриховка и градиент) диалог 

терезесінің Islands (Островки) аймағында орнатылған параметрлерге тәуелді 

болады. Оларды өзгерту үшін терезенің төменгі оң жағында орналасқан 

More Options (Развернуть окно) батырмасын басу керек.  

9.3.3 Шекараларды түзету. Диалог терезесінің Boundaries (Контуры) 

аймағында  аталған екі батырмадан басқа сызықтау шекарасын өзгертуге 

арналған тағы бірнеше параметр бар.   Remove boundaries (Исключение 

островков) батырмасы аралдарды сызықтауға мүмкіндік береді. Recreate 

boundary (Восстановить контур) батырмасы сызықтау контурын қайта 

құрайды. View Selections (Просмотр набора) батырмасы таңдалған 

шекараны сызбада қарауға мүмкіндік береді.   

Объектті сызықтау алдында ол қалай сызбада болатынын алдын ала 

қараған ыңғайлы, ол үшін  диалог терезесінің төменгі сол жақ бұрышында 

орналасқан Preview (Образец) батырмасын басу керек. Көрсетілген 

сызықтауды қабылдау үшін <Enter> пернесін басу немесе тінтуірді оң жақ 

батырмасымен шырт еткізу керек. Егер сызықтау қанағаттандырмаса, <Esc> 

пернесін басып, қайта ашылған диалог терезесінде қажетті өзгерістерді 
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жасауға болады. 

 

9.3.4 Қосымша параметрлер. Қосымша параметрлермен жұмыс істеу үшін 

диалог терезесінің төменгі оң жақ бұрышында орналасқан  More Options 

(Развернуть окно) батырмасын басу керек, сонда диалог терезесі 9.6-суретте 

көрсетілген түрін алады.   

 Islands (Островки) аймағында ішкі объектілердің сызықталу тәсілін 

таңдауға болады.  Бағдарлама автоматты түрде аралдарды анықтау үшін Island 

detection (Определение островков) қасына жалаушаны қою керек. Сонда Island 

display style (Тип решения островков) аймағында айырып-қосқышты орнатып, 

ішкі аймақтардың сызықталу тәсілін суреттерге сәйкес орнатуға болады.   

Сызықталатын аймақтағы текст арал болып есептелетінін айту керек, 

сондықтан текстті сызықтау алдында жасаған жөн. 

  

9.4 Сызықтауды тартып жасау 

 

Сызбадағы тұйықталған аймақты сызықтау үшін оған дайын шаблонды 

тартып орнатуға мүмкіншілік бар. Сызықтау шаблонын Designcenter (Центр 

управления) немесе Tool Palettes (Инструментальные палитры) палитрасынан 

тартып алуға болады.  

9.7-суретте көрсетіл-

ген Designcenter (Центр 

управления) палитрасын 

ашу үшін Standard 

(Стандартная) құрал-

саймандар панеліндегі 

аттас батырманы немесе 

лента View (Вид) 

бөлігінің Palettes (Палит-

ры) тобындағы  

DesignCenter (Центр 

управления) батырмасын 

басу керек.  

Ашылған терезеде 

Folders (Папки) бөлігін 

таңдап, қажетті сызықтау шаблоны бар  .pat файлының орналасуын көрсету 

керек. Содан кейін тінтуір көмегімен сызықтау шаблоның сызбадағы аймаққа  

сүйреп орнатуға болады.  

Tool Palettes (Инструментальные палитры) палитрасын ашу үшін лента 

View (Вид) бөлігінің Palettes (Палитры) тобындағы Tool Palettes 

(Инструментальные палитры) батырмасын немесе Standard (Стандартная) 

құрал-саймандар панеліндегі Tool Palettes Window (Окно палитры 

инструментов) батырмасын басу керек.  

