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Кіріспе 

 

AutoCad, SolidWorks бағдарламалары кең таралған компьютерлік 

жобалау жүйелерінің бірі болып табылады (CAD). Бұл олардың мүмкіндіктері 

мен ерекше функционалдылығымен, сондай-ақ бағдарламалардың 

әмбебаптығымен байланысты. Оларды үйрену оңай және электронды 

суреттер, бөлшектер модельдерін жасау үшін тиімді.  

«AutoCad/SolidWorks-тағы дизайн» пәні бойынша зертханалық семинар 

қарапайымнан күрделіге дейінгі 8 жұмыстан тұрады. 

Әдістемелік нұсқаулықта AutoCad / SolidWorks ортасында білім беру 

практикасы бойынша сегіз практикалық жұмыстарға арналған тапсырмалар 

берілген. Сызбалар, модельдер құру, өлшемдерді қолдану және т.б. үшін 

түсіндірме берілген. 

Сабақтар дербес компьютерлерде AutoCad және SolidWorks 

бағдарламаларын қолдана отырып өткізіледі. 

 

№1 практикалық жұмыс. AutoCad бағдарламасын жүктеу және 

орнату 

 

Мақсаты: Autocad ортасының графикалық кеңістігімен танысу, 

бағдарламамен жұмыс істеу және оның параметрлерін орнату бойынша 

практикалық дағдыларды меңгеру. 

 

1.1 Теорияның қысқаша мазмұны 
 

AutoCAD - бұл дербес компьютерлерге арналған ең қуатты жобалау 

жүйесі (CAD). Құрылыс жобалары мен сәнді костюмдер дизайнына дейін 

барлығы AutoCAD шеңберінде жасауға болады. 

AutoCAD-ты орнатпас бұрын, сіз өнімді орнатып жатқан компьютердің 

барлық жүйелік талаптарға сай екендігіне көз жеткізуіңіз керек. Мысалы, 

соңғы нұсқасын орнату үшін компьютер келесі талаптарға сай болуы керек. 

Опреациялық жүйе: Microsoft Windows 2000 (SP4), Windows XP Home / 

Professional (SP2) немесе Windows Vista 32/64 биттік нұсқасы. 

Аппараттық құралдарға да жоғары талаптар қойылады: процессор кем 

дегенде Pentium IV (немесе басқа үйлесімді), жедел жад көлемі кемінде 512 

МБ болуы керек. 

Бағдарлама файлдарын орнату үшін қатты дискіде 750 МБ бос және 

жұмыс кезінде жүйе жасаған уақытша файлдар үшін бірдей мөлшерде болуы 

керек. Әрине, жасалатын файлдарды сақтауға арналған дискіде біраз орын 

болуы керек. 

Компьютерде Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 немесе одан жоғары 

нұсқасы орнатылған болуы керек. 
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1.2 Жұмыс тәртібі 

 

1.2.1 AutoDesk ресми сайтына кіріп, «Студенттік нұсқа» бөліміне өту 

қажет, содан кейін астында көрсетілгіндей терезе ашылады (1.1 сурет). 

 

 
 

1.1 сурет – AutoDesk сайтының студенттік нұсқасын алуға арналған 

терезесі 

 

1.2.2 Бұл сайтта «Sing in» батырмасын басу арқылы тіркелу қажет, 

мұнда электрондық пошта бөлімінде корпоративті пошта мекен-жайын 

көрсету қажет болады (…. @ аues.kz). 

1.2.3 Сайтта сәтті тіркелгеннен кейін сайт сізден қайта тіркеуді сұрайды. 

Оны шығарыңыз. Содан кейін астында көрсетілгіндей терезе пайда болады 

(1.2 сурет). Барлық деректерді толтыра отырып, жүйе сізден студенттік 

мәртебеңізді растайтын құжаттарды жүктеуіңізді сұрайды. Құжатыңызды 

жүктеп, AutoDesk қауымдастығынан жауап күтіңіз. 

 
 

1.2 сурет – Студенттік лицензия беру процесі 
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1.2.4 Әрі қарай, жүйе сіздің мәртебеңізді мақұлдағаннан кейін сіз сайтқа 

кіріп, оған тіркеліп, AutoCad 2018 орнату дискісін жүктеп алуыңыз керек 

(AutoCad 2019, AutoCad 2020, AutoCad 2021 - сіздің компьютеріңіздің 

сипаттамаларына байланысты) (1.3 сурет). 

 

 
 

1.3 сурет – Орнату файлын жүктеу 

 

1.2.5 Орнату файлын жүктеп алыңыз. 

1.2.6 Біз орнатуды күтеміз. Жұмыс үстелімен және қоршаған 

элементтермен таныстырамыз. 

 

1.3 Есептің мазмұны 

 

- жұмыс мақсаты; 

- скриншоттармен және фотосуреттермен бағдарламаны орнату 

сипаттамасы; 

- қорытынды. 

 

1.4 Бақылау сұрақтары 

 

1) AutoCad дегеніміз не? 

2) Тағы қандай графикалық бағдарламалар бар және олардың AutoCad 

арасындағы айырмашылығы неде? 

3) AutoCad моделі туралы айтыңыз? 
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№2 практикалық жұмыс. Сызбаның рамкасын құру  

 

Мақсаты: бағдарламамен танысу, оның функционалдығы және мәтіндік 

блоктар көмегімен негізгі рамканы құру. 

 

2.1 Теорияның қысқаша мазмұны 

 

Маманның техникалық құжаттамамен дұрыс жұмыс жасау қабілеті 

құрылғылардың, аппараттардың, машиналардың және басқалардың дизайны, 

өндірісі және жұмысының алғышарты болып табылады. Өнімді құрастыруға, 

өндіріске қажетті барлық мәліметтер сызбада нақты және толық көрсетілуі 

керек. Аспаптық құралдарды жобалау кезінде «Жобалық құжаттаманың 

бірыңғай жүйесінде» жинақталған стандарттар ережелерін қатаң сақтау қажет 

(ЖҚБЖ).  

 

 2.2 Жұмыс тәртібі 

 

2.2.1 Жаңа сызба құру үшін бағдарламаның жоғарғы сол жақ 

бұрышында орналасқан белгішенің үстіне басыңыз . Біз ашылатын 

терезеден acadiso шаблонын таңдаймыз, өйткені бұл шаблонда дұрыс 

метрикалық мәндер таңдалған. Экранда жаңа сурет терезесі пайда болады. 

Әдепкі бойынша, «Модель» өрісі ашылады.  

