
Короткий зміст дисципліни 

«Автоматизоване проектування в середовищі AutoCAD» 

  

Тема 1. Основні поняття мови AutoLISP, типи даних структура про-

грами, нотифікація. 

Тема 2. Стандартні математичні функції, математичні вирази, про-

сті обчислювальні програми. 

Тема 3. Символи та змінні. Ручний ввід і виконання функцій 

AutoLISP. Середовище VisualLISP в середовищі AutoCAD. 

Тема 4. Зміна параметрів середовища AutoCAD з програми на 

AutoLISP. Основні системні змінні. Зберігання та відновлення систем-

них змінних. 

Тема 5. Ввід-вивід даних в інтерактивних процедурах. 

Тема 6. Розгалуження програм. Організація циклічних обчислень. 

Тема 7. Обробка літералів. Програмне виконання команд AutoCAD. 

Тема 8. Координати точки як список. Функції визначення геомет-

ричних параметрів елементів креслень. Програми простих геометрич-

них побудов. 

Тема 9. Складні списки. Точкова пара. Структуровані списки. Фун-

кції для створення та обробки списків. 

Тема 10. Інформація про графічний об’єкт у вигляді структурова-

ного списку. Приклади структурованих списків окремих елементів 

креслень, поняття про DXF-коди. Розшифровка основних DXF-кодів. 

Тема 11. Отримання інформації про графічні об’єкти. Методи ви-

бору та модифікації графічних об’єктів.  

Тема 12. Створення і обробка наборів об’єктів.  

Тема 13. Робота з файлами даних. Основи керування файлами в 

операційній системі. Особливості роботи з файлами і обмеження 

AutoLISP. Організація обміну даними між зовнішніми розрахунковими 

програмами та AutoLISP. 

Тема 14. Параметризація об’єктів. Організація інтерактивних гра-

фічних процедур. 



Тема 15. Технологія ActiveX. Переваги нової технології. Об’єкти і 

сімейства. Функції, методи і властивості. Використання технології при 

розробці програм мовою AutoLISP. 

Тема 16. Панелі інструментів, меню і адаптація системи. 
 

 

 

Вимоги до оформлення контрольних робіт 

Контрольна робота складається з трьох частин: 

1. Мова AutoLISP – призначення, можливості, склад функцій і їх 

призначення, функції установки значень і визначення власних 

функцій (функцій користувача). 

2. Подробний опис, визначення і використання окремих функцій 

AutoLISP (обрати зі списку): 

 - математичні; 

  - перетворення і обробки рядків; 

  - організації циклів; 

  - обробки списків (7 перших функцій); 

  - обробки списків (8 наступних функцій); 

  - обробка файлів; 

  - вводу даних в AutoCAD; 

  - робота з елементами креслень; 

  - обробки примітивів; 

  - обробки имен примітивів. 

 3. Вирішення задачі по розробці програми. 

    Задача обирається із запропонованих (кожному окрема задача, без 

повторень і дубляжу) або розробка програми для автоматизованої 

побудови заданої фігури (стор. 13-15 „Варіанти завдань і методичні 

вказівки”).  

 



Задачі на програмування мовою AutoLISP 

в середовищі AutoCAD 

 
1. Засобами AutoCAD побудувати на екрані довільне коло. За допомо-

гою функцій AutoLіsp і графічного маніпулятора вказати довільну 

точку (p1), визначити відстань між точкою і центром побудованого 

кола, провести з цієї точки лінії дотичні до побудованого кола. 

 

2. Засобами AutoCAD побудувати на екрані 2 довільних кола. За до-

помогою функцій AutoLіsp визначити, чи перетинаються вони. Якщо 

перетинаються знайти точки перетину і позначити побудовою кі-

лець. 

 

3. Засобами AutoCAD побудувати на екрані довільну лінію і довільне 

коло. Засобами AutoLISP з центрами на кінцях лінії побудувати ко-

ла, що мають бути дотичними до побудованого. 

 

4. Засобами AutoCAD побудувати на екрані довільні кола. Засобами 

AutoLISP вказати на одне або декілька побудованих кіл і побудувати 

в них осьові лінії. 

 

5. Засобами AutoLISP побудувати довільно розташований прямокут-

ник „золотого” перерізу   (співвідношення сторін  

6180339887.0)15(5.0scp  ). 

 

6. Засобами AutoCAD побудувати на екрані довільну лінію. Засобами 

AutoLISP: вказати довільну точку, визначити відстань від цієї точки 

до лінії, провести лінію відстані. 

 

7. Засобами AutoCAD побудувати на екрані довільну лінію. Засобами 

AutoLISP: вказати довільну точку, побудувати коло, що проходить 

через кінці лінії і вказану точку, визначити радіус кола. 

 



8. Засобами AutoCAD побудувати на екрані довільну лінію. Засобами 

AutoLISP: задати радіус кола, побудувати коло заданого радіуса, яке 

проходить через точки кінців побудованої лінії. 

 

9. Засобами AutoCAD побудувати на екрані 3 довільні лінії, точки пе-

ретину яких утворюють довільний трикутник. Визначити площу 

трикутника. 

 

10. За допомогою функцій AutoLіsp і графічного маніпулятора вказати 

три довільні точки (p1, р2, р3), з’єднати лініями вказані точки, отри-

мати трикутник. Визначити площу трикутника. 

 

11. Засобами AutoCAD побудувати на екрані довільну лінію. Засобами 

AutoLISP: вказати довільну точку, визначити площу трикутника, 

утвореного кінцями лінії і довільною точкою. 

 

12. За допомогою функцій AutoLіsp і графічного маніпулятора вказати 

три довільні точки (p1, р2, р3), з’єднати лініями вказані точки, отри-

мати трикутник. Визначити один із кутів трикутника, провести бісе-

ктрису цього кута. 

 

13. Засобами AutoCAD побудувати на екрані довільну лінію. Засобами 

AutoLISP: вказати довільну точку, визначити кут між відрізками, що 

з’єднують вказану точку з кінцями довільної лінії, провести бісект-

рису цього кута. 

 

14. За допомогою функцій AutoLіsp і графічного маніпулятора вказати 

три довільні точки (p1, р2, р3), з’єднати лініями вказані точки, отри-

мати трикутник. Визначити точку - центр тяжіння трикутника. 

 

15. Засобами AutoCAD побудувати на екрані довільну лінію. Засобами 

AutoLISP: вказати довільну точку, визначити точку – центр тяжіння 

трикутника, утвореного кінцями лінії і довільною точкою. 

 



16. Засобами AutoCAD побудувати на екрані довілне коло. Засобами 

AutoLISP: побудувати вписаний в коло рівносторонній трикутник, 

з’єднати лініями центр кола з його вершинами, визначити довжину 

сторони трикутника. 

 

17. Засобами AutoCAD побудувати на екрані довілне коло. Засобами 

AutoLISP: побудувати вписаний в коло рівносторонній п’ятикутник, 

визначити довжину його сторін. 

 

18. Засобами AutoCAD побудувати на екрані довілне коло. Засобами 

AutoLISP: побудувати наступне коло, яке є дотичним до побудова-

ного а друга точка, протилежна дотичній, поділяє діаметр першого 

побудованого кола у „золотому” співвідношенні 

6180339887.0)15(5.0scp   
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