9.7 сурет  
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Палитраның 9.8-суретте көрсетілген Hatches (Штриховки) бөлігін ашып, 

одан қажетті шаблонды 

тінтуір көмегімен сыз-

бадағы аймаққа тарту 

керек.  Егер палитрада 

жоқ сызықтау шаблоны 

керек болса, оны 

Designcenter (Центр 

управления) палитра-

сынан тартып осында 

орнатуға болады.  

Сызықтау параметр-

лерін өзгерту үшін 

сызықтау үстінен 

тінтуірді шырт еткізіп, 

ашылған Quick Properties 

(Быстрое изменение 

свойств) терезесіне 

қажетті өзгерістерді 

енгізу керек (9.9-суретті 

қараңыз). Егер мұнда 

көрсетілмеген басқа 

параметрлерді де өзгерту 

керек болса, сызықтау 

үстінен тінтуірдің оң жақ 

батырмасымен шырт 

еткізіп, контекстілік 

менюден Properties 

(Свойства) терезесін ашу 

керек (9.10-суретті 

қараңыз).  

 

9.5 Сызықтау мен градиентті редакциялау  

 

Жасалған сызықтауды редакциялау үшін HATCHEDIT (РЕДШТРИХ) 

командасы қолданылады. Ол лента Home (Главная) бөлігінің Edit 

(Редактирование) тобындағы  Hatch (Редактировать штри-ховку) 

батырмасымен немесе менюден Modify → Object → Hatch (Редактировать → 

Объект → Штриховка) таңдау арқылы қосылады. Команданың Select hatch 

object: (Выберите объект штриховки:) сұрауына сызықтау үстінен тінтуірді 

шырт еткізу керек, сонда Hatch Edit (Редактирование штриховки) диалог 

терезесі ашылады (9.11-суретті қараңыз).  Осы терезені ашу үшін команданы 

қоспай ақ, сызықтау үстінен тінтуірді шапшаң екі рет шырт еткізуге болады.  

9.8 сурет  

9.9 сурет  

9.10 сурет  
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Hatch Edit (Редактирование 

штриховки) диалог терезесінің 

Hatch and Gradient (Штриховка и 

градиенты) терезесінен шамалы 

ғана айырмашылы бар. Мұнда 

сызықтау масштабын, сызық-

тардың көлбеу бұрышын, суретін 

және басқа парметрлерді 

өзгертуге болады.  

Градиент параметрлерін 

өзгерту үшін диалог терезесінде 

Gradient (Градиент) бөлігін ашу 

керек.  

 

10 Парақтармен жұмыс 

істеу және сызбаларды басып 

шығару  
 

Осыған дейін тұрғызулар 

мен редакциялау модель 

кеңістігінде орындалды, оны 

қалып-күй қатарының оң жақ 

бөлігінде қосылып тұрған  

Model (Модель) пиктограммасы білдіреді.  Қасында орналасқан  Layout 1 

(Лист 1) пиктограммасы жүйені парақ кеңістігіне аударады. Парақ кеңістігі 

модель кеңістігінде жасалған құрылымның әртүрлі кескіндерін  

орналастыруға және басып шығаруға дайындау үшін арналады.   

Бағдарламаның классикалық 

режимінде қалып-күй қатарының оқ 

жақ бөлігінде осы екі пиктограмма 

орнына бір ғана MODEL/PAPER 

(МОДЕЛЬ/ЛИСТ) батырмасы 

болады және командалық жол 

үстінде  Model (Модель), Layoyt1 

(Лист1) және Layout2 (Лист2) 

бөліктері орналасады (10.1-суретті 

қараңыз).  

Ешқандай сызба жасалмаса Layoyt1 (Лист1) бөлігіне көшкенде 

графикалық аймақ түрі 10.2-суреттегідей болады. Парақ кеңістігінің бірнеше 

қасиетін атауға болады: ол қағаз секілді ақ болады және онда үзілмелі 

сызықпен басу шекарасы көрсетіледі. Үндеместіктен парақта бір жылжыйтын 

көрініс экраны орналасады. 