2.2.2 Сызбаны құруды бастамас бұрын модельдің келесі қасиеттерін 

қосыңыз: Торы, Орто, Байланыстыру, Сызық қалындығы (2.1 сурет) 

 

 
 

2.1 сурет – Пәрмен жолының күйі 

 

2.2.3 Өлшемі 297 × 420 мм А3 парағын құру процесінен бастаңыз (ГОСТ 

2-301-68 стандартына сәйкес). Графикалық кеңістіктің үстінде орналасқан 

таспа панелінен «Тіктөртбұрыш» құралын көрсетіп (Сурет панелі → 

Тіктөртбұрыш элементі) белгішесін басыңыз. Пәрмен жолына сол жақ төменгі 

бұрыштың (0,0) координаталарын енгізіңіз, «Enter» батырмасын басыңыз 

және сол арқылы енгізілген мәнді растаңыз. Содан кейін, команда жолында 

бағдарлама сізден екінші нүктені анықтауды немесе аумақты, өлшемдерді 

көрсетуді сұрайды. Екінші элементті - өлшемдерді таңдап, тіктөртбұрыштың 

өлшемдерін енгіземіз: ұзындығы 420 мм, ені 297 мм. Енін көрсеткеннен кейін, 

сіз өзіңіздің таңдауыңызды «Enter» батырмасымен растауыңыз керек. Біз 

басқа параметрлермен де солай жасаймыз (2.2 сурет). Содан кейін, 

графикалық кеңістіктегі тіктөртбұрышты көргенде, кез келген жерде 
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тінтуірдің сол жақ батырмасын шертіңіз. А3 форматты парақ дайын.  

 
 

2.2 сурет – Көрсетілген параметрлері бар тіктөртбұрыш салу 

 

2.2.4 Парақ сызбасы қалай жасалғанына ұқсас, біз сызбаның тақырып 

кестенің және ішкі рамкасын саламыз. Ол үшін парақ сызбасының ішінен 

«Тіктөртбұрыш» элементін таңдаңыз. Шыңның координаты (20,5), ұзындығы 

395 мм, ені 287 мм. Содан кейін дәл осылай сызбаның негізгі жазуларын 

толтыру үшін кесте құрамыз (2.3 сурет). Сонымен қатар А3 парағының 

қалыңдығын және ішкі жақтауын 0,5 мм-ге тең түсірейік (2.4 сурет). 

 

 
 

2.3 сурет – Ішкі сызба 
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2.4 сурет – Ресімделген парағы және рамка сызба 

 

2.2.5 Суреттің төменгі сол жағында тақырыптық блок кестесі болуы 

керек. Тақырыптық блок кестесіне сегменттер кіреді, оларды салу үшін біз 

сызу панелінен «Сызық» құралын қолданамыз. Бұған дейін командалық жол 

күйінде Орто режимін қосыңыз. Осы құралды таңдағаннан кейін, төменгі 

командалық жолдағы бағдарлама сізден бастапқы нүктенің координатасын 

көрсетуіңізді сұрайды. (415.5) мәнін енгізіп, «Enter» батырмасын басыңыз. 

Тінтуірді тігінен жоғары бағыттаңыз, 55 мәнін енгізіңіз және «Enter» 

растаңыз. Содан кейін, сол нүктеден бастап, тышқанға бағыт беріңіз - 

көлденеңінен солға және ұзындық мәнін 185-ке тең етіп орнатыңыз, «Енгізу». 

Одан әрі құруды жалғастырамыз. Өлшемдер төменде көрсетілген (2.5 сурет).  

 

 
2.5 сурет – Кесінділерін құру 
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2.2.6 Барлық кесінділерді салғаннан кейін ГОСТ 2-303-68 

стандарттарына сәйкес сызық қалыңдығын орналастыру қажет. Стандарт 

бойынша негізгі сызықтардың қалыңдығы 0,5 - 1,4 мм аралығында 

қабылданады, біз оны 0,5 мм-ге, ал көмекші сызықтар 0,16-дан 0,7 мм-ге 

дейін, 0,25 мм-ге тең қабылдаймыз. Салмағын орнату үшін сызықтарды 

таңдап, «Қасиеттер» панеліне өтіп, ашылмалы мәзірден сызық салмағын 

орнатыңыз (2.6 сурет). 

 

 
 

2.6 сурет – Орындалған негізгі кестенің нәтижесі 

  

2.3 Есептің мазмұны 

 

- жұмыс мақсаты; 

- скриншоттармен жұмысты орнату сипаттамасы; 

- қорытыны. 

 

 2.4 Бақылау сұрақтар 

 

1) ЖҚБЖ дегеніміз не? 

2) Сызбада негізгі және көмекші сызықтарды қаншалықты қалың етіп 

көрсетуге болады? 

3) Сызықтың қалыңдығы және сызбадағы негізгі жазулар кестесі қандай 

стандарттарға сәйкес белгіленеді? 

 

№3 практикалық жұмыс. Суретке мәтін қосу 

 

Мақсаты: мәтінді қалай енгізу, тақырып кестесін толтыру және сурет 

салуды үйрену 

 

3.1 Теорияның қысқаша мазмұны 

  

Сурет әрдайым түсіндірме жазбалардан тұруы керек, олардың көмегімен 
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инженер өз суретін қажетті ақпаратпен толықтырады. Сондықтан барлық 

жазулар дұрыс және анық орындалуы керек. Сурет шрифті ГОСТ 2.304.81 

сәйкес таңдалады, ол қаріптің келесі өлшемдерін (биіктігін) белгілейді: 2.5; 

3,5; 7; 10; 20; 28. Биіктігі қатардың негізіне перпендикуляр анықталады. 

Негізгі жазулар кестесі сызбаның төменгі оң жақ бұрышына 

орналастырылған, оның стандарты ГОСТ 2.104–2006. Бұл стандарт 

сызбалардағы тақырып блоктарының формаларын көрсетеді. 

 

 3.2 Жұмыс тәртібі 

  

3.2.1 Екінші практикалық сабақта жасалған сызбаны ашамыз. 

3.2.2 Сызбаны ашқаннан кейін Сурет панелінен «Көп сызықты мәтін» 

элементін таңдаңыз (3.1 сурет). Осы белгішені басу арқылы динамикалық 

терезе пайда болады, оны мәтін орналастырылатын орынға жылжыту керек 

(3.2 сурет).  

 
 

3.1 сурет – Конфигурация интерфейсі 

 

 
3.2 сурет – «Мәтін» элементінің динамикалық жақтауы 

 

3.2.3 Әрі қарай, 3.3 - ші суретке сәйкес мәтінді сақтау қажет. Ұяшық 

сызығынан шегіну үшін бос жолақты басу керек. Мәтіннің биіктігін, көлбеу 
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бұрышын, сығымдау коэффициентін және басқаларын өзгерту үшін барлық 

мәтінді таңдап, оның параметрлерін «Сурет» панеліндегі «Мәтін» - 

«Пішімдеу» қойындысы арқылы өзгерту керек (3.3 сурет).  

