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1 Зертханалық жұмыс № 1. Solidworks caпр ортасында жұмыс істеу 

 

Жұмыстың мақсаты: SolidWorks-пен танысу, интерфейс жұмысын және 

оның ерекшеліктерін зерттеу. 

 

1.1 Жұмыстың орындалу тәртібі 

 

SolidWorks автоматтандырылған жобалау ортасы – бұл Windows-тың 

графикалық интерфейсін қолданатын үш өлшемді жобалау жүйесі болып 

табылады.  

SolidWorks жобалау ортасы модульдік принцип негізінде құрылған, ол 

инженерлік анализ, өндірісті технологиялық тұрғыдан дайындау сияқты 

жобалау процестерін автоматтандырудың интеграцияланған кешенін ыңғайлы 

құруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар SolidWorks бағдарламасы 

кәсіпорынның немесе пайдаланушының міндеттері мен қаржылық 

мүмкіндіктерін ескеріп, жұмысты оңтайландырады.   

SolidWorks жұмысы оның ішіндегі арнайы модульдің көмегімен іске 

асырылады. Модуль келесідей функциялармен толтырылған:  бөлшектердің үш 

өлшемді кеңістіктегі үлгісін жобалау, бөлшектердің екі өлшемді сызбаларын 

алу, әртүрлі стандарттарттарға негіздей отырып, бөлшектер дизайнының 

құжаттамасын әзірлеу, сонымен қатар бірқатар басқа да мәселелерді шешу. 

SolidWorks мүмкіндіктерін арттыру үшін оған қажет болған жағдайда 

қолданбалы мәселелерді шешуге арналған 300-ден астам басқа да модульдерді  

кіріктіруге болады. Олардың қатарында мына мүмкіндіктерді жатқызуға 

болады: жобаны басқару модулі, кинематикалық талдау модулі, құбырларды 

жобалау модулі, пресс-формдарды жобалау модулі, механикалық өңдеу модулі, 

электр кабельдерін монтаждау модульі, платалардың және фотореалистік 

кескіндердің үш өлшемді модельдерін жасау модульі, веб-беттер арқылы 

мәліметтер алмасу модульі, спецификацияларды автоматты түрде 

генерациялау модульі, өнімдердің беріктіктігін есептеу, 

аэрогидродинамикалық есептеулер модульі және т.б.  

Сонымен қатар, SolidWorks-те бөлшектердің дайын моделін қолданып, 

әртүрлі инженерлік есептеулер жүргізуге болады, мысалы:  

− бөлшектердің массасын есептеу, әртүрлі осьтерге қатысты инерция 

моменттерін анықтау және т.б.; 

− соңғы элементтер әдісімен бөлшектердің беріктіктігін анықтау; 

− бөлшектерді дайындау процесін анимациялау; 

− бөлшектердің кинематикасы мен динамикасын және т.б. зерттеу. 

SolidWorks-те қатты денені жасау алдымен қандай да бір әдісті 

пайдаланып, көлемді денені құрудан басталады. Сонымен қатар SolidWorks-те 

жобалау кезінде бөлшектің жекелеген элементтерін кез-келген уақытта 

өзгертуге мүмкіндік бар. Соның арқасында элементтердің орнын, ретін өзгерте 

отырып, сызбаны қалағанымызша одан әрі жетілдіруге болады. 
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SolidWorks әртүрлі бөлшектерді біріктіріп, жекелеген немесе тұтастай бір 

құрылым алуға мүмкіндік береді. Бөлшектерді қосу арқылы жаңа құрылым 

алуға да, сонымен қатар дайын құрылымды пайдаланып, оның элементтерін 

өзгертуге де болады. 

SolidWorks-те жобаланған қатты бөлшектің моделін пайдаланып, оның 

проекцияларын, қималары мен жекелеген элементтерінің бейнелерін, 

сызбаларын, өлшемдерін автоматты түрде алу мүмкіндігі бар. Сызбалар, 

модельдер мен элементтер бір-бірімен тығыз байланысты. Сондықтан сызбаға 

қандай да бір өзгерістер енгізетін болсақ, онда сызбада берілген өлшемдерге 

сәйкес барлық модельдер мен жекелеген элементтер автоматты түрде қайта 

жобаланады немесе керісінше. 

 

SolidWorks-ті іске қосу 

Windows операциондық жүйесінде SolidWorks-ті SolidWorks папкасынан 

 батырмасын басып, sldworks.exe файлын шақыру арқылы немесе 

SolidWorks-тің графикалық файлдарының біреуін басу арқылы іске қосамыз. 

Пайда болған бағдарламаның жұмыс терезесінде SolidWorks жұмыс 

файлын  батырмасы арқылы ашуға немесе  батырмасымен дайын 

SolidWorks жұмыс файлын пайдалануға болады. Жаңа файлды ашқанда файл 

түрін таңдауға мүмкіндік беретін диалогтық терезе ашылады:   – бөлшек,   

– құрылым,   – сызба.  

SolidWorks-те әрбір бөлшек, құрылым немесе сызба құжат деп 

қарастырылады. Құжаттарды сақтау кезінде файлдардың түріне байланысты 

төменде көрсетілген кеңейтімдер беріледі. 

 

Құжат түрі Файлдың кеңейтілімі 

Бөлшек .SLDPRT 

Құрылым .SLDASM 

Сызба .SLDDRW 

 

SolidWorks жұмыс терезесі 

SolidWorks жұмыс терезесі 1.1-суретте көрсетілген және негізгі мәзірді, 

құралдар тақтасын, күй жолағын және екі бөлікке бөлінген (графикалық және 

ақпараттық басқару тақтасы) құжат терезесін қамтитын SolidWorks қабығынан 

тұрады. Экранда бір уақытта бірнеше құжат терезелері ашылуы мүмкін. 

Олардың орналасуы мен өлшемдері құжат жақтауының жоғарғы оң жақ 

бұрышында орналасқан негізгі мәзір мен  батырмалардың  «Терезе» 

(Window) бөлімі арқылы реттеледі. 

Егер бірнеше SolidWorks құжаттары ашық болса, олардың арасында ауысу 

үшін Ctrl+Tab пернелер комбинациясын пайдалануға болады. Бағдарламаның 

негізгі мәзірі барлық қол жетімді командаларға қол жеткізуді қамтамасыз етеді.  
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Тінтуірдің оң жақ батырмасын басқан кезде пайда болатын мәтінмәндік 

мәзір арқылы әртүрлі құралдар мен командаларға жылдам қол жеткізуге 

болады.  

 

 
 

1.1 сурет - SolidWorks жұмыс терезесі 

 

Көптеген жиі қолданылатын пәрмендерді құралдар тақтасында орналасқан 

батырмалардың көмегімен де орындауға болады. Оларды бұрыннан бар 

панельдердің кез келген батырмасына апарып экраннан шақыруға немесе алып 

тастауға болады. 

Құралдар батырмасының қатары панельде көрсетілмеген. Оларды 

панельдер тізімі арқылы шақырылатын «Реттеу (Настройка)» диалогтық 

терезесінің көмегімен көрінетіндей етуге болады (немесе керісінше жасыруға 

болады). Экранның төменгі жағында орналасқан күй жолағы мазмұны 

ағымдағы режимге байланысты өзгеретін анықтамалық ақпаратты шығарады. 

Ақпараттық-басқару тақтасы (1.2 сурет) жұмыс тақтасының сол жағында 

орналасқан және бірнеше терезелерден тұрады: құрылыс терезесі (ағашы) – 

Feature Manager, қасиеттер терезесі – Property manager, конфигурация терезесі 

– Configuration Manager. 

Feature Manager терезесінде объектінің жасалу реті көрсетіледі. 

Жобаланып отырған модельге қандай да бір элемент қосылса, бұл 

элементтің атауы бірден Feature Manager терезесіне шығады. Күрделі 

модельдерді жасау кезінде элементтер тізімі өте үлкен болуы мүмкін. Мұндай 

жағдайда элементтерді іздеу кезінде адасып қалмас үшін Feature Manager 

терезесінде пайда болған элементтердің атын әр кезде өзгертіп отыру 

ұсынылады. Мұны істеу үшін мәтінмәндік мәзірді пайдаланып немесе элемент 
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атауына тышқанды апарып, тышқанның сол жақ батырмасын екі рет баяу басу 

арқылы жүзеге асыруға болады. Элементтердің атауын олардың орындайтын 

қызметінің сипатына қарай қою керек.  

 

 
 

1.2 сурет - Ақпараттық-басқару тақтасы 

 

Feature Manager құрылыс ағашы мен графикалық тақта терезесі 

динамикалық түрде байланысқан, яғни элементтерді, эскиздерді, сызба 

түрлерін таңдауды тек сурет аймағында ғана емес, сонымен қатар Feature 

Manager ағашында да жасауға болады.  

Feature Manager терезесінде келесі шартты белгілер қолданылады: 

- элемент атауының оң жағындағы белгісі байланысқан 

элементтердің (мысалы, эскиздің) бар-жоқтығын көрсетеді. Элементті жауып, 

оның мазмұнын көру үшін белгіні басу жеткілікті. Белгіні басқаннан кейін, 

оның орнына  белгісі пайда болады. Құрылыс ағашының бастапқы бетіне 

қайтып келуі үшін осы белгінің үстінен басу қажет. 

Ескерту! Эскиз атауының үстінен екі рет басу эскиздің барлық 

өлшемдерін көруге мүмкіндік береді. Конструктордың өзі енгізген эскиз 

өлшемдері қара түспен белгіленсе, ал бағдарлама жасаған эскиз өлшемдері көк 

түспен белгіленеді. 

