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№1 Зертханалық жұмыс 

Корпустың 3D моделін тұрғызу 

 

1 Зертханалық жұмыстың мақсаты: SolidWorks программалық ортасын 

оқып үйрену, қарапайым бӛлшекті құру(1 сурет). 

Зертханалық жұмысты орындау үшін келесі қадамдарды орындау 

керек:  

1.1 Бӛлшектің жаңа құжатын құру 

1.2 Негізгі элементті құру 

1.3 Шығару элементін қосу 

1.4 Кесуді құру 

1.5 Дӛңгелектеуді қосу 

1.6 Жабуды қосу 

1.7 Элементтерді ӛңдеу 

 

 
1 сурет – Аяқталған бӛлшек 

 

            2 Зертханалық жұмыстың орындалу реті 

 

            2.1Бӛлшек құжатын құру және сақтау 

 

            2.1.1 Бӛлшектің жаңа құжатын ашыңыз және оны 

Tutor1депсақтаңыз(2 сурет).  

 

 
2 сурет – Бӛлшекті құруға арналған жазықтық 

 

2.1.2 Создать түймесін басыңыз (Стандартная құралдар панелінде).  

2.1.3 Новый документ SolidWorksдиалогтық терезесінде 

Детальбелгішесіне екі рет басыңыз. 

2.1.4 Диалогтық терезедегі Имя файла алаңына Tutor1 деп жазыңыз. 

Сохранить  басыңыз. 

 

            2.2 Негізгіні құру 
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Эскиздің бастапқы нүктесінде бір бұрышпен тікбұрышты 3 суретте 

кӛрсетілген ӛлшемдермен керу.   

 
3 сурет – Тікбұрышты керу 

 

              2.3 Негізгі эскизді құру 

               2.3.1 Вытянутая бобышка/основание таңдаңыз (Элементы 

құралдар панелінде).  

Передняя, Верхняя и Правая плоскости пайда болады және нұсқаушы . 

Формасын қабылдайды. Жазықтықта нұсқаушының орнын ауыстырғанда 

жазықтықтың шекарасы ерекшеленеді. 

              2.3.2 Передняя плоскость таңдаңыз. Бейне Передняя плоскость сіздің 

алдыңызда орналасатындай болып ӛзгереді. Командалар диспетчерінде Эскиз 

құралдар панелінің командалары пайда болады. Эскиз алдыңғы жазықтықта 

ашылады 

               2.3.3 Прямоугольник из угла таңдаңыз (Эскиз құралдар 

панелінде).  

               2.3.4 Нұсқаушыны эскиздің бастапқы нүктесіне ауыстырыңыз .  

Нұсқаушыны ауыстырған кезде ол келесі формаға ие болады .  

              2.3.5 Бастапқы нүктеге басыңыз және нұсқаушыны жоғары және оңға 

қарай жылжытыңыз. Мұнда оның тӛртбұрыштың ағымдағы ӛлшемдерін 

кӛрсететініне назар аударыңыз.  

Құралдың«Прямоугольник из угла»таңдауын тӛмендегі әрекеттердің 

біреуін орындай отырып болдырмаңыз: 

             2.3.6 Құралдың осы шақта қолданып отырған түймесіне басыңыз. 

Escклавиатурасын басыңыз. Enterклавиатурасын басыңыз. Ары қарай 

қолданғыңыз келетін құрал түймесіне басыңыз. Выбрать  параметрін 

басыңыз (Стандартная құралдар панелінде).  

"Стандартная" құралдар панеліндегі Выбрать түймесін басыңыз.  

 

         2.4 Негізгіге ӛлшемдерді енгізу 

 

          2.4.1 Тікбұрыштың ӛлшемдерін ӛзгерту үшін шыңның немесе кӛк 

түстің бір жағын жылжытыңыз.  

2.4.2Автоматическое нанесение размеров түймесін 

басыңыз.("Размеры/Взаимосвязи" құралдар панелінде).  

2.4.3 Тӛртбұрыштың жасыл түсті жоғарғы белгішесін 4 суретте 

кӛрсетілгендей таңдаңыз.  
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4 сурет – Тӛртбұрыштың жоғарғы жасыл түсті белгішесін таңдау 

 

        2.4.4 Ӛлшемді енгізу үшін сызықтың үстіне басыңыз. 

        2.4.5 120 тең мәнді енгізіңіз.  

        2.4.6 басыңыз. 

Эскиз 120 мм тең ӛлшемді кӛрсету үшін ӛзгереді. Тӛртбұрышты түгелдей 

кӛрсету және оны графикалық облыстың ортасында орналастыру үшін 

Изменить в размер экрана  таңдаңыз (Вид құралдар 

панелінде).Тӛртбұрыштың биіктігін 120 мм деп орнатып, 2-6 қадамдарын 

вертикалды сызық үшін қайталаңыз.  Енді эскиз толығымен анықталған, ол 

SolidWorks терезесінің астыңғы бӛлігінде күй жолында кӛрсетілген.  

 

             2.5 Негізгіні керу 

             2.5.1 Выйти из эскиза ("Эскиз" құралдар панелінде) түймесін 

басыңыз. PropertyManager Бобышка-Вытянуть қадамдары терезенің сол жақ 

бӛлігінде кӛрінеді, эскиздің түрі триметрияға ӛзгереді және керуді алдын-ала 

кӛру графикалық облыста жүзеге асады.  

2.5.2 PropertyManagerішіндегі Направление 1 бӛлімінде:  

          2.5.2.1  Граничное условиепараметрі үшінНа заданное расстояние 

таңдаңыз. 

            2.5.2.2 Глубина параметрі үшін30мәнін орнатыңыз.  

            2.5.3  басыңыз. Boss-Extrude1 (Бобышка-Вытянуть1) жаңы элементі 

FeatureManagerбұтақ құрастырылымында және графикалық облыста пайда 

болады. Масштабты кішірейту үшін Zклавиатурасын немесе үлкейту үшін 

Shift+Z басыңыз.  

           2.5.4 FeatureManager  бұтақ құрастырылымында элементті созу үшін 

Бобышка-Вытянуть1 элементі қатарына басыңыз. Элементті созуға арналған 

Эскиз1 берілген элементте бейнеленеді.  

 

           2.6 Шығарғышты қосу 

           2.6.1 5 суретте кӛрсетілгендей модельдің ортасында ӛлшемдерімен 

орналасқан шығарғышты созу.  

 
5 сурет – Шығарғышты созу 

 

           2.6.2 Келесі элемент үшін эскиздің жазықтығын алдын-ала таңдау үшін 

модельдің алдыңғы шегін таңдаңыз.  
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       2.6.3 Вытянутая бобышка/основание  (Элементы құралдар 

панелінде)таңдаңыз. 

       2.6.4 Перпендикулярно  (Стандартные виды құралдар панелінде) 

басыңыз. 

        2.6.5 Окружность  (Эскиз құралдар панелінде)басыңыз. 

       2.6.6 Шектің ортасына жақын жерге басыңыз және нұсқаушыны 

жылжыта отырып шеңберді сызыңыз. Шеңбердің құралын ӛшіріңіз.  

       2.6.7 Автоматическое нанесение размеров

("Размеры/Взаимосвязи" құралдар панелінде) басыңыз. 

Шеңберді таңдаңыз.Ағымдағы ӛлшемді кӛру үшін нұсқаушыны модельдің 

шектерінде ауыстырыңыз. Ӛлшемді орналастыру үшін басыңыз. Изменить 

диалогтық терезесінде:  

           2.6.7.1 70 мәнін орнатыңыз.  

            2.6.7.2 басыңыз. 

 

      2.7 Шығарғышты шектеу 

 2.7.1 Автоматическое нанесение размеров  құралын пайдалана 

отырып, шектің жоғарғы тӛртбұрышты белгішесін таңдаңыз, шеңберді 

таңдап және ӛлшемді енгізу үшін басыңыз (6 сурет).  

 

 
6 сурет – Ӛлшемдерді енгізу 

 

2.7.2 Изменитьдиалогтық терезесінде:  

           2.7.2.1 60 мәнін орнатыңыз. 

            2.7.2.2  басыңыз. 

Шектің оң жақтағы тӛртбұрышты белгішесін және шеңберді таңдап 1 және 2 

қадамдарын қайталаңыз.  

Шеңбер қара түске айналады, ал күй жолында эскиз толығымен 

анықталған деп кӛрсетіледі (7 сурет). 

 

 
7 сурет – Эскизді анықтау 

 

         2.8 Шығарғышты созу 

 

         2.8.1 Выйти из эскиза ( "Эскиз" құралдар панелінде) басыңыз. 
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PropertyManager Бобышка-Вытянутьтерезенің сол жақ бӛлігінде кӛрінеді, 

эскиздің түрі триметрияға ӛзгереді және графикалық облыста шығаруды 

алдын-ал кӛру бейнеленеді (8 сурет).  

 
8 сурет – Шығаруды алдын-ала кӛру 

 

2.8.2 Триметрия ("Стандартные виды" құралдар панелінде) басыңыз. 

2.8.3 PropertyManagerішіндегі Направление 1 бӛлімінде:  

a. Граничное условиепараметрі үшінНа заданное расстояние 

таңдаңыз. 

b. Глубина параметрі үшін 25 мәнін енгізіңіз. 

 

          2.8.3  басыңыз.Boss-Extrude2 (Бобышка-Вытянуть2) элементі 

FeatureManagerбұтақ құрастырылымында пайда болады (9 сурет).  