 

 
 

3.3 сурет – Толтырған бастапқы жазулар кестесі 

 

 3.2.4 Енді мәтінді басқа жерге жылжытқан жағдайда, редакциялау 

режимінен шығу үшін мәтіннің сыртындағы бос орынды нұқыңыз. Содан 

кейін, енгізілген мәтінді тінтуірдің оң жақ түймешігімен нұқыңыз, ол 

символға төртбұрышты ұстап, көк түспен жанады, сөзді графикалық 

кеңістіктің кез келген орнына жіберуге болады.  

 3.2.5 Содан кейін, тақырып блоктарының кестесін толтырғаннан кейін, 

сызбаның өзін келесі мәтінмен толтырамыз, оның параметрлері 1.1, 1.2, 1.3 

кестелерінде көрсетілген, ал мысал 3.4-суретте көрсетілген.  

 

1.1 кесте – Мәтін элементтерінің параметрлері (студенттік кітаптың 

нөмірі жұп санмен аяқталады) 

Блок-

тың 

№  

Мәтін 

биікті-

гі 

Ережесі  Көл-

беу 

бұры-

шы 

Трекинг  Сығу 

дәрежесі 

Курсив  Жарты-

лай 

қалың 

1  10  Ортасын-

да  

15  1,5 1,5  Жоқ Жоқ  

2  14 Сол жағы 

бойынша  

15  1  1  Жоқ Ия  

3  10  Ортасын-

да 

1  1  1,2  Ия Жоқ 
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1.1 кестенің жалғасы 

Блок-

тың №  

Мәті

н 

биікт

і-гі 

Ережесі  Көл-беу 

бұры-

шы 

Трекинг  Сығу 

дәрежес

і 

Курсив  Жарты-

лай 

қалың 

4  14 Оң жағы 

бойынша 

15  1  1  Жоқ  Ия 

5  10  Ортасын-

да 

20  2 1,5  Жоқ  Жоқ 

6  10  Сол жағы 

бойынша 

1  1  1  Жоқ  Ия  

7  10  Ортасын-

да 

15  1  0,7  Жоқ  Жоқ  

8  10  Оң жағы 

бойынша 

0  2,5  1  Жоқ  Жоқ  

 

1.2 кесте – Мәтін элементтерінің параметрлері (студенттік кітаптың 

нөмірі тақ санмен аяқталады) 

Блок-

тың 

№  

Мәтін 

биікті-

гі 

Ережесі Көлбеу 

бұры-

шы 

Трекинг  Сығу 

дәреже-

сі 

Курсив  Жар-

тылай 

қалың  

1  14 Оң жағы 

бойын-

ша 

15  0,7 1  Ия  Жоқ 

2  7  Ортасын

да 

15  1,5 1,5 Жоқ Ия 

3  10  Сол 

жағы 

бойын-

ша 

25 1  1  Ия Жоқ 

4  14 Ортасын

-да 

15  2  0,5 Жоқ  Ия 

5  10  Оң жағы 

бойын-

ша 

20  1  2,5  Жоқ  Жоқ  

6  14 Ортасын

да 

10 0,5  1  Жоқ Ия  

7  10  Оң жағы 

бойын-

ша 

15  1  0,7  Жоқ  Жоқ  

8  14 Сол 

жағы 

бойынш 

0  2,5  1  Жоқ  Ия 
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3.4 сурет– Дайын сызба 

 

 3.3 Есеп мазмұны  

 

- жұмыс мақсаты; 

- скриншоттары бар аяқталған командалар туралы есеп; 

- осы жұмыс тұжырымдары мен ерекшеліктері. 

 

 3.4 Бақылау сұрақтары 

 

1) ГОСТ 2.304–81 стандарты туралы айта кетіңіз. 

2) Тақырыптар кестесіндегі барлық қажетті өрістерді түсіндіріңіз. 

3) Мәтінді қалай форматтауға болатындығын көрсетіңіз. 

 

№4 практикалық жұмыс. Жұптау 

 

Мақсаты: құрылған элементтер үшін жұптарды орындау, массивті 

қалай пайдалану керектігін үйрену, элементтерді бейнелеу 

 

4.1 Теорияның қысқаша мазмұны 

 

Түрту дегеніміз - бір сызықтан екінші жолға тегіс өту. Жанасу пайда 

болатын нүктені сенсорлық нүкте деп атайды. Жұптау, өз кезегінде, көмекші 

сызықты (көбінесе дөңгелек доғаны) қолданып, бір жолдан екінші жолға тегіс 

өту болып табылады. 
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Сурет әрдайым қажетті өлшемдермен толықтырылады, оларды 

қолданған кезде оларды ГОСТ 2.307–2011 стандартына сәйкес алады. 

Өлшемдерді салу кезінде олардың нақты мәні сызбаның масштабына 

қарамастан белгіленеді. Сызықтық өлшемдер миллиметрмен, бұрыштық 

өлшемдер градуспен көрсетіледі. 

Сызбада өлшемдер ұзартылған жұқа тұтас сызықтармен көрсетілген 

(қалыңдығы 0,25 мм). Сызықтың өлшемін салған кезде кеңейту сызығы осы 

кесіндіге параллель салынады. Бұрыштың өлшемін көрсеткенде өлшем 

сызығы ортақ бұрыштың мәні көрсетілген доға тәрізді болады. 

Өлшем сызықтарын салған кезде кескін нобайынан тыс өлшемдерді 

көрсетіңіз. Өлшем сызықтары ретінде - орталық сызықтарды, контур 

сызықтарын, сондай-ақ көмекші сызықтарды пайдалануға тыйым салынады.  

 

4.2 Жұмыс тәртібі  

 

4.2.1 Сыртқы, ішкі рамкаларын және төменгі кестесін жаса отырып, 

жаңа сызба жасаңыз, тақырыптық блокқа «Жұптастыру» тақырыбын енгізіңіз. 

4.2.2 Бастау үшін «Сурет» панеліндегі «Сызық» командасының 

көмегімен құрылыс сызықтарын салыңыз. Графикалық кеңістіктің кез келген 

нүктесінде кез-келген ұзындықтағы көмекші және көлденең сызықтар 

саламыз. Сызықтар қатаң тік немесе көлденең болуы үшін күй жолағында 

«Орто» режимін қосыңыз (4.1 сурет). 

 

 
 

4.1 сурет – Суреттегі құрылыс сызықтары  

 

4.2.3 Шеңберлер саламыз. Ол үшін «Сурет салу» панелінен «Шеңбер» 
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командасын таңдаңыз. Содан кейін, команда жолында бағдарлама сізден 

ортасын көрсетуді сұрайды (ортасы - көмекші сызықтардың қиылысу нүктесі, 

сызбаның ортасында), сонымен қатар диаметрін көрсетуіңізді сұрайды. 

Пәрмен жолына шеңбер диаметрінің 20 мм-ге тең мәнін енгізіңіз. Қалған 

шеңберлердің диаметрі 50мм, 80мм, 40мм, 26мм, 20мм және 34мм. Біз оларды 

орталықтарды көмекші сызықтардың қиылысу нүктелеріне қойып, сол 

принцип бойынша саламыз (4.2 сурет).  