- эскиз атауының сол жағындағы «+» белгі оның шамадан тыс 

анықталғандығын, яғни артық өлшемдер немесе байланыстардың бар екендігін 

көрсетеді. 

- эскиз атауының сол жағындағы «–» белгі оның анықталмағандығын, 

яғни өлшемдердің немесе қатынастардың байланыстардың жоқтығын 

көрсетеді. 
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- эскиз атауының сол жағындағы «?» белгі оның анықтала 

алмайтындығын көрсетеді. 

Feature Manager терезесінің жоғарғы бөлігінде тұрған құрылымның 

немесе бөлшектің сол жағындағы  белгісі қателіктердің бар екендігін 

көрсетеді.  

 белгісі сол қателікті тудырған элементті көрсетеді. 

- элемент атауының сол жағындағы  белгісі стандартты панель  

құралдарымен жүзеге асырылатын модельді қайта жасау (қайта құру) 

қажеттілігін көрсетеді. 

Feature Manager келесідей функцияларды да атқара алады: 

- модельді жарықтандыратын жарықтың түрі мен жарықтылығын реттеу 

(Жарықтандыру папакасы); 

- бөлшек материалын таңдау; 

- стандартты жазықтықтардың кез келгенін таңдау, көрсету немесе 

жасыру; 

- координата басын көрсету немесе жасыру; 

- модельді қайтару жолағы арқылы алдыңғы модельдердің кез келгеніне 

қайта бару. Мұны істеу үшін қайтару жолағын (енді сары сызық) құрылыс 

ағашымен жылжыту жеткілікті (1.2 сурет). Алдыңғы модельдерді қайтару 

кезінде, жаңа элементтерді қосуға немесе бар элементтерді өңдеуге болады. 

Модельді құру ретін талдау керек болған жағдайда, қателерді жою немесе жаңа 

элементтерді енгізу үшін қайтару жолағын қолданады. 

SolidWorks-те командалар орындалған кезде экранда пайда болатын және 

графикалық тақтаны толтыратын жекелеген диалогтық терезелердің орнына 

Property Manager деп аталатын қасиеттер терезесі қолданылады. Бұл терезе 

анықтамалық-ақпараттық тақтаға шығады және ол шақырылған 

командалардың диалогтық терезелерін көрсетеді. Сызбаны және үшөлшемді 

пішін жасау барысында  Property Manager көмегімен таңдалған элементтің 

қасиеттерін беруге (кеңістіктегі орны, өлшемдері, басқа элементтермен 

байланысы, айналу бұрышы және т.б.), сонымен қатар сызбаларды түзетуге 

болады. 

SolidWorks-те жұмыс жасаудың реті 

SolidWorks-те жұмыс жеке бөлшектердің үш өлшемді модельдерін 

жасаудан басталады. Содан кейін алынған бөлшектер тұтас бір құрылымға 

біріктіріледі. Жеке бөлшектер үшін де, құрылымдар үшін де сызбалар 

автоматты түрде жасалады. SolidWorks ЕСКД стандарттарының талаптарына 

сәйкес сызбаларды жобалауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ SolidWorks-те 

сызбаларды .DWG кеңейтілімге аудару мүмкіндігі қарастырылған. Бұл оларды 

AutoCAD көмегімен әрі қарай жетілдіруге мүмкіндік береді.  

Бөлшек моделін жасау 

Бөлшектердің моделін жасау процесі 6 іс-әрекеттен тұрады. Бөлшектердің 

жақсартылған моделі алынғанша бұл әрекеттер бірнеше рет қайталанады: 

1) Эскиз жасау үшін жұмыс жазықтығын таңдау. 

2)  батырмасын пайдаланып, жұмыс жазықтықтығын экранда бұру. 
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3)  батырмасын пайдаланып, эскиз режиміне көшу. 

4) Эскизді панель құралдарын пайдаланып, жұмыс жазықтығында сызу. 

5) және батырмаларының көмегімен эскиздің өлшемдерін немесе 

шекараларын беру. 

6) «Элементтер» панельіндегі құралдардың көмегімен үшөлшемді 

элемент құру. 

 

Объектінің жұмыс жазықтығын таңдау 

Жаңа бөлшекті немесе тұтас құрылымды жасау барысы ең алдымен эскиз 

орналасатын жазықтықты таңдаудан басталады. SolidWorks-те координата 

басы ортақ нүктеде қиылысатын үш стандартты жазықтық қарастырылған (1.3 

сурет). 

Бірінші таңдалған жазықтық (жұмыс жазықтығы), бөлшектің кеңістіктегі 

бағытын анықтайды. 

 

 
 

1.3 сурет - SolidWorks-тегі стандартты жазықтықтар 

 

Бөлшектің кез келген уақытта кеңістіктегі бағытын өзгертуге болады. Ол 

үшін келесі әрекеттерді орындау қажет: 

1) Модельді қажетті позицияға бұру. 

2) Негізгі мәзірден «Вид (көрініс) → Изменить (өзгерту) → Ориентация 

вида (бағдарлау)» жолын таңдау немесе оны «Вид» панеліндегі  

батырмасын басу арқылы жүзеге асыруға да болады. 

3) Пайда болған «Ориентация» (бағдарлау) диалогтық терезесінде 

ағымдағы көріністің атауын таңдау. 

4) Содан кейін  батырмасы басылады. Сол кезде  барлық стандартты 

көріністер таңдалған көрініске қатысты жаңартылады. 

Модельмен жұмыс істеу кезінде стандартты жазықтықтардан басқа да 

жазықтықтарды таңдауға болады. Ол үшін «Анықтамалық геометрия» 

панельінде орналасқан батырмасын басу арқылы қоржында бар 
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жазықтықтарды пайдаланып, жаңа жазықтықтарды жасау мүмкіндігі 

қарастырылған.  

 

Эскиз режиміне өту 

Жұмыс жазықтығын таңдағаннан кейін  батырмасы көмегімен 

объектінің контурын сызатын екі өлшемді эскиз режиміне өте аламыз.  

Эскиз режиміне қосылу мына белгілермен анқыталады: 

Графикалық тақтаның жоғарғы бөлігінде, оң жақ бұрышында  белгісі 

пайда болады. 

Feature Manager ағашында  түріндегі жаңа объект пайда 

болады. 

«Эскиз құралдары» деп аталатын панель іске қосылады. 

Графикалық тақтада  «Эскиздің бастапқы нүктесі»  көрсетіледі.  – 

координаталары X = 0, Y = 0, Z = 0 болатын нүкте. 

Ескерту! Күй жолағында курсордың координатасы бастапқы нүктеден 

бастап есептеледі. Эскизді жасау кезінде оны осы нүктеге орналастыру 

ұсынылады. 

 

Эскиз әзірлеу 

SolidWorks-те жасалған бөлшектің алғашқы үш өлшемді элементі «негізгі 

элемент» (Base) болып есептеледі. Сонымен қатар ол жаңа элементтерді қосуға 

болатын (ойықтар, кесіктер, бұрулар, фаскілер, қабырғалар және т.б.) алғашқы 

дайындама ретінде де қарастырылады. Жаңа элементтерді сынамаға енгізіп 

қана қоймай, сонымен қатар сынамадан алып тастау мүмкіндігі де 

қарастырылған. 

Негізгі элементті құрудың бастапқы кезеңінде оның эскизі, яғни екі 

өлшемді бейнесі (қимасы) жасалады. Кейін осы екі өлшемді эскизден көлем 

алынады.    

Эскизді жасау үшін «Эскиз құралдары» панеліндегі батырмалар 

пайдаланылады. 

Бірден күрделі эскиз жасаудың қажеті жоқ, себебі күрделі эскизді түзету 

қиын. Көлемді кескінмен жұмыс істегенде қосымша элементтерді қосу немесе 

алып тастау ұтымды шешім болып табылады. 

SolidWorks орындайтын эскиздерге қойылатын талаптар 1.1-кестеде 

келтірілген. Эскизді жасау кезеңінің келесі сатысы – эскиздің өлшемдерін беру 

және шектеулерді белгілеу. Эскиздің өлшемдерін беру үшін «Эскиз» (Sketch) 

панеліндегі батырмасын басу қажет. 

Эскизді салу элементтердің орналасуы мен пішінінің шектеулерін қолдану 

арқылы жеңілдетіледі және жеделдетіледі. «Байланыстар және көріністер» 

(Sketch Relations) панеліндегі  батырмасын басқанда «геометриялық 

шектеулерді қосу» деп аталатын диалогтық терезе ашылады.  

SolidWorks-те эскизді жасағанда алдымен өлшемдері мен шектеулерін 

белгілеу міндетті емес. Эскизді өлшемдерісіз де жасауға болады. Алайда, бұл 
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жағдайда жобалаудың кейінгі кезеңдерінде бірқатар қателіктер пайда болуы 

мүмкін. Сондықтан да алдын ала эскиздің өлшемдерін анықтап алу бұл 

пайдалы. Өлшемдер мен шектеулер бір-бірін қайталамауы керек екенін ескеру 

қажет. Бұл тағы да бірқатар қателіктердің туындауына әкеледі. Алдын ала 

берілген шектеулерді қайта белгілеу үшін  батырмасын басу қажет. 