 

 

 

 9 сурет – Созылған шығарғыш 

 

         2.9 Тесікті құру 

Енді бӛлшекте тесікті сыза отырып және оны созу арқылы тесік жасаңыз. 

Тесіктің радиусы шығарғыштан 10 мм кіші болу керек. Ары қарай 

шығарғыштың радиусынан 10 мм кіші болатын тесікті салыңыз (10 сурет). 

 

 
10 сурет – Тесікті құру 

 

2.10 Тесікті салу 

 

        2.10.1 Вытянутый вырез(Элементы құралдар панелінде) 

басыңыз.Шеңберлі шығарғыштың алдыңғы шегін таңдаңыз. 

         2.10.2 Перпендикулярно (Стандартные виды құралдар 

панелінде)басыңыз. 

        2.10.3 Окружность (Эскиз құралдар панелінде) басыңыз. 

Нұсқаушыны шығарғыштың ортасына ауыстырыңыз. Нұсқаушы шеңбердің 

ортасы шығарғыштың ортасымен сәйкес келеді дегенді білдіретін формаға 
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ӛзгереді. Шеңберді құру үшін жылжытыңыз және құралды ӛшіріңіз. 

Автоматическое нанесение размеров таңдаңыз және тесітің диаметрін 50 

мәніне орнатыңыз. Созуді аяқтаңыз.  

 

2.11 Салынған тесікті созу 

 

        2.11 Выход из эскиза   ("Эскиз" құралдар панелінде) басыңыз. Эскиз 

жабылады жәнеPropertyManagerВырез-Вытянуть бейнеленеді. 

        2.12 Триметрия ("Стандартные виды" құралдар панелінде) басыңыз. 

PropertyManagerішіндегіНаправление 1бӛлімінде Граничное условие 

параметрі үшінНасквозь мәнін орнатыңыз. 

        2.13  басыңыз.Нәтижесінде 11 суретте кӛрсетілген бӛлшекті аламыз.  

 
11 сурет – Тесікті созу 

 

2.13Дӛңгелектеуді құру 

 

      2.13.1 Дӛңгелектеуді құрыңыз:  

5 мм радиус:  

      - Негізгі мен шығарғыш арасындағы тӛртбұрышты жасыл белгі үшін  

      - Негізгінің бқрыштары үшін 

      - Негізгінің алдыңғы периметрі үшін 

      - 1,5 мм радиус шығарғыш пен тесіктің жоғарғы тӛртбұрышты жасыл 

белгілері үшін 

2.13.2 Скругление (Элементы құралдар панелінде) таңдаңыз. 

Тип скруглениябӛлімінде Постоянный радиустаңдаңыз. 

Негізгінің алдыңғы шегін таңдаңыз. 

          2.13.3 Параметры скруглениябӛлімінің терезесінде Радиус мәнін5 деп 

орнатыңыз. Скруглить элементыбӛлімінің терезесінде Полный 

предварительный просмотрпараметрін таңдаңыз.  

 

         2.13.4 Шек ерекшеленеді және предварительный просмотр скругленной 

гранибейнеленеді (12 сурет). Негізгінің бқрыштарында тӛрт тӛртбұрышты 

жасыл белгішені таңдаңыз.  

Жасырын сызықтарға нұсқаушыны апарғанда оларды таңдау мүмкіндігі 

болатындай болып ерекшеленеді.  

 
12 сурет – Дӛңгелектелген шекті алдын-ала кӛру  
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        2.13.5 Скругление (Элементы құралдар панелінде) таңдаңыз.  Параметры 

скругления бӛлімінде Радиуспараметрі үшін 1,5 мәнін орнатыңыз.  

        2.13.6 Шығарғыштың шегінде ішкі немесе сыртқы тӛртбұрышты жасыл 

белгішені тышқанның оң жақ батырмасымен басыңыз жәнеВыбрать 

другойтаңдаңыз. Қалқымалы тізімнен шығарғыштың шегін таңдаңыз (13 сурет).  

 

 
13 сурет – Шығарғыштың шегін таңдау 

 

   2.13.7Увеличить элемент вида (Вид құралдар панелінде) басыңыз (14 

сурет). 

 
14 сурет – Элементті үлкейту 

 

   2.14 Бӛлшектің жапқышын құру 

 

Бӛлшектің қуысын жасаңыз:  

- Артқы шекті ӛшіру арқылы 

- Жапқыштың қалыңдығын 2 мм деп қалдыру арқылы 

 

2.14.1Вращать вид  (Вид құралдар панелінде) таңдаңыз. Бӛлшекті 

айналдырып оның артқы бӛлігін кӛргенше нұсқаушыны жылжыта беріңіз. 

Құралды ӛшіру үшін келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:  

Осы шақта қолданып отырған құралдың түймесін басыңыз. Esc клавиатурасын 

басыңыз. Enter басыңыз.  

         2.14.2 Ары қарай қолданғыңыз келетін құрал түймесіне басыңыз.           

2.14.3 Выбрать  (Стандартная құралдар панелінде) параметрін таңдаңыз. 

Артқы шект таңдаңыз. 

           2.14.4 Оболочка  (Элементы құралдар панелінде) таңдаңыз. 

           2.14.5 Параметрыбӛлімінде Толщина параметрі үшін2 мәнін 

орнатыңыз. 

ОК басыңыз. Жапқышты құру операциясы кезінде таңдалған шек ӛшіріледі 

және жұқа қабырғалар қалады (15 сурет).  
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15 сурет – Жапқышты құру 

 

      2.15 Жапқышты кесуді құру 

 

           2.15.1 Триметрия ("Стандартные виды" құралдар панелінде) таңдаңыз. 

           2.15.2 Разрез  (Вид құралдар панелінде) таңдаңыз. 

PropertyManager терезсіндегі Разрез 1бӛлімінде Сверху  түймесін басыңыз. 

Маркерді кесілген жерді кӛрсету үшін жоғары қарай жылжытыңыз (16 сурет).  

 

 
16 сурет – Кесілген жерді кӛрсету 

      2.15.3 басыңыз. 

      2.15.4 Кесуді тазалау үшін Разрез  басыңыз. 

      2.15.5 Сохранить  басыңыз. 

 

 2.16 Элементтерді ӛңдеу 

 

Негізгі элементті ӛңдеңіз: 

           -Модельдің тереңдігін үлкейту үшін 

           -Кромканың дӛңгелектенуін ӛзгерту үшін 

           -Шектің дӛңгелектенуін қайта құру үшін (17 сурет) 

 
17 сурет – Бӛлшекті ӛңдеу 

 

2.17 Негізгі элементті созу 

           2.17.1 Триметрия ("Стандартные виды" құралдар панелінде) 

басыңыз.FeatureManagerбұтақ құрастырылымындағыBoss-Extrude1 (Бобышка-

Вытянуть1)  элементіне екі рет басыңыз.  

         2.17.2 18 суретте кӛрсетілгендей, элементтің ӛлшемдері графикалық 

облыста пайда болады. Екі рет 30 деп басыңыз. 

 
18 сурет – Ӛлшемдерді енгізу 
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          2.17.3Изменитьдиалогтық терезесінде 50мәнін енгізіңіз және  басыңыз. 

          2.17.4 Модельдә жаңа ӛлшемдермен қайта құру үшін Перестроить

(«Стандартная» құралдар панелінде) басыңыз. 

2.17.5  

Сохранить (Стандартная құралдар панелінде)басыңыз. 

 

 2.18 Негізгіні дӛңгелектеуді ӛзгерту 

 

     2.18.1 Негізгіні дӛңгелектеу Скругление1 элементінде құрылған. Енді 

кромкадағы дӛңгелектеу ӛлшемін ӛзгертеміз. Ол үшін негізгінің алдыңғы 

шегіндегі дӛңгелектеуді ӛшіру керек және оларды дӛңгелектеудің жеке 

элементі ретінде қайтадан қосу керек. 

     2.18.2 FeatureManager бұтақ құрастырылымында тышқанның оң жақ 

батырмасымен Fillet1 (Скругление1) басыңыз және Редактировать 

элемент таңдаңыз. 

     2.18.3 Скруглить элементыалаңында тӛменге орын ауыстырыңыз және 

тышқанның оң жақ батырмасымен Face<1> (Грань<1>) басыңыз. Удалить 

басыңыз. Шектегі дӛңгелектеу ӛшіріледі (19 сурет). 

 

 
19 сурет – Дӛңгелектеуді ӛшіру 

     2.18.4 Радиус мәнін 10 деп орнатыңыз.  басыңыз. 

 

     2.19 Шектерді дӛңгелектеуді қайта құру  

Шектердің ӛшірілген дӛңгелектенулерін қайта құру үшін Оболочка1 

элементінің алдына Скруглениеэлементін қосыңыз. Егер 

Оболочкаэлементінен кейін қосуды жүргізсеңіз, дӛңгелектенген облыс 

жапқыштың бӛлігі ретінде пайда болмай қалады. 

     2.19.1 FeatureManager бұтақ құрастырылымында Оболочка1 элементінен 

тӛмен қайтару жолағының үстіне нұсқаушыны орналастырыңыз. 

     2.19.2 Қайтару жолағын жылжытыңыз және оны Оболочка1 элементіне 

орналастырыңыз.  

2.19.3 Скругление (Элементы құралдар панелінде) таңдаңыз. 

     2.19.4 Негізгінің алдыңғы шегін таңдаңыз. Модель соңғы қолданылған 

радиусты - 10 мм кӛрсетеді. Скруглить терезесінде элементтрдің Радиус

параметрлерінің мәндерін 5 деп ӛзгертіңіз. 

