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ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР: А.Д.Дінасылов, Р.Қ.Қойлыбаева. Компьютерлік 

сызу және 3D-модельдеу негіздері. AutoCAD  жүйесінде сызбаларды 

редакциялау және безендіру командаларымен жұмыс істеу дағдыларын 

игеру. Барлық мамандықтардың студенттері үшін зертханалық жұмысты 

орындауға арналған әдістемелік нұсқау. – Алматы: АЭжБУ, 2013. - 39 б. 

 

 

 

 

 

«Компьютерлік сызу және 3D-модельдеу негіздері»  пәнін оқу  

графикалық AutoCAD  жүйесінде жұмыс жасау негіздерін үйренуге  арналған 

8 зертханалық жұмысты орындауды қамтиды.  

Берілген әдістемелік нұсқау 2-ші зертханалық жұмысты орындауға 

арналған, онда студенттер AutoCAD  жүйесінде сызбаларды редакциялау және 

безендіру командаларымен танысады. Бұл әдістемеде редакциялау және 

сызбаларды безендіру командаларымен жұмыс істеу жөнінде негізгі 

мәліметтер келтірілген, өз бетінше орындауға тапсырмалар  және қадамдық 

нұсқаулар берілген. 

Әдістеме «Компьютерлік сызу және 3D-модельдеу негіздері»  пәнін 

оқитын студенттермен қатар  «Инженерлік және компьютерлік графика», 

«AutoCAD», «Инженерлік графика» пәндері бойынша оқып жатқан 

студенттерге де арналған.  

Без. 67, әдеб.көрсеткіші - 9 атау. 

  

 

 

 

 

 

 

Пікір беруші:   «Электроника»  кафедрасының  аға оқытушысы 

Елеукулов Е.О. 

 

    

 

 

 

«Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамының 2013 ж. баспа жоспары бойынша басылады. 

 

 

 «Алматы энергетика және байланыс университеті» КЕАҚ, 2013 ж. 
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Кіріспе 

 

AutoCAD жүйесінде сызбаларды орындау уақытын қысқартуға 

мүмкіндік беретін  әртүрлі  амалдар бар. Осыған жататын - сурет жасау 

режимдері мен графикалық объектілерді редакциялау командалары.  AutoCAD 

жүйесінде тиімді жұмыс істеу үшін оларды білу және оларды қолдануды 

игеру керек. Тұрғызылған сызбаларды сәйкес түрде безендіру, яғни 

өлшемдерді көрсету, қажетті жазуларды орындау, негізгі жазу мен қажетті 

кестелерді толтыру керек. Техникалық сызбаларды Конструкторлық 

құжаттаманың бірыңғай жүйесі (КҚБЖ) стандарттары бойынша безендіруге 

талап қойылады. 

 

1  Жұмыс мақсаты. Техникалық және бағдарламалық жабдықтар 

 

Жұмыс мақсаты: AutoCAD жүйесіндегі графикалық объектілерді 

редакциялау командаларын игеру, сурет жасау режимдерін қолдануды және 

өлшемдерді түсіруді үйрену.  

«Инженерлік графика және қолданбалы механика» кафедрасының 

компьютерлік сыныптарында Windows XP және Windows 7 жүйелер 

басқарумен жұмыс атқаратын AutoCAD R14, AutoCAD 2004 және AutoCAD 

2007 нұсқалары орнатылған. Компьютер сыныптарында орыс тілді AutoCAD 

R14 нұсқасы жылу энергетикасы, электрэнергетика, радиоэлектроника 

сұлбалары мен сызбаларын орындауға арналған ENERGO-ELECTRO ақпарат-

қаушағымен толықтырылған. 

 

2  Зертханалық жұмысты орындау 

 

Жұмыс орындау алдында оқытушы   AutoCAD  жүйесінде объектілерді 

редакциялау және сызбаларды безендіру командаларын қолданумен жұмыс 

істеуді түсіндіріп, көрсетеді. А қосымшасында тақырып бойынша негізгі 

мәліметтер келтірілген, оларды анықтамалық материал ретінде осы және 

келесі зертханалық жұмыстарды орындау кезінде пайдалануға болады.    

Алдымен А3 пішіні бар файлды ашыңыз немесе AutoCAD R14 

жүйесінде Чертеж (Сызба) немесе Схема (Сұлба) менюі арқылы А3 пішінін 

енгізіңіз.  

OSNAP атты объектілік байланыстыру режимін іске қосып, қажетті 

объектілік байланыстыруларды орнатыңыз: Endpoint (Конточка – Шеткі 

нүкте), Midpoint (Середина – Ортасындағы нүкте), Intersection (Пересечение – 

Қиылысу нүктесі), Center (Центр – Центрлік нүкте). 

 

2.1  Тапсырма 1 
 

1-суретте көрсетілген тетікбөлшектін сызбасын сурет салу және 

редакциялау командаларын қолданумен тұрғызу керек (өлшемдерді түсірмей). 
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Барлық редакциялау командалары төмен түсетін Modify (Редактирование - 

Редакциялау) менюі арқылы немесе 2-суретте көрсетілген Modify 

(Редактирование - Редакциялау) құрал-саймандар панеліндегі сәйкес 

пиктограмма үстінен тінтуірдің сол жақ батырмасын басу арқылы іске 

қосылады. 

                  
 

              1 сурет           2 сурет 

 

Тапсырманы келесі тізбекте орындаңыз: 

1) 50×80 қабырғаларымен тік төртбұрышты тұрғызыңыз, ол үшін келесі 

командалардың біреуін қолдануға болады: Rectangle (Прямоугольник – 

Тік төртбұрыш) немесе   Polyline (Полилиния - Полисызық). Төменде  

Rectangle (Прямоугольник) команданы қолдануы көрсетілген: 

Command: _rectang 
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 
(Задайте первую угловую точку или [Фаска/Уровень/Сопряжение 

/Высота/ Ширина]:) – экранның кез келген нүктесінде тік төртбұрыштың 

бірінші төбесін көрсету үшін тінтуірдің сол жақ батырмасымен шырт 

еткізіңіз; 

Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]:  
(Задайте вторую угловую точку или [Область/Размеры  

/Поворот]:) –  тік төртбұрыштың екінші нүктесінің @50,80 
салыстырмалы координаталарын енгізіңіз және <Enter> басыңыз; 
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2) радиусы 5 мм тең  және центрі  тік төртбұрыштың үстіңгі сол жақ 

төбесінен х және у осьтері бойынша 10 мм қашықтығында орналасқан 

дөңгелекті тұрғызыңыз.   Circle (Круг - Дөңгелек) командасын орындау 

кезінде дөңгелек центрін беру үшін Snap From (Смещение – Ауытқу) 

объектілік байланыстыруды қолданған ыңғайлы, сол кезде базалық нүкте 

ретінде  тік төртбұрыштың үстіңгі сол жақ төбесін алған жөн: 

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

(Команда:_круг Задайте центр круга или [3Т/2Т/ККР]:) – 

объектілік байланыстырулар панеліндегі   Snap From (Смещение– 

Ауытқу) пиктограммасын басыңыз; 

_from Base point:  
(Из базовой точки:) – тік төртбұрыштың үстіңгі сол жақ төбесі 

үстінен Endpoint (Конточка – Шеткі нүкте) объектілік байланыстыруды 

қолданып, шырт еткізіңіз; 

<Offset>:  
(<Смещение>:) – ауытқу ретінде @10,-10 теріңіз; 

Specify radius of circle or [Diameter]:  
(Задайте радиус круга или [Диаметр]: – радиус ретінде 5 беріңіз. 
Тұрғызуларды орындау нәтижесі  3-суретте көрсетілген;  

                
3 сурет    4 сурет     5 сурет 

 

3) дөңгелекті тік төртбұрыштың вертикаль осіне қатысты айнамен 

шағылдыру үшін  Mirror (Зеркало - Айна)  редакциялау командасын 

қолдану керек (4-суретті қараңыз).  