 

1.1 кесте - Эскиздерге қойылатын талаптар 

Эскиздің контуры жабық болуы 

керек 

 
Қабаттасатын элементтер болмауы 

керек (яғни басқалардың үстіне 

сызылған) 

 

 
Эскиздің контуры өздігінен 

қиылыспау керек 

 

 
 

Мұқият анықталған және жасалған эскиз қателіктердің пайда болуын 

болдырмайды, әсіресе бұл жағдай алдағы уақытта модельге елеулі өзгерістер 

енгізу қажет болған жағдайда өте маңызды.  

Эскиздің анықталғандық дәрежесін көрсету үшін SolidWorks-те 1.2- 

кестеде көрсетілгендей түстермен кодтау (жасыру) белгіленген.   
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1.2 кесте - Түстермен кодтау (жасыру) 

Эскиз түсі Шамасы 

қара Толық анықталған объект 

қызыл Қайта анықталған объект (қателік): 

қайталанатын өлшемдер немесе 

байланыстардың болуы 

көк Анықталмаған объект: эскизде 

кейбір өлшемдер және/немесе 

байланыстар жоқ 

қызғылт Шешім жоқ (элементті жасау мүмкін 

емес) 

сары Қате шешім: жарамсыз геометрия, 

(мысалы, нөлдік сызық ұзындығы, 

нөлдік радиус доғасы немесе 

өздігінен қиылысатын сплайн) 

 

Ескерту! Стандартты эскиз түстерін қайта конфигурациялау 

ұсынылмайды. 

 

SolidWorks бағдарламасында курсордың объектілік сілтемесі «Құралдар» 

мәзірінің «параметрлер» пәрмені немесе «стандартты» панеліндегі 

батырмасы арқылы шақырылатын «Пайдаланушыны орнату» диалогтық 

терезесінің «Эскиз – байланыстар/сілтемелер» бөлімінде конфигурацияланады. 

Эскизді сызу процесінде сілтеме автоматты түрде жүзеге асырылады, 

курсордың жанында пайда болатын сілтеме туралы кеңес пайда болады (1.3 

кесте).  

 

 

1.3 кесте - Байланыстар мен сілтемелердің түрлері 

Көлденең 

 

Тік 

 
Сәйкестік 

 

Ортаңғы нүкте 
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Перпендикулярлық 

 

Жанама 

 
 

 

Әртүрлі эскиз немесе өлшем енгізу құралдарын таңдағанда, сәйкесінше 

курсордың жанында тиісті белгі пайда болады. Сурет салу кезінде SolidWorks 

бағдарламасы орындалатын әрекеттердің барлығын бақылап отырады және 

тиімдірек жұмыс істеуге мүмкіндік беретін қалыптастыру сызықтарын 

көрсетеді. Мысалы, үзік сызықтар курсорды оған дейін сызылған сызықтармен 

немесе нүктелермен туралайды. Кез келген сызықтың соңғы нүктесі басқа 

сызылған нүктемен тураланған кезде, бұл туралау үзік қалыптастыру 

сызығымен көрсетіледі (1.4 сурет). Бұл бір-біріне қатысты сызықтардың соңғы 

нүктелерін бір-бірімен туралауға мүміндік береді, осылайша тор көздерін 

қолданбай-ақ сурет салуға болады. 

 

 
1.4 сурет -  Түзетуді көрсету 

 

Үш өлшемді элемент құру  

Эскизді салып болғаннан кейін көлемді модель жасау сатысы басталады: 

бірінші кезекте сынама дайындалады, сосын оны тесіп (Boss), кеседі (Cut). 

Модель көлемімен жұмыс істеу үшін «элементтер» панелінде орналасқан 

құралдар (Features) пайдаланылады.  

Эскизден көлемді модель алудың төрт түрлі жолы бар: элементтердің 

үстінен тарту (Extrude) – , осьтік сызықтың айналасында айналдыру 

(Revolve) – , дайын эскизді кез келген қисық траектория бойымен қозғалту 

(Sweep) – , кеңістікте орналасқан әртүрлі пішіндердің қималары арасында 

ауысу (Loft) – . 
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Әрі қарай жұмыс жасау барысында дайын сынамаға жаңа материал қосуға 

болады, әртүрлі тетіктер, фаскілер енгізуге, немесе сынаманы кесуге, ойықтар 

салуға және т.б. болады. Сондай-ақ, бұл бағдарламада модельге әртүрлі 

жобалық-техникалық есептеулер жүргізу мүмкіндігі қарастырылған. 

Әдетте, эскиздің үстінен тартып көлемді модель алу жұмыс жазықтығынан 

тек бір бағытта ғана іске асырылады. Бағытты өзгерту қажет болғанда, 

«бағытты ауыстыру» батырмасын басу қажет. Эскиздің үстінен тартып көлем 

алудың да бірнеше жолдары бар – ол шекаралық шарттарды таңдау: 

 

Шыңына дейін. 

1.5-суретте көрсетілгендей «Шыңына дейін» шекаралық шарт 

тартқыштың (Extrude) тереңдігін берілген шыңнан тартқыштың бағытына 

жүргізілген перпендикулярмен шектейді. 
 

 
 

1.5 сурет -  «Шыңына дейін» шекаралық шарты 
 

 

Бетіне дейін. 

1.6-суретте көосетілгендей «бетіне дейін» шекаралық шарты «шыңына 

дейін» шарты сияқты жұмыс істейді, алайда тартқыштың ұшы таңдалған бетке 

жақын орналасады. Сол сияқты «беттен қашықтықта» шекаралық шарты да дәл 

осылай жұмыс істейді. Осы шарт көмегімен тартқышты берілген беттен 

көрсетілген қашықтыққа дейінгі аралықта тоқтатуға болады. Бұл жағдайда 

тартқыштың ұшы таңдалған бетке параллель жылжиды. 
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1.6 сурет - «Бетіне дейін» шекаралық шарты 

 

 

 

Барлығы арқылы. 

«Барлығы арқылы» шекаралық шарт 1.7- суретте көрсетілгендей элементті 

эскиз жазықтығынан геометрия арқылы тартады. Тартқыштың ұшы модельдің 

шеткі нүктесінен тартқыштың бағытына түсірілген перпендикуляр бойымен 

қиылады. 

 
 

1.7 сурет - «Барлығы арқылы» шекаралық шарты 

 

 

Ортаңғы бетінен. 

1.8-суретте көрсетілгендей «Ортаңғы бетінен» шекаралық шартында 

тартқыш эскиз жазықтығынан екі бағытта бірдей қашықтыққа тартылады. «А» 

қашықтықтары бір-біріне тең және «тереңдік» параметрі болып табылады. 
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1.8 сурет - «Ортаңғы бет» шекаралық шарты 

 

Көлбеулік. 

1.9-суретте көрсетілгендей көлбеулік тартқыштың бағыты мен бүйір беті 

арасындағы градуспен беріледі. Ішке қарай иілген кезде эскиздің басы оның 

негізінен кіші, ал сыртқа қарай иілген кезде керісінше үлкен болады. «А» 

көлбеулік бұрышты білдіреді. 

 

 
 

1.9 сурет - Көлбеулік 

 

 

Жұқа қабырғалы элемент. 

Жұқа қабырғалы элемент (1.10 сурет) екі жағынан да ұштары ашық жұқа 

қабырғадан тұратын тартқыш жасайды. «Қалыңдық» параметрі қабырғаның 

қалыңдығын анықтайды. «Түрі» параметрі элементтің қабырғалары қандай 

түрде болатынын анықтайды.  
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1.10 сурет  - Жұқа қабырғалы элемент 

 

 

Тығын. 

«Тығын» жұқа қабырғалы элементтің ұштарын жабуға мүмкіндік береді. 

«Тығынның қалыңдығы» параметрі тығын ретінде қолданылатын жұқа 

материалдың қалыңдығын анықтайды. 1.11-суретте тығынмен жабылған 

цилиндрдің қимасы көрсетілген. 

 

 
 

1.11 сурет - Тығынмен жабылған цилиндрдің қимасы 

 

 

Келесіге дейін. 

Бұл шекаралық шарт қиылған бағытқа сәйкес бірінші кездескен бетке 

дейін қию амалын орындайды. 1.12-суретте П-тәрізді модель көрсетілген, оның 

«аяқтарының» біріне «келесіге дейін» қию амалы қолданылған. Соның 

нәтижесінде модельдің тек бір «аяғында» тікбұрышты саңылау пайда болды. 
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1.12 сурет - Келесіге дейін қию амалы 

 

 

Қиманың жақтарын ауыстырып орналастыру.  

Әдеттеі қию амалы эскиздің ішінде орындалады. Ал бұл әрекет эскиздің 

сыртынан материалды кесіп алып тастау қажет болған жағдайда қолданылады. 

1.13 а - суретте қиманың суреті көрсетілген, ал 1.13 ә - суретте «Қиманың 

жақтарын ауыстырып орналастыру» амалын қолданып жасалған бейнесі 

көрсетілген. 

 

 
 

1.13 сурет - Қиманың жақтарын ауыстырып орналастыру амалын қолдану 

 

Модельді қайта түзету 

SolidWorks-те модель жасау кезеңінің кез келген сатысында эскизді немесе 

тартқыштың элементтерін өзгертуге болады. Жаңа түзетулер енгізу үшін бұрын 

жасалған эскизге оралу үшін құрылыс ағашындағы тиісті бөлімді көрсетіп, 

компьютердің көмегімен мәтінмәндік мәзірді шақырып, ондағы «эскизді қайта 

түзету» бөлімін таңдау арқылы қол жеткізуге болады. Эскизге түзетулер 

енгізгеннен кейін модель режиміне қайта оралу үшін стандартты құралдар 

тақтасының «қайта салу» батырмасын пайдалануға болады. Мәтінмәндік 

мәзірдегі шекаралық шарттарды өзгерту үшін «анықтаманы өңдеу» тармағын 

таңдау керек. 
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Құрылымды құрастыру 

Бөлшектердің көлемді макеттерін жасағаннан кейін оларды құрылымға 

біріктіру процесі басталады. Ол үшін құрылым файлын ашу керек және сол 

файлға жасалған бөлшектерді жылжытып, апарып орналастыру қажет. Оларды 

қажетті позицияларға орнату үшін әр бөлшекке бірқатар жұптар орнатылады. 