     2.19.5 басыңыз. Қайтару жолағын жылжытыңыз және оны Оболочка1 

элементінің астына орналастырыңыз. 

 

2.20 Шынайы сыртқы түрді қосу (20 сурет) 
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2.20.1Закрасить (Вид құралдар панелінде) таңдаңыз. 

     2.20.2 RealView (Вид құралдар панелінде) графигін таңдаңыз. 

     2.20.3 Материалды кӛрсетіңіз:  

     2.20.3.1  FeatureManagerбұтақ құрастырылмының жоғарғы бӛлігінде имя 

детали таңдаңыз. 

     2.20.3.2Редактировать материал  («Стандартная» құралдар панелінде) 

басыңыз. 

     2.20.3.3 Материалдиалогтық терезесіндегі Свойствақойындысындағы 

Сталь бӛлімін кеңейтіңіз. 

Литая нержавеющая сталь параметрін таңдаңыз. 

ПрименитьжәнеЗакрыть басыңыз. 

 

 
20 сурет – Шынайы сыртқы түрді қосу 

 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. SolidWorks кӛмегімен шешілетін техникалық тапсырмаларды атаңыз. 

2. SolidWorks программалық кешені ӛзіне қандай базалық 

конфигурацияларды қосады? 

3. Бӛлшектің ӛлшемдерін енгізу қалай жүзеге асады? 

4. Элементтерді қайта ӛңдеудің мәнісі неде? 

5. Триметрия дегеніміз не? Триметрия түймесі қандай қызмет атқарады? 

6. SolidWorksортасында қолданылатын дӛңгелектеу түрлерін атаңыз. 

7. Бӛлшек корпусының материалын таңдау қалай жүзеге асады? 

8. Құрастыру біткенненкейін бӛлшектің параметрлерін ӛзгертуге бола ма? 

 

№2 Зертханалық жұмыс 

Бұйым корпусының жиынтықтарын құрастыруды орындау  

 

Мақсаты:№1 зертханалық жұмыста құрылған бӛлшекті негіз ретінде алып 

қарапайым құрастыруды құру. 

Түсініктеме жазба 

Құрастыру - SolidWorks құжатының біріндегі жиынтықтар деп аталатын екі 

немесе одан да кӛп бӛлшектерден тұратын түйін. Жиынтықтардың орналасуы 

мен бағыты жиынтықтар арасындағы орнатылған ӛзара байланыс кӛмегімен 

беріледі. 

Зертханалық жұмыстың орындалу реті: 

           1. Бӛлшекті құрастыруға қосу 

           2. Құрастыруда жиынтықтардың орнын ауыстыру және бұру  
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           3. Құрастыруда күй бейнелерін құру  

Зертханалық жұмысты орындау нәтижесінде 1 суретте кӛрсетілгендей 

бӛлшек құрастырылып шығады.  

 

1 сурет – Құрастыру моделі 

Зертханалық жұмыстың орындалу реті 

 

           1 Негізгіні құру 

1.1Новый  (Стандартная құралдар панелінде) таңдаңыз және жаңа бӛлшекті 

ашыңыз.  

1.2 Вытянутая бобышка/Основание (Элементы құралдар панелінде) 

жәнеПереднюю плоскостьтаңдаңыз.  

 1.3 Бастапқы нүктеден бастап тікбұрыш салыңыз.  

1.4Автоматическое нанесение размеров  (Размеры/взаимосвязи құралдар 

панелінде) таңдаңыз және тікбұрыш үшін 120 мм x 120 мм ӛлшемдерін 

енгізіңіз. 

1.5 Эскизді жабу үшін Выход из эскиза («Эскиз» құралдар 

панелінде)таңдаңыз. Созуды алдын-ала кӛрсететін Вытянуть 

PropertyManager (Менеджера свойств) терезесі ашылады. 

1.6Направление 1 терезесінде:  

          1.6.1 Граничное условиепараметрі үшінНа заданное расстояние мәнін 

енгізіңіз.  

   1.6.2  Глубинапараметрі үшін 90мәнін енгізіңіз.  

1.7 Созуды құру үшін  басыңыз. 

1.8Скругление  (Элементы құралдар панелінде) басыңыз және 2 суретте 

кӛрсетілгендей тӛрт шекті таңдаңыз.  

 

2сурет – Дӛңгелектеу үшін шектерді таңдау  

2 Негізгіні құруды аяқтау 
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           2.1 “Элементы” құралдар панелінде Оболочка басыңыз. Оболочка 

PropertyManager (Менеджера свойств) терезесі пайда болады. 

          2.2 Модельдің алдыңғы шегін таңдаңыз. 

           2.3 ШекPropertyManager ішіндегіУдалить грани  бӛлімінде 

кӛрсетіледі. 

           2.4 Параметрыбӛлімінде Толщина параметрі үшін4 мәнін 

орнатыңыз.  

           2.5 басыңыз. 3 суретте негізгін құрудың аяқталғаны кӛрсетілген. 

 

 
3 сурет– Негізгіні құруды аяқтау 

 

          2.6Бӛлшекті Tutor2 деген атпен сақтаңыз.  

 

          3 Жобаны түрлендіру 

 

          3.1Увеличить элемент вида («Вид»құралдар панелінде) басыңыз, 

кейін тышқанның кӛмегімен бӛлшектің бұрышын таңдаңыз 

          3.2 Құралды ӛшіру үшін қайтаданУвеличить элемент вида («Вид») 

басыңыз. 

  3.3 Жұқа қабырғаның алдыңғы шегін таңдаңыз. Шек ерекшеленеді (4 сурет).  

 

 

 

 
4 сурет – Шекті таңдау 

 

             3.4 Вытянутый вырез  (Элементы) басыңыз. Эскиз таңдалған 

шекте ашылады.  

3.5Преобразовать объекты  (Эскиз) басыңыз. Сыртқы тӛртбұрышты 

жасыл түсті белгішелер эскиз жазықтығында сызық және доға түрлерінде 

таңдалған шекке кӛшіріледі. 

           3.6 Қайтадан беттік шекке басыңыз. 

            3.7 Смещение объектов  («Эскиз»)басыңыз. 
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PropertyManager (Менеджера свойств) ішіндегіСмещение объектов 

диалогтық терезесі пайда болады. Параметры бӛліміндеРасстояния 

смещения мәнін 2 деп кӛрсетіңіз. Алдын-ала кӛрсету сыртқа жылжытылған 

сырғуды кӛрсетеді. 

           3.8 Сырғыту бағытын ӛзгерту үшінРеверстаңдаңыз (5 сурет).  

 

5 сурет – Сырғыту бағытын ӛзгерту 

 

            3.9  басыңыз. Эскизге 2 мм деп таңдалған шектегі сыртқы 

кромкадан сырғыған сызықтар қатары қосылады. Бұл қатынас сақталады, 

егер бастапқы кромкалар ӛзгеретін болса. 

          3.10 Эскизді жабу үшін Выход из эскиза  («Эскиз» құралдар 

панелінде) басыңыз. PropertyManager Вытянуть диалогтық терезесі пайда 

болады.  

3.11 Направление 1 үшін Глубины мәнін20 тең деп енгізіңіз. Кесуді 

бӛлшектің сыртқы шегіне орналастыру үшін Переставить сторону для 

выемки басу қажет болады. 

      3.12  басыңыз. Екі сызық арасындағы материал баспалдақ секілді бос 

орын қалдыра отырып кесіледі. (6 сурет).  

 

6 сурет – Бӛлшекте баспалдақ секілді бос орынның бейнесі 

         3.13 Изменить в размер экрана("Вид" құралдар панелінде) басыңыз. 

        4Бӛлшектің түстерін ӛзгерту 
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        4.1 FeatureManager  бұтақ құрастырылымының жоғарғы жағындағы 

Tutor2белгісіне тышқанның оң жақ батырмасымен басыңыз. Мәтіндік 

құралдар  панелінде Внешние виды  таңдаңыз,одан кейінtutor2. 

        4.2 PropertyManager (Менеджера свойств) терезесінің Цвет бӛлімінде 

палитрадан керекті түсті таңдап және ОКбасқаннан кейін бӛлшекті сақтаңыз.  

        5. Құрастыруды құру 

        5.1 Егер Tutor1.sldprt файлы ашылмаған болса, құрылған бӛлшекті ашу 

үшін Открыть  ("Стандартная" құралдар панелінде) басыңыз. 

       5.2 «Стандартная» құралдар панелінде Создать таңдаңыз және ары 

қарайСборкатаңдап және OK басыңыз. PropertyManager (Менеджера 

свойств) ішіндегі Начать сборку терезесі кӛрінеді. Деталь/Сборка терезесінде 

қою үшін Tutor1 таңдаңыз.  

      5.3 Графикалық облыста Tutor1 (7 сурет) түрі алдын-ала кӛрсетіледі, ал 

нұсқаушы келесідей формаға ие болады  .  

 

 

7 сурет–Құрастыру үшін таңдалған бӛлшек 

            5.4 PropertyManagerқұрастырылымын қайталап ашпай бірнеше 

жиынтықтарды қою үшін PropertyManagerішіндегі Оставить 

выбортаңдаңыз. 

           5.5 Tutor1 орналастыру үшін графикалық облысқа басыңыз. 

PropertyManager ішіндегі Деталь/сборкабӛлімінде қою үшін Tutor2 

таңдаңыз. 

Tutor1 жанында Tutor2 орналастыру үшін графикалық облысқа басыңыз (8 

сурет).  