Command: _mirror 
Select objects:  
(Выберите объекты:) – дөңгелекті таңдау үшін шеңбер сызығы 

үстінен шырт еткізіңіз немесе дөңгелекті қиюшы жақтаумен (рамкамен) 

қоршап алыңыз; 
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Specify opposite corner: 1 found – команда бір объект табылғанын 

хабарлайды; 

Select objects: – объектілер таңдауын аяқтау үшін <Enter> басыңыз; 

Specify first point of mirror line:  
(Задайте первую точку оси отражения:) – тік төртбұрыштың 

үстіңгі қабырғасының ортасында  Midpoint (Середина – Ортасындағы нүкте) 

объектілік байланыстыруды қолданып, шырт еткізіңіз;   

Specify second point of mirror line: 
(Задайте вторую точку оси отражения:) – тік төртбұрыштың 

төменгі қабырғасының ортасында шырт еткізіңіз немесе ORTHO (ОРТО) 

режимін қосып, 4-суретте көрсетілгендей кез келген төмендегі  нүктеде 

шырт еткізіңіз; 

Erase source objects? [Yes/No] <N>: 
(Удалить старый объект? [Да/Нет] <Н>: – алғашқы объектіні 

қалдыру үшін <Enter> басыңыз. 
Екі дөңгелекті тік төртбұрыштың горизонталь осіне қатысты 

шағылдыру үшін тағы да  Mirror (Зеркало - Айна) командасын қолдану 

керек (5-суретті қараңыз). Тұрғызу нәтижесі 6-суретте көрсетілген;  

           
6 сурет     7 сурет      8 сурет 

 

4) тік төртбұрыштың центрінде радиусы 20 мм тең дөңгелекті 7-суретте 

көрсетілгендей тұрғызыңыз.  Төменде   Circle (Круг - Дөңгелек) 

командасының  Snap From (Смещение – Ауытқу) объектілік 

байланыстыруды іске қосып, базалық нүкте ретінде тік төртбұрыштың 

төменгі сол жақ нүктесін алғанда қолданылуы көрсетілген: 

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

(Команда: _круг Задайте центр круга или [3Т/2Т/Ккр (кас кас  

радиус)]:) –  объектілік байланыстырудың пиктограммасын басыңыз; 

_from Base point:  
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 (Из базовой точки:) – тік төртбұрыштың төменгі сол жақ төбесі 

үстінен Endpoint (Конточка – Шеткі нүкте) объектілік байланыстыруды 

қолданып,  шырт еткізіңіз; 

<Offset>:  
(<Смещение>:) – ауытқу ретінде @25,40 енгізіңіз; 

Specify radius of circle or [Diameter]:  
(Задайте радиус круга или [Диаметр]: – радиус ретінде 20 санын 

беріп <Enter> басыңыз; 
5) 8-суретте көрсетілгендей тік төртбұрыш бұрыштарының радиусы 10 

мм тең доғамен түйіндесуін орындаңыз, ол үшін   Fillet (Сопряжение - 

Түйіндесу) командасын қолдану керек.  

Command: _fillet 
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000 
(Текущие установки: Режим Обрежь, Радиус = 0.0000) 
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:  
(Выберите первый объект или [Отменить/ПОЛиния/РАДиус 

/Обрежь/Multiple]: – түйіндесу радиусын енгізу режиміне көшу үшін r әрпін 

енгізіңіз (орыс тілді нұсқасында рад енгізу керек); 

Specify fillet radius <0.0000>:  
(Задайте радиус сопряжения <0.0000>:) –10 санын енгізіңіз; 

Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:  
(Выберите первый объект или [Отме-

нить/ПОЛиния/РАДиус/Обрежь/Multiple]:) – түйіндесулерді төртбұрыш-

тың барлық бұрыштарында бірден орындау үшін полисызық  режиміне p 
әрпін енгізіп көшеміз (орыс тілді нұсқасында пол енгізу керек);  

Select 2D polyline:  
(Выберите 2D полилинию:) – тінтуірдің сол жақ батырмасымен тік 

төртбұрыш сызығы үстінен шырт еткізіңіз. 

  

2.2  Тапсырма 2 
 

1-тапсырмада орындалған сызбаны және редакциялау командаларын 

қолданып, 9-суретте көрсетілген тұрғызуларды орындау керек.  Тұрғызуларды 

келесі тізбекте орындаңыз: 

1)  Copy (Копирование – Көшірме жасау) командасын қолданып, 

бірінші тапсырмада тұрғызған объектілер тобының 4-5 көшірмесін жасаңыз, 

ол үшін барлық объектілерді қиюшы жақтаумен қоршап алып, базалық нүкте 

ретінде объектілердің біреуіндегі кез келген нүктесін, мысалы үлкен 

дөңгелектің центрін немесе тік төртбұрыштың төменгі қабырғасының 

ортасындағы нүктесін таңдаңыз. Орындау нәтижесі 10-суретте көрсетілген. 

Келесі әрекеттерді объектілердің әр тобы үшін бөлек орындаңыз; 
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9 сурет 

 

 
10 сурет 

 

2)  Erase (Стереть - Өшіру) командасын қосыңыз, содан кейін екі 

үстіңгі кішкене дөңгелекті таңдап,  <Enter> басыңыз.   Scale (Масштаб) 

командасын іске қосып, тік төртбұрыштың центріндегі дөңгелекті 11-суретте 

көрсетілгендей екі есе кішірейтіңіз. Сол кезде команда сұрауына төмендегідей 

жауап беріңіз:  

Command: _scale 
Select objects: 
(Выберите объекты:) – дөңгелекті оның шеңберіндегі кез келген 

нүктесі үстінен шырт еткізіп немесе оны қиюшы жақтаумен қоршап, 

таңдаңыз; 

Select objects: 1 found 
Select objects: 
(Выберите объекты: 1 найден 
Выберите объекты:) объектілер таңдауын аяқтау үшін <Enter> 

басыңыз; 

Specify base point: 
(Задайте базовую точку:) – базалық нүкте ретінде сәйкес 

объектілік байланыстыруды қолданып, дөңгелек центрін белгілеңіз; 

Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.0000>: 
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(Задайте масштабный коэффициент или [Копировать/Ссылка] 
<1.0000>:) – масштаб коэффициенті ретінде 0.5 санын енгізіп, <Enter> 

басыңыз; 

3) тік төртбұрыштың төменгі қабырға ортасындағы нүктеден объектілер 

тобын  45° айналдырып бұрыңыз (12-суретті қараңыз). Ол үшін   Rotate 

(Повернуть - Айналдыру)  командасын іске қосып, команда сұрауларына 

төмендегідей жауап беріңіз:  

Command: _rotate 
Current positive angle in UCS:  ANGDIR=counterclockwise  

ANGBASE=0 
Select objects:   
(Выберите объекты:) – тік төртбұрышты оның ішіндегі 

дөңгелектермен бірге қиюшы жақтаумен таңдап алыңыз; 
Select objects: Specify opposite corner: 6 found – команданың  6 

объект табылғанын хабарландыруы; 
Select objects: объектілер таңдауын аяқтау үшін <Enter> басыңыз; 

Specify base point: 
(Задайте базовую точку:) – базалық нүкте ретінде тік 

төртбұрыштың төменгі қабырға ортасы үстінен, сәйкес объектілік 

байланыстыруды қолданып шырт еткізіңіз; 

Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: 
(Задайте угол поворота или [[Копировать/Ссылка]] <0>: – 

айналдыру бұрышы ретінде 45 беріп, <Enter> басыңыз. 

 

             

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 сурет            12 сурет             13 сурет 

 

4) тік төртбұрыштардың біреуіндегі тек бір үстіңгі сол жақ дөңгелекті 

қалдырып, басқаларын өшіріңіз немесе жойыңыз (13-суретті қараңыз). 

Объектіні тік төртбұрышты массив көмегімен көбейту үшін  Array (Мас-

сив)  командасын іске қосып, шыққан диалог терезесінде айырып-қосқышты 

Rectanguler Array (Прямоугольный массив - Тік төртбұрышты массив) 

жазудың қасына орнатыңыз (14-суретті қараңыз).  Содан кейін Rows (Строки 

- Жолдар)  өрісіне жол санын 4, Columns (Столбцы - Бағаналар) өрісіне  
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бағана санын 3,  Row offset (Между строками – Жол арасында) өрісіне жол 

арасындағы қашықтық ретінде -20,  Column offset (Между столбцами - Бағана 

арасында) өрісіне бағана арасындағы қашықтық ретінде 15 санын енгізіңіз. 