 

 
 

4.2 сурет – Шеңберлғрдің сызбасы 

 

4.2.4 Енді жұптау құруға көшейік. Ол үшін «Өңдеу» панелінен 

«Жұптау» элементін таңдаңыз немесе белгішені басыңыз . Пәрмен 

жолындағы бағдарлама жұптау радиусын сұрайды, 50 мм мәнін енгізіңіз. 

Диаметрі 40 мм және диаметрі 80 мм шеңберді нұқыңыз, «Enter» пернесін 

басыңыз (4.3 сурет). 
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4.3 сурет – Шеңберлерді жұптау 

 

4.2.5 Содан кейін, біз құрылыс сызығына қатысты бөліктің айна 

бейнесін жасаймыз. Біз «Өңдеу» панелінен «Айна» элементін таңдаймыз. 

Осыдан кейін сізге 3 доғаны таңдау керек. Әрі қарай сізге симметрия осінен 

екі нүктені таңдау керек (ортасында көмекші сызықта) және командалық 

жолдағы объектілерді жою туралы сұрауға «Жоқ» деп жауап беріп, «Enter» 

пернесін басыңыз (4.4 сурет). 
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4.4 сурет – Айна көрінісі 

 

4.2.6 Әрі қарай, массивтерді қарастырайық. Бұған дейін басты 

сызықтардың қалыңдығын 0,5 мм-ге, ал көмекші- 0,25 мм-ге тең етіп 

орнатыңыз. «Шеңбер» элементін таңдап, үлкен шеңбердің жоғарғы бөлігіне 

диаметрі 12 мм дөңгелек сызыңыз, сызықтардың қалыңдығын 0,5 мм-ге тең 

етіп белгілеңіз. «Массив» элементіндегі «Өңдеу» панелін нұқыңыз, дөңгелек 

түрін таңдаңыз. Құрылған шеңберді және массивтің орталық нүктесін 

басыңыз, «Enter» пернесін басыңыз (4.5 сурет). 
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4.5 сурет– Шеңберлік массивті  пайдалану 

 

4.2.7 «Өңдеу» панелінен «Өшіру» командасының көмегімен құрылыс 

сызықтарын жойыңыз. Ал содан кейін оларды «Сызық палитрасына» жүктей 

отырып, орталық сызықтарды салыңыз. Сізге ACAD_ISO04W100 типті 

орталық сызықты таңдау керек. Негізгі сызықтардың салмағын 0,5 мм, ал 

ортаңғы сызықты 0,25 мм етіп орнатыңыз. Содан кейін, «Аннотация» 

панелінде «Өлшем» элементін таңдап, сызбаға барлық қажетті өлшемдерді 

салыңыз (4.6 сурет). 

 
 

4.6 сурет – Бөліктің өлшемдерін енгізу 
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 4.2.8 Жұптау жасалған бөлікті сурет рамканың ішіне қойыңыз, 

тақырыптық кестені толтырыңыз. 

4.2.9 Аяқталған сызбаның қасында журналдың тізіміне сәйкес опция 

бойынша бөлшектің сызбасын өзіңіз аяқтаңыз. Тапсырмаларға арналған 

нұсқалар А қосымшада келтірілген. 

 

 4.3 Есеп мазмұны 

 

- жұмыс мақсаты; 

- скриншоттары бар жұмыс туралы есеп; 

-графикалық орта арқылы басқарудың қорытындылары мен 

артықшылықтары. 

 

 4.4 Бақылау сұрақтар 

 

1) Жұптау дегеніміз не? 

2) Өлшем сызықтары қандай стандартқа сәйкес қолданылады? 

3) Өлшем сызықтарының ерекшеліктері туралы айтыңыз. 

 

№5 практикалық жұмыс. Бөлшектің 3 түрін құру  

  

Мақсаты: бөлікті үш жанынан қалай салуға болатындығын білу: 

алдыңғы, жоғарғы және сол жақ көріністер. Сызық қалыңдығы мен өлшемін 

орнату. 

 

 5.1 Теориядан қысқаша мәлімет 

  

Көрініс - бақылаушыға қараған бөлігі бетінің көрінетін бөлігін 

көрсететін кескін. Суреттерді салу кезінде екі немесе одан да көп өзара 

байланысты ортогоналды проекциялардан тұратын бөлшектің күрделі 

сызбасын салу қажет. ГОСТ 2.305–68 негізгі түрлердің атауын белгілейді: 

алдыңғы көрініс, жоғарғы көрініс, сол жақ көрініс. Алдыңғы көрініс - бұл 

сурет формасы мен өлшемдеріне нақты, толық сипаттама беретін негізгі 

көрініс. Егер сіз объектіні жоғарыдан, проекцияның горизонталь 

жазықтығына перпендикуляр қарасаңыз, онда сіз жоғарғы көріністі ала 

аласыз. Сол жақ көріністі кескінді проекцияның профиль жазықтығына тік 

бұрышпен қарау арқылы алуға болады. 

Негізгі көрініс әрқашан белгілі бір тәртіппен орналасады: сол жақ 

көрініс негізгі көріністің оң жағында, ал жоғарғы көрініс негізгі көріністің 

астында орналасқан.  

  

5.2 Жұмыс тәртібі 

  

5.2.1 AutoCad бағдарламасында жаңа сызба құрайық, сурет жақтауы мен 
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тақырып кестесін дайындап алайық. Тақырыпты «Бөліктің 3 түрі» деп өзгерте 

отырып, тақырыптық кестесін өңдейік.  

 5.2.2 Сурет салу барысында біз AutoCad командаларын «Сурет» 

панелінде орналасқан «Шеңбер», «Тік төртбұрыш», «Сызық» және 

басқаларын қолданамыз. Сонымен қатар, егер бөлік симметриялы болса, 

центр сызықтарын салудан бастаңыз. Мысалы, келесі модельды алайық (сурет 

5.1). 

 

 
 

5.1 сурет – Бөлшектің изометриялық моделі 

 

5.2.3 Алдымен қалыңдығы 0,5 мм болатын 2 кесінді сызып, графикалық 

кеңістікті 4 квадратқа бөлейік. 

Басты көріністі салудан бастайық, сондықтан суретті жоғарғы сол жақ 

шаршыдан бастаңыз. Бөліктің толық симметриялы екендігі байқалады, 

сондықтан біз орталық сызықтарды салудан бастаймыз. Жаңа қабат жасаңыз 

және оны «Сызықтың түрі» - «ACAD_ISO04W100» тармағына орнатыңыз, 

сызық салмағы 0,25 мм. Сегменттің бастапқы нүктесін (0,0) нүктеге қойып, 

орталық сызықты жүргіземіз (5.2 сурет).  

 

 
 

5.2 сурет – Орталық сызықтарды тұрғызуға қабат құру 

 

5.2.4 Әрі қарай, «0» қабатына оралыңыз. Нөлдік қабатта негізгі 
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сызықтардың қалыңдығын «Әдепкіден» 0,5 мм-ге дейін өзгерту керек. және 

«Сызық» немесе «Көп сызық» құралының көмегімен негізгі көріністің сол жақ 

жартысын салыңыз. Өлшемге арналған бөліктің изометриясына назар 

аударайық. Содан кейін «Айна шағылыстыру» құралының көмегімен бөліктің 

бүкіл фронтальды көрінісін аяқтаңыз (5.3 сурет).  

 

 
 

5.3 сурет – Басты көріністі құру 

 

5.2.5 Келесі, жоғарғы көріністі құрайық. Ол үшін алдымен барлық 

көмекші сызықтарды жоғарғы көріністің негізгі нүктелерінен сызыңыз. 

Қандай сызықтар көмекші, қайсысы негізгі екенін анықтайық. Тиісті 

өлшемдерді орналастырайық (5.4 сурет). 

 

 
 

5.4 сурет – Жоғарғы көріністі құру 
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5.3.5 Содан кейін, жоғарғы көріністі жасау үшін салынған барлық 

құрылыс сызықтарын жойыңыз. Сол жақта көрініс салу үшін кеңістікті 

бөлетін түзулердің қиылысу нүктесінен 45º бұрышта көлбеу сызық салу керек. 

Сонымен, жоғарғы көріністің барлық тірек нүктелерінен сол жақта көрініс 

жасау үшін көмекші сызықтар салыңыз. Негізгі сызықтардың қалыңдығын 

өзгертіңіз және өлшемдерін орнатыңыз (5.5 сурет). 

 

 
 

5.5 сурет – Бөлшектердің 3 түрі 

 

5.3.6 Орталық сызықтардан басқа барлық құрылыс жолдарын жойыңыз, 

тақырыптық кестені толтырыңыз және сызба дайын. Ұқсас тапсырманы 

нұсқаға сәйкес орындаңыз (Б қосымшасы). 

 

 5.3 Есеп мазмұны 

 

- жұмыс мақсаты; 

- скриншоттары бар жұмыс туралы есеп; 

- сурет салу процесін түсіндіру. 

 

 5.4 Бақылау сұрақтар 

 

1) Суреттің көрінісі дегеніміз не? 

2) Суреттегі бөлшектердің түрлері қандай? 

3) Жергілікті және қосымша түрлер туралы айтыңыз. 
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№6 практикалық жұмыс. 3D нысанын модельдеу 

  

Мақсаты: AutoCad 3D модельдеу ортасында жұмыс жасауды үйрену, 

осы режимнің негізгі функцияларын қолдана білу және опцияға сәйкес үш 

өлшемді объект құру. 

 

 6.1 Теоретикалық қысқаша мәліметер 

 

 Өнім дегеніміз - кәсіпорында өндірілетін кез келген зат немесе 

өндірістік заттар жиынтығы. 

Бөлшек - құрастыру операцияларын қолданбай, сол аттас және маркалы 

материалдан жасалған бұйым, мысалы: бір металдан жасалған ролик, 

құйылған корпус, баспа платасы. Бөлшектерге бір парақ материалдан (картон, 

қаңылтыр) қорап түріндегі бұйымдар (желімделген, дәнекерленген, 

дәнекерленген) жатады. 

Бөлшектің белгілі бір мақсатты көздейтін бөліктері оның элементтері 

деп аталады, мысалы: фас, ойық, қабырға және т.б. 

Өнімдерге арналған жобалау құжаттарының түрлері мен толықтығы 

ГОСТ 2.102–68-мен белгіленеді. Бөлшектің суреті - оны жасау және 

бақылауға қажетті бөлшектің кескіні мен басқа мәліметтерді қамтитын ең кең 

тарағандардың бірі. 

 

 6.2 Жұмыс тәртібі 

 

 6.2.1 Жұмысқа кіріспес бұрын сізге «Орто», «Байланыстыру», «Сызық 

қалындығы» сияқты режимдерді қосу қажет. Сондай-ақ, «Жұмыс кеңістігін 

ауыстыру» қойындысында «3D негіздері» режимін таңдаңыз (6.1 сурет). 

 

 
 

Сурет 6.1 – 3D негіздеріне ауысу 

 

 6.2.2 «Басты» => «Қабаттар мен көріністер» қойындысына өтіп, «ОБ 

изометриялық» көрінісін орнатыңыз, содан кейін «Қорап» немесе «Box» 

құралын таңдаңыз (6.2 сурет). 
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6.2 сурет – «Қорап» құралын пайдалану 

 

6.2.3 Тартпа құралын таңдап, пәрмен жолында келесі әрекеттерді 

орындаңыз: 

1) бірінші бұрышты еркін жерде көрсетіңіз; 

2) басқа бұрышты анықтау үшін «Ұзындық» сөзін нұқыңыз, содан кейін 

бағытты көрсетіп, командалық жолға 125 мәнін енгізіңіз, содан кейін «Enter» 

пернесін басыңыз; 

4) әрі қарай, команда жолында бағдарлама ені мәнін сұрайды, 78 мәнін 

енгізіп, «Enter» пернесін басады; 

5) бағдарламаның сұранысы бойынша биіктік мәні, 24 мәнін енгізіп, 

«Enter» пернесін басыңыз. 

Нәтижесінде біз келесі бөлшекті аламыз (6.3 сурет). 

 

 
 

6.3 сурет – Призматилық негізді құру 

 

6.2.4 Содан кейін жұптау командасын пайдаланып, бір жағынан, жұптау 

жасау керек. «Таспа» - «Жұптау» панелінен құралды таңдап, келесі 

әрекеттерді орындаңыз: 

1) призманың кез келген тік жиегін таңдаңыз; 

2) пәрмен жолына жүйенің талабы бойынша жұптау радиусының мәнін 

15-ке тең етіп енгізіп, «Enter» пернесін басыңыз; 
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3) содан кейін бағдарлама сізден бір шетін немесе [Тізбек / Радиус] 

таңдауды сұрайды, тізбек опциясын басыңыз; 

4) курсормен екінші тік жиекті шертіп, «Enter» пернесін басыңыз. 

Нәтижесінде бұрыштары дөңгеленген қораптың келесі бейнесін аламыз 

(6.4 сурет). 

 

 
 

6.4 сурет – Призматикалық негіздің бұрыштарын дөңгелектеу  

 

 6.2.5 Содан кейін біз «Тартпа», «Тасымалдау» және «Субъект» сияқты 

құралдарды қолданамыз. 

Бастау үшін, 6.2.3-пунктке ұқсас, өлшемдері бар қорап құрайық: 

ұзындығы - 95, ені - 30, биіктігі -8. Содан кейін біз негізгі модельді 

призматикалық тесіктің негізі көрінетіндей етіп айналдырамыз. Әрі қарай 

жылжыту құралын қолданып, осы уақытта жасалған параллелепипедті 

объектінің негізіне жылжытыңыз. Ол үшін біз келесі әрекеттерді орындаймыз: 

1) «Жылжыту» құралын таңдап, осы абзацта құрылған өрісті шертіп, 

«Enter» пернесін басыңыз; 

2) «Ортаңғы» нысанды кескіндерді пайдаланып, қораптың негізіндегі 

бірінші нүктені таңдаңыз; 

3) екінші нүкте де бөлшектің негізінің ортасында таңдалуы керек. 

Нәтиже 6.5 суретте көрсетілген. 
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6.5 сурет – «Жылжыту» пәрменін қолдану 

 

 Содан кейін, «Алып тастау» командасын басыңыз. Осыдан кейін сіз 

алдымен негізгі бөлікті басып, «Enter» пернесін басуыңыз керек. Пәрменнің 

жұмыс істеуі үшін сіз алынып тасталатын элементті таңдауыңыз керек. Біздің 

жағдайда, бұл 6.2.5-пунктте келтірілген ұяшық және «Enter» пернесін 

басыңыз. Нәтижесі 6.6-суретте көрсетілген.  

 

 
 

6.6 сурет – Негізде жасалған ойық кесіңі 

 

 6.2.6 Келесі қадам - моделдың жоғарғы жазықтығына конус салу. Ол 

үшін «Таспада» «Конус» элементін таңдаңыз. «Ортаңғы» нысанды және 

«Нысанды қадағалау» режимін пайдаланып, сіз призманың сол көлденең 

жиегінің ортасынан сәл шегініп, табылған нүктені нұқыңыз. Әрі қарай, пәрмен 

жолына төменгі базаның радиусының 28 мм-ге тең мәнін енгізіңіз. Пәрмен 

жолында «Жоғарғы табанның радиусын» шертіп, 15мм мәнін орнатыңыз, 
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конустың биіктігі 16 құрайды (6.7 сурет). 

 

 
 

6.7 сурет – Кесілген конусты құру 

 

 6.2.7 Келесі қадам - призмалық тесік арқылы салу. Ол үшін 

«Көпбұрыш», «Ұсақтау» және «Азайту» сияқты командалар қолданылады. 

Біріншіден, біз конустың жоғарғы негізіне көпбұрыш саламыз. Ол үшін 

«Сурет» панеліндегі «Көпбұрыш» құралын нұқыңыз, 4-ке тең жақтардың 

санын көрсетеді, орталықты конустың шеңберінің дәл ортасына орнатыңыз. 

«Шеңбердің айналасында сипатталған» опциясын таңдаңыз, шеңбердің 

радиусы 8. 

Әрі қарай, бұрын жасалған көпбұрышты объектінің түбіне сығып алу 

керек. «Модельдеу» панеліндегі «Ұсақтау» пәрменін таңдаңыз, көпбұрышты 

нұқыңыз, ұсақтау биіктігін 32-ге және төменге қарай орнатыңыз. 

 Содан кейін біз «Азайту» пәрменін қолданамыз және бөліктің түбінен 

және кесілген конустың бетінен бұрын жасалған төртбұрышты алып 

тастаймыз. Нысанды ыңғайлы визуализациялау үшін үй тақтасындағы 

қабаттар мен көріністер қойындысын нұқыңыз, тұжырымдамалық 

визуализация стилін таңдаңыз (6.8 сурет). 
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6.8 сурет - Объектідегі төртбұрышты тесік 

 

 6.2.8 Соңғы қадам-объектіні кесілген конусқа қарама-қарсы жақтағы 

қабырғаға қосу. 

Бастау үшін изометрияны жоғарыдан қараңыз. Модельдің төменгі 

жағында өлшемдері бар тіктөртбұрышты сызыңыз: ұзындығы 78, ені 20. 

Содан кейін біз ОБ (оңтүстік-батыс) изометриясына ораламыз, «Ұсақтау» 

командасын шертіп, қорапты 30 мм биіктікке көтереміз (6.9 сурет). 

 

 
 

6.9 сурет – Нысанның созылған қабырғасы 

 

 Соңында сіз қайтадан жоғарыдан көрінуіңіз керек, шеткі қабырғаның 

ортасына тіктөртбұрыш салып, оны ішке 15 мм сығып, оны қабырғадан алып 
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тастауыңыз керек (6.10 сурет). 

 

 
 

6.10 сурет– Нысанның соңғы моделі 

 

6.2.9 Тізім нұсқасына сәйкес Б қосымшадан алынған үш өлшемді 

модельдің сызбасын орындаңыз.  

 

 6.3 Есеп мазмұны 

 

- жұмыс мақсаты; 

- тиісті скриншоттармен және әрқайсысына түсіндірмелермен жасалған 

жұмыс туралы есеп; 

 

 6.4 Бақылау сұрақтар 

 

1) Бөлшек дегеніміз не? 

2) Өнім ұғымын анықтаңыз. 

3) Бұйымдарға конструкторлық құжаттардың түрлері мен 

жинақтылығын қандай стандарт белгілейді? 

 

№7 практикалық жұмыс. SolidWorks ортасында қатты күй моделін 

құру  

 

Мақсаты: тіктөртбұрыш, шеңбер, кесінді сияқты объектілерді салудың 

практикалық дағдыларын меңгеру; «Ұзартылған бобышка», «Ұзартылған 

мойын сызығы» сияқты бағдарлама құралдарын пайдалануды үйрену. 

 

7.1 Теориядан қысқаша мәліметтер 

 

SolidWorks - Windows графикалық интерфейсін қолданатын 3D дизайн 
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жүйесі.  

Өнімнің дизайны дегеніміз - өнімді жасауға қажетті техникалық 

құжаттар жиынтығын құру процесі. Жобалаудың түпкілікті нәтижесі - өнімді 

дайындауға арналған жобалық құжаттама жиынтығын құру. 

Қатты модель - бұл оның физикалық-механикалық қасиеттерін 

толығымен еліктейтін кеңістіктік объектінің үш өлшемді бейнесі. 

 

7.2 Жұмыс тәртібі 

 

7.2.1 Бөлшек моделімен танысыңыз (7.1 сурет). 

 

 
7.1 сурет – Бөлшек моделі 

 

7.2.2 Модельді талдағаннан кейін, бөлік 2 параллелепипедтерден 

тұратындығы байқалады, олардың бірінде дөңгелек тесік бар, сондай-ақ 

қабырғалары бұралған. 

7.2.3 Бұл модельді жасау үшін «Жаңа құжат SolidWorks» түймесін 

басып, «Бөлшек» элементін таңдап, «ОК» түймесін басыңыз. 

7.2.4 Біз құрылыс процесін көлденең параллелепипедтен бастаймыз. 

Бағдарламаның сол жағында «құрылыс ағашы» бар, онда біз «Жоғарыдан» 

көріністі таңдаймыз. «Жоғарыдан» көріністі бір рет басу арқылы сіз 

қалқымалы панельді ашасыз. «Эскиз» бірінші батырмасын басамыз  (7.2 

сурет). 

 
7.2 сурет – Жоғарғы жағында эскиз жасау 
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7.2.5 Таспаның дұрыс бөлігінде «Тіктөртбұрыш» құралын нұқыңыз , 

бірінші нүктені шығу нүктесінің ортасына бекітіңіз, тіктөртбұрышты 

сызыңыз. Тіктөртбұрыштың өлшемдері келесідей: ұзындығы 100 мм, ені 40 

мм.осы шамаларды қою үшін «Автоматты өлшемді қолдану» белгішесін 

нұқыңыз , өлшемдерді қойыңыз. Аяқтағаннан кейін «ОК» белгішесін 

нұқыңыз . Эскизден шыққаннан кейін сызбаның жоғарғы оң жақ 

бұрышындағы көрсеткі батырмасын басу арқылы шығамыз (7.3 сурет). 

 

 
 

7.3 сурет – Тікбұрышты құру 

 

7.2.5 Эскиз режимі жабылғаннан кейін нысанды созу керек. Мұны істеу 

үшін таспа тақтасында «Элементтер» бөлімінде «Ұзартылған бобышка» 

құралын таңдаңыз  . Тартылу бағыты, сондай-ақ бөлік қанша тартылатыны 

төмендегі суретте көрсетілген.  

 
 

7.4 сурет – Ұзартылған бобышка 
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7.2.6 Әрі қарай, эскиздік жазықтық ретінде біз екінші параллелепипед 

перпендикуляр болатын бөліктің бүйір бетіне басамыз. «Қатынасты қосу» 

құралын пайдаланып өлшемдерді қойып, барлық қажетті қатынастарды қосу 

керек . Эскизден шығыңыз. Жасалған элементті «Ұзартылған бобышка» 

құралын 10 мм-ге созыңыз. Нәтиже төмендегі суретте көрсетілген. 

 

 
 

7.5 сурет – Бөліктің бүйір қабырғасын тарту 

 

7.2.7 Көлденең орналасқан нысанда негіз бойынша кесу бар. Оны жасау 

үшін алдымен эскиздің жазықтығын таңдау керек. Біздің жағдайда біз 

«Алдыңғы» жазықтықта эскиз жасаймыз. Біз тіктөртбұрышты ені 3 мм, 

ұзындығы - 50 мм сызамыз.Тіктөртбұрыштың тік жақтары мен тік 

параллелепипедтің тік жиектері арасында «Коллинеарлы» байланыс 

орнатамыз . Тіктөртбұрыштың өлшемдерін қойыңыз (7.6 сурет).  

 

 
7.6 сурет – Бөліктің негізі бойынша кесінді жасау 

 

7.2.8 Өткізетін тесік жасау үшін «Ұзартылған мойын»  құралын 
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басыңыз. Нәтиже төмендегі суретте көрсетілген.  

 

 
 

7.7 сурет – Үлгінің негізінде ұзартылған мойын кесінді 

 

7.2.9 Тік қораптың алдыңғы жағында тесік жасаңыз. Неліктен негізгі 

мәзірден «Кірістіру» => «Элементтер» => «Бекіткіштерге арналған тесік» 

командасын табу керек . Содан кейін, тесік орналасқан қажетті бетті 

басыңыз, оның параметрлерін 7.8 суретке сәйкес орнатыңыз, «Аяқталу 

шарты» - «Өту және өту». 

 

 
7.8 сурет – Тесіктің параметрлері  
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7.2.10 Соңғы қадам - шеттерін дөңгелектеу. Элементтер құралдар 

тақтасынан «Дөңгелектеу»  құралын таңдау керек. Үлгіде оларды шертіп, 

шеттерін таңдап, 10 мм радиусты таңдаңыз.  

 

7.3 Есеп мазмұны 

 

- жұмыс мақсаты; 

- жасалған әрекеттердің сипаттамасы; 

- командаларды орындау нәтижелерінің скриншоттары; 

- қорытынды. 

 

7.4 Бақылау сұрақтар 

 

1) SolidWorks дегеніміз не? 

2) Қатты модельді, анықтамасы мен қолданылуын және оның 

қасиеттерін сипаттаңыз. 

3) Бобышканы көрсетілген қашықтыққа қалай шығарып, бөлікке кесу 

жасау керектігін көрсетіңіз. 

 

№8 практикалық жұмыс. SolidWorks-та ине радиаторын модельдеу 

  

Мақсаты: SolidWorks ортасын қолдана отырып жабдықты модельдеу 

негіздерін үйрену  

 

 8.1 Теоретикалық қысқаша мәліметтер 

  

Температура жартылай өткізгіш құрылғылардың жұмысының негізгі 

параметрлерінің бірі болып табылады. Қызып кетудің алдын алу үшін 

құрылғыны белсенді немесе пассивті салқындату әдісімен салқындату керек. 

Салқындатудың қолайлы әдісін таңдау және оны техникалық іске асыру үшін 

жылу мен масса беруді модельдеу немесе жылу беруді модельдеу әдістері 

қолданылады. Осы мақсатта көмекші-Flow Simulation SolidWorks пакеті. 

 

 8.2 Жұмыс тәртібі 

  

8.2.1 Біз жаңа «Бөлшекті» жасаймыз, оған «Ине радиаторы» атауын 

береміз. Осыдан кейін «Құрылыс ағашында» жазықтықты «Жоғарыдан» 

басып, «Эскиз» режиміне өтіңіз. 

8.2.2 Содан кейін «Жоғарыдан» жазықтықта біз радиатордың негізі 

болатын тіктөртбұрыштың эскизін жасаймыз. Біз оның өлшемдерін 8.1- 

суретте көрсетілгендей орнатамыз. 
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8.1 сурет – Тікбұрыштың эскизі 

 

8.2.3 Әрі қарай, «Ұзартылған бобышка» құралын пайдаланып, 

радиатордың негізін 5 мм-ге созамыз (8.2 сурет). 

 

 
 

8.2 сурет – Тіктөртбұрышты созу 

 

8.2.4 Осыдан кейін радиатордың жоғарғы жазықтығын нұқыңыз және 

диаметрі 2,5 мм шеңбердің эскизін жасаңыз, әр жағынан 3 мм шегінісі бар (8.3 
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сурет). 

 

 
 

8.3 сурет– Радиатор бетінде шеңбер құру 

 

8.2.5 Шеңберді көбейту үшін «Эскиз» қойындысында орналасқан 

«Эскиздің сызықтық массиві» құралын қолданамыз . Массивтің келесі 

параметрлерін орнатамыз: 1 – ші бағыт – Х осі, элементтер арасындағы 

қашықтық – 4,12 мм, саны – 14, «Даналар санын көрсету» құсбелгісі; 2-бағыт - 

У осі, элементтер арасындағы қашықтық-4,12 мм, саны-9, «Даналар санын 

көрсету» құсбелгісі. Нәтижесінде төменде көрсетілген келесі эскизді аламыз.  

 

 
 

8.4 сурет – Сызықтық массивті қолдану 
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8.2.6 Содан кейін біз «Бобышканы тарту» пәрмендерін таңдаймыз, 

массивке шертеміз, радиатордың шеттерін 25 мм жоғары созамыз (8.5 сурет). 

 

 
 

8.5 сурет – Жасалған радиатор моделі 

 

8.2.7 Жылу беру процесін модельдеу үшін «SolidWorks қосу» 

қойындысын нұқыңыз, «SolidWorks Flow Simulation» құралын таңдаңыз. Біз 

жаңа жобаның шеберін іске қосамыз. Содан кейін жоба шеберінің терезесі 

ашылады, онда біз жобаның атын «Ине мыс» деп енгіземіз (8.6 сурет).  

 

 
 

8.6 сурет - «SolidWorks Flow Simulation» инструменті  

 

8.2.8 Өлшем бірліктерінің жүйесін орнату қажет. «Температура» 

параметрінде ұсынылған бірліктер тізімінен «Celsius» таңдаңыз. Тапсырма 

түрін «Сыртқы» деп орнатыңыз, «Қатты денелердегі жылу өткізгіштік» және 
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«Ауырлық» жанына құсбелгі қойыңыз. «Air» таңдау үшін сұйықтық түрі. Түрі 

ағым – тербелістер және турбуленттік ағыстар. Радиатор материалы – 

«Copper» (мыс). Содан кейін бастапқы сыртқы жағдайларды төмендегі суретте 

көрсетілгендей орнатыңыз.  

 

 
 

8.7 сурет – Сыртқы жағдайлар 

 

8.2.9 Рұқсат деңгейі 5-ке орнатылады. «Тар арналардың 

ажыратымдылығын жақсарту» және «Жұқа қабырғалардың 

ажыратымдылығын оңтайландыру» жанына құсбелгі қойыңыз. Таспадағы 

«Flow Simulation» астындағы көрсеткіні нұқып, ұсынылған тізімнен «Беттік 

жылу көзін» таңдаңыз. Содан кейін бағдарлама жылу көзі әрекет ететін 

сызықты және оның әсер ету қуатын көрсетуді сұрайды. Радиатордың негізін 

таңдау керек, қуаты – 80 W (8.8 сурет).  

 

 
 

8.8 сурет– «Беттік жылу көзі» 

 

8.2.10 Бағдарламаның «Таспасындағы» «Іске қосу» пәрменін басу 

арқылы модельдеуді бастаңыз. Жылу беру процесінің нәтижесі төменде 

көрсетілген (8.9 сурет)  
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8.9 сурет – Жылу беруді модельдеу нәтижесі 

 

 8.3 Есеп мазмұны 

 

- жұмыс мақсаты; 

- орындалған жұмыс туралы есеп және радиатор жасаудың 

скриншоттары; 

- жылу беру процесін модельдеу. 

 

8.4 Бақылау сұрақтар 

 

1) Flow Simulation SolidWorks пакеті туралы айтыңыз. 

2) Сызықтық массив құралын қалай қолдану керектігін көрсетіңіз. 

3) Жылу тасымалдауды модельдеу бойынша қорытынды жасаңыз. 
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А қосымшасы 

 

 

 
 



 41  
 

 

 

9 10 

11 12 

13 14 

15 16 



 42  
 

 

 
 

 

 

 

17 18 

19 20 

21 22 

23 24 



 43  
 

Б қосымшасы 

 

  

 

 

  

1 2 

3 4 

5 6 



 44  
 

  

 

 

                   

 
 

7 
8 

9 10 

11 12 



 45  
 

  

  

  

13 14 

15 
16 

17 18 



 46  
 

 
 

 
 

  

 

 

19 20 

21 22 

23 24 



 47  
 

Қолданған әдібиеттер тізімі 

 

1 Алямовский А.А.  – Инженерные расчеты в SolidWorks Simulation. - 

М.: ДМК Пресс, 2015. – 464 б. 

2 Вышнепольский И.С. Техническое черчение: учебник для СПО - М.: 

Издательство Юрайт, 2016. - 319 б. 

3 Гузненков В. Н. SolidWorks 2016. Трехмерное моделирование деталей 

и выполнение электронных чертежей – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. – 

255 б. 

4 Онстотт С. AutoCAD 2012 и AutoCAD LT 2012.Официальный учебный 

курс – М.: ДМК Пресс, 2017. – 400 б. 

5 Полещук Н.Н. Самоучитель AutoCAD. – СПб.: БХВ - Петербург, 2019 

– 480 б. 

6 Яхъяев Э.А. Инженерная и компьютерная графика. Метрические 

задачи. Методические указания для выполнения семестровой работы– Алм.: 

АУЭС, 2018. – 23 б. 

7 Smith D., Ramirez A.,Fuller A. Technical Drawings 101 with AutoCAD 

2021. –  US.:SCD Publications, 2020. – 555 б. 

 

 

 

Мазмұны 

 

Кіріспе....................................................................................................................   3 

№1 практикалық жұмыс.................…..................................………………........   3 

№2 практикалық жұмыс ……………………… …….........................................   6 

№3 практикалық жұмыс ………………………………………………..............   9 

№4 практикалық жұмыс …………………………………….............................. 13 

№5 практикалық жұмыс ……………………………………………………….. 19 

№6 практикалық жұмыс ……………………………………………………….. 23 

№7 практикалық жұмыс ……………………………………………………….. 29 

№8 практикалық жұмыс ……………………………………………………...... 35 

А қосымшасы ……………………………………….....……………………......  41 

Б қосымшасы …………………………………………...…………………….....  44 

Қолданған әдібиет тізімі …………………………………………………….....   47 

 



  

бас жоспар 2021 ж., поз.110 

 

 

 

 

 

 

Калкабекова Томирис Женисбекқызы 

 

 

 

AUTOCAD/ SOLIDWORKS БАҒДАРЛАМАЛАРЫНДА ЖОБАЛАУ 

 

6В07109 – Аспап жасау мамандығына машықтану жұмысына арналған  

әдістемелік нұсқаулықтар 

 

 

 

 

Редактор: Изтелеуова Ж.Н.  

Стандарттау жөніндегі маман: Данько Е.Т. 

 

 

 

Басуға_________ қол қойылды                    Пішімі 60х84  1/16 

Таралымы    75   дана                                    Баспаханалық қағаз №1  

Көлемі     3.1 баспа табақ                             Тапсырыс__  Бағасы 1500  тг. 

 

 

 

 

«Ғумарбек Даукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс 

университеті» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамының 

көшірмелі-көбейткіш бюросы 

Алматы қ., Байтұрсынұлы көшесі, 126 