 
8 сурет – Құрастыру үшін бӛлшекті таңдау 

           5.6  басыңыз. Қажет болған жағдайда Изменить в размер экрана  

басыңыз. 
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          5.7 ҚұрастырудыTutorдеп сақтаңыз. (Файл атына .sldprt кеңейтілімі 

қосылады). 

 

          6 Жиынтықтарды түйістіру 

   6.1 Сопряжение  ("Сборка" құралдар панелінде) басыңыз.Сопряжение 

PropertyManager (Менеджера свойств) диалогтық терезесі пайда болады. 

         6.2  Графикалық облыста Tutor1кромкасына басыңыз, содан кейін 

Tutor2жоғарғы бӛлігіндегі баспалдақ секілді бос орынның сыртқы 

тӛртбұрышты кромкасына басыңыз (9 сурет).  

 

 
 

9 сурет – Екі бӛлшекті жалғау 

 

             6.3 Сопряжениеқалқымалы құралдар панелі пайда болады, ал 

жиынтықтар орын ауыстырады және түйіндесуді алдын-ала кӛрсету пайда 

болады. PropertyManagerтерезесінің Выборбӛлімінде кромкалардың 

түйіндесулері Объекты для сопряжения  тізімінде тізімделген. 

             6.4 Сопряжение қалқымалы құралдар панелінде:  

Түйіндесу түрінің сапасы ретіндеСовпадение басыңыз. 

              6.5ТүйіндесудіДобавить/завершить  басыңыз. 

PropertyManagerтерезесіндегі Сопряжения бӛлімінде "Совпадение" 

түйіндесуі пайда болады. 

Tutor2 жиынтығының орналасуы толығымен анықталмаған. Ол әлі де 

түйіндесулермен шектелмеген бағыт бойынша бірқатар еркін орын ауыстыру 

деңгейіне ие емес. 

            6.6 Жиынтықтардың орнын ауыстыра отырып еркіндік деңгейін 

тексеріңіз. Графикалық облыста Tutor2жиынтығын басыңыз және 

тышқанның сол жақ батырмасын басып тұрыңыз (10 сурет).  

 

10 сурет – Түйіндесуді орнату 
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            6.7 Ие болған еркіндік деңгейін анықтау үшін жиынтықты әр түрлі 

жаққа орын ауыстырып кӛріңіз. Жиынтықтың соңғы оң шегін таңдаңыз, 

содан кейін басқа жиынтықта соған сәйкес шекті таңдаңыз. Сопряжение 

қалқымалы құралдар панелінде Совпадение басыңыз, содан 

кейінДобавить/завершить сопряжение. «Совпадение» басқа түйіндесуі 

PropertyManager (Менеджера свойств) терезесінің Сопряжениябӛлімінде 

пайда болады. 

           6.8 Қадамдарды қайталаңыз, бірақ басқа «Совпадение» түйіндесуін 

қосу үшін екі жиынтықтың да жоғарғы шектерін таңдаңыз (11 сурет).  

 

11 сурет – Жиынтықтардың түйіндесуін тексеру 

            6.9  басыңыз. Құрастыруды сақтаңыз. 

7 Состояния отображения қолдану 

            7.1 FeatureManager бұтақ құрастырылымының жоғарғы бӛлігінде 

қойындылардан оң жақта Отобразить Панель дисплеябасыңыз. Дисплей 

панелінде әрбір жиынтықтың әр түрлі бейнелеу параметрлері (сыртқы түр, 

мӛлдірлік, т.б) тізімделген. Дисплей панелінің кез-келген бӛлігіне 

тышқанның оң жақ батырмасымен басыңыз және Добавить состояние 

отображения таңдаңыз. Атты енгізіңіз және Enter клавиатурасын басыңыз.  

           7.2 FeatureManager бұтақ құрастырылымында  нұсқаушыны 

Tutor2элементіне ауыстырыңыз, содан кейін Режим отображения

бағанына. 

            7.3 Нұсқаушы  түріне ӛзгергенде түртіңіз, содан кейін Невидимые 

линииотображаются таңдаңыз (12 сурет). 

 

12 сурет – Кӛрінбейтін сызықтарды бейнелеу 
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          7.4Скрыть панель дисплея басыңыз. 

Тышқанның оң жағымен Скрыть панель дисплеябасыңыз және По 

умолчанию_Состояние отображения-1 таңдаңыз. Құрасытру ӛзінің 

бастапқы кӛрсетілген жағдайына келеді  (13 сурет).  

 

 

13 сурет – Құрастыру нәтижесі 

Бақылау сұрақтары 

1. SolidWorks ортасында құрастыру дегеніміз не? 

2. Бӛлшекті құрастыруға қосу қалай жүзеге асады? 

3. Бірыңғай құрастыруға қанша бӛлшекті жинауға болады? 

4. Кӛрінбейтін сызықтарды бейнелеу не үшін қажет? 

5. Дисплей панелі нені кӛрсетеді? Ол қандай элементтерден тұрады? 

6. Еркіндік деңгейі термині нені білдіреді? 

7. Құрастыру түстерін ӛзгерту қалай жүзеге асады? 

8. Құрастыру бӛлшегінің біреуінің түсін ӛзгертуге бола ма? 

 

 

№3 Зертханалық жұмыс 

Бұйым корпусында электрлік бағыттарды құру 

 

Бұл зертханалық жұмыстаSolidWorks ортасында электрлік бағыттарды 

құру құралдар кӛмегімен жүзеге асатын құрастыру, кабельдердің моделі 

қарастырылады.  

 

3.2 Зертханалық жұмыстың мақсаты 

 

SolidWorksортасында бағытты қосу және бағыттаудың күйге келтірулерін 

кӛрсету.  

 

3.3 Зертханалық жұмыстың орындалу реті 

 

Бағытты қолмен құру үшін:  

 1. Сымдарды құру үшін электрлік бағыттарды жобалауға арналған 

кітапханадан жалғауларды және қысқыштарды қосу керек.  
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2. Сымда қолданылатын сымдарды және шығаруларды кӛрсету керек. 

3. Бағытты бӛлу.  

 4. Бағытты кіргізу.  

 5. Құрастыру негізінде сызба құру.  

Зертханалық жұмысты орындау нәтижесінде 1 суретте кӛрсетілгендей бӛлшек 

шығуы керек.  

 

 
 

                                            1 сурет – Соңғы нәтиже 

Бағыттың параметрлерін Настройки пользователя диалогтық терезесінде 

кӛруге және ӛзгертуге болады. Енді электрлік бағытты қысқыштар арқылы 

қолмен жүргізу үшін параметрді орнатыңыз.  

3.4 Жұмыстың орындалу жолы 

         3.4.1 Жобаның күйге келтірілуі 

1.  Настройки  (Стандартная құралдар панелінде) басыңыз 

Маршруттаңдаңыз. 

2. OK басыңыз. 

  3.4.2 Модельдің ашылуы 

Электрлік сымды құру алдында SolidWorks модулін - Маршрут қосыңыз 

және құрастыруды ашыңыз. 

          1. Инструменты>Добавления. 

          2. Выберите SolidWorks - Маршруттаңдаңыз. 

          3. SolidWorksпрограммасының әрбір жіберілуікезіндеМаршрут 

программасын белсендіру үшін Запускбағанынан SolidWorks - Маршрут 

таңдаңыз. 

          4. ОКбасыңыз. 

          5.  басыңыз. 

         6. Файл>Сохранить кактаңдаңыз және құрастыруды 

my_top_assy.sldasmдеп сақтаңыз.  

Бағыттау параметрлерінің кӛп бӛлігі бағытты ӛңдеу кезінде қол жетімді 

болады. Жалғастыру үшін бұл режимнен шығу барысында Редактировать 
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маршрут (Электричествоқұралдар панелінде) таңдаңыз.Ары қарай 

Библиотеки проектированияішінен құрастыруға соединители 

штекерақойыңыз.  

 7. Вращать вид   (Видқұралдар панелінде) таңдаңыз және ішкі кӛк 

қабырғадағы тесікті кӛру үшін құрастыруды бұрыңыз.  

 

                                    2 сурет – Бӛлшектің ішкі түрі 

 

           8. Электричествобағыттар кітапханасы анықтамалығынан plug-

5pindin.sldprt (3 сурет) таңдаңыз. 

 

 

3 сурет - Тығын 

 

           9. Тығынды құрастыруға алып келіңіз және 4 суретте кӛрсетілгендей 

кӛк түсті оң жақ пен тығын арасында түйіндесу құрыңыз.  

 

Рисунок 4 – Құрылғылардың түйіндесуі 

           10. Егер бағыттау қасиеттерін орнатуға сұраныс кӛрінсеДажәне 

басыңыз (5 сурет). 

 
 

5 сурет – Түйіндесуді бақылау 
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           11. Вращать вид   (Видқұралдар панелінде) таңдаңыз және тығынға 

қарсы тұрған алты тесікті кӛру үшін құрастыруды бұрыңыз (6 сурет). 

 

6 сурет – Бӛлшектің ішкі түрі 

           12. Құрастыруға plug-5pindin.sldprt тағы бір бӛлшегін алып келіңіз 

және бірінші тығынның қарсы жағындағы тӛменгі ортаңғы тесікпен 

түйіндесу құрыңыз.  