Көбейтетін объектіні таңдау үшін  Select objects (Выбор объектов - 

Объектілерді таңдау) батырмасына басып, дөңгелекті таңдаңыз  және <Enter> 

басыңыз.  Команда диалог терезесіндегі OK батырмасы көмегімен аяқталады.  

Тұрғызу нәтижесін алдын ала  батырмасы көмегімен қарап алып, 

оны қабылдауға немесе редакциялауды жалғастыруға болады.  Команданы 

орындау нәтижесі 15-суретте көрсетілген; 

 

 
 

14 сурет 

 

            
15 сурет        16 сурет   17 сурет  
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5) тік төртбұрыш ішіндегі төрт дөңгелектің біреуін, центрі үлкен 

дөңгелектің оң жақ шеткі нүктесінде болатындай жылжытыңыз, ал 

басқаларын жойыңыз (16-суретті қараңыз).  Жылжыту кезінде   Move (Пе-

ренести - Жылжыту)  команда сұрауларына келесідей жауап беріңіз: 

Command: _move 
Select objects: 
(Выберите объекты:) – дөңгелекті шеңбер үстінен тінтуірді шырт 

еткізіп немесе қиюшы жақтаумен қоршап таңдаңыз; 

Select objects: 1 found  
Select objects: 
(Выберите объекты :) – объектілер таңдауын аяқтау үшін <Enter> 

басыңыз; 

Specify base point or [Displacement] <Displacement>:  
(Задайте базовую точку или [Перемещение] <Перемещение>:) – 

сәйкес объектілік байланыстыруды қолданып таңдап алынған дөңгелектің 

центрін белгілеңіз; 

Specify second point or  
<use first point as displacement>:  
(Задайте вторую точку или  
<использовать первую точку как перемещение >:  – екінші нүкте 

ретінде үлкен дөңгелектің сол жақ шеткі нүктесін  Quadrant (Квадрант) 

объектілік байланыстыру көмегімен көрсетіңіз.  

Жылжытылған дөңгелекті  17-суретте көрсетілгендей көбейтіңіз. Ол 

үшін   Array (Массив)  командасын іске қосып, шыққан диалог 

терезесінде айырып-қосқышты Polar Array (Круговой массив – Дөңгелек 

массив) жазудың қасына орнатыңыз (18-суретті қараңыз).  Диалог терезесінің 

Total number of items (Общее количество элементов – Элементтердің жалпы 

саны) өрісіне 6,  Angle to fill (Угол заполнения – Толтыру бұрышы) өрісіне 360 

енгізіңіз және Rotate items as copied (Поворачивать элементы – Элементтерді 

айналдыру) жазудың қасына жалаушаны орнатыңыз.  Дөңгелек массивтің 

центрін беру үшін Center point (Центр) жазудың оң жағындағы  

батырмасына басып, объектілік байланыстыру көмегімен үлкен дөңгелектің 

центрін таңдаңыз. Көбейтетін  объектіні таңдау үшін   Select objects 

(Выберите объекты – Объектілерді таңдаңыз) жазу қасындағы  

батырмасына басыңыз және  кішкене дөңгелекті белгілеп  <Enter> басыңыз. 

Команданы OK батырмасы көмегімен аяқтаңыз. 
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18 сурет 

 

Объектіні кесу (объект бөліктерін жою) үшін  Trim (Обрезать - Кесу) 

командасын келесідей қолданыңыз: 

Command: _trim 
Current settings: Projection=UCS, Edge=None 
Select cutting edges ... 
Select objects or <select all>: 
(Текущие установки: Projection=ПСК, Edge=Не удлинять 
Выберите режущие кромки ... 
Выберите объекты или <выберите все>: – кесетін жиек ретінде 

үлкен шеңбер үстінен тінтуірді шырт еткізіңіз; 
Select objects or <select all>: 1 found – команданың 1 объект 

табылғаны жөнінде хабарландыруы; 
Select objects: – <Enter> басыңыз; 

Select object to trim or shift-select to extend or 
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:  
(Выберите обрезаемый объект или shift-select to extend or 
[Линия/Секрамка/Проекция/Кромка/уДалить/Отменить]:) – 

кішкене дөңгелектердің жойылатын, яғни үлкен дөңгелектен шығып тұрған 

бөліктер үстінен тінтуірді бірінен соң шырт еткізіп алып, <Enter> басыңыз. 

Команданы орындау нәтижесі 19-суретте көрсетіліп тұр. Тағы да  

Trim (Обрезать - Кесу) командасын  іске қосып, кесетін жиек ретінде барлық 

6 доғаны, ал жойылатын объект ретінде үлкен дөңгелектің 6 доғаның ішкі 
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жағындағы бөліктерін белгілеу керек. Команданы орындау нәтижесі 20- 

суретте көрсетілген. 

      
19 сурет        20 сурет          21 сурет  

 

Енді тік төртбұрышты редакциялау, яғни оның түйіндесулерін 8×8 

өлшемімен қиықжиектерге ауыстыру керек.  Ол үшін алдымен  Explode 

(Расчленить - Жіктеу) командасын іске қосып, төртбұрыш жиегі үстінен 

шырт еткізіңіз,  сонда төртбұрыш бірнеше объектіге жіктеледі.  Жіктеген соң 

түйіндесу доғаларын 21-суретте көрсетілгендей жойыңыз.   

Қиықжиектерді  Chamfer (Фаска - Қиықжиек) командасын 

төмендегідей қолданып жасаңыз:  

Command: _chamfer 
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000 
Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/ Multi-

ple]:  
(Режим с обрезкой) Параметры фаски Длина1 = 0.0000, Длина2 = 

0.0000 
Выберите первый отрезок или [Отме-

нить/полИлиния/Длина/Угол/ Обрезка/Метод/Несколько]:) – қиықжиек 

өлшемдерін беру режиміне көшу үшін d әрпін (орыс тілді нұсқасында д) 
енгізіп, Enter басыңыз; 

Specify first chamfer distance <0.0000>:  
(Первая длина фаски <0.0000>:) – бірінші өлшемі 8 беріп, <Enter> 

басыңыз; 

Specify second chamfer distance <8.0000>: 8 
(Вторая длина фаски <8.0000>:) – екінші өлшемін де 8 беріңіз 

немесе бірден <Enter> басыңыз; 

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

(Выберите первый отрезок или [Отме-
нить/полИлиния/Длина/Угол/ Обрезка/Метод/Несколько]:) – тік 

төртбұрыштың кез келген қабырғасы үстінен шырт еткізіңіз; 
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Select second line or shift-select to apply corner: 
(Выберите второй отрезок:) – алдыңғы қабырғаға тік орналасқан 

қабырға үстінен шырт еткізіңіз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тап осылай басқа қиықжиектерді де 22-суретте көрсетілгендей жасаңыз, 

сол кезде қиықжиек өлшемдерін қайта енгізудің қажеті жоқ.   

         

2.3  Тапсырма 3 

Сызбаны 23-суретте көрсетілгендей безендіру керек, яғни ось 

сызықтарын тұрғызу, сызықтауды орындау және өлшемдерді түсіру керек. 

Безендіруді келесі тізбекте орындаңыз: 

1)  Layer Properties Manager (Менеджер свойств слоев – Қабаттар 

қасиеттерін басқару) диалог терезесін ашып,  қабаттарды құрастырыңыз және 

олар үшін келесі сызық түрлері мен қалыңдықтарын орнатыңыз:  0 қабаты – 

қалыңдығы 0,6 мм тұтас сызық, Тонкие  (Жіңішке) қабаты  – қалыңдығы 0,2 

мм тұтас сызық, Осевые (Осьтік) қабаты – қалыңдығы 0,2 мм үзілмелі-нүктелі 

сызық.   