Сонымен қатар, құрылым құрудың кез келген сатысында бөлшектердің 

орналасуы мен пішінін өзгертіп, реттеуге болады. Бөлшектер мен жинақтар 

арасындағы байланыс барлық енгізілген өзгерістерді сақтауға мүмкіндік 

береді. 

 

Жұмыс және жобалық сызбаларды өңдеу 

SolidWorks-те жасалған бөлшектер мен құрылымдардың модельдері 

негізінде жобалқы сызбалар автоматты түрде алынады. Бұл жағдайда 

сызбаларды дербес редакциялауға, өзгерістер енгізуге (жазу, сызу, кесіп алу 

және т.б.) болмайды. Негізгі жазулардың, форматтардың және 

сипаттамалардың әртүрлі түрлерін көрсететін көптеген шаблондар бар. 

 

1.2 Тапсырма 

 

1. Жұмыстың теориялық бөлімін оқу. 

2. Бақылау сұрақтарына жауап беру. 

3. Жеке тапсырманы орындап, оны Lab01 атауымен жеке папкада сақтау.  

 

2 Зертханалық жұмыс №2. Solidworks-те қатты дененің қалыптасуы 

 

Жұмыстың мақсаты: корпусты модельдеу мысалында сорғыш 

операцияларын қолдана отырып, көлемді модель жасау әдістерімен танысу  (2.1 

сурет). 

 

 
 

2.1 сурет -  Корпус 
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2.1 Жұмыстың орындалу тәртібі 

 

Базалық элемент – негізді құру  (батырмалары) 

 

Жаңа бөлікті ашыңыз. 

Feature Manager жобалау ағашында профиль жазықтығын таңдаңыз («оң 

жақтағы» жазықтық).  

«Стандартты көріністер» панелінің  батырмасын  пайдаланып, 

таңдалған жазықтықты экранға қарай кеңейтіңіз. 

«Эскиз» панелінің  батырмасын басу арқылы эскиз режиміне өтіңіз. 

«Эскиз құралдары» панелінің  құралын пайдаланып, координаттардың 

басталу нүктесінен ерікті өлшемнің шеңберін сызыңыз. 

 

Ескерту! SolidWorks-те жұмыс істеген кезде эскизді координаттардың 

басына – Feature Manager дизайн ағашында көрсетілген үш стандартты 

жазықтықтың қиылысу нүктесіне байланыстыру ұсынылады. 

Эскиз панелінің   құралын іске қосып, жасалған шеңбердің контурын 

таңдап,  эскиз өрісіне  өлшемді орналастыру орнын көрсетіңіз (2.2 сурет) 

 

2.2 сурет - Диалогтық  терезе 

 

Ескерту. Өлшем құралы әмбебап болып табылады. Бағдарлама 

таңдалған эскиз элементтеріне байланысты өлшем түрін автоматты түрде 

анықтайды. 

 

Өлшемін екі рет басу арқылы өлшем мәнін реттеу үшін диалогтық терезені 

шақырыңыз. 

 

Ескерту. Бағдарламаның ғаламдық параметрлеріне байланысты, өлшем 

жасалғаннан кейін оны түзетуге арналған диалогтық терезе автоматты 

түрде пайда болуы мүмкін. 

 

18 мм мәнін енгізіңіз. 

Алынған эскиз келесідей болуы керек (2.3 сурет). 
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«Элементтер» тақтасының құралын пайдаланып, негіз құруды 

бастаңыз.  

                                                                                                      

 

2.3 сурет -  Негіздің эскизі 

 

Ескерту. Эскизді созу - алынған көлемді материалмен толтыра отырып, 

оның контурын Z осі бағытында тарту арқылы жазықтықтан көлемді 

фигура жасау ретінде ұсынылуы мүмкін. Сонымен, шеңберді созу арқылы 

цилиндр,тіктөртбұрыштан-параллелепипед және т. б. 

 

Пайда болған сипаттар менеджері диалогтық терезесінде 

(PropertyManager) шекаралық шарттарды орнатыңыз: 

- созу мөлшері 37 мм; 

- созудың шарты - берілген қашықтыққа. 

- батырмасын басу арқылы негіз жасау процесін аяқтаңыз. 

 

Орындалған әрекеттердің нәтижесінде диаметрі 18 мм және ұзындығы 37 

мм цилиндр болуы керек (2.4 сурет). 

 

 
2.4 сурет - Цилиндр 

 

Ішкі саңылау құру 
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(  батырмалары) 

 

1. «Эскиз» тақтасында орналасқан таңдау құралын іске қосыңыз. 

2. А жазықтығын таңдаңыз 

3. «Стандартты көріністер» панелінің  батырмасын пайдаланып, 

таңдалған жазықтықты экранға қарай кеңейтіңіз. 

4. «Эскиз» панелінің батырмасын басу арқылы эскиз режиміне өтіңіз 

5. «Эскиз құралдары» панелінің  құралын пайдаланып, 

координаттардың басталу нүктесінен еркін өлшемді шеңбер сызыңыз. 

6. «Эскиз 1» панелінің құралын іске қосу арқылы, жаңадан құрылған 

шеңбердің контурын таңдап, эскиз өрісіне өлшемді орналастыру орнын 

көрсетіңіз. 

7. 15 мм мәнін енгізіңіз (2.5 сурет).     

 

 

2.5 сурет - Өңделетін эскиз 

 

8. Элементтер тақтасының құралын пайдаланып, кесінді жасауды 

бастаңыз. 

 

Ескерту. Кесінді - бұл созуға кері операция. Егер созу кезінде 

материалмен толтырылған көлем эскизді тарту арқылы жасалса, онда 

кесінді жасау кезінде материал қазірдің өзінде жасалған модельден алынады. 

Кесулер әртүрлі пішіндегі саңылауларды жасау үшін де, ойықтарды, 

кесінділерді және т. б. жасау үшін де қолданылады. 

 

9.  Шекаралық шарттарды орнатыңыз: 

- кесу мөлшері 30 мм; 

- кесу шарты-белгіленген қашықтыққа. 

 

Ескерту 1. Кесу немесе созу бағытын қадағалап отыру үшін көлемді құру 

операцияларында «Стандартты түрлер» панелінің «Изометрия» құралын 

пайдалану ұсынылады.  
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Ескерту 2. Кесу бағытын сызба өрісіндегі бағыт маркеріндегі ЛК 

батырмасын басу арқылы немесе диалогтық терезеде "бағыттың реверсі" 

опциясына жалауша қою арқылы өзгертуге болады. 

 

10. Құрылыс ағашында жасалған элементтің атын өзгертіңіз. "Соқыр 

саңылау" атауын беріңіз (2.6 сурет). 

 

 
 

2.6 сурет - «Соқыр саңылау» элементі 

 

Өтпелі саңылауды құру 

 

(  батырмалары) 

 

1. «Эскиз» тақтасында орналасқан таңдау құралын іске қосыңыз. 

2. Б жазықтығын таңдаңыз 

3. «Стандартты көріністер» панелінің  батырмасын пайдаланып, 

таңдалған жазықтықты экранға қарай кеңейтіңіз. 

4. «Эскиз» панелінің батырмасын басу арқылы эскиз режиміне өтіңіз 

5. «Эскиз құралдары» панелінің  құралын пайдаланып, 

координаттардың басталу нүктесінен еркін өлшемді шеңбер сызыңыз. 

6. 12 мм диаметр мәнін енгізіңіз ( батырмасы) (2.7 сурет) 

 

 

2.7 сурет - Өңделетін эскиз 
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7.  «Элементтер» тақтасының  құралын пайдаланып, келесі шекаралық 

шартпен кесінді жасаңыз: кесу шарты-барлығы арқылы. 

8. Құрылыс ағашында жасалған элементтің атын өзгертіңіз. «Өтпелі 

саңылау» атауын беріңіз (2.8 сурет). 

 

 
 

2.8 сурет - Өтпелі саңылау 

 

 

Қосымша жазықтықпен сыртқы шығыңқы жерді жасау 

 

(  батырмалары)  

 

1. «Көмекші геометрия» панелінің құралын шақырыңыз немесе 

«Кірістіру → Анықтамалық геометрия → Жазықтық» мәзір командаларын 

тізбекті түрде орындаңыз (2.9 сурет). 

2. «Ығысу қашықтығы» опциясын таңдап, 2 мм жазықтыққа дейінгі 

қашықтықты енгізіңіз. 

3. «Ығысу қашықтығы» опциясын таңдап, 2 мм жазықтыққа дейінгі 

қашықтықты енгізіңіз. 

4. В бөлшегінің кесігін таңдаңыз (оның атауы диалогтық терезенің 

қызыл өрісінде көрсетіледі). 

5. Қажет болса, жалаушаны кері бағытта орнатыңыз. 

6. Жасалған жазықтық құрылыс ағашында көрсетіледі. «Көмекші 

жазықтық» атауын беру арқылы оның атын өзгертіңіз 

7. «Стандартты көріністер» панелінің  батырмасын пайдаланып, 

таңдалған жазықтықты экранға қарай кеңейтіңіз. 