 

                 7 сурет – Тӛменгі ортаңғы тесікпен түйіндесу 

Бағыттың әрбір жиынтығы жалғану нүктесіне ие. Жалғану нүктелері 

электрлік бағыттың сегменттері қосылатын нүкте болып табылады. Бағыттың 

жиынтықтарын құрастыруға алып келгенде кабельді кесу түйреуіштен 

жалғану нүктесіне дейін жүргізіледі. Енді екі жиынтықтың тығындарының 

соңы арасындағы кабельді бағыттау үшін "Авто-маршрут" параметрлерін 

қолданыңыз.  

PropertyManager Авто-маршрутосы үрдісті жүргізу үшін ашық тұруы 

қажет. Егер ол жабық болса, Авто-маршрут  (Инструменты маршрута 

құралдар панелінде) таңдаңыз.  

          13. Құрастыруда бір тығынның түрін үлкейтіңіз және оның жалғану 

нүктесінің соңында түйреуіштердітаңдаңыз (8 сурет). 

 
8 сурет – Тығында бӛлшекке орнату 

          14. Басқа тығынның түрін үлкейтіңіз және оның түйреуіштерін 

таңдаңыз (9 сурет).  
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9 сурет – Тығынды үлкейту 

10 суретте осы екі нүктені жалғайтын бағыт кӛрсетілген.  

 

10 сурет – Екі нүктені жалғайтын бағыт 

          15.  басыңыз. 

3.4.3 Байланыстар мен сымдарды кӛрсету 

 

Ары қарай сымдарда қолданылатын сым параметрлерін кӛрсету қажет.1. 

Редактирование проводов  (Электричество құралдар панелінде) таңдаңыз. 

         2. PropertyManagerтерезесіненДобавить проводтаңдаңыз. 

         3. Екі рет20g blue (кӛк 20 ӛлшемді) басыңыз және OK таңдаңыз. 

20g blue (кӛк 20 ӛлшемді) таңдауы осы үрдіс аяқталғаннан кейін ішкі 

кабельдің сапасы ретінде кӛк түсті сымды 20 – шы ӛлшемге тағайындайды. 

20g blueВыбранные проводатізімінде кӛрінеді.  

         4. PropertyManager ішіндегі Выбрать маршрут таңдаңыз. 

5. 11 суретте кӛрсетілгендей кабельді таңдаңыз.  

 

11 сурет – Кабельді таңдау 

         6.  басыңыз. 

         7. Параметры От-К бӛлімінде Контактпунктіне әрбір тығын үшін 1 

мәнін таңдаңыз.  

         8.  басыңыз. 

         9. Выход из эскиза басыңыз және  таңдаңыз. 

         10. Ары қарай сымдарды ұйымдастыру үшін қысқыштарды қойыңыз. 

Электричествобағыттар кітапханасы анықтамалығынан 90_richco_hurc-4-

01-clip.sldprt(12 сурет) қысқышын таңдаңыз.  
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12 сурет – Таңдалған қысқыш 

         11. Қысқышты құрастырудың тӛменгі сол жақ тесігіне алып келіңіз, 

онда қысқыш пен тесік арасында түйіндесу пайда болады.   

 

13 сурет – Қысқыш пен тесіктің түйіндесуі 

Тесікбар, бірақ тығын жоқ құрастыру жағын таңдау керек. Бұл жақты кӛру 

үшін құрастыруды айналдыруға тура келуі мүмкін. Үнсіздік бойынша мәнін 

таңдау үшін конфигурацияны таңдау сұранысы пайда болғанда OK басыңыз. 

          12. Қысқыштың құрастырудың сол жағындағы тесігімен түйіндесуінде 

қысқышты орналастыру үшін тышқанды бір рет басыңыз (14 сурет). 

 

 

14 сурет – Қысқышты орналастыру 

          13. Екі қосымша қысқыш және олардың басқа тесіктермен 

түйіндесулерін 15 суретте кӛрсетілгендей жылжытыңыз.  

 

15 сурет – Қосымша қысқыштар 

          14. Жаңа қысқыштарды қосуды тоқтату үшін  тышқанның оң жағын 

басыңыз.  

3.4.4 Бағыттарды қысқыштар арқылы жүргізу 

Ары қарай бағытты ӛңдеу кезінде кабельді қысқыштар арқылы жүргізіңіз.          

1. Маршрут через зажим  (Инструменты маршрута құралдар панелінде) 

таңдаңыз. 

          2. 16 суретте кӛрсетілгендей кабельді таңдаңыз. 
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16 сурет – Кабельді орнату 

 

           3. Кезекпен әрбір қысқышты таңдаңыз. 

           4. Тышқанмен әрбір басқан сайын кабель таңдалған қысқыш арқылы 

жүреді. 

           5.  басыңыз. 

 

3.4.5 Үлестеу нүктесін анықтау 

          1. Разделить маршрут  (Инструменты маршрутақұралдар 

панелінде)таңдаңыз. 

          2. Модельдің түрін үлкейтіңіз және айналдырыңыз (17 сурет). 

 

17 сурет – Модель түрі 

          3. Үлестеу нүктесін кӛрсету үшін кабельдің ортасында нүкте таңдаңыз 

(18 сурет). 

 

18 сурет – Үлестеу нүктесін орнату 

          4. Выйти из эскиза  басыңыз. 

          5.  басыңыз. Нәтиже 19 суретте кӛрсетілген. 

 

19 сурет – Үлестеу нүктесін анықтау нәтижесі 
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Ары қарай бағытты ӛңдеу кезінде электрические разводкикітапханасынан 

қосымша тығын қойыңыз. Бұл тығын бӛлінген сегменттің жалғауын 

анықтайды. Алты тесікті жағы бар құрастыруды кӛру үшін оны 

айналдырыңыз (20 сурет). 

 

20 сурет – Бӛлшекті кӛру 

         6. Редактировать маршрут  (Электричествоқұралдар панелінде) 

таңдаңыз. 

        7. Электрические разводки кітапханасынан plug-5pindin.sldprt файлын 

алып келіңіз және оны 20 суретте кӛрсетілгендей оң тӛменгі жақтағы тесікке 

қойыңыз.  

 
 

21 сурет – Бағытты ӛңдеу 

            8. PropertyManagerВставить компонентыжабу үшін Escбасыңыз.           

9. Енді үлестеу нүктесінен тығынға дейін бағытты жүргізуге болады. Ары 

қарай үлестеу нүктесі мен тығынның түйреуішін жалғау үшін Авто-

маршрут  параметрін қолданыңыз (22 сурет). 

 

22 сурет – Үлестеу нүктесі мен тығынның түйреуішін жалғау 

          10. Сымда үлестеу нүктесін таңдаңыз.  

Егер PropertyManageАвто-маршруттерезесі автоаматты түрде ашылмаса, 

Авто-маршрут (Инструменты маршрута құралдар панелінде) таңдаңыз. 

23 суретте кӛрсетілгендей тығынның жалғану нүктесінде түйреуіштерді 

таңдаңыз.  

 

23 сурет – Тығынның жалғану нүктесінде түйреуіштерді таңдау  
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11. Бағыт бӛлінеді және жаңа сегмент кӛрінеді.  

           12.  басыңыз.  

           13. Shift+ екі кабельді таңдаңыз және PropertyManagerішіндегі 

Добавить взаимосвязибӛлімінде Касательные  және  басыңыз. 

           14. Выход из эскиза басыңыз және  таңдаңыз. 

3.4.6 Жаңа сымдар, кабельдерді анықтау 

 

Енді жаңа бӛлінген кабельде екі сымды кӛрсетіңіз. 

           1. Редактировать маршрут ( Электричество құралдар панелінде) 

таңдаңыз.  

           2. Редактирование проводов (Электричество құралдар 

панелінде)таңдаңыз. 

           3. PropertyManager терезесіненДобавить провод таңдаңыз. 

           4. Екі рет20g blue(кӛк 20 ӛлшемді)және 20g white (ақ 20 ӛлшемді) 

басыңыз. Бұл жаңа сымды кабельде екі сымды анықтау үшін жасалады.           

5. ОК басыңыз. 

           6. Выбрать путьжәне бағыттың жаңа сегментін таңдаңыз.   

 
24 сурет – Бағыттың жаңа сегменті 

 

 

            7. 25 суретте кӛрсетілгендей екі тығын сымы арасындағы сымдар үшін 

басқа бағыт сегментін таңдаңыз.  

 
25 сурет – Бағыттың басқа сегменті 

 

 

           8.  басыңыз. 

          9. Қорытындысында 26 суретте кӛрстетілгендей екі жаңа сымдарды 

кӛруге болады.  

 
26 сурет – Жаңа сымдарды қосу нәтижесі 

 

          10.  басыңыз.  
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          11. Выход из эскиза басыңыз және  таңдаңыз. 

 

          3.4.7 Жобаны сақту 

Енді сымды және оның сілтемесін жаңа құрастыруда сақтау қажет. 

   1. Файл > Сохранить как таңдаңыз. 

         2. Сохранить баспай тұрып, Имя файла алаңына  

my_top_assy_completed.sldasmенгізіңіз. 

         3. Сымдар сілтемесін және құрастыруды сақтау үшін Сохранить как 

диалогтық терезесінен Ссылки таңдаңыз. 

         4. SolidWorks ортасынан сыртта орнатылған анықтамалыққа ӛту үшін 

Обзортаңдаңыз. 

5. Сохранить как (сілтемелермен) диалогтық терезесіненСохранить 

всебасыңыз. 

         6. Құрастыруды жабыңыз. 

         7.  басыңыз.Файл> Сохранить кактаңдаңызжәне құрастыруды 

my_fromto_top_assy.sldasm ретінде сақтаңыз. 