Экранда сызықтардың қалыңдығы (салмағы)  Show/Hide Lineweight 

(Показать/спрятать вес линий – Сызық салмағын көрсету/жасыру) режимі 

көмегімен көрсетіледі; 

2) Осевые (Осьтік) қабатын орнатыңыз және ORTHO (ОРТО) режимін 

іске қосып тік төртбұрыштың үстіңгі қабырғасы ортасынан төменге қарай тік 

симметриялық осін жүргізіңіз.  Тұрғызылған кесіндіні үстіңгі нүктесінен 

«ручки» деп аталатын тұтқалар көмегімен ұзартуға болады, ол үшін тінтуірді 

кесінді үстінен шырт еткізіп, оны таңдап аламыз, содан кейін кесіндінің 

үстіңгі нүктесінен шырт еткіземіз, сол кезде нүкте қызыл түспен белгіленеді. 

Енді кесіндіні жоғары қарай тарту  керек (24-суретті қараңыз).  Тап осылай 

22 сурет 23 сурет 
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төртбұрыштың горизонталь симметрия осін 25-суретте көрсетілгендей 

тұрғызыңыз;  

       
24 сурет         25 сурет           26 сурет  

 
27 сурет 

 

3) Тонкие  (Жіңішке) қабатын орнатып, Draw (Рисование – Сурет жасау)  

құрал-саймандар панеліндегі  пиктограммасы үстінен шырт еткізіп немесе 

Draw (Рисование – Сурет жасау) → Hatch (Штриховка - Сызықтау) менюі 

арқылы сызықтау командасын іске қосыңыз. Шыққан диалог терезесінде 

Pattern (Образец - Үлгі)  өрісінде ашылатын тізімнен ANSI31 түрін таңдаңыз 

(27-суретті қараңыз). Диалог терезесіндегі Pick points (Выбор точек – 

Нүктелерді таңдау) батырмасына басыңыз, содан кейін тік төртбұрыш ішінде 

тінтуірді шырт еткізу арқылы сызықтау аймағын белгілеп, Enter басыңыз. 

Сызықтау нәтижесін алдын ала көру үшін диалог терезесіндегі  Preview атты 

батырмасын қолдануға болады. Сызықтау сізді қанағаттандырса, <Enter> 
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басыңыз, қанағаттандырмаса  - <Esc>  басып, сызықтау түрін немесе аймағын 

таңдауды жалғастырыңыз. Сызықтау нәтижесі 26-суретте көрсетілген; 

4) өлшемдерді түсіру алдында Dimension (Размеры - Өлшемдер) → 

Stile…(Стиль…) немесе  Format (Формат) → Dimension Stile… (Размерный 

стиль… ) менюі арқылы қажетті өлшемдік стильді  орнатыңыз.  Шыққан 

диалог терезесінде Modify (Редактирование - Редакциялау) батырмасын 

басып, Lines and Arrows (Линии и стрелки - Сызықтар мен нұсқамалар) 

бөлімінде ашылатын тізімнен Closed fillet (Заполненная замкнутая – Боялып 

тұйықталған) нұсқама түрін таңдаңыз және Arrow size (Размер стрелки – 

Нұсқама өлшемдері) өрісінде 4 беріңіз (28-суретті қараңыз). Терезенің  Text 

(Текст) бөлімінің Text height (Высота текста – Текст биіктігі) өрісінде 3.5,  

Primary Units (Единицы измерения – Өлшем бірліктері) бөлімінің Precision () 

өрісінде 0,  Scale factor (Масштаб) өрісінде 1 енгізіңіз (29-суретті қараңыз).  

Әр бөлімде  OK  басып, диалог терезесін Close (Закрыть - Жабу) батырмасы 

арқылы жабыңыз; 

 
28 сурет 

 5) Тонкие (Жіңішке) қабатын орнатыңыз.  Өлшем түсіру командаларын 

Dimension (Размеры - Өлшемдер) менюі арқылы немесе 30-суретте 

көрсетілген Dimension (Размеры - Өлшемдер)  құрал-саймандар панеліндегі 

сәйкес пиктограмма үстінен тінтуірді шырт еткізіп қосуға болады. 

Алдымен  Center Mark (Маркер центра – Центр белгісі) команда 

көмегімен әр шеңбер үстінен тінтуірді шырт еткізіп төрт дөңгелек центрін 

көрсетіңіз (23-суретті қараңыз).  

Тік төртбұрыш өлшемдерін    Linear Dimension (Линейный размер – 

Сызықтық өлшем) командасы арқылы және түйіндесу радиусын  Radius 

(Радиус) командасы арқылы көрсетіңіз.   
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29 сурет 

  
30 сурет  

Үлкен және кішкене дөңгелек диаметрлерін   Diameter (Диаметр) 

командасы арқылы көрсетіңіз.  Төменде кішкене  дөңгелек диаметрін  түсіру 

жолы көрсетілген: 

Command: _dimdiameter 
Select arc or circle: 
(Выберите дугу или круг:) – төмендегі оң жақ шеңбер үстінен шырт 

еткізіңіз; 
Dimension text = 10 
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:  
(Размерный текст = 10 
Задайте размерную линию или [Mtext/Text/Angle]:) – өлшемдік 

текстті енгізу режиміне көшу үшін  t  әрпін енгізіп, <Enter> басыңыз; 
Enter dimension text <10>:  
(Введите размерный текст <10>:)  –  4 отв.%%c10  енгізіңіз 

(мұндағы %%c  - диаметр белгісі, оны енгізгенде ағылшын тіл орнатылу 

керек екенін ұмытпаңыз) және <Enter> басыңыз.  
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:  
(Задайте размерную линию или [Mtext/Text/Angle]:) – өлшем 

сызығының орнын беру үшін тінтуірдің сол жақ батырмасымен шырт 

еткізу керек. 
Соңында орындалған тұрғызуларды А3 пішінінде 31-суретте 

көрсетілгенге ұқсас орналастыру керек.  
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31 сурет 
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А Қосымшасы 

AutoCAD 2004 жүйесіндегі редакциялау және сызбаларды безендіру  

командалары  

 

А.1  Пайдаланушы   мен  бағдарлама  арасындағы  диалогты ұйым-

дастыру 

  

А.1.1 Пайдаланушының бағдарламамен жұмыс істеу кезіндегі әрекет-

тері.  

AutoCAD жүйесімен жұмыс істеу кезінде пайдаланушының әрекеттері 

келесіге келтіріледі: 

а) графикалық объектілерді таңдау; 

б) графикалық объектілерден таңдауды алып тастау; 

в) жаңа команданы беру (күту режимінде); 

г) командадан шығу немесе оны бөліп кету; 

д) қосымша (сандық) деректерді беру; 

е) команда опцияларын таңдау; 

ж) әрекеттерді болдырмау (командалар арасында және команда ішінде). 

Объектілерді таңдау және таңдауды алып тастау әдістері келесі бөлімде 

терең қарастырылады.  

Күту режимінде жаңа команда құрал-саймандар панеліндегі сәйкес 

пиктограмманы басу арқылы немесе бағдарламаның бас менюінен команданы 

таңдау арқылы, немесе командалық жолында команда атауын теру арқылы 

іске қосылады.  

Команданы бөліп кету (апаттық шығу) <ESC> батырмасымен 

орындалады. 

Командадан шығу (мысалы, сызық тұрғызғанда әрі қарай сызық тұрғызу 

қажетті болмаса)  <Enter> батырмасымен орындалады. 

Қосымша (сандық) деректерді беру графикалық түрде нақты сызу 

амалдары көмегімен (объектілік байланыстыру, полярлық қадағалау, 

байланыстыруларды қадағалау) немесе командалық жолында  пернетақтадан 

жазылып беріледі. Сан жазылған соң <Enter> басу керек. 

