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УРОК 198-200 

Лабораторно-практична робота № 3 

ТЕМА: «Креслення блоків, областей» 

 

МЕТА:  

- ознайомитись з   інструментами малювання  Inkscape 

- розвити навички роботи з інструментами  Inkscape 

- виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, дисципліну та 

уважність 

 

Виконати завдання згідно етапів до лабораторно-практичної роботи, описати в зошиті . 

Малюнки зберегти у форматі PDF  або Jpeg та вислати на ел. пошту 2573562@ukr.net 

 

Завдання 1:  Інструмент спіралі. 

Інструмент спіралі призначений для малювання в inkscape спіралей Архімеда. Щоб 

намалювати спіраль, виберіть інструмент в бічному вікні панелі інструментів inkscape або по 

кнопці F9 або I. Щоб намалювати спіраль, перетягніть курсор миші з натиснутою лівою 

кнопкою з однієї точки в іншу. Початкова точка буде відповідати центру спіралі. Натиснута 

клавіша Ctrl при малюванні буде обмежувати кут обертання спіралі кроком в 15 градусів. 

Щоб змінити напрямок спіралі, переверніть її як об'єкт горизонтально (клавіша H) або 

вертикально (клавіша V). 

Характеристики спіралі визначаються двома вузлами зовнішнім і внутрішнім. Маркери 

вузлів будуть також активні, якщо активний інструмент управління вузлами. 

 
Спіраль можна змінити, якщо перетягнути маркери цих 

вузлів, попередньо виділивши спіраль за допомогою 

інструменту виділення та трансформації. Якщо спіраль 

обрана, а сам інструмент "спіраль" активний, то ці маркери 

будуть видні. Перетягування маркерів дозволяє робити 

спіраль довший або коротший, або змінювати радіус 

внутрішнього і зовнішнього її кінців. Утримуючи клавішу 

Shift, при натисканні на внутрішній вузол, внутрішній 

радіус буде обнулений. 

Внутрішній вузол може бути використаний для зміни 

нелінійності спіралі, для цього перетягніть цей маркер 

вгору або вниз, утримуючи клавішу Alt. 

Нелінійність визначає, наскільки швидко 

радіус змінюється в порівнянні з кутом. 

Нелінійність, що дорівнює одиниці, означає 

спіраль з рівною відстанню між сусідніми 

витками (спіраль Архімеда). Нелінійність 



менше або більше одиниці, створює спіраль, у якій відстань між сусідніми витками 

зменшується чи збільшується. Клацання мишкою, натиснувши клавішу Alt по внутрішньому 

вузлу, поверне значення нелінійність до одиниці. На малюнках наведено приклад спіралі з 

нелінійністю 2, а праворуч з нелінійністю 0,5 або 1/2. 

Зовнішній вузол може бути використаний для зміни і повороту спіралі. Якщо утримувати 

при цьому клавіші Shift + Alt, то спіраль буде тільки обертатися, зберігаючи фіксований 

радіус. Число витків спіралі, нелінійність, а внутрішній радіус можуть бути встановлені 

також вигляді числових параметрів цього інструменту в контекстній панелі інструменту 

спіралі. Щоб повернути значення цих параметрів в початковий стан за замовчуванням, 

натисніть кнопку з мітелкою в цій панелі праворуч. 

 
Щоб зрозуміти, як відбувається заповнення спіралі кольором, треба розповісти, як inkscape 

розраховує заливку спіралі. Спіраль є відкритим контуром. Однак заповнення кольором 

здійснюється так, як якби контур був замкнутим відрізком між двома вузлами, внутрішнім і 

зовнішнім. Наочно можна продемонструвати це на прикладі картинки нижче. 

У першому випадку заливка 

спіралі здійснена з 

натисканням кнопки "будь 

самопересеченія або 

внутрішні субконтуров 

використовують діри в 

заливці", у другому випадку 

була натиснута кнопка 

"заливка має дірку, тільки 

якщо внутрішній 

субконтуров спрямований у 

протилежний бік". 

Як можна повністю 

зафарбувати спіраль двома 

різними кольорами ?! Хитрість полягає у використанні другої копії спіралі розташованої 

зверху, але має на один виток менше. Для того що б скопіювати спіраль використовуйте 

комбінацію клавіш Ctrl + D? А зменшити кількість витків рівно на один найпростіше за 

допомогою параметрів в контекстній панелі інструментів, описаної вище. Хоча, можна 

скористатися перетягуванням зовнішнього вузла, цей спосіб менш точний, але зате дуже 

наочний. На зображенні вище наведений приклад двобарвних спіралей із суцільною і 

градієнтної заливкою, створених описаним вище способом. 

 
Завдання 2: Малюємо хмари і сонце в Inkscape 

 1. Інструментом Малювати кола (F5) малюємо кілька овалів. 

Виділяємо всі отримані фігури (Ctrl + A) і виконуємо Контур 

=> Сума (Ctrl ++) 

2. Викликаємо вікно "Заливка і обведення" (Shift 

+ Ctrl + F) і заповнюємо хмара лінійним градієнтом 



від синього до білого, а обведення - таким же градієнтом, але в зворотному порядку - від 

білого до синього. 