          8. Создать путем импорта От-К  (Электричество құралдар 

панелінде)таңдаңыз.PropertyManagerішінен Файл списка От-К 

ӛтіңіз.<Каталог_установки>\samples\tutorial\routing\electrical\From-ToList.xls 

ӛтіңіз және Открытьбасыңыз. 

          9. Создать новую сборку таңдаңыз. 

          10.  бсыңыз. Жиынтықтарды қоюға сұраныс пайда болады. Да 

басыңыз. 

          11. Алты тесікті құрастырудың қысқа жағына рұқсат алу үшін 

Вращать (Вид құралдар панелінде) және Изменить в размер экрана (Вид 

құралдар панелінде) таңдаңыз. 27 суретте кӛрсетілгендей түрге ӛзгереді.  

 

27 сурет – Нәтиженің бейнесі 

          12. 28 суретте кӛрсетілгендей тӛменгі ортаңғы тесікке battery1 және 

жоғарғы оң тесікке motor1 қойыңыз. 
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28 сурет – Батареялар мен моторларды орнату 

            13. Жалғағыш үшін түйіндесуді құру барысында ол PropertyManager 

ішіндегі Вставить соединители маршрутатізімінен ӛшіріледі.  

             14. 29 суретте кӛрсетілгендей құрастырудың қарама-қарсы оң және 

сол жақтарына xcon1, xcon2 и xcon3қойыңыз. 

 

29 сурет –xcon1, xcon2 и xcon3 орнату 

             15. Бағытты құру кезінде сұраныс пайда болғанда Датаңдаңыз.  

басыңыз.PropertyManager Авто-маршрут терезесі пайда болады. 

             3.4.8 Бағытты жалғау 

Енді бағыттаушы бағыттарды кӛрсетіңіз және кабель сымдарын құрыңыз. 

Бағыттаушы бағыттар оның жалғануына дейін бағыттың алдын-ала түрін 

кӛрсетеді.  

            1. PropertyManager Авто-маршрут ішінен Направляющи етаңдаңыз. 

Жаңа сымдар бағыты үшін бағыттаушылар кӛрінеді (30 сурет).  

 

30 сурет – Бағыттаушылардың бейнеленуі 

          2. Бағыттарды құру үшін PropertyManagerішінен Слить 

направляющие таңдаңыз. 

          3. Барлық бағыттаушыларды таңдаңыз (31 сурет). Барлық 

бағыттаушыларды бір уақытта таңдау үшін таңдау қоршауын пайдалануға 

болады.  
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31 сурет – Барлық бағыттаушыларды таңдау 

          4.  басыңыз. 

           5. PropertyManagerАвто-маршрутішінен  басыңыз. Бағыт құрылады.  

           6.Сохранить эскизтаңдаңыз. Жалғау нәтижесі 32 суретте кӛрсетілген.  

 
32 сурет – Бағытты жалғау нәтижесі 

3.4.9Бұрағыштың бұрауыштарын құру 

Егер бағытты құрастырудың түйіні виртуалды жиынтық болса, сымды 

электрлік сызбада жазық жасау үшін оны алдымен ішкі файлда сақтау керек.           

1. Выровнять маршрут  (Электричество құралдар панелінде) таңдаңыз.  

Құрастыру ретінде виртуалды бағытты сақтауға сұраныс пайда болғанда 

Датаңдаңыз және Сохранить какдиалогтық терезесінде проводкутаңдаңыз, 

Сохранить как сборкубасыңыз және OKтаңдаңыз. Қайта құру үшін сұраныс 

пайда болғанда Да таңдаңыз. Бұрағыштың бұрауышы 33 суретте кӛрсетілген.  

 
33 сурет – Бұрағышты құру 

 

3.4.10 Сызба параметрлерін орнату 

 

Ары қарай ерекшеліктер, кесу тізімдерін, жалғаулар кестесін және сызбадағы 

лауазымдарды кӛрсету қажет. 

         1. PropertyManagerВыровнять маршрутішіндегі Тип для 

сглаживаниябӛлімінен Примечание таңдаңыз. 

         2. Параметры выравниванияалаңынанОтобразить 3D соединители 

таңдаңыз. 

         3. Параметры чертежатаңдаңыз және келесілерді кӛрсетіңіз:         

Электрическая спецификация, cписок вырезов, таблица соединителей, 

авто позиция. 

         4. Сызба параметрлерін таңдауға дейін жалғастыру сұранысы пайда 

болғанда Датаңдаңыз. 

         5.  басыңыз. 
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        6. Спецификация шаблонында бағанның ұзындығын қосу сұранысы  

пайда болғанда Датаңдаңыз. 34 суретте кӛрсетілген сызба жазық сымды, 

спецификацияларды, кесу тізімдерін, лауазым мен жалғаулар кестесін 

қосады.  

 
34 сурет – Сызба параметрлерін орнату 

 

          7. Сызбаны сақтау үшін Файл > Сохранитьбасыңыз. 

Орнату анықтамалығынан ерекшелентеін анықтамалыққа ӛтіңіз және 

сызбаны (және оның сілтемелерін) my_top_assy_fromto_drawing.slddrw деп 

сақтаңыз. 

           8. Сызбаның сілтемелерін сақтауға сұраныс пайда болғанда 

Дабасыңыз. 

           9. Құрастыруды сақтау үшін сызбаны жабыңыз және Файл > 

Сохранить как таңдаңыз. Жұмыстың нәтижесі 35 суретте кӛрсетілген.  

 

 
35 сурет – Зертханалық жұмыстың нәтижесі 

 

Бақылау сұрақтары 

1. Тығын дегеніміз не? 

2. Қандай бағыттау қасиеттерін білесіз? 

3. Құрастырылым құрастыруы қайда және қалай бейнеленеді? 

4. Авто-маршрут параметрі не үшін қолданылады? 

5. Қандай параметрлер ӛзіне сымдарды ӛңдеуді қосады? 

6. Үлестеу нүктесі дегеніміз не? 

7. Электрлік сымдар түсінігіне анықтама беріңіз. 

8. Бағытты ӛңдеу не үшін қажет? 

9. Бағытты бұру функциясы не үшін қолданылады? 

 

№ 4 Зертханалық жұмыс 

Шар краны негізінде сұйықтықтың ішкі ағынын модельдеу  
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Бұл зертханалық жұмыстың мақсаты құрастырылымда кейбір 

ӛзгетулерді орындап, сұйық ағынның ӛзгерісін бақылай отырып шар тәрізді 

кранды оқып үйренуболып табылады. Құрастырылымның ӛзгерісінің 

физикалық кӛрсеткіштерге әсерін тексеруге арналған FlowSimulation 

құралын оқып үйрену.  

 

1 Жұмысты рәсімдеу тәртібі 

 

1.1 Зертханалық  жұмыстың мазмұны 

 

Зертханалық жұмыс мыналардан тұрады: 

        - қақпақты құру 

        -қақпақтың құрылуының аяқталуы 

        - сыртқы түрін ӛзгерту 

        -сыртқы түрін ӛзгертуді аяқтау 

        - геометрияны тексеру 

        - жоба үшін сұйықтықты анықтау 

        - кіріс қуысының шектік шартын анықтау 

        - шығыс қуысының шектік шартын анықтау 

        - есеп 

        - жолда нәтижелерді кӛру 

        -қорытынды есеп беруді кӛру 

 

 1.2 Түсіндірме жазба 

 

Түсіндірме жазба мыналардын тұрады: 

- бастапқы бет 

       - мазмұны 

       - кіріспе 

       - жұмыстың мақсаты 

       - тапсырмалар 

       - жұмыстың орындалуы 

       - құжаттаманы құру 

       - қорытынды 

       - пайдаланылған әдебиеттер 

 

      1.3 Зертханалық жұмыстың кілттік мезеттері 

 

Қақпақты құру.Жұмыс SolidWorksFloXpress программалық ортасында 

орындалады. Жабық резервуарда сұйық ағынын талдау үшін оның ең 

болмағанда бір кіріс және бір шығыс қуысы болғаны қажет, бұл су ағынының 

бар болуының шарты болып табылады.  Ағынның талдауы шыққаннан кейін 

барлық қуыстарды жабу қажет, бұл қақпақтарды қою керек дегенді білдіреді.  
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Сыртқы түрін ӛзгерту. SolidWorksFloXpress  бӛлшекте геометриямен 

байланысты туындайтын ақауларды немесе мәселелерді тексеруге мүмкіндік 

береді, бірақ бұл зертханалық жұмысты жеңілдету үшін сыртқы түрді ӛзгерту 

қажет. 

Геометрияны тексеру. Егер қуыс қақпақтармен дұрыс жабылса, бірақ 

үлгінің ішінде кішкене кеңістік қалып қалса, SolidWorksFloXpress 

бұрынғысынша геометрияны тексеруді жалғастыра береді. Дегенмен, ішкі 

кеңістіктердің бар болуымен ағынды тек осы кішкене кеңістік кӛлемінде ғана 

талдауға мүмкіндік бар. Егер үлгіде ішкі кеңістіктер болса,  

SolidWorksFloXpress – те үлгі ағынды талдауды орындауға дайын емес деген 

тағы бір хабарлама кӛрінеді.  

Жобаүшін сұйықтықты анықтау. SolidWorksFlowSimulation – де әр түрлі 

газдар, сұйықтықтар, қысу сұйықтықтары, тұтқыр-пластикалық сұйықтықтар, 

нақты газдар және буларға қол жетімділік бар.  Сонымен қатар, 

қолданушылық сұйықтықтарды құру мүкіндіктері бар.  