Команда опцияларын таңдау командалық жолында опция сөздеріндегі 

үлкен әріптерді жазу арқылы орындалады. Мысалы, орыс тілдегі нұсқада 

«Полилиния» командасында «Длина» опциясын таңдау үшін пернетақтадан 

«И» әрпін енгізу керек: 

Команда: _pline Начальная точка: 0,0 
Текущая ширина полилинии равна 0.60 0 0 
Следующая точка или [Дeга/Полуширина/длИна/Отменить/Ши-

рина]: - ұзыңдық беру режиміне көшу үшін и әрпін енгізіңіз; 

Длина линейного сегмента: қажетті санды, мысалы 35 беріп, 

<Enter> басыңыз; 

Следующая точка или [Дeга/Полуширина/длИна/Отменить/Ши-
рина]: командадан шығу үшін <Enter> басыңыз. 
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Командалар арасындағы әрекеттерді болдырмау бірге басылатын     

<Ctrl-Z> батырмалар көмегімен немесе «Отменить» командасы арқылы 

орындалады. Команда ішіндегі алдыңғы әрекетті болдырмау үшін (мүмкіндік 

болса) «Отменить» опциясын қолдану керек. 

Айтылғанның барлығы AutoCAD жүйесінің стандартты күйіне қатысты. 

Сонымен қатар командалық жолмен жұмыс істеу кезінде ыңғайлылықты 

арттыратын және деректерді енгізу жылдамдығын көтеретін әдістер бар: 

а) команда опцияларын тінтуірдің оң жақ батырмасын басу арқылы 

таңдауға болады (командалық жол орнына контекстілік менюді қолдану); 

б)  тінтуірдің оң жақ батырмасын басуды  <Enter> басу ретінде 

тағайындау болады; 

в) аталған екі әрекетті құрамалауға болады, ол үшін Сервис→ 

Настройка→Пользовательские→Правая кнопка мыши→Учитывать 

длительное нажатие  менюін таңдап, «тінтуірдің оң жақ батырмасын ұзақ 

басу» және «қысқа басу» ұғымдарын енгізу керек. 

 

А.1.2 Графикалық объектілерді таңдау. 

AutoCAD жүйесінде графикалық объектілерді таңдаудың келесі 

ережелері қабылданған: 

а) таңдалмаған бөлек объект үстінен тінтуірдің сол жақ батырмасымен 

шырт еткізу сол объектіні таңдайды; 

б) келесі объектілерді таңдау алдында таңдалған объектіні таңдаудан 

алмайды (яғни таңдау қосылады); 

в) бірнеше объектіні бірден таңдауға болады (қиюшы жақтау көмегімен 

таңдау); 

г) таңдалған объектілер жиынынан объектті алып тастау үшін, <Shift> 

басып тұрып объект үстінен тінтуірдің сол жақ батырмасымен шырт еткізу 

керек.  

Қиюшы жақтау көмегімен таңдағанда ол екі түрде болатынын ескеру 

керек: «кесетін» (А.1,а-суретті қараңыз) және «тұтас» (А.1,б-суретті қараңыз). 

«Кесетін»  қиюшы жақтауды қолданғанда оның ішіне толығымен де, жарым-

жартылай да түскен объектілердің барлығы таңдалады.  «Тұтас» қиюшы 

жақтауды қолданғанда тек қана оның ішіне толығымен  түскен объектілер 

таңдалады. Қиюшы жақтаумен таңдау үшін тінтуірдің сол жақ батырмасымен 

шырт еткізіп, тінтуірді жылжытып курсорды тарту керек және таңдауды 

аяқтау үшін сол жақ батырмамен тағы да шырт еткізу керек. «Кесетін»  

қиюшы жақтау тінтуірді  оң жақтан сол жаққа жылжытқанда, ал «тұтас» 

қиюшы жақтау -  сол жақтан оң жаққа жылжытқанда орын алады.  

Егер аталған әрекеттерді <Shift> басып орындаса, онда таңдалып тұрған 

объектілерден таңдау алынады.   

Осының барлығы AutoCAD жүйесінің стандарт күйі үшін орын алады, 

бірақ таңдау режимін «Настройка» диалог терезесіндегі «Выбор» бөлігінде 

өзгертуге болатынын айту керек,  бұл жерде осы мәселе қарастырылмайды. 
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А.1.3 «Быстрый выбор» (Шапшаң таңдау) әдісі. 

AutoCAD жүйесінде бір типті объектілер жиынын 

таңдауды автоматтандыруға мүмкіндік бар. Ол үшін 

«Свойства» терезесінің жоғарғы оң жақ бұрышындағы 

А.2-суретте көрсетілген пиктограмманы басып, «Быстрый 

выбор» амалын қосу керек. Ол берілген шарттарды 

қанағаттандыратын барлық объектілерді бір басу арқылы 

таңдауға мүмкіндік береді. А.3-суретте көрсетілгендей 1 өрісінде қандай 

объектілерге әрекетті қолдану керек екенін 

көрсетеді (барлық суретке немесе 

таңдалған объектілерге). 2 өрісінде 

графикалық объектілердің түрі таңдалады 

(сызық, дөңгелек, текст және т.б.). 3, 4 пен 

5 өрісінде объектілердің әртүрлі қасиеттері 

үшін логикалық шарттарды орнатуға 

болады (мысалы, сызбадағы барлық ақ 

түсті объектілерді таңдау). Терезенің 6 

бөлімінде әрекет қабылданады (таңдау 

жиынына қосу немесе одан алу). Таңдауды 

жиюға мүмкіндік бар, ол үшін 7  бөлімінде 

жалаушаны қою керек. «Быстрый выбор» 

терезесін тінтуірдің оң жақ батырмасын 

басып контекстілік менюден де ашуға 

болады. Айтылған ережені сызба бөлігіне 

қолдануы А.4,а,б,в суреттерінде 

көрсетіледі.  

Рисунок  А.1 А.1 сурет 

А.2 сурет 

А.3 сурет 

«Тұтас» жақтаудың көмегімен 

таңдаудың нәтижесі 
б) «Кесетін» жақтаудың көмегімен 

     таңдаудың нәтижесі 
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А.2 Редакциялаудың негізгі операциялары 

 

А.2.1 Көшірмені жасау/ Енгізу/ Жою. 

Таңдалған объектілерді жою <Delete> көмегімен орындалады. 

Таңдалған объектілердің көшірмесін жасау «Копирование» командасын 

қолданумен базалық нүкте таңдалып орындалады.   

Көшірме объектілердің енгізілуі базалық нүктенің жаңа орны көрсетіліп 

орындалады (сол кезде объектілік байланыстырулар мен полярлық 

қадағалауды қолдануға болады). 

 

А.2.2 Массив. 

Массив деп объектті 

бір ретпен көбейтуін 

атайды. Массивтің екі 

түрі бар: тік төртбұрышты 

және дөңгелек. 

Тік төртбұрышты 

массив – таңдалған 

объектілерді екі өзара 

перпендикуляр бағыт 

бойымен көбейтуі. Тік 

төртбұрышты массив 

жасаудың диалог терезесі 

А.5-суретте көрсетілген. 

Массив жасап болған соң 

оның параметрлерін 

өзгертуге мүмкіндік жоқ, сондықтан командада алдын ала нәтижені қарауға 

А.5 сурет 

А.4 сурет 

б) а) 

в) 
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мүмкіндік берілген. 

Дөңгелекті тік төртбұрышты массивпен көбейту нәтижесі А.6-суретте 

көрсетілген. Алғашқы объект суретте тұтас негізгі сызықпен кескінделіп тұр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дөңгелек  массив - таңдалған объектілерді шеңбер бойымен көбейтуі. 

Дөңгелек  массив жасаудың диалог терезесі А.7-суретте көрсетілген. Сол 

кезде алғашқы объектті өзіне параллель немесе массив центріне қатысты 

айналдырып көбейтуге болады (А.8-суретті қараңыз). 

 

А.2.3 Жылжыту. 

Объектілерді жылжыту «Перемеще-

ние» командасын қолданумен базалық 

нүктесі таңдалып (А.9-суретте дөңгелек 

центрі) және оның жаңа орны көрсетіліп 

орындалады. 

 

А.2.4 Айналдыру. 