10.1 сурет  

9.11 сурет 
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 Жаңа сызба жасалғанда үндеместіктен екі парақ кеңістігі болады: 

Layoyt1 (Лист1) және Layout2 (Лист2). Қажетті жағдайда жеке 

параметрлерімен жаңа парақтарды енгізуге болады.  

 

10.1 Парақтарды жасау  
 

Жаңа парақты жасау үшін LAYOUTWIZARD (МАСТЕРЛИСТ) команда-

сын командалық жолда теру керек. AutoCAD классикалық режимінде  

менюден Insert → Layout → Create Layout Wizard (Вставка → Лист → Мастер 

компоновки листа) немесе или Tools → Wizards → Create Layout (Сервис → 

Мастеры → Компоновка листа) таңдап, команданы қосуға болады.  

Сонда парақ жасау меңгергішінің бірінші терезесі ашылады (10.3-суретті 

қараңыз). Осы терезеде 

парақ атауын беруге немесе 

ұсынылған атауды 

қалдыруға болады. Next 

(Далее) батырмасын басқан 

соң басатын жабдықты 

(принтерді) таңдауға 

арналған келесі терезе 

ашылады. Мұнда 

ұсынылған тізімнен 

жабдықты таңдап немесе 

None (Нет) таңдаумен 

жабдықты бермей, Next 

(Далее) батырмасын басу 

керек.  

Ашылған үшінші терезеде (10.4-суретті қараңыз) парақ пішінін және 

сызба өлшемдері бірлігін тандау керек: Millimeters (Миллиметры) немесе 

Inches (Дюймы).  Next (Далее) батырмасын басып, келесі терезеде сызбаның 

10.2 сурет  

10.3 сурет 
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парақта орналасуын таңдау керек:  Portrait (Книжная) немесе Landscape 

(Альбомная).  

Келесі терезеде (10.5-

суретті қараңыз) файлдар 

тізімінен негізгі жазуды 

таңдауға болады. Сонда 

Preview (Просмотр) 

аймағында таңдалған 

негізгі жазудың түрі 

көрсетіліп тұрады.  None 

(Нет) таңдағанда сызбада 

негізгі жазу жасалмайды. 

Негізгі жазуды сызбаға 

блок ретінде енгізген 

ыңғайлы, ол үшін айырып-

қосқышты Block (Блок) 

қасына қою керек.  

Мұнда ГОСТ 2.104-2006 стандартындағы негізгі жазулардың түрлері 

жоқ, сондықтан оларды пайдаланушы өзі жасап, келесіде қолдану үшін .dwg 

файлында сақтау керек.  

Меңгергіштің келесі терезесі парақта көрініс экрандар санын енгізуге 

арналған. Viewport setup 

(Способ расположения) 

айырып-қосқыш көмегімен 

келесі нұсқалар біреуін 

таңдауға болады: 

а) None (Нет) – парақ 

кеңістігінде көрініс экран-

дары жасалмайды, оларды 

кейін өзбетінше жасауға 

болады; 

б) Single (Один экран) – 

бір тікбұрышты экран 

жасалады; 

в) Std. 3D Engineering 

Views (Конструкторский 

набор) – төрт көрініс экраны жасалады: модельдің алдынғы, үстіңгі, сол жақ 

көрінісі мен оның  аксонометриялық проекциясы үшін; 

г) Array (Массив)  – көрініс экрандарының қатарлар мен бағаналар санын 

және арақашықтығын  беруге болады.  

Next (Далее) басқанда келесі терезе ашылады, онда бір ғана Select location 

(Положение) батырмасы бар, оның көмегімен көрініс экрандарының парақта 

орналасу аймағын беруге болады.  Select location (Положение) батырмасын 

баспаса көрініс экрандары парақтың барлық басылатын аймағын толтырады.  