Шекаралық шартты анықтау. FloXpress – тегі кӛрсеткіштер үшін СИ  

немесе IPS жүйесінің бірлігі қолданылады.  

Шекаралық шарт. Шекаралық шарттардысұйықтықтың үлгіден (шығыс 

қуысы) шығу мүмкіндігін қамтамасыз ететін, сұйықтықтың үлгі (кіріс қуысы) 

мен шекке ену мүмкіндігін қамтамасыз ететін шектер үшін ғана беруге 

болады. Бұл шекаралық шарттарды (кіріс және шығыс қуыс) бірнеше 

шектерге қолдануға болмайды. Егер кіріс қуыстың шекаралық шарты ретінде 

ағынның ұзындық кӛрсеткіші таңдалса, ағынның қуат кӛрсеткішін шығыс 

қуыстың шекаралық шарты ретінде таңдауға болмайды.  

Есеп. Есеп үшін қажетті уақыт және шешім сапасы жалпы рұқсат етілетін 

күйге келтірулерге тәуелді, сонымен қатар халықаралық және жергілікті 

желілерге тәуелді.  

Жолда нәтижелерді көру. SolidWorksFloXpress – те жол кӛрсеткіші ағынның 

ағу бағытын кӛрсету үшін қолданылады. Түстер жылдамдықтың жол 

бойымен ӛзгеруін қолданушының берген мәндеріне тәуелді кӛрсетеді. 

SolidWorksFlowSimulation – де нәтижелерді бейнелеуге арналған кӛптеген 

құралдар бар. Мысалы, сандық мәліметтерді MicrosoftExcel™ - де шығаруға, 

торды бейнелеуге және  изометриялық беттерді, ойық және кез-келген 

кӛрсеткіштер үшін беттердің  эпюрлерін (диаграммаларын) кӛрсетуге 

болады. 

Қорытынды есеп беруді көру. Егер компьютерде MicrosoftWord™ 

қосымшасы орнатылған болса, онда SolidWorksFloXpress те бұл қосымшаны 

шығара және есеп беруді құра алады. Есеп беруде келесі ақпараттар мазмұны 

болуы қажет: жобаның файлы туралы ақпарат, ең кішкентай ағу каналының 

мәні (егер қолмен берілген болса), кіріс және шығыс қуыстарының 

шекаралық шарттары туралы барлық ақпараттар, максималды жылдамдық 

мәні, түсірілген суреттер (егер бар болса). SolidWorksFlowSimulation – де 

сандық мәліметтерді кез-келген кӛрсеткіш үшін алуға болады, бірақ тек 

жылдамдық үшін емес.  Егер компьютерде MicrosoftWord - тың бірде-бір 
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қолдау версиясы орнатылмаса, есеп берудежоба жайында тек мәтіндік 

ақпарттары бар *.txt файл құрылады.   

 

1.3 Зертханалық жұмыстың орындалу реті 

 

1.3.1 Қақпақтарды құру 

 

1. Шар тәрізді кранның бӛлшегін таңдап алу қажет. Ол үшін келесі 

әрекетті орындаңыз: Вставка > Компонент > Новая деталь. 

Жаңа бӛлшек: Part1^Ball Valve 

2. Қақпақтың орналасқан жерін анықтау үшін Side<1> бӛлімінен 1-

суретте кӛрсетілгендей шек таңдау керек. 

 
 

3. Эскиз құрал панелінде Преобразовать объекты  басыңыз және 

PropertyManager ашыңыз. 

4. Суретте кӛрсетілгендей етіп кромканы таңдаңыз. PropertyManager 

терезесінде таңдаңыз және PropertyManager ашыңыз.  

 

 

 

5. Құралдар панелінде Вытянутая бобышка  таңдаңыз. 

6. PropertyManager терезесінің Направления бӛлімінде келесі 

әрекеттерді орындаңыз:  

a. Жебе құрастырудың орталығына бағытталуы үшін Реверс 

направления  басыңыз. 
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b. Глубина   2 мм күйге келтіріңіз және  

 басыңыз.  

7. Бӛлшектің Lid1 деп атын ӛзгерту үшін тышқанның оң жақ 

батырмасымен Part1^Ball Valve басыңыз. 

 

1.3.2 Қақпақтардың аяқталуы 

1. Жиынтықтарды ӛңдеуді аяқтағаннан кейін  басыңыз. 

2. Содан кейін жаңа бӛлшектің ішкі сақталуын растау міндетті, ол үшін 

Файл>Сохранить таңдау керек.  

3. Сол сияқты екінші қақпақты Side<2> құрыңыз және Lid2 есімін 

беріңіз.  

 
Енді бӛлшек ағынды талдауды орындау үшін дайын деп айтуға болады.  

 

1.3.3 Сыртқы түрін ӛзгерту 

 

1. Құрастыру құрылымында FeatureManager Ctrl басу қажет және Lid1 

мен Lid2 таңдау керек және Внешние виды қойындысына ӛту керек.  

2. Тапсырмалар панелінде «Внешние виды» папкасын кеңейтіңіз және 

Пластик>Прозрачный пластик (Мӛлдір пластик) ӛтіңіз. Алдын-ала таңдалған 

объектіге сыртқы түрді қолдану үшін екі рет жартылай мӛлдір пластикке 

басыңыз. 

 

 
    3. Құрастыру бұтағында FeatureManagerCtrlбасыңыз және Side<1>, 

Side<2>, и Ball<1> таңдаңыз.  

4. Внешние виды қойындысында сахна және жазулардың 

тапсырмалары панелінде Пластик > Средний глянец ӛтіңіз.  

 

1.3.4 Сыртқы түрді ӛзгертуді аяқтау 
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 1. Alt басыңыз, содан кейін екі рет қызыл жылтыратқыш пластикке 

басыңыз.  

2. PropertyManagerтерезесіндегі Внешние виды бӛлімінде 

Дополнительно басыңыз. Освещение қойындысында мӛлдірлік үшін 80 мәнін 

беріңіз және  басыңыз. Бұтақ құрастыруында FeatureManager Lid1 

элементін кеңейтіңіз, тышқанның оң жақ батырмасымен Исходная точка 

басыңыз және жасыруды таңдаңыз.   

3. Осы әрекеттерді Lid2 элементі үшін де қайталаңыз.  

4. Изометрия түріне ӛзгертіңіз.  

 

 
 

  1.3.5 Геометрияны тексеру 

PropertyManager  «Геометрияны тексеру»  терезесінде келесі 

әрекеттерді орындаңыз: 

1.Сұйықтықтың кӛлемі бӛлімінде Просмотр жидкости басыңыз.  

2. Сұйықтықтың кӛлемінің кӛрсетілуінің дұрыстығын тексеру үшін 

Просмотр жидкости  параметрін қолданыңыз.  

 

3. Қажет болған жағдайда «Изменить в размер экрана»  таңдаңыз 

және Закрасить с кромками  таңдаңыз ( «Вид» құралдар панелінде).  

4. Ең кішкентай ағу каналын басыңыз және 9,3 енгізіңіз.  

Егер сұйықтық ӛлшемі үнсіздік бойынша берілген ең кішкентай ағу 

каналының мәнінен кіші болатын саңылау арқылы ӛтсе, Наименьший 

проточный канал кӛрсеткіші үшін саңылаудың еніне тең мәнді беріңіз. 

Наименьший проточный канал  кӛрсеткіші үшін SolidWorks –те үнсіздік 

бойынша берілген ӛлшеу бірліктері қолданылады. Егер SolidWorks 

қосымшасы үшін мм – ден ерекшеленетін ӛлшеу бірлігі берілген болса, 9,3 

мәнін енгізгенде онымен бірге мм деген сӛзді де енгізіңіз.   

                   5.  басыңыз.  
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1.3.6 Жоба үшін сұйықтықты анықтау 

Сұйықтық кӛрсеткіші ретінде Су таңдаңыз.  

1.  басыңыз. 

 

1.3.7 Кіріс қуыстың шекаралық шарты 

1. Впускное отверстие бӛлімінде Ағынның ӛлшемі  басыңыз. 

2. Кіріс қуысты тышқанның оң жақ батырмасымен басып, Басқасын 

таңдау басыңыз.  

 

3. Диалогтық терезед басқаны таңдауды басып, кіріс қуысты таңдау үшін

Face@[Lid1<1>] таңдаңыз. 

 
4. Аңынның ӛлшемі кӛрсеткіші ретінде 0,5кг/с мәнін енгізіңіз.  

  5. басыңыз. 

 

        1.3.8 Шығыс қуыстың шекаралық шарты 

 

        1. Шығыс қуысқа тышқанның оң жақ батырмасымен басып тӛменде 

кӛрсетілген сурет бойынша сәйкес бӛлшекті таңдаңыз.  

 

2. Басқасын таңдау диалогтық терезесінде шығыс қуысты орнату үшін 

Face@[Lid2<1>] орнатыңыз.  

 
 

3. Ортаның қысымы  кӛрсеткіші ретінде үнсіздік бойынша алынған мәнді 

қабылдаңыз.  
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         4.  басыңыз.  

 

 

   1.3.9 Есеп 

 

1. Шешу  батырмасын басыңыз.  

2. Сақтау керек диалогтық терезесі ашылады, құрастырудың ішкі 

файлында виртуалды жиынтықтарды сақтау үшін OK басу керек. 

Есеп аяқталғаннан кейін SolidWorksFloXpress программасында 

Нәтижелерді кӛру терезесі ашылады.  