Объектті айналдыру «Поворот» 

(Айналдыру) командасын қолданумен 

таңдалған базалық нүктесіне қатысты (А.10-

суретте координат басы) берілген бұрышқа  

айналдырып орындалады. Бұрыш оң жақ 

горизонталь бағытынан бастап сағат тілі 

А.6 сурет 

А.8 сурет 

А.9 сурет 

А.7 сурет 

А.10 сурет 
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жүрісіне қарсы есептеледі (полярлық бұрыш секілді). 

Айналдыру бұрышын кейбірде графикалық түрде көрсету керек. Ол 

үшін «Опорный угол» (Тіреулік бұрыш) опциясы қолданылады. А.11-суретте 

тік төртбұрышты сол жақ төменгі төбесіне қатысты оның диагоналін таңдаған 

нүктеге қараған бағытпен түйістіріп айналдыруы көрсетілген.  Диагональ 

үзілмелі сызықпен көрсетілген; сандар тіреулік бұрыш нүктелерінің көрсету 

ретін білдіреді. 

                              А.2.5 Масштабтау. 

Масштабтау деп объектінің  барлық 

геометриялық өлшемдерін берілген санға 

пропорционалды үлкейтуін атайды. Масштабтау 

орнын өзгертпейтін базалық нүктеге қатысты 

орындалады. А.13 суретте көрсетілген мысалда 

үшбұрыштың координат басына қатысты 

масштабтауы орындалады. Базалық нүктені берген 

соң масштабтау коэффициентін беру керек.  

«Поворот» командасына ұқсас «Масштабиро-

вание» командасында да «Опорный отрезок» 

опциясы бар, ол алғашқы объект кесіндісін таңдап,  оның масштабтаудан 

кейінгі қажетті өлшемін беруге мүмкіндік береді. Сол кезде масштабтау 

коэффициенті автоматты түрде есептеледі. А.14-суретте объектінің бір 

қабырғасы берілген нүктеге дейін ұзартылып, объект базалық нүктеге 

қатысты үлкейтіледі, сандар кесінді нүктелерінің көрсету ретін білдіреді.  

 

 

 

 

 

 

А.2.5 Айна. 

А.13 сурет 

А.11 сурет А.12 сурет 

Бастапқы орны. - - - - диагоналі мен + 

нүктесінің бағыттарын түйістіру қажет 
«Тіреулік бұрыш» опциясын 

пайдалану арқылы айналдыру 

А.14 сурет 

Бастапқы орны. Жағын нүктемен                  «Опорный отрезок» опциясының 

беттескенше үлкейту қажет          көмегімен масштабтау  
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«Зеркало» (Айна) командасы таңдалған оъектілерді  берілген түзуге 

қатысты шағылдыруын орындайды. Түзуді екі нүкте арқылы беру керек. 

Команданың тек қана бір опциясы бар, ол алғашқы объектілерді жоюға 

мүмкіндік береді. А.15-суретте объектілерді тік оське қатысты шағылдыруы 

көрсетілген.  

 

 

А.2.6 Ұқсастық. 

«Подобие» (Ұқсастық) командасы берілген қашықтықта орналасқан 

эквидистантты (ұқсас) объектілерді тұрғызады.  Қашықтықты беріп, объектті 

таңдау керек, содан кейін оның қай жағынан эквидистант тұрғызылатынын 

көрсету керек. А.16-суретте «Подобие» команда көмегімен белгіленген  

тұйықталған  контурдың эквидистанты түрғызылған. Команданы қолданған 

соң жаңа контурды тұйықтау керек екенін атап өту керек, өйткені команда 

сызықтарды өзі қоспайды.  

 

А.2.7 Қиықжиек.  

«Фаска» (Қиықжиек) командасы қиылысатын сызықтарда 

қиықжиектерді тұрғызуға арналған.  Қиықжиек өлшемдерін беру екі негізгі 

тәсілмен орындауға болады: 

а) «Длина» опциясы (қиықжиектің екі ұзындығы беріледі);  

б) «Угол» опциясы (қиықжиектің бір ұзындығы және бұрышы беріледі). 

А.17-суретте екі кесіндінің тең қабырғалы қиықжиегін тұрғызуы 

көрсетілген.  Жіңішке сызықпен кесілетін бөліктер белгіленген.  

 

А.2.8 Түйіндесу. 

«Сопряжение» командасы екі объектіні (сызықтар, 

полисызықтар, доғалар) радиусы берілген доғамен  

түйіндестіріп, өзара қосуын орындайды (А.18-суретті 

қараңыз); доға радиусын «раДиус» опциясы көмегімен беру 

керек. 

Радиусы нөлге тең доғамен кесінділерді түйіндестіріп, 

А.15 сурет А.16 сурет А.17 сурет 

А.18 сурет 
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оларды қосу болатынын айту керек (кесінділер қиылысқанша ұзартылады 

немесе қысқартылады). Осы өлшемі нөлге тең қиықжиек үшін де  дұрыс. 

 

А.2.9 «Ручки» (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 (А.19,а-

суретті қараңыз); 

б) графикалық курсорды объекттің қажетті анықтаушы нүктесіне 

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

батырмасын бір рет шырт еткізу керек (А.19,б–суретті қараңыз); 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.19 сурет 

А.20 сурет 

Қиылысуға дейін  

ұзарту  

Кесіндінің шетін 

ұзарту және  

жылжыту 

Кесіндіні ортаңғы 

нүктенің артына 

жылжыту 

Радиусты қиылысуға 

дейін үлкейту 
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в) әрекет орындалады – А.19,в суретте радиус үлкейтілген;  

     г) таңдау объектіден алынады (керек болса). 

Тұтқалар көмегімен редакциялау командасының көптеген қолдану 

жағдайлары бар, А.20-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 – радиусы өзгертіледі (А.21-суретті қараңыз). 

Редакциялау нүктесі сол кезде қызыл түспен белгіленеді. 

 

 

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.  

 

А.2.10 «Разорвать», «Растянуть», «Увеличить» командалары. 

«Разорвать» (Объектіні бөліктерге бөлу) командасында жиі 

қолданылатын «Разорвать в точке» (Нүктеде бөлу) опциясы бар: команда бір 

бүтін объектті  таңдалған нүктеде екі бөлек объектіге бөледі. Осыны 

қиықжиек немесе түйіндесу жасау кезінде  пайдаланады (А.22-суретті 

қараңыз).  

«Растянуть» (Созу) командасы контур бөлігін бір бағытта созу үшін 

қолданылады.  А.23-суретте контур бөлігін басқа объектіге (сызыққа) дейін 

созу мысалы көрсетілген. Бұл команда жеке көп қолданылмайды, өйткені  ол  

 

А.21 сурет 
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Тұтқалар көмегімен редакциялау кезінде оңай іске қосылады. 

«Увеличить» (Үлкейту) командасы объект ұзындықтарын немесе 

доғалардың центрлік бұрыштарын өзгертуге арналған. Команданың келесі 

опциялары бар: берілген шамаға өзгерту (миллиметрмен); салыстырмалы 

шамаға өзгерту (%); динамикалық өзгерту; жалпы ұзындықты беру 

(миллиметрмен). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.3 Күрделі объектілермен жұмыс істеу  

 

А.3.1 Сызықтау. 

«Штриховка» (Сызықтау) командасы тұйықталған аймақты реттелген 

өрнекпен толтыру үшін қолданылады. Сызықтауды жасау диалог терезесі 

А.22 сурет 

А.23 сурет 

Созуға таңдалған 

элементтер Горизонталь бойымен созу 

Созудың нәтижесі 
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А.24-суретте көрсетілген.  

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.25-суретте команданы қолдану тәртібі көрсетілген:  

а) сызықтау үлгісін тізімнен таңдау керек (А.24,а –суретті қараңыз); 

б) сызықтау параметрлерін беру керек 

(бұрышы мен масштабын); 

в) сызықталатын аймақтар ішіндегі нүктелер 

белгіленеді («Указание точек» батырмасы). 

Аймақтарды таңдау нәтижесі А.25,а-суретте 

көрсетілген. Таңдауды аяқтаған соң <Enter> басу 

керек немесе контекстілік менюден «Enter» таңдау 

керек (А.26-суретті қараңыз); 

г)   қажет болса сызықтауды алдын ала қарауға 

болады. 