10.4 сурет  

10.5 сурет  
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Меңгергіштің соңғы терезесінде Finish (Готово) батырмасын басу керек, 

сонда  меңгергіш жұмысы аяқталып, жүйе жаңа парақ кеңістігіне көшеді.  

 

10.2 Парақтарды редакциялау 
 

Парақ атауы үстінен тінтуірді оң жақ 

батырмасымен шырт еткізгенде контекстілік 

меню ашылады (10.6 суретті қараңыз).  

Мұндағы Page Setup Manager (Диспетчер 

параметров листа) командасы Page Setup 

Manager (Диспетчер наборов параметров 

листа) терезесін ашады (10.7-суретті қараңыз). 

Осында парақ параметрлері орнатылады, сонда 

бір парақ үшін бірнеше параметрлер 

жиынтығын жасауға болатынын атап өту 

керек.  

New (Создать) батырмасы параметрлер жаңа жиынтығын жасауға 

мүмкіндік береді. Батырмамен ашылатын New Page Setup (Создание набора 

параметров листа) терезесінде жиынтық атауын беріп, тізімнен оның негізі 

ретінде алынатын ең лайықты жиынтықты таңдау керек. OK  басқан соң Page 

Setup (Параметры листа) терезесі ашылады (10.8-суретті қараңыз). 

 Парақ параметрлерінің 

жиынтығын басқа сызбадан 

Import (Импортировать) 

батырмасы көмегімен алуға 

болады.   

Modify (Изменить) батыр-

масы 10.8-суретте көрсетілген 

Page Setup (Параметры листа) 

диалог терезесін ашады, онда 

келесі параметрлерді өзгертуге 

болады.  

Printer/plotter (Принтер/ 

плоттер) аймағындағы төмен 

түсетін Name (Имя) тізімінен 

үндеместіктен берілетін басатын 

жабдықты таңдау керек.  

Төмен түсетін Paper size 

(Формат листа) тізімі таңдалған 

принтер немесе плоттер үшін қолдануға болатын қағаз өлшемдерін беруге 

арналған.  

 Терезенің Plot area (Область печати) аймағында басу аймағы беріледі. 

Мұнда үндеместіктен  Layout (Лист) қабылданады, бірақ тізімнен сызба 

шекарасы бойынша, ағымды экранды, көріністі, берілген рамка бойынша басу 

10.6 сурет  

10.7 сурет 

9  



84 
 

түрлерін таңдауға болады.  

Үндеместіктен басу кезінде сызба сол жақ төменгі бұрышына макси-

малды ауытқиды, 

бірақ ауытқуды X 

пен Y осьтері 

бойынша сәйкес 

өрістерге қажетті 

мәндерді енгізіп, 

беруге болады.  

Center the plot 

(Центрировать) қа-

сына жалаушаны 

қойып,  басылатын 

объектті парақ 

ортасында орналас-

тыруға болады.  

Plot options 

(Опции печати) 

аймағында Plot 

object lineweights 

(Учитывать веса 

линий) қасына жалауша қойылса, басу кезінде сызба сызықтарының 

қалыңдығы ескеріледі. Егер Hide paperspace objects (Скрывать объекты листа) 

қасында жалауша тұрса, парақ кеңістігінен басқанда көрінбейтін сызықтар 

сызылмайды.  

Барлық параметрлерді орнатқан соң  OK батырмасын басу керек, сонда 

Page Setup Manager (Диспетчер наборов параметров листа) терезесі қайта 

ашылады. Қажетті жағдайда жасалған параметрлер жиынтығын ағымды 

болдыруға болады, ол үшін оны таңдап, Set Current (Установить) батырмасын 

басу керек. Close (Закрыть) батырмасымен терезе жабылып, жүйе парақ 

кеңістігіне қайтып келеді.  