3. Тепер малюємо сонечко. Інструментом 

Малювати зірки і багатокутники (Shift + F9) 

малюємо зірочку. Задаємо їй парна кількість кутів, 

наприклад, 50. Після цього тягнемо за внутрішній 

вузол до центру фігури - зменшуємо внутрішнє 

коло. Оконтурювати зірочку - Ctrl + Shift + C. 

 

4. Переходимо в режим правки контурів (F2) і 

видаляємо кожен другий внутрішній вузол. Заливаємо 

сонечко радіальним градієнтом від жовтого до 

прозорого. 

  

 

  

  

  

Завдання 3: Малювання паралелепіпедів. 

Inkscape призначений для створення векторних зображень у двох вимірах. Тим не менш, 

часто виникає необхідність намалювати об'єкт в перспективі. У цьому може допомогти 

інструмент малювання паралелепіпедів inkscape. Він допомагає виконувати такі малюнки, 

автоматизуючи одну з найбільш популярних операцій: створення паралелепіпеда в заданій 

перспективі. 

Для імітації тривимірного простору Inkscape використовує осі (XYZ), площини (XY, XZ, 

YZ), паралельні лінії, що сходяться лінії і точки сходження. 

Кожен вимір може лежати на паралельних або 

сходяться лініях. У кожної з цих ліній свій колір, що 

допомагає візуально відрізнити одну від одної: 

• червоні лінії відповідають осі X (ширина); 

• сині лінії відповідають осі Y (висота); 

• жовті лінії відповідають осі Z (глибина). 

Якщо лінії сходяться, то у них є точка сходження, 

тобто точка, в якій вони перетинаються. Нижче 

наведена ілюстрація: 

 

 



За допомогою інструменту паралелепіпед ви можете робити наступне: 

• малювати паралелепіпед простим переміщенням курсору миші по полотну; 

натиснувши клавішу Shift переміщення відразу встановлює об'єкт по осі. 

• змінювати розмір паралелепіпеда в будь-якому вимірі простим перетягуванням 

вузлів і їх маркерів на полотні: 4 маркера спереду змінюють розмір, 4 маркера ззаду 

розширюють або зменшують паралелепіпед по осі Z. При натисканні клавіші Shift 

функції маркерів сторін на передньому і задньому планах міняються місцями. При 

натисканні клавіші Ctrl маркери, що міняють розмір об'єкта, прилипають до осей 

координат або діагоналям. 

• переміщати паралелепіпед в перспективі, перетягуючи його за хрестоподібну мітку 

центру; без клавіш-модифікаторів переміщення відбувається тільки в площині XY 

(утримуйте Ctrl для обмеження переміщення по діагоналях або по осях координат), 

натиснувши клавішу Shift паралелепіпед рухається паралельно осі Z. 

• коригувати точки сходу перетягуванням по полотну і перемикати їх стан; ці зміни 

торкнуться всіх паралелепіпедів, які поділяють ці точки сходу. 

Коли виділено кілька паралелепіпедів, на полотні показуються всі їх точки сходження. Якщо 

точки сходження різних перспектив збігаються, то вони об'єднуються під одним керуючим 

маркером. Переміщення цього маркера змінить становище всіх цих точок сходження і 

зовнішній вигляд відповідних паралелепіпедів. Якщо якісь з об'єктів, які поділяють ті ж 

точки сходу, в цей момент не виділені, вони все одно будуть перемальовані. Переміщення 

керуючих маркерів, натиснувши клавішу Shift розділяє раніше загальні перспективи 

виділених і невиділених паралелепіпедів. З іншого боку, якщо одну точку сходження 

підтягти дуже близько до іншої, вони будуть автоматично об'єднані. 

У SVG паралелепіпед представлений групою (svg: g) з додатковим атрибутом в просторі імен 

inkscape; ця група містить 6 чотиристоронніх контурів, що представляють сторони 

паралелепіпеда. Тільки інструмент малювання паралелепіпедів сприймає їх як цілісний 

об'єкт. Для інших редакторів це буде лише група контурів. Будь-який з цих контурів можна 

вибрати окремо клацанням з натиснутою клавішею Ctrl, змінити його стиль, видалити і т.д. 

Зрозуміло, весь паралелепіпед або будь-яку його сторону можна змінювати інструментом для 

виділення і правки вузлів. 

Комбінації клавіш інструмента паралелепіпед 

• X або Shift + F4 активує інструмент малювання паралелепіпедів; 

• різноманітні дужки, а саме [], (), {} для обертання паралельних напрямних ліній, що 

лежать на осях X, Y і Z відповідно; закривають дужки обертають за годинниковою 

стрілкою, що відкривають - проти годинникової. При клавіші Alt обертання 

відбувається з кроком в один екранний піксель; 

• якщо інструмент малювання паралелепіпедів вже активний, то комбінації клавіш Shift 

+ X, Shift + Y і Shift + Z перемикають тип відповідних ліній перспективи між 

паралельними і сходяться. 
 

Намалюйте паралелепіпед, використовуючи попередній матеріал 

 

 

Оформіть звіт до роботи, де опишіть алгоритми виконаних завдань та висновок 