А.25 сурет 

А.24 сурет 

А.26 сурет 
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Сызықтау үлгілері А.27-суретте көрсетілгендей  стандартты (дайын) 

жиындардан  алынады. Сонымен қатар пайдаланушының өздік сызықтау 

үлгілерін жасауға мүмкіндік бар.  

Масштаб сызықтау сызықтарының арасындағы қашықтықтарды 

реттейді. Көлбеулік бұрыш жанасатын тетікбөлшектерді сызықтау кезінде 

енгізіледі. 0° бұрышы «Структура» өрісіндегі үлгі суретіне сәйкес болатынын 

ескеру керек.  

Сызықтау аймағын берген кезде ішкі 

нүкте көрсетілген соң сыртқы контур мен 

«островки» деп аталатын сыртқы контур 

ішіне толығымен  түскен тұйықталған 

аймақтар анықталады. Диалог терезесенің 

«Дополнительные» (Қосымша) бөлімінде 

(А.24,б - суретті қараңыз) «островки» атты 

аймақтарды анықтау түрін таңдауға 

мүмкіндік бар. Текстте «островок» болып 

есептелетініне назар аударыңыз, сонда   

«Нормальный» (Әдеттегі) немесе 

«Внешний» (Сыртқы)  түрі таңдалса, 

сызықтау текст айналасында орындалады 

(А.28-суретті қараңыз). 

  

А.3.2 Көпжолды текст. 

Көпжолды текст - қабылданған енге 

сыйдыруға, сөздерді басқа жолға тасымалдауға, 

күрделі объектілерді құрастыруға және т.б. 

мүмкіндігі бар текст абзацы болып келеді.    

Көпжолды текст қасиеттерінің терезесі А.29- 

суретте көрсетілген. Көпжолды тексттің негізгі 

параметрлері: 

а) стилі; 

б) қаріп биіктігі;  

в) абзац ені; 

г) текстті айналдыру бұрышы; 

д) жол интервалы (сызықтар арасындағы интер-

вал); 

е) тегістеу;  

ж) бағыты.    

«Многострочный текст» (Көпжолды текст) 

командасымен орындалған абзац бір объект болып 

келеді. Редакциялау текст үстінен тінтуірді сол жақ 

батырмасымен  қос (шапшаң 2 рет) шырт еткізу арқылы 

немесе [9] әдебиеттің А.35-суретінде көрсетілген 

А.27 сурет 

А.29 сурет 

А.28 сурет 

Текст те арал 

болып табылады 
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«Текст» панеліндегі  пиктограммасын  басумен  қосылатын «редактировать 

текст» функциясы арқылы орындалады. 

Көпжолды тексттің жалғыз-жолды тексттен негізгі айырмашылықтары: 

а) көпжолды тексттің сығу коэффициенті жоқ, сондықтан текст 

таңдалған стиль бойынша жасалады; 

б) көпжолды текстте оның оң жақ шекарасын анықтайтын абзац ені 

бар,  одан шыққанда сөйлемнің келесі сөзі төменгі жолда жазылады; 

в)  көпжолды тексттің жол интервалы немесе сызықтар арасындағы ин-

тервалы бар. 

 

    негізгі панель 

          1                      2                   3      4   5  6     7    8    9     10  

 

сызғыш 

 

                                                                                  

 

 

 

                                                                       

                                                                   графикалық аймақ 

 

контекстілік меню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текстті жасау немесе редакциялау графикалық аймақта орындалады, 

оның үстінде  сызғыш бар (А.30-суретті қараңыз). Команда іске қосылғанда, 

А.30-суретте көрсетілген «Форматирование текста» атты негізгі панелі 

шығады, ондағы сандар келесіні білдіреді: 

1 – текст стильдерінің тізімі; 

2 – қаріпті таңдау; 

А.30 сурет 
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3 – қаріп биіктігін беру; 

4 – жартылай қалың қаріпті қосу/болдырмау; 

5 – курсивті қосу/болдырмау; 

6 – астынан сызық жүргізуді қосу/болдырмау; 

7 – әрекеттерді болдырмау/қайталау; 

8 – текст бөлігін бөлшекке ауыстыру батырмасы; 

9 – қаріп түсін беру; 

10 – өзгертулерді сақтап шығу. 

Басқа операцияларды (арнаулы символдарды енгізу, текстті тегістеу, ре-

гистрді өзгерту) графикалық аймақтың кез келген орнында тінтуірді оң жақ 

батырмасымен шырт еткізіп, контекстілік менюден іске қосуға болады.  

Көпжолды текст тек қана үлкен абзацтарды жазу үшін арналған жоқ. 

Онда арнаулы объектілерді, мысалы, бөлшектерді құрастыруға мүмкіндік бар. 

Бөлшек – бөлгіші бар символдар тізбегі. Үш түрлі  бөлшек бар: 

а)   әдеттегі бөлшегі  “3/4” арқылы жазылады; 

б)   диагональдік бөлшегі  “3#4” арқылы жазылады ; 

в)  сызығы жоқ бөлшек, яғни дәлдік шегі “+3^-4” арқылы 

жазылады. 

Бөлшектің алымы, бөлгіші мен бөлімі текстін таңдағанда, негізгі 

панеліндегі  «дробный текст» атты  батырмасы пәрменді болады. 

Оны басқан соң текст бөлшекке айналады, сонда бөлшек қасиеттерін 

редакциялауға болады  (А.31-суретті қараңыз).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.3.3 Өлшемдерді түсіру және редакциялау. 

Өлшемдердің келесі түрлері кездеседі: 

а) сызықтық; 

б) радиалдық; 

в) бұрышты; 

г) басқа түрлері (шығарма сызықтар, дәлдік шектері, ординаттық 

өлшемдер және т.б.). 

А.31 сурет 
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Сызықтық өлшемдерге горизонталь мен вертикаль бойымен ұзындықты 

көрсететін өлшемдер және объектінің абсолют ұзындығын көрсететін 

параллель өлшемдер жатады (А.32,а,б-суретті қараңыз).  Сызықтық 

өлшемдердің негізінде өлшем тізбектері және ортақ базалы өлшемдер 

тұрғызылады (А.32,в,г-суретті қараңыз). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиалдық өлшемдерге радиустер мен диаметрлер жатады. Оларды 

шеңберлер мен доғаларда түсіреді. Центр маркерін тұрғызуға мүмкіндік бар. 

Бұрышты өлшемдер екі түзу, кесінді немесе полисызық арасындағы 

бұрышты көрсетеді.  

Ординаттық өлшемдер – нүктенің базаға қатысты X және Y 

координаталары.  База ретінде пайдаланушының координат жүйесі (ПСК) 

алынады. Қажетті жағдайда ординаттық өлшемдер шығарма сызықтарда 

қойылады (А.33-суретте көрсетілген «30» өлшемі). 

Шығарма сызық нұсқамасы бар шығару сызығына тіркелген көпжолды 

текст болып келеді (А.33-суретті қараңыз). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.32 сурет 

А.33 сурет 

Бастапқы нүкте (базасы) 
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Дәлдік шектері тетікбөлшек элементтерінің пішіні мен өзара орналасу 

дәлдігін белгілеуге қолданылады. Бұл өлшемдер ANSI немесе ISO стандарты 

бойынша түсіріледі (мұнда қарастырылмайды). 

Өлшемдер түсірудің бірнеше әдісі бар, олар сызбаны безендіру тәсіліне 

тәуелді (келесі зертханалық жұмыстарда қарастырылады). Әдістер келесі: 

а) өлшемдер модель кеңістігінде түсіріледі, сызба орындауында бет 

кеңістігі қолданылмайды; 

б) өлшемдер модель кеңістігінде түсіріледі, бірақ сызба орындауында 

бет кеңістігі қолданылады; 

в) сызба бет кеңістігінде безендіріледі (көрініс экрандар технологиясы 

қолданылады). 

Өлшемдер редакциялауын бірнеше жолмен орындауға болады: 

а) өлшемдер текстін редакциялау «Редактировать текст» («Текст» 

панеліндегі пиктограмма) команда көмегімен орындалады. Өлшемдерде 

көпжолды текст қолданылады, сондықтан редакциялау терезесі ашылады, ол 

мұнда көрсетілмеген. AutoCAD нақты сан орнына «өлшенген сан» ұғымын 

білдіретін “<>” символдар тізбегін енгізеді; 

б) өлшемдер мен олардың элементтерінің өзара орналасуын 

редакциялау «Тұтқалар» көмегімен жүргізіледі. Оны өлшемнің әртүрлі 

сипаттамалық нүктелеріне қолданғанда әртүрлі әрекет орындалады (А.34-

суретті қараңыз); 

в) өлшемді құрайтын элементтердің (нұсқама, текст, шығару мен өлшем 

сызықтары және т.б.) редакциялауы «Свойства» (Қасиеттер) құрал көмегімен 

орындалады ([9] әдебиет қосымшасының А.4 бөлімі). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.3.4 Блоктармен жұмыс істеу. 

Блок деп графикалық объектілердің бірлестігін атайды. Блоктар басқа 

сызбалар бөліктерін  бір рет басу арқылы енгізу үшін қолданылады. Блоктарға 

объектілердің кез келген санын, соның ішінде басқа блоктарды қосуға болады. 

Блоктың негізгі сипаттамалары – оның атауы және анықтаушы нүктесі (енгізу 

нүктесі). 

Перемещение размерной 

линии по вертикали Перемещение размерной 

линии по вертикали 
Текстті өлшем сызығы  

      бойымен жылжыту  Өлшем сызығын верти-

каль бойымен жылжыту  

Өлшемнің байланыстыру 

нүктесін жылжыту  

А.34 сурет 
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Блок атаулары (сипаттаулары) бірегей болу және әртүрлі сызбаларда 

қайталанбау керек. Мысалы, 1-сызбада “Block1” атты блок жасалды, 2-

сызбада аттас блок бар, бірақ оның құрамы басқа. Сонда 1-сызбада “Block1” 

көшірмесін айырбастау буферіне жіберіп, оны 2-сызбаға енгізуге талпынсақ, 

қақтығысу орын алып, басқа құрамымен блок енгізіледі.  

Ағымды сызбада блокты екі тәсілмен жасауға болады: 

1) айырбастау буферін қолданумен, ол 

үшін:  

а) алғашқы объектілер таңдалады; 

б) тінтуірдің оң жақ батырмасымен 

ашылатын контекстілік меню көмегімен 

айырбастау буферіне көшірмесі жіберіледі 

(«Копировать с базовой точкой»); 

в) контекстілік меню көмегімен осы 

сызбаның басқа орнында немесе басқа 

сызбада көшірме блок ретінде енгізіледі 

(«Вставить как блок»); 

2) команда жолында Блок командасын 

жазып, ашылған арнаулы диалог терезесі 

қолданылады (А.35-суретті қараңыз): 

а) алғашқы объектілер таңдалады; 

б) блоктың базалық нүктесі белгіле-

неді; 

в) блок атауы беріледі. 

Айырбастау буфері қолданылғанда 

блок атауы автоматты түрде тағайындалады, ал диалог терезесі қолданылса, 

блок атауын пайдаланушы өзі береді. 

«Копировать/Вставить» командаларын қолданғанда блок 

сипаттауларының жинауы жасалады, бірақ олардың сипаттаулары бос болады, 

өйткені сызбада блок жасалмайды («Вставить как блок» командасы 

қолданылмаса). 

Сызбада бұрын енгізілген блокты жойса, блок өзі болмаса да сызбада 

оның сипаттауы қалады.  

Сызбада блоктардың бос сипаттауларының жиналуы жұмыс істеуді 

ақырындатады және сызба өлшемін үлкейтеді. Блоктардың бос сипаттаулары 

«Очистка» (Тазарту) командасы көмегімен жартылай автоматты түрде 

орындалады (мұнда қарастырылмайды). 

Бөлек объектілерді бір блокта біріктіргенде олардың өзара орналасуын 

және қасиеттерін өзгертуге мүмкіндік болмайды. Тұтқалар да жойылады, 

бірақ оларды сәйкес опция арқылы қосуға болады 

(«Сервис→Настройка→Выбор→Ручки внутри блоков»). 

 

 

 

А.35 сурет 
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А.3.4 Блоктарды жіктеу. 

 «Разбиение» (Жіктеу) операциясы күрделі объектті қарапайым 

құраушы объектілерге (графикалық карапайымдарға)  жіктеу үшін 

қолданылады. Графикалық карапайымдарды одан қарапайым құраушыларға 

жіктеуге мүмкіндік жоқ.  AutoCAD жүйесіндегі графикалық объектілерді 

келесі категорияға бөлуге болады: 

1) бірінші деңгей объектілері (қарапайымдылар): 

     а) кесінді (сызық); 

     б) түзу; 

               в) шеңбер; 

     г) доға; 

     д) сплайн; 

     е) эллипс; 

     ж) эллип доғасы; 

     и) нүкте; 

     к) жалғыз-жолды текст; 

2) екінші деңгей объектілері: 

     а) полисызық және оның туындылары: көпбұрыш, тік төртбұрыш, 

сақина (олар сызықтар мен доғаларға жіктеледі); 

     б) мультисызық (сызықтарға жіктеледі); 

     в) көпжолды текст (жалғыз-жолды тексттерге жіктеледі); 

     г) сызықтау (сызықтарға жіктеледі); 

     д) өлшемдер (құраушыларына жіктеледі: текст, сызықтарға); 

     е) аймақ (контур); 

     ж) блок (құраушы объектілерге жіктеледі); 

3) үшінші деңгей объектілері – құрамында басқа блоктар бар блоктар. 

Жіктеу операциясын қайта болдырмауға, яғни алдында жіктелген  

«өлшем» сияқты объектілерді интеллектуалды объектіге қайта біріктіруге  

мүмкіндік жоқ. 

 

А.3.5 Текстті редакциялау. 

 «Редактировать текст»  командасы кез келген текстті (көпжолды,  

жалғыз-жолды, өлшемдік) редакциялауға арналған. 

 

А.3.6 «Очистка» (Тазарту) құралы. 

«Очистка» құралы сызбада редакциялау кезінде орын алатын және 

жиналып отыратын «қоқысты» жоюға арналған.  Тазарту ешқандай зиян  

келтірмейді, бар объектілер орнында қалады, бірақ ұзақ редакцияланатын 

үлкен сызбалар үшін тазарту операциясы өте тиімді. 

«Очистка» командасы бас менюден іске қосылады («Файл→Утилиты→ 

Очистить»). Оның әрекеті сканерлеу арқылы сызбада қолданылмайтын 

объектілерді анықтау және жою болып келеді. Оларға келесі жатады: 

а) сызбада бар, бірақ  енгізілмеген блоктар сипаттаулары; 
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б) объектілері жоқ қабаттар; 

в) қолданылмаған текстік стильдер; 

г) қолданылмаған өлшемдік стильдер; 

д) басқа объектілер (сызық және 

мультисызық түрлері, формалар, басылым 

стильдері).  

«Очистка»  қосылғанда А.36-суретте 

көрсетілген диалог терезесі шығады. Ағаш 

түріндегі тізімде жоюға болатын объектілер 

көрсетілген. Элементтердің әр категориясын 

бірден жоюға немесе таңдап алынған 

элементтерді жоюға болады. Жоюдан кейін 

сызба қайта сканерленеді, өйткені блоктарды 

жойған соң олардың орнына басқа блоктар 

тізімі шығуы мүмкін (жойылған блоктар 

олардың құрамында болса). 

Сызба тазартуын ойланып отырып 

жасау керек, өйткені кейін қажетті болатын 

элементтер жойылып қалуы мүмкін. Сонымен 

қатар сызба қат-қабат редакцияланатын болса, 

оның құрамында көптеген блок 

сипаттамалары жиналып қалады («Копировать/ Вставить» командалар 

себебінен). 
 

 

 

А.36 сурет 
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