
Комп’ютерний практикум №10 

 

1. Назва. Script в AutoCAD 

2. Мета. Навчитися створювати файли Script. 

3. Задачі: 

3.1. Проаналізувати виданий варіант креслення; 

3.2. Створити .scr файл; 

3.3. На основі команд побудови записати Script файл; 

3.4. Зберегти файл (тип файлу . scr). 

4. Інформаційне та технічне забезпечення: 

4.1. Конспект лекцій; 

4.2. Методичні вказівки; 

4.3. ПК типу IBM PC; 

4.4. Ванін В.В., Перевертун В.В., Надкренична Т.О. Комп’ютерна інженерна графіка в середовищі AutoСAD : навчальний посібник для вищих 

навчальних закладів, Київ: Каравела 2008, 336 с.; 

4.5. Інші джерела. 

5. Теоретичні відомості: 

5.1. Інформація про Script в AutoCAD. 

6. Результати роботи: 

6.1. Виконане креслення на ПК – за script-ом; 

6.2. Звіт з комп’ютерного практикуму. 

Висновок. 

. 

  



Приклад  

 

Перш ніж створити файл сценарію, слід спланувати, які команди, а також з якими параметрами і запрошеннями він має ви-

конувати. Потім ввести текст сценарію. При цьому слід враховувати наступне: 

- файл сценарію створюється в Блокноті, 

- файл сценарію має розширення .scr; 

- файл сценарію вміщує тільки команди у версіях командного рядка. 

Виконання файлу сценарію Manage->Run Script.  

Приклад slade.scr 

limits 0,0 420,297 

zoom all 

snap 1 

grid 5 

; - коментар 

layer m contur c 7  lt continuous   

pline 200,200 w 1 1 @-60,0 a ce @0,-60 @0,-60 l @70,0 c 

pline 140,160 a ce @0,-20 l 40 cl 

; 

layer m axis c 1  lt center   

ltscale 15 

line 205,140 @-125,0  

line 140,205 @0,-125  

; 

layer m dim c 3  lt continuous   

dimasz 5 dimtxt 7 dimtih off dimtoh off dimtad 1 dimexe 3 dimdli 10 dimtvp 1 

dim ver 200,200 200,80 235,80 120 

exit 



dimasz - керує величиною стрілок розмірних ліній 

 

dimtxt – висота тексту 

 

dimtih - керує розміщенням розмірного тексту всередині ліній 

 

dimtoh - керує розміщенням розмірного тексту, якщо текст вписується між виносними лініями 

 

dimtad - керує розміщенням розмірного тексту по вертикалі відносно розмірної лінії 

 

dimexe - задає величину, на яку виносна лінія має виступати за розмірну лінію 

 

dimdli - керує відстанню між розмірними лініями в базових розмірах 

 

dimtvp - задає вертикальне розміщення розмірного тексту над чи під розмірною лінією 



 

 
 



 

 

 