 

10.3 Парақ кеңістігіндегі көрініс экрандары  

 

Сызбаны парақ кеңістігінде қарау үшін көрініс экрандарын жасау керек. 

Үндеместіктен әр парақта бір көрініс экраны болады. Көп жағдайда бірнеше 

көрініс экраны қажет, мысалы, техникалық сызбаларда бұйымдар үшін 

бірнеше кескін (көріністер, тіліктер, қималар, шығару элементтері) жасалады.   

AutoCAD бағдарламасында екі түрлі көрініс экраны бар: жабылып 

бітілетін және жабылып бітілмейтін. Жабылып бітілмейтін экрандар тек қана 

модель кеңістігінде орын алады. Мұнда  парақ кеңістігінде болатын жабылып 

бітілетін, яғни жылжыйтын экрандар қарастырылады. Осындай экрандарды 

редакциялауға болады.  

10.8 сурет 

9  
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Экрандар шекараларын кейін өшірілетін бөлек қабатта жасаған жөн. 

Экрандармен жұмыс істеу командалары лента View (Вид) бөлігінің Viewports 

(Видовые экраны) тобындағы немесе  Viewports (Видовые экраны)  құрал-

саймандар панеліндегі батырмалар көмегімен орындалады (10.9-суретті 

қараңыз).  

Парақ кеңістігінде 

Viewports (Видовые экраны) 

тобындағы New (Создать) 

немесе аттас құрал-

саймандар панеліндегі 

Display viewports dialog 

(Диалоговое окно видовых 

экранов) батырмасын басып, 

Viewports (Видовые экраны) 

диалог терезесін ашу керек 

(10.10-суретті қараңыз). Осы 

терезені VPORTS (ВЭКРАН) 

команда атауын командалық жолда теріп немесе менюден View → Viewports 

→ New Viewports (Вид → Видовые экраны → Новые ВЭ) таңдап ашуға 

болады.  

Мұнда Standard viewports (Стандартные конфигурации) тізімінен 

жылжыйтын экрандар санын және олардың орналасуын таңдауға болады, сол 

кезде Preview (Образец) аймағында экрандар орналасауы көрсетіліп тұрады. 

Viewport Spacing (Расстояние) өрісінде экрандар арақашықтығы беріледі. OK 

батырмасын басқан соң диалог терезесі жабылып, командалық  жолда  бірінші 

бұрыштық нүктені беруге сұраныс шығады. Осыған тінтуір көмегімен бірінші 

бұрыштық нүктені беру керек немесе экрандар барлық басылатын аймақты 

толтыру үшін <Enter> басу керек. Бірінші нүктені бергеннен кейін екінші 

қарама қарсы бұрыштық нүктені беруге сұраныс шығады, оны берген соң 

таңдалған аймақта жылжыйтын экрандар орналасады.  

Әр жасалған көрініс экранында  модельдің бірдей көрінісі көрсетіліп 

тұрады. Көріністі өзгерту үшін парақ кеңістігінен көрініс экранына көшу 

керек, ол үшін тінтуірді экран үстінен шапшаң екі рет шырт еткізуге болады. 

Көрініс экранында модель кеңістігіндей жұмыс істеуге болады, сол кезде 

өзгерістер барлық экрандарда көрсетіліп тұрады. Парақ кеңістігіне қайтып 

келу үшін тінтуірді экраннан тыс жерде шапшаң екі рет шырт еткізу керек. 

 

10.4 Басып шығару  
 

Басылған сызба түрі парақ параметрлеріне, қосылған басу кестесіне  және 

10.10 сурет 

9  

10.9 сурет 
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басу жабдығына тәуелді. Сондықтан алдымен басу стильдері мен басу 

жабдықтарын басқаруды қарастырайық.   