 

1.3.10 Жол нәтижелерін кӛру 

 

 

1. Есеп беру бӛлімінде Сурет  басыңыз.  

2. Шарлар  түртіңіз және ағынды кӛркемдеу үшін Анимациялау

 басыңыз. 

3. Стоп түймешесін басыңыз.  

4. Жоба каталогіне ӛтіңіз және келесілерді бейнелеу үшін fxp1 

папкасын кеңейтіңіз. 

5. – Есептің нәтижелері бар файл.  

 - SolidWorksFlowSimulationкӛмегімен SolidWorksFloXpressжобасын 

және есептің нәтижелерін жүктеуге болады. 

 - Талдаудың суреті FloXpress_snap1.jpg, түймешені басу арқылы 

құрылған.  

 

1.3.11 Қорытынды есеп беруді кӛру 

 

      1 Есеп беруді құру  түймешесін басыңыз, онда 

SolidWorksFloXpress қосымшаны жіберіп есеп беруді құрады.  

 2  SolidWorksFloXpress жабу үшін  басыңыз. 

 

 

Бақылау сұрақтары 

1. Шар краны нені кӛрсетеді? Оның қолданылуы жайлы мысалдар 

келтіріңіз.  

2. Шар кранының геометриясын тексеруге не жатады? 

3. Шекаралық шарт түсінігіне анықтама беріңіз. 
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4. Жол нәтижелерін кӛру не үшін жүргізіледі? 

5. Кері бағыт қандай функцияны атқарады? 

6. Ағын мәні қалай беріледі? 

7. Сұйық ағынды анимациялау қалай жүргізіледі? 

8. Қорытынды есеп беру жолдың нәтижелерін кӛруден қалай 

ерекшеленеді? 

 

№5 Зертханалық жұмыс 

Жиіліктік зерттеуден кездейсоқ тербелістерді зерттеу  

 

         1 Аннотация 

Баспа платасы аппараттың ұшуға жарамдылығын сынау үшін PSD (қуаттың 

спектральды тығыздығы) жылдамдығы әсеріне сәйкесінше ұсынылған НАСА 

(Аэронавтика және космонавтика бойынша ұлттық басқару) профилімен 

ұшырайды. 

 

         2 Зертханалық жұмыстың мақсаты: 

 

Келесі рәсімдермен танысыңыз: 

1. Жиіліктік зерттеуден кездейсоқ тербелістерді зерттеу  

2. Кездейсоқ тербелістерді зерттеу қасиеттерінберу  

3. Кездейсоқ жүктемені анықтау және ӛшу қасиеттерін беру  

4. Нәтижелерді шығару параметрлерін беру  

5. Кездейсоқ тербелістерді талдау нәтижелерін кӛру  

 

1 суретте зерттеуді жүргізуге арналған жұмыс платасы кӛрсетілген.  

 

 
1 сурет – Жұмыс платасы 

        3 Зертханалық жұмыстың орындалу реті 

        3.1 1. Жиіліктікзерттеуденкездейсоқтербелістердізерттеу 

3.1.2 Circuit_Boardашу үшін  басыңыз. 

        3.1.2 Частота  зерттеу қойындысына ӛтіңіз. 

        3.1.3 Simulation бұтақ зерттеуінде Частота зерттеу белгішесіне 

тышқанның оң жақ батырмасын басу арқылы ӛтіңіз және жаңа динамикалық 

зерттеуге Копированиетаңдаңыз. 
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3.1.4 Тип линейного динамического исследованиятерезесінде Анализ 

случайного колебания таңдаңыз. 

        3.1.5 ОКбасыңыз.Кездейсоқ зерттеу қойындысы графикалық облыстың 

астында құрылған, ал кездейсоқ зерттеу белгісі  Simulation бұтақ 

зерттеуінде құрылған.   

        3.2 2. Кездейсоқтербелістердізерттеуқасиеттерін беру 

        3.2.1 Кездейсоқ зерттеу белгісіне  тышқанның оң жақ батырмасын 

басыңыз және Свойства таңдаңыз. 

   3.2.2 Параметры случайного колебаниябӛлімінде келесі 

параметрлерді қабылдаңыз: 

Опция Сипаттама 

Единицы измерения  Цикл/сек (Гц) 

Нижний передел  40 

Верхний предел  700 

Число частотных точек 8 

Корреляция  Полностью скоррелированный 

3.2.3 ОКбасыңыз. 

 

        3.3Бірыңғай негіздеуді қобалжытуды анықтау  

Бірыңғай негіздеудівертикалды қобалжыту мақсатында тіреулерге қисық 

жылдамдықты "қуаттың спектральды тығыздығы" (PSD) түсіріңіз. Ол үшін 

келесі әрекеттерді орындаңыз: 

        3.3.1 Simulation бұтақ зерттеуінде тышқанның оң жағымен Внешние 

нагрузки түйініне басыңыз және Возбуждение однородного основания 

таңдаңыз. 

        3.3.2 PropertyManagerтерезесінде Типпараметрі үшін жылдамдық 

мәнін таңдаңыз. 

        3.3.3 Ускорение PSD бӛлімінде келесі әрекеттерді орындаңыз: 

3.3.3.1 Единицы измерения  g^2/Гц күйіне келтіріңіз.  

3.3.3.2Вдоль плоскости - направление 2алаңына 1мәнін енгізіңіз. 

3.3.3 Изменения 

частотыбӛліміндеКриваятаңдаңызжәнеРедактироватьбасыңыз. 
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   3.3.4 Единицы измеренияпараметрі үшін Гц мәнін енгізіңіз. 

         3.3.5 Күш қисығы үшін келесі мәнді мәліметтерді енгізіңіз:  

Нүктелер X Y 

1  15 0,04  

2 1000 0,04  

3 2000 0,01 

3.3.6 ОКбасыңыз. 

        PSD жылдамдығы берілген бағытпен шектелген барлық жерлерге 

түсірілген.  

 

3.4 Ӛшу қасиеттерін беру 

 

Барлық тербеліс түрлері үшін модальды ӛшу коэффициентін 2% деп беріңіз. 

Ол үшін келесі әрекеттерді орындаңыз: 

 

         3.4.1 Simulation бұтақ зерттеуінде Демпфирование белгісіне 

тышқанның оң жағымен басыңыз және 

Редактировать/определитьтаңдаңыз. 

         3.4.2 PropertyManager терезесінің Параметрыбӛлімінде Модальное 

демпфированиетаңдаңыз. 

3.4.3 Коэффициенты демпфированиятерезесіне мәндер алаңына 

0,02енгізіңіз. 

         3.4.4  басыңыз. 

 

        3.5 "Кездейсоқ тербелісті" зерттеу үшін нәтижелерді шығару 

параметрлерін беру  

        3.5.1 Simulation бұтақ зерттеуінде Параметры результатовтүйініне 

тышқанның оң жағымен басыңыз жәнеРедактировать/определитьтаңдаңыз. 

         3.5.2 PropertyManager терезесінде, Сохранить результатытізіміненДля 

указанных шагов решениятаңдаңыз. Количество алаңдарында үнсіздік 

бойынша мәнін қабылдаңыз. Орын ауыстыру және жылдамдық нәтижелері 

негіздеуге қатысты кӛрсетілетін болады. Жылдамдық нәтижелері абсолютті 

мәндер болып табылады. 

         3.5.3 Шаги решения - Набор1бӛлімінде Инкремент параметрі үшін 5 

енгізіңіз.  

         3.5.4 Начало және Конец параметрлері үшін үнсіздік бойынша мәнін 

қабылдаңыз. 

"Удельная мощность спектра" диаграммалары әрбір бесінші жиіліктік 

қадамда қол жетімді болады.  
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3.5.5 ОК басыңыз.  

 

   3.6 Құрастыру торын және талдауды жіберуді құру 

 

         3.6.1 Simulation бұтақ зерттеуінде Сетка белгісіне тышқанның оң 

жағымен басыңыз және Создать сетку таңдаңыз. 

         3.6.2 PropertyManager терезесінде, Дополнительно бӛлімінде келесі 

мәндерді қабылдаңыз : 

Опция                                                                   Сипаттама 

         Точки Якобиана                                                   4  

         Сетка чернового качества                                   не выбрана  

         Автоматические пробы для твердых тел           выбрано  

 

          3.6.3 Параметрыбӛліміндеторды құрғаннан кейінЗапуск 

анализатаңдаңыз. 

          3.6.4Глобальныйразмер және үнсіздік бойыншадопуск қабылдау 

үшін басыңыз. 

 

3.7 Нәтижелерді кӛру 

 

         3.7.1 Simulation бұтақ зерттеуінде Результатыанықтамалығына 

тышқанның оң жағымен басыңыз және орын ауыстырудыңОпределить 

эпюрутаңдаңыз. 

3.7.2 PropertyManagerтерезесінде,Отобразитьбӛлімінде келесі 

әрекеттерді орындаңыз: 

          3.7.2.1 Компонент параметрі үшін UYмәнін беріңіз:     Перемещение 

по Y.  

3.7.3 Единицы измерения  мм күйіне келтіріңіз.  

3.7.4  басыңыз.  

Графикалық облыста UY бойынша жиынтықтың орын ауыстырған орта 

квадраттық мәнінің диаграммасы пайда болады (2 сурет). 

 
2 сурет – Орта квадраттық мәнінің диаграммасы 

 

UY жиынтығы үшін максималды орта квадраттық (стандартты) ауытқу 

2,42 мм тең. Келесі мәліметтер нӛлдