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Викладено основні принципи розробки і дослідження комп’ютерної моделі 

технічного об’єкту в САПР SolidWorks. Наведено теоретичний матеріал стосовно 

створення параметричних моделей в САПР SolidWorks на основі таблиці 

параметрів та функцій Microsoft Excel. Наведено приклад створення 

параметричної моделі, варіанти індивідуальних завдань, контрольні запитання та 
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Мета  

Придбання навичок створення конфігурацій параметричних тривимірних 

деталей в САПР SolidWorks, використовуючи таблицю параметрів: опис 

параметричної суті моделі; створення конфігурацій; використання функцій MS 

Excel для опису параметричної моделі. 

1. Конфігурації 

Переваги параметричного конструювання полягають в можливості легкої 

зміни форми моделі, створення альтернативних варіантів конструкції, внесення 

змін в концепцію виробу. 

Конфігурації в пакеті SolidWorks дозволяють створити кілька варіантів 

деталі або складанних одиниць в одному документі. 

На рис. 1 показані три варіанти кришки, які представлені трьома 

конфігураціями однієї і тієї ж моделі, збереженої в одному файлі. Дерево 

конструювання для всіх варіантів одне. Відрізняються варіанти (конфігурації) 

деталей значеннями параметрів: розмір, відображення чи погашення отвору під 

вал і отворів під кріплення, кількість отворів під кріплення. 

 

   
Рисунок 1 – Конфігурації кришки 

 

У зв’язку із тим, що програма SolidWorks має російськомовний інтерфейс 

далі команди програми даються російською мовою. 

Робота з конфігураціями здійснюється у вікні 

Менеджер конфигураций (Configuration Manager), у 

якому можна створювати, редагувати, переглядати та 

видаляти конфігурації (рис. 2).  

Конфигурації моделі можна створити вручну 

або за допомогою таблиці параметрів: 

 для створення конфігурації вручну (умовне 

позначення ) необхідно клацнути правою кнопкой 

миші на імені моделі (в нашому випадку Пример 

 
Рисунок 2 – Менеджер 

конфігурацій 
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