8. «Эскиз» панелінің батырмасын басу арқылы эскиз режиміне 

өтіңіз 

9. «Эскиз құралдары» панелінің  құралын пайдаланып, 

координаттардың басталу нүктесінен еркін өлшемді шеңбер сызыңыз. 

10. 20 мм диаметр мәнін шақырыңыз (2.10 сурет). 

11. Бөлшектің ішкі бөлігін материалмен толтырудың қажеті жоқ 

болғандықтан, созылған контур сақина түрінде болуы керек, оның ішкі 

контуры бұрыннан бар бөліктің сыртқы бетін қайталайды. 
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12. Бар бөліктің D жиегін таңдаңыз және «Эскиз құралдары» панелінен 

«Ұқсастықты түрлендіру»  құралын іске қосу арқылы эскиз жазықтығында 

көрсетілген беттің басып  

13. шығаруына сәйкес контур жасаңыз.        2.9 сурет -  Диалогтық терезе 

14. «Элементтер» тақтасының  құралын пайдаланып,  келесі 

шекаралық шарттармен созынды жасаңыз:   

 

            

2.10 сурет - Өңделетін эскиз 
 

 

* кесу шарты - бетінен қашықтықта;  

* қашықтық - 9 мм; 

* беті - бөліктің артқы Г кесігін таңдаңыз. 

 

15. Нәтижесінде келесі бөлік пайда болады (2.11 сурет). 

 

 
 

2.11 сурет - «Сыртқы созу» элементі 

 

16.  Құрылыс ағашында жасалған элементтің атын өзгертіңіз. «Сыртқы созу» 

атауын беріңіз 

 

Қиықжиектер (фаскалар) құру ( батырмасы) 

 

1. «Элементтер» панелінің  фаска құралын таңдаңыз. 

2. Пайда болған терезеде фаска мәнін орнатыңыз 1 мм және бұрыш 450 

3. E және K жиектерін таңдаңыз, оның орнына сіз фаскаларды 

толтыруыңыз керек 
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Ескерту. Таңдалған жиектер таңдау терезесінде көрсетіледі. Қажет 

болса, олардың кез келгенін таңдауды оны таңдау терезесінен алып тастау 

немесе оны мәліметтер өрісіне тағы бір рет басу арқылы жоюға болады.       

 

4.  батырмасын басыңыз 

5. Алынған бөлік 2.12-суреттегідей болуы керек.         

 

 
 

       2.12 сурет - Бөлшектің эскизі 

 

6. Құрылыс ағашында жасалған элементтің атын өзгертіңіз. «Сыртқы 

фаскалар» атауын беріңіз. 

 

Дөңес құру (  батырмалары) 

 

1. таңдау құралын іске қосыңыз 

2. Л жазықтығын таңдаңыз 

3. «Стандартты көріністер» панелінің  батырмасын пайдаланып, 

таңдалған жазықтықты экранға қарай кеңейтіңіз. 

4. «Эскиз» панелінің батырмасын басу арқылы эскиз режиміне өтіңіз 

5. M және H жиектерін бір-бірден көрсетіңіз және оларды шеңберге 

түрлендіру үшін «Эскиз құралдары» панелінің  «Ұқсастықты түрлендіру» 

құралын пайдаланыңыз (2.13 сурет). 

6. «Эскиз құралдары» панелінің  «Осьтік сызық» құралын пайдаланып, 

бастапқы нүктеден еркін ұзындық осін сызыңыз. 

7. құралды іске қосыңыз және жаңадан жасалған осьті таңдаңыз.   

 

 

 

 

2.13 сурет -  Өңделетін эскиз 
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8. «Эскиз құралдары» панелінің динамикалық айналыық кескін 

құралын қосыңыз. 

9. «Эскиз құралдары» панелінің «Сызық» құралын пайдаланып, М және 

Н шеңберлері арасында ерікті тік сызық сызыңыз. 

 

Ескерту. Айналық кескін режимі қосылғандықтан, оське қатысты 

симметриялы екінші сызық автоматты түрде жасалады. 

 

10.   түймесін басу арқылы айналық кесін режимін өшіріңіз. 

11.  Сызықтар арасындағы өлшемді 6 мм етіп орнатыңыз. 

12.  «Эскиз құралдары» панелінің  құралын пайдаланып, эскиздің 

қосымша бөліктерін алып тастаңыз. 

13. «Элементтер» панелінің құралын пайдаланып, 16 мм 

қашықтықта созуды жасаңыз (2.14 сурет). 

 
 

2.14 сурет -  «Дөңес» элементі 

 

14.  Жасалған элементтің атын өзгерту, «Дөңес» атауын беру. 

 

Дөңгелектеуді құру ( батырмасы) 

 

1. «Элементтер» панелінің  дөңгелектеу құралын таңдаңыз. 

2. Пайда болған терезеде радиустың мәнін 1 мм етіп орнатыңыз. 

3. H, O және П жиектерін таңдаңыз, олардың орнына дөңгелектеуді 

орындау керек (2.15 сурет). 

 

 
 

2.15 сурет -  «Дөңгелектеу» элементі 

 



 

27 
 

Ескерту. Бөлшекті кеңістікте бұру үшін тінтуірдің дөңгелегін 

(айналдыру) басып ұстап тұру немесе «Көрініс» панелінің құралын 

пайдалану жеткілікті. 

 

4.  батырмасын басыңыз. 

 

Бұрандама үшін саңылау құру 

 

(  батырмалары) 

 

1. Дизайн ағашында көлденең жазықтықты таңдаңыз ("жоғарыдан" 

жазықтық). 

2. Таңдалған жазықтықты экранға кеңейту(  батырмасы) 

3. Эскиз режиміне өтіңіз ( батырмасы) 

4. Кездейсоқ орналасқан саңылауды сызыңыз ( батырмасы) 

5. «Эскиздің өзара байланысы» панелінің құралын пайдаланып, қарым-

қатынас тапсырмасы терезесін  (геометриялық шектеулер) шақырыңыз. 

6. Шеңбердің ортасын және координаттардың басталуын таңдаңыз (2.16 

сурет). 

 

                            2.16 сурет - Саңылау орналасуы 

 

Ескерту. Элементтерді таңдағанда, олардың атауы диалогтық 

терезенің қызыл өрісінде көрсетіледі. Егер кез келген элементті жою қажет 

болса, оны сызба өрісінде тағы бір рет таңдау керек немесе диалогтық 

терезесінде оның атын таңдап, пернетақтадағы "жою" пернесін басыңыз. 

 

7. «Көлденең» қатынасын орнатыңыз. 

8. Қарым-қатынас жасау режимінен шығыңыз. 

9. Суретке сәйкес өлшемдерді орнатыңыз (   батырмасы)                                                                       

10. Саңылау арқылы кесу жасаңыз (  батырмасы) 

11. Саңылаудың шетінде 0,5 мм фаска жасаңыз ( батырмасы) 
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2.2 Тапсырма 

 

1. Жұмыстың теориялық бөлігін зерттеңіз. 

2. Бақылау сұрақтарына жауап беріңіз. 

3. Қарастырылған мысалды орындаңыз және оны Lab0 атауымен сақтаңыз. 

4. Жеке тапсырманы орындаңыз. 

 

Жеке модельдерді жасау 1 : 1 масштабтағы сызба өлшемдеріне сәйкес 

қатаң түрде жасалуы керек екенін білу маңызды. 

 

3 Зертханалық жұмыс №3. Solidworks-тегі айналу денелері 

 

Жұмыстың мақсаты: қақпақты модельдеу мысалында (3.1 сурет) эскиз 

режимінде жасалған профиль осінің айналасында айналу арқылы көлемді 

модель жасау әдістерімен танысу. 

 

 
 

3.1 сурет - Қақпақ 

 

 

3.1 Жұмыстың орындалу тәртібі 

 

Контур жасау  ( батырмалары) 

 

1. Жаңа бөлшекті ашу. 

2. Құрастыру ағашында фронтальды жазықтықты таңдау. 

3.  батырмасын басып, эскиз режиміне өту. 

4. , және  құралдарын пайдаланып, міндетті түрде координаттар 

басына қыстырма жасауды қолданып айналу профилінің эскизін жасау (3.2 

сурет). 
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3.2 сурет - Қақпақ профилінің эскизі 

 

Ескерту. Эскиздің тұйық контурын жасау ұсынылады. Әйтпесе, 

бағдарлама бастапқы және соңғы нүктелер арасында сызықты өздігінен 

жасайды.  

 

5. «Элеметтер» тақтасының  батырмасын пайдаланып, айналдыруды 

іске асыру. Бұрылу бұрышы 360°. 

 

Ішкі қима құру  (  батырмалары) 

 

1.  батырмасын пайдаланып, бөлшектің фронтальды қимасын құру. 

2. Құрастыру ағашында фронтальды жазықтықты таңдау. 

3.  батырмасын басып, жаңа эскизді құруды бастау. 

4. ,  және  құралдарын пайдаланып, тұйықталған контур сызу (3.3 

сурет). 

 

Ескерту. Сызбаны өлшемдермен толтырмау үшін А және Б сызықтары 

үшін «Теңдік» қатынасы тағайындалған. 

 

5.  «Элементтер» тақтасының  құралын пайдаланып және 360° айналу 

бұрышының мәнін енгізіп ойық жасау. 

 

 
 

3.3 сурет - Ішкі ойық контуры 
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6. Жасалған элементтің атын құрастыру ағашында өзгерту. Оны «Ішкі 

ойық» деп атау. 