 

10.4.1 Басу стильдері.  Басу стилі сызық түсі, түрі, қалыңдығы және т.б 

параметрлер жиынтығы болып келеді. Басу стилін орнату міндетті емес, бірақ  

оны қолданған ыңғайлы, 

мысалы, мониторда сызық 

бір түспен көрсетіледі, ал 

қағазға басып шығарғанда, 

оның түсі басқа болуы 

мүмкін. Басу стильдерін 

арнаулы файлдарда сақта-

латын кестелерде бірікті-

руге болады.  

AutoCAD бағдарлама-

сында стильдердің екі түрі 

бар:  

1) түске тәуелді стиль-

дер AutoCAD алдыңғы 

нұсқаларынан қалған, олар 

.ctb файлдарында сақтала-

ды. Осындай стильдер 

кемшілігі - бір түсті объек-

тілер бірдей сызықпен 

көрсетіледі, оларға әртүрлі сызық түрін қолдануға мүмкіншілік жоқ;   

2) аталған стильдерді қолданғанда қағаздағы объект түрі оның түсіне 

тәуелсіз, әр объектке өз стилін тағайындауға болады. Аталған стильдер 

кестелері .stb файлдарында сақталады.  

Бағдарламада басу стильдерінің тек 

қана бір түрі біржолы қолданылады: түске 

тәуелді немесе аталған.  Басу стильдерінің 

түрін таңдау үшін көрініс экран үстінен 

тінтуірдің оң жақ батырмасымен шырт 

еткізіп, контекстілік менюден  Options 

(Настройка) командасын қосып, ашылған 

Options (Настройка) терезесінде Plot and 

Publish (Печать и публикация) бөлігіне 

көшу керек (10.11-суретті қараңыз). 

Терезе төмен жағындағы Plot Style 

Table Settings (Таблицы стилей печати) 

батырмасымен Plot Style Table Settings 

(Параметры таблиц стилей печати) диалог 

терезесін ашу керек (10.12-суретті қараңыз).  

Үндеместіктен айырып-қосқыш Use color dependent plot styles 

10.11 сурет 

9  

10.12 сурет 

9  
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(Цветозависимые стили печати) қасында тұр, оны Use named plot styles 

(Именованные стили печати) қасына қойып, Default plot style table (Таблица 

стилей печати по умолчанию) тізімінен аталған стильдер кестесін таңдауға 

болады. Төмен түсетін Default plot style for layer 0 (Стиль печати по 

умолчанию для слоя 0) тізімінен жаңа сызбалардағы  0 қабаты үшін стильді 

орнатады, үндеместіктен онда Normal (Обычный) тұрады. Жасалатын 

объектілер үшін басу стилін Default plot style for objects (Стиль печати по 

умолчанию для объектов) тізімінен таңдайды.  

Plot Style Table Settings (Параметры таблиц стилей печати) диалог 

терезесінде орнатылған параметрлер жаңа сызбалар мен ашылатын сызбалар 

үшін қолданылатынын,  бірақ ағымды сызбаға әсерін тигізбейтінін атап өту 

керек. Сондықтан басу стилінің түрін сызбаны жасау алдында орнатқан жөн.   

AutoCAD бағдарламасында түске тәуелді және аталған стильдердің 

бірнеше жиынтығы бар.  Пайдаланушының бар стильді редакциялауға және өз 

басу стильдер кестелерін жасауға мүмкіндіктері бар.   

 

10.4.2 Басу стильдер кестесін сызбаға қосу. Таңдалған стильдер кестесін 

сызбаға қосу керек, сонда оны модель кеңістігіне де, кез келген парақ 

кеңістігіне де тағайындау болады. Ол үшін келесі әрекеттер орындалады: 

1) Сызбаны ашып, қажетті кеңістікке көшу керек.  

2) Тінтуірдің оң жақ батырмасымен кеңістік атауы үстінен шырт еткізіп, 

контекстілік менюден Page Setup Manager (Диспетчер параметров листа) 

таңдау керек. Ашылған терезеде Modify (Изменить) батырмасымен Page Setup 

(Параметры листа) терезесін ашу керек (10.8-суретті қараңыз).  