7.  батырмасын пайдаланып, «Қима» режимінен шығу. 

 

Фаска құру (  батыралары) 

 

Ішкі (жасырын) контурлармен жұмыс істеу кезінде модельдің рамалық 

көрінісін пайдалану ыңғайлы ( ). Қалыпты режимге оралу үшін  құралын 

(жиектері көрсетілген) немесе  (жиектері жоқ) пайдалану керек (3.4 сурет). 

«Көрініс» құралдар тақтасында қарастырылған құралдар батырмалары 

болмаған жағдайда, олар «Құралдар-Баптау-Пәрмендер-Көрініс» мәзір 

бөлімдері арқылы шақырылады.  

 

 
 

3.4 сурет - Модельдің рамалық көрінісі 

 

1.  батырмасын басып, бөлшектің рамалық көрінісіне өту. 

2. «Элементтер» тақтасынан «Фаска» құралын  құралын таңдау. 

3. Пайда болған терезеде фаска мәнін 1 мм және бұрышты 45° етіп 

орнату. 

4. Фаскаларды орындау көзделген жерде А және Б жиектерін таңдау. 

5. OK басу. 

 

Ескерту. Таңдалған жиектер таңдау жолағында көрсетіледі. Қажет 

болған жағдайда олардың кез келгенін оны таңдау терезесінен жою немесе 

бөлшектер мәзірінде қайтадан басу арқылы бас тартуға болады. 

 

6. Құрастыру ағашында жасалған элементтің атын өзгерту. «Ішкі 

фаскалар» атауын беру.  

 

Сақиналы ойық жасау ( батырмалары) 

 

1. Құрастыру ағашында фронтальды жазықтықты таңдау. 

2. батырмасын қолданып экранға таңдалған жазықтықпен бұрылу. 
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3.   батырмасын басып, бөлшектің жиексіз көрінісіне өту. 

4.  батырмасын басып, жаңа эскизді құруды бастау. 

5. ,  және  құралдарын пайдаланып, ойық контурын сызу (3.5 

сурет). 

 
 

3.5 сурет - Ойық контуры 

 

6. «Элементтер» тақтасының  құралын пайдаланып және 360° айналу 

бұрышының мәнін енгізіп сақиналық ойық жасау. 

7. Жасалған элементтің атын «Ойық» деп құрастыру ағашында өзгерту.  

8.  батырмасын пайдаланып, «Қима» режимінен шығу.  

9. Бөлшектің жиекті көрінісі өту ( батврмасы). 

10. В және Г жиектерін таңдау арқылы шамасы 1 мм 45° бұрышпен фаска 

құру. 

11. «Ойық фаскалары» атауын беру. 

 

Ойық жасау (3.6 сурет) (  батырмалары) 

 

1. Д жазықтығын таңдау (3.6 сурет) және батырмасы арқылы экранға 

таңдалған жазықтықпен бұрылу. 

 

 
 

3.6 сурет  Жазықтық пен жиек таңдау 
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2.  батырмасын басып, эскиз режиміне кіру.  

3. Эскиздің тұйықталған контурын жасау үшін К жиегін таңдау (3.7, а 

сурет) және  батырмасы (объектілерді түрлендіру) көмегімен жұмыс 

жазықтығында шеңбердің бейнесін алу. 

4. Таңдалған центрден доға сызу үшін  батырмасын таңдап, 3.7-

суретке сәйкес доға сызу.  

 

 
 

3.7 сурет -  Жиек таңдау 

 

5. батырмасы көмегімен доға радиусын 1 мм етіп орнату. 

6.  батырмасын қолданып, шеңбердің артық бөліктерін қиып тастау 

(3.8 сурет). 

 

 

 

3.8 сурет- Ойық эскизі 

 

7. «Элементтер» тақтасын  батырмасын басып, шекті жағдаймен – 

сыртқы бетіне дейін ойық жасаңыз. Сыртқы бет ретінде Ж шетін таңдау (3.6 

сурет). 

 

Элементтер массивін құру  (  батырмалары) 

 

1. «Анықтамалық геометрия» тақтасының  ось батырмасын басу. 

2. Пайда болған диалогтық терезеде кеңістіктік осьті орнату нұсқасын – 

«цилиндрлік / конустық бет» – және И бетін белгілеу (3.6 сурет). 

3. ОК батырмасын басу арқылы кеңістіктік осьті тұрғызуды аяқтау.  

4. Элементтердің дөңгелек массивін жасау үшін «Элементтер» 

тақтасының  батырмасын таңдау. 

5. Пайда болған диалогтық терезеде (3.9 сурет) келесі параметрлерді 

орнату: 

- ось массиві – қайта жасалған ось; 
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- қосынды бұрыш – 360°; 

- саны – 24 дана; 

- теңдей қадам – қосулы; 

- элементтерді көшіру – Е ойығы; 

- геометриялық массив – қосулы. 

 бастырмасын басып, массивті құруды аяқтау. 

 

3.2 Тапсырма 

 

1. Жұмыстың теориялық бөлімін меңгеру. 

2. Бақылау сұрақтарына жауап беру. 

3. Қарастырылған мысалды орындап, оны Lab_03 атымен сақтау. 

4. Жеке тапсырма орындау. 

 

Модельдерді құру 1:1 масштабта сызба өлшемдеріне сәйкес жүргізілуі 

қажет. 

 

 

 

3.9 сурет - Металл бет бөлшегі 

 

 

 

4  Зертханалық жұмыс № 4. Қаңылтыр металл 

 

Жұмыстың мақсаты: иілулерді орындау әдістемесімен танысу (4.1 

сурет). 
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4.1 сурет -  Металл қаңылтырдан жасалған бөлшек 

 

4.1 Жұмыстың орындалу тәртібі 

 

Іргетасын құру 

 

(  батырмаларын қолданып үйрену) 

 

1. Жаңа бөлшек ашу. 

2. Құрылыс ағашында көлденең жазықтықты таңдау. 

3.  батырманы басу арқылы таңдалған жазықтықты экранға бұрып, 

эскиз режиміне өту. Эскиз режиміне өту  батырмасымен жүзеге асырылады. 

4. құралын қолдана отырып, координата басынан бастап кез келген 

ұзындықтағы тік осьтік сызық сызу. 

5. Айналық кескін режиміне  батырмасын пайдаланып өту. 

6. «Эскиз құралдары» панеліндегі  және  батырмаларын қолданып, 4.2 

суретке сәйкес эскиз жасау. 

7. «Элементтер» панелінде  құралын таңдап, дайын эскизді шамамен 1 

мм қашықтықта созу (тарту). 

 
 

4.2 сурет - Бөлшектің эскизі 

 

 

Саңыдау жасау (  батырмаларын қолданып үйрену) 

 

1. А жазықтығын таңдау (4.3 сурет). 
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4.3 сурет - Жазықтықты таңдау 

 

2.  батырмасын басып, таңдалған жазықтықты экранға бұрып, эскиз 

режиміне өту. 

3.  және  құралдарының көмегімен саңылаудың эскизін сызу (4.4 

сурет). 

 
 

4.4  сурет - Саңылаудың эскизі 

 

4. Саңылауды кесіп алу. 

 

Иілуді жасау  (  батырмаларын қолданып үйрену) 

 

1. Бөлшекті июдің алдына оған қаңылтыр атауын беру керек. Ол үшін 

бөлшек жазықтығының бірін таңдап,  «қаңылтыр» панеліндегі «ию» 

пәрменін шақыру қажет. 

2. Пайда болған диалогтық терезенің мазмұнын тексеру және қажет 

болған жағдайда реттеу. Бұл терезеде иілу параметрлері көрсетіледі. 

Ескерту! Жүргізілген іс-әрекеттердің нәтижесінде құрылыс ағашында 

иілудің параметрлерін сақтау үшін төмендегідей бірнеше элементтер жүзеге 

асырылады: 
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3. Дайындалған бөлшектің тегіс беттерінің бірін таңдау. Сол кезде 

бөлшекке ешқандай иілу амалдары қолданылмағаны туралы хабарлама келеді. 

4.  батырманы басу арқылы таңдалған жазықтықты экранға бұрып, 

эскиз режиміне өту. Эскиз режиміне өту  батырмасымен жүзеге асырылады. 

5. Курсорды бөлшектің жиектеріне апарып және ,  батырмаларын 

қолданып, иілу амалын орындау, 4.5 сурет.  

6. «Металл қаңылтыр» панелінде «сызылған иілу» құралын іске қосу. 

7. Пайда болған диалогтық терезеде шекаралық шарттарды 4.6-суретке 

сәйкес орнату. 

8. Дайындалған бөлшекке бірнеше иілу амалдарын қолдануға болады, 

сондықтан алғашқы иілу амалына «бір» деген атау береміз. 

 
 

4.5 сурет - Иілу амалының параметрлері 

 

 
 

4.6 сурет - Диалогтық терезе 

 

 

Бірнеше иілу амалдарын қолдану 

(  батырмаларын қолданып үйрену) 
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1. Әрі қарай бөлшекке әртүрлі иілу амалдарын бір мезетте қолдана беруге 

болады, өйткені олар бір бағытта және бірдей бұрышта орындалады.  және 

 құралдарын пайдаланып, иілудің эскиздерін жасау керек (4.7 сурет). 

2. «Металл қаңылтыр» панелінде  «сызылған иілу» құралын іске қосу. 

3. Жасалған элементтің атын «көптеген иілулер» деп өзгерту керек. 

 

 
 

4.7 сурет - Иілудің эскизі 

 

 

4.2 Тапсырма 

 

1. Жұмыстың теориялық бөлігін оқу. 

2. Бақылау сұрақтарына жауап беру. 

3. Зертханалық жұмыста қарастырылған әрекеттерді орындау және оны 

Lab_04 атауымен сақтау. 

4. Жеке тапсырмаларды орындау. 

 

Модельдерді құру 1:1 масштабтағы сызба өлшемдеріне сәйкес қатаң түрде 

жасалуы керек. 

 

5  Зертханалық жұмыс № 5. Аралық қималар бойынша модельдер 

құру 

 

Жұмыстың мақсаты: қосымша жазықтықтарда қималарды қолданып, 

көлемді модель әзірлеудің әдістерімен танысу және модельдердің жұқа 

қабырғалы қабықшаларын дайындауды үйрену. 
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5.1 Жұмыстың орындалу тәртібі 

 

«Қималары бойынша» командасы элементті профильдер арасындағы 

ауысулардың негізінде жасайды. Элементтер қималары бойынша (олардың 

іргетасын, беттерін және кесінділерін) әртүрлі жазықтықта орналасқан екі 

немесе одан да көп жекелеген эскиздердің негізінде әзірленеді. Жазықтық 

ретінде қолданылатын үш негізгі жазықтық белгілі. Жаңа жазықтық алу үшін 

«қою – анықтамалық геометрия – жазықтық» пәрменін пайдалануға болады.   

Қимасы бойынша элементті екі немесе бірнеше профильді және оларды 

бір-бірімен байланыстыратын бір немесе одан да көп бағыттаушы қисықтарды 

қолданып та жасауға болады. Профильдер тегіс немесе тегіс емес болуы 

мүмкін. Бағыттаушы қисықтар жасалған аралық профильдерді басқаруға 

мүмкіндік береді. Бағыттаушы қисық ретінде осьтік сызықты пайдалануға 

болады.  

Қақпақты жасау мысалын ала отырып, аралық қималары бойынша 

модельдеуді қарастырайық (5.1 сурет). 

 

 
 

5.1 сурет - Қақпақ 

 

батырмаларын қолданып, аралық қималары 

бойынша контур салу. 

 

1. Жаңа «бөлшек» файлын ашу. 

2. Feature Manager құрылыс ағашынан көлденең жазықтықты таңдап, оның 

атын «бастапқы» деп өзгерту.  

3. «Көмекші геометрия» панелінің  батырмасын пайдаланып, 1 мм 

қашықтықта берілген жазықтыққа параллель жазықтық салу керек және оның 

атуын «1 мм» деп қою қажет. 

 

Ескерту! Барлық жазықтықтардың атын өзгерту ұсынылады (5.1 

кесте). 
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5.1 кесте - Эскиздердің геометриялық сипаттамалары 

Жазықтықтың аты Алдыңғы 

жазықтыққа дейінгі 

қашықтық, мм 

Эскиз шеңберінің 

диаметрі, мм 

Бастапқы көлденең 

жазықтық 

- 10 

1 мм 1 13 

2 мм 1 14 

10 мм 8 10 

17 мм 7 14 

 

4. Сол сияқты, тағы үш жазықтық салу (барлығы бес жұмыс жазықтығы 

болуы керек). 

5. Құрылыс ағашында «бастапқы» жазықтықтықты таңдау. 

6.  батырмасын басып, таңдалған жазықтықты экранға қарай бұру. 

7.  басу арқылы эскиз режиміне өту. 

8.  және  құралдарын қолдана отырып шеңбердің центрі координата 

басында болатындай диаметрі 10 мм шеңбер сызу. 

9.  батырмасын басу арқылы эскиз режимінен шығу. 

10. Сол сияқты, басқа жазықтықтардаэскиздерді шеңберлер түрінде сызу 

(5.1 кесте, 5.2 сурет). 

 

 
 

5.2 сурет - Контурдың эскизі 

 

 

11.  «Элементтер» панелінің   құралын іске қосып, қимасы бойынша 

бөлшек жасауды бастау. бөлімдер бойынша бөлік жасаңыз. Ол үшін 

графикалық тақтада немесе құрылыс ағашында барлық жасалған эскиздерді 

дәйекті түрде көрсету керек. 

 

Ескерту! Таңдалған эскиздердің атаулары мен реттілігі «профиль 

«терезесінде көрсетіледі. Олардың ретін «жоғары» және «төмен» 

бағыттаушыларының көмегімен өзгертуге болады. 
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12. батырманы басу арқылы қимасы бойынша элемент құру процесін 

аяқтау. 

 
 батырмаларын қолданып, қабықша жасау 

 

1. «Элементтер» панелінен «қабықша»  құралын таңдау. 

2. А жазықтығын таңдау, 5.3 сурет. 

 

 
 

5.3 сурет - Жазықтықты таңдау 

 

 

3. Қабықшаның қалыңдығын 0,5 мм етіп енгізу. 

4.  батырмасын басу арқылы қабықшаны жасауды аяқтау. 

 

 батырмаларын қолданып, ойық жасау 

 

1. Feature Manager құрылыс ағашында фронтальды жазықтықты таңдап, 

таңдалған жазықтықты экранға   батырмасымен бұрып, эскиз режиміне 

батырмасының көмегімен өту (5.4 сурет). 

 

 
 

5.4 сурет - Модельдің каркасы 

 

2. Жұмысты оңтайландыру үшін модельдің каркастық режиміне өту. Ол 

үшін  батырмасын қолдану. 

3. батырмасын басып, осьтік сызықты және батырмасын басып, Б және 

В түзулерін сызу. 

4.  батырмасын пайдаланып, түзу сызыққа жанама және осьте 

аяқталатын доға сызу. 
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5.  көмегімен қарапайым айналық кескін режиміне көшіп, жасалған 

элементтерді таңдау. 

6.  пайдаланып, сызылған элементтердің өлшемдерін орнату, 5.4 сурет. 

7.  пайдаланып, Г ішкі жиегін таңдау. 

8.  батырмасын пайдаланып, берілген қисыққа параллель 0,8 мм 

қашықтықта қисық сызу (бөлшектің ішіне ығысу; қажет болған жағдайда 

«реверс» параметрін қосу). 

9. Сол сияқты бөлшектің екінші жиегін өңдеу. 

10.  батырмасын пайдаланып, эскиз контурын тұйықтау. Артылған 

жерлерді  құралымен кесіп алып тастау. 

11. Ортаңғы беттен  батырмасының көмегімен саңылау жасау. Алдын-

ала батырмасынмен бұрылып, экранда визуалды түрде арақашықтықты 

таңдау. 

12. Ойыққа «бірінші ойық» деп ат беру. 

 

 батырмаларының көмегімен эскизді көшіру 

 

1. Құрылыс ағашында профиль жазықтығын таңдап, оны экранға бұрып, 

эскиз режиміне өту. 

2. «Эскиз құралдары» панеліндегі  батырмасымен бөлшектің осьін сызу. 

3. Құрылыс ағашында «+» элементімен «бірінші ойық» атауын ашып, 

қажетті эскизді таңдап, пернетақтаның Ctrl түймесін басып тұрып, таңдалған 

эскизді модель өрісіне жылжыту. 

4. Қажет болса, «эскиз құралдары» панелінің  батырмасын іске қосып, 

базалық нүктені көрсете отырып, таңдалған эскизді ретімен жылжыту немесе 

айналдыру. 

5. Барлық жағынан екі бағытта да саңылау жасау.  

6. Алынған бөлшекті Lab_05 атауымен сақтау. 

 

5.2 Тапсырма 

 

1. Жұмыстың теориялық бөлігін оқу. 

2. Бақылау сұрақтарына жауап беру. 

3. Қарасытырлған мысалды орындау. 

4. Жеке тапсырманы орындау. 

 

Модельдерді құру 1:1 масштабтағы сызба өлшемдеріне сәйкес қатаң түрде 

жасалуы керек. 

6 Зертханалық жұмыс № 6. Траектория бойымен қиманы орын 

ауыстыру арқылы модельдер құру 

 

Жұмыстың мақсаты: қиманы кеңістіктік траектория бойымен жылжыту 

арқылы көлемді модель құру әдістерімен танысу. 
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6.1 Жұмыстың орындалу тәртібі 

 

«Траектория бойынша» командасын пайдаланған кезде профильді 

(қиманы) белгіленген бағыт бойынша төмендегі ережелерге сай орын ауыстыру 

арқылы іргетас, дөңесше, ойық немесе бет жасалады.  

Траектория бойынша іргетас немесе дөңесше жасағанда қима профилі 

тұйықталған болуы керек; ал траектория бойынша бет элементін модельдеген 

кезде профиль тұйықталған немесе тұйықталмаған болуы мүмкін; 

- бағыт тұйықталған немесе тұйықталмаған болуы мүмкін; 

- бағыт сызық, бір немесе бірнеше сызылған қисықтар жиынтығы,  

кеңістіктік қисық (мысалы, геликоид), сонымен қатар модель жиектерінің 

жиынтығы болуы мүмкін; 

- бағыттың бастапқы нүктесі профиль жазықтығында жатуы қажет. 

Сондықтан алдымен орын ауыстыру бағытын, содан кейін ғана «тесу нүктесін» 

көрсететін қима профилін жасау ұсынылады; 

- қима да, бағыт та, алынған қатты күйдегі элемент те өзара қиылыспайды. 

Серіппе жасау мысалында қиманы траектория бойымен орын ауыстыру арқылы 

элементтерді модельдеуді қарастырайық (6.1 сурет). 

 

 
 

6.1 сурет - Серіппе моделі 

 

Спираль тәріздес қисық алу  ( ) 

 

1. Жаңа бөлшек ашу. 

2. Feature Manager құрылыс ағашында көлденең жазықтықты таңдап, оны 

экранға  батырмасымен бұру. 

3. Эскиз режиміне өтіп ( ), диаметрі 18 мм болатын шеңбер сызу ( ), 

6.2 сурет. 
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6.2 сурет - Серіппе орамының эскизі 

 

 

4. «Қисықтар» панеліндегі батырмасын қолданып, параметрлері 

төмендегідей берілген спираль сызу: 

серіппені биіктігі мен қадамы бойынша анықтау: 

- биіктігі – 28 мм; 

- қадамы – 5 мм; 

- бастапқы бұрышы 00; 

- орамның бағыты-сағат тіліне қарсы. 

 

Қима эскизін жасау ( ) 

 

1. Feature Manager құрылыс ағашында профиль жазықтығын таңдап, оны 

экранға бұру ( ). 

2. Эскиз режиміне өтіп, эскиздің кез келген жерінде диаметрі 3 мм болатын 

шеңбер сызу ( ). 

3. Байланыстарды орнату диалогті терезесін ашу ( ). 

4. Сызылған шеңбердің центрі мен жасалған спиральды таңдап, «тесу 

нүктесі» байланысын орнату. 

5. Жасалған эскизді қайта салу ( ). 

 

Эскизді траектория бойымен орын ауыстыру ( ) 

 

1. Траектория бойынша элементін құрудың диалогтік терезесін  

батырмасының көмегімен шақыру. 

2. Параметрлерді 6.3-суретке сәйкес орнату. 

3. батырмасын басып элементті құруды аяқтау. 
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6.3 сурет - Диалогтік терезе 

 

 

Серіппе орамдарын кесу ( ) 

 

1. Feature Manager құрылыс ағашында фронтальды жазықтықты таңдап, 

оны экранға бұру ( ). 

2. Эскиз режиміне өтіп, координаттар басынан шығатын көлденең түзу 

сызу ( ). 

3. Саңылау жасау пәрменін шақырып ( ), экранда кесу бағытын көрсету. 

4. Сол сияқты, серіппенің екінші шетін кесу. Дайын серіппенің биіктігі 28 

мм болуы керек. 

 

6.1 Тапсырма 

 

1. Жұмыстың теориялық бөлімін оқу. 

2. Бақылау сұрақтарына жауап беру. 

3. Қарасытырылған мысалды орындау. 

4. Жеке тапсырма орындау. 

 

Модельдерді құру 1:1 масштабтағы сызба өлшемдеріне сәйкес қатаң түрде 

жасалуы керек. 
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7  Зертханалық жұмыс № 7. Құрастыру операциялары 

Жұмыстың мақсаты: құрастыру операцияларының түрлерімен танысу; 

SolidWorks бағдарламасында құрастыру құралдар панелін және құрастыру 

негіздерін зерттеу. 

 

7.1 Жұмыстың орындалу тәртібі 

 

SolidWorks жекелеген бөлшектер мен олардың сызбаларын жасаумен 

қатар, машина жасауда қолданылатын әдістерге ұқсас үш өлшемді 

құрылымдарды және олардың сызбаларын жасауға мүмкіндік береді. 

Жекелеген бөлшектерден де, модульдер деп аталатын басқа 

құрылымдардан да тұратын күрделі құрылымдарды салуға болады. Құрылым 

өлшемінің шектеулігі тек компьютер қуатымен ғана анықталады. 

Құрылым құжаттарының кеңейтілімі .sldasm. 

Құрылым файлының ішінде құрылымның бөлшектері болмайды, тек 

модельдік файлдарға апаратын жолдар ғана сақталады. Сондықтан, құрылымға 

кіретін бөлшектердің файлдары жойылғанда, орын ауыстырылғанда немесе 

қайта аталған жағдайда, SolidWorks құрылымды ашқан кезде сол файлдарға 

жол көрсетуді сұрайды. Егер қажетті ақпарат ұсынылмаса, құрылым файлы 

ашылмайды. 

SolidWorks-те бөлшектермен немесе құрылымдармен жұмыс істеу кезінде 

олардың интерфейстерінде біршама айырмашылықтар бар. Құрылыс 

ағашының түрі өзгереді. Онда құрылым компоненттері арасындағы 

геометриялық қатынастардың сақтау аймағын белгілейтін MateGroup 1 (1 

жұптасу тобы) элементі пайда болады. 

Компонент атауларының жанында оның басқа компоненттермен 

байланысының жай-күйі туралы ақпарат беретін жақшаның ішінде орналасқан 

белгі (префикс) болуы мүмкін. 

Құрылымға орнатылған бірінші компонент кеңістікте бекітіледі, яғни 

құрылымға орнатылатын қалған бөлшектерді біріншісіне қатысты жылжытуға 

болады. Құрылыс ағашындағы бекітілген компоненттің алдында шартты белгі 

(f) болады. 

SolidWorks құрылымға енгізілген компоненттердің кез келгенін босатуға 

немесе бекітуге мүмкіндік береді. Жұмысты оңтайландыру үшін мұндай 

компоненттің тек біреуінің ғана болуы ұсынылады. 

Құрылыс ағашындағы компоненттер үшін келесі күй опциялары болуы 

мүмкін (7.1 сурет): 

- (–) анықталмаған – басқа бөлшектермен жұптасу шарттары 

белгіленбеген; 

- ( + ) қайта анықталған – жұптасудың қосымша шарттары бар; 

- (f) бекітілген; 

- (?) шешілмеген – қателіктер бар; 

- префикстің болмауы компоненттің орны толық анықталғанын білдіреді. 
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7.1 сурет - Күй опциялары 

 

Бөлшек немесе элемент белгішесінің оң жағында орналасқан шағын «+ / – 

» белгілерін жақшаға алынған күй белгісімен шатастырмау керек. 

 

Lab_02 және Lab_03 бөлшектерін құрылымға енгізу 

1. Құрылым файлын ашу. Ол үшін «Файл – жасау – құрастыру (Assembly)» 

мәзіріне рет-ретімен өту. 

2. Lab_02.sldprt және Lab_03.sldprt бөлшектер моделінің файлдарын ашу. 

3. Барлық ашық терезелерді экранға орналастыру, мысалы, жоғарыдан 

төменге қарай («Терезе – терезелерді жоғарыдан төмен көрсету» мәзірі). 

4. Курсормен бөлшек терезесінің графикалық бөлігінде Lab_02 моделін 

таңдап, оны құрылым терезесінің графикалық бөлігіне жылжыту. Бұл жағдайда 

модельдің атауы құрастыру ағашына енгізіліп, ал модельдің өзі графикалық 

тақтада пайда болады. Бұл модель бірінші болып құрылымға енгізілгендіктен, 

бекітілген күйде болады. Ал қалған элементтерді модельге қосу керек. 

5. Курсормен бөлшек терезесінің графикалық бөлігінде Lab_03 моделін 

таңдап, оны құрылым терезесінің графикалық бөлігіне жылжыту. 

6. Lab_03 бөлшегін Lab_02 бөлшегіне қатысты олардың позицияларының 

бағыты құрылым позициясына сәйкес келетіндей етіп орналастыру. 

7. Жұптастыру тапсырмасын орындау үшін диалогтік терезені  

батырмасымен шақыру. 

8. А және Б беттерін көрсету (7.2 сурет) және олар үшін концентрлік 

жұптасу шартын орнату. 

 
 

7.2 сурет - Жазықтықты таңдау 

7.3  
Ескертулер. 

1. Объектілерді таңдағанда, қандай элементті таңдауға болатындығын 

көрсететін курсордың пішінін мұқият қадағалап отыру керек. 
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2. Объектіні масштабтау үшін  және  батырмаларын пайдалану 

ұсынылады. 

3. Компонентті айналдыру және жылжыту үшін  және 

батырмалары қолданылады. 

4. Құрылымды жылжыту және айналдыру үшін  және 

батырмалары қолданылады немесе тышқанның дөңгелегін пайдалануға 

болады. 

 

9. Модельдерді толығымен байланыстыру үшін тағы бір жұптастыруды 

орнату керек. Ол үшін Lab_02 бөлшегіндегі В бетті және Lab_03 бөлшегінің Г 

ішкі бетін таңдау керек (7.3 сурет). Содан кейін сәйкестік жұптасуын орнату. 

 
 

7.3 сурет - Бетті таңдау 

 

Құрылым бөлшектерін өңдеу 

1. Lab_03 бөлшегінің өлшемдерін өзгерту үшін оның атын құрылыс 

ағашынан тауып, белгішені басу арқылы оның мазмұнын ашу. 

2. Ішкі саңылау жасау эскизін табу және өңдеу режиміне өту (7.4 сурет). 

 

 
 

7.4 сурет - Жиектерді таңдау 

 

3. 34 өлшемін 33 өлшеміне және 25 өлшемін 24 өлшеміне өзгерту (7.5 

сурет). 
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7.5 сурет - Өлшемді өзгерту 

 

4.  батырманы басу арқылы мәліметтерді өңдеу режимінен шығу. 

 

7.2 Тапсырма 

 

1. Жұмыстың теориялық бөлімін оқу. 

2. Бақылау сұрақтарына жауап беру. 

3. Қарастырылған мысалды орындау және оны Lab_07.sldasm атауымен 

сақтау. 

4. Жеке тапсырманы орындау. 
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