3) Төмен түсетін Plot style table (pen assignment) (Таблица стилей печати 

(присвоение перьев)) тізімінен басу стиль кестесін таңдау керек.  Модель 

кеңістігінде Assign this plot style table to all layouts? (Применять ли указанную 

таблицу ко всем листам?) сұрағына Да немесе Нет батырмасын басу керек. 

Парақ кеңістігінде Display plot styles (Показать стили печати) қасына 

жалаушаны қою керек, сонда сызбаны қағазға шығармай тұрып стильді қарап 

шығуға болады.  

Аталған стильдер кестесі қолданылған жағдайда стильді жеке объектке 

немесе жеке қабатқа орнатуға болады.  Әдетте стильдер қабатқа орнатылады. 

Ол үшін белгілі бір тәсілмен Layer Properties Manager (Диспетчер свойств 

слоев) терезесін ашып, қажетті қабаттың Plot Style (Стиль печати) 

бағанасында тінтуірді шырт еткізу керек. Сонда Select Plot Style (Выбор стиля 

печати) терезесінде қажетті стильді орнатуға болады. 

  

10.5 Басу жабдығын орнату және басып шығару  

 

AutoCAD бағдарламасында Windows жүйесінде орнатылған барлық  

принтер мен плоттерларды қолдануға болады. 

Бірақ плоттер үшін бағдарлама құрамына енетін арнаулы драйверлерді 

қолданған жөн. Сонда үлкен пішінді плоттерлардың барлық мүмкіндіктерін 
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толық пайдалануға болады.  

 

10.5.1 Басу жабдығын қосу. Басу жабдығын қосатын меңгергішті Plotters 

(Плоттеры) терезесінде тінтуірді Add-A-Plotter Wizard (Мастер установки 

плоттеров) үстінен екі рет шырт еткізіп шақыру керек. Plotters (Плоттеры) 

терезесін келесі командалар біреуімен ашуға болады : 

а) А →File →Plotter  Manager (А→ Файл→Диспетчер плоттеров) коман-

дасымен;  

б) лента Output (Вывод) бөлігінің Plot (Печать) тобындағы Plotter 

Manager (Диспетчер плоттеров) командасымен; 

в) AutoCAD  классикалық интерфейсінде Tools → Wizards → Add Plotter 

(Сервис → Мастера → Добавить плоттер) командасымен. 

Меңгергіштің бірінші терезесінде  оның арналуы және орындалатын 

қадамдар жөнінде ақпарат келтіріледі. Мұнда Next (Далее) батырмасын басып, 

келесі терезеде айрып-қосқышты My Computer (Мой компьютер) қасына 

орнату керек (10.13-суретті қараңыз). Next (Далее) батырмасын басып, Plotter 

Model (Модель плоттера) 

терезесінде өндіруші мен 

плоттер моделін таңдау 

керек (10.14-суретті 

қараңыз). Егер бағдарлама 

ескі нұсқаларында жасалған 

плоттер конфигурациясының 

.pcp немесе .pc2 файлы 

болса, оны осы кезеңде .pc3 

файлына аударуға болады 

(10.15-суретті қараңыз). 

Келесі терезеде плоттер 

қосылатын компьютер 

портын беріп, Next (Далее) 

батырмасын басу керек. 

Ашылған терезеде Plotter 

Name (Имя плоттера) 

өрісінде плоттер атауын 

енгізу керек (10.16-суретті 

қараңыз). Меңгергіштің 

соңғы терезесінде плоттер 

конфигурациясын 

редакциялауға арналған 

батырмалар бар (10.17-

суретті қараңыз).  

10.14 сурет 

9  

10.13 сурет 

9  
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Мұнда Finish (Готово) 

батырмасымен плоттер 

конфигурация файлын жасау 

аяқталады.  Конфигурация 

файлын  File → Plotter Mana-

ger (Файл → Диспетчер плот-

теров) командасын немесе 

Plotter Manager (Диспетчер 

плоттеров) командасын орын-

дағанда Plotters (Плоттеры) 

терезесінде көруге болады.  

 

10.5.2 Конфигурацияны 

редакциялау. Конфигурация-

ны редакциялау үшін 

плоттерді қосу меңгергішінің 

10.17-суретте көрсетілген 

соңғы терезесінде Edit Plotter 

Configuration (Изменить 

конфигурацию) батырмасын 

басу немесе Plotters 

(Плоттеры) терезесінде 

қажетті плоттер үстінен 

тінтуірді екі рет шапшаң шырт 

еткізу керек. Сонда Plotter 

Configuration Edition 

(Редактор параметров 

плоттера) диалог терезесі 

ашылады (10.18-суретті 

қараңыз).  

Терезеде үш бөлік бар. 

General (Общие) бөлігінде тек 

ғана ақпаратты қарап, қажетті 

болса Description (Описание) 

өрісінде плоттер сипаттауын 

енгізуге болады. Ports (Порты) 

бөлігі плоттерді компью-

термен байланыстыратын 

порттарды анықтауға арнал-

ған.  Device and Document 

Settings (Устройство и документ) бөлігінде плоттер параметрлерін өзгертуге 

болады. Параметрлер жиынтығы басу жабдығына тәуелді көрсетіледі.  

OK басып, редакцияланған файлды сақтау керек. Файлды басқа атаумен 

сақтау үшін Save As (Сохранить как) батырмасын басу керек. Сонда бір басу 

10.16 сурет 

9  

10.15 сурет  

10.17 сурет 

9  
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жабдығы үшін бірнеше конфигурация файлын жасауға мүмкіншілік бар. 

 Defaults (По умолчанию) 

батырмасы барлық өзгерістерді 

болдырмай, үндеместіктен 

қабылданатын параметрлерді 

орнатады.  

 

10.5.3 Сызбаны басып 

шығару. Басу Plot (Печать) диалог 

терезесінен орындалады (10.19-

суретті қараңыз), оны лента Output 

(Вывод) бөлігінің Plot (Печать) 

тобындағы Plot (Печать) 

батырмасын басып немесе 

менюден  File→Plot 

(Файл→Печать) командасын 

орындап немесе пернетақтадан 

<Ctrl+P> басып ашуға болады. 

Қосымша параметрлерді орнату 

үшін төменде орналасқан More 

Options (Развернуть окно) батырмасын 

басу керек.  

Plot (Печать) диалог терезесі  10.8-

суретте көрсетілген Page Setup 

(Параметры листа) терезесіне ұқсас, 

сондықтан парақ үшін басу параметрлері 

орнатылса, олар Plot (Печать) 

терезесінде көрсетіліп тұрады.   

Көптеген жағдайда басуды парақ 

кеңістігінен жасаған жөн. Model 

(Модель) кеңістігін алғашқы басу үшін 

қолдануға болады. Сызба қағазда 

экрандағыдай шықпауы мүмкін, 

сондықтан диалог терезелер біреуіндегі 

Preview (Просмотр) батырмасын басып, 

сызбаны қағазда қалай басылатынын 

алдын ала қарап шығу керек. Қосымша лента Output (Вывод) бөлігінің Plot 

(Печать) тобындағы Preview (Образец) батырмасы да басылатын сызбаны 

алдын ала қарауға мүмкіндік береді. Алдын ала қарау режимінде тінтуір оң 

жақ батырмасымен шырт еткізіп, контекстілік менюден басып шығару, 

масштабтау, панорамалау және қарау режимінен шығу командаларын 

орындауға болады. Принтердің (плоттердің) басуға дайындығын тексеріп, OK 

басу керек.  

10.19 сурет 

9  

10.18 сурет 

9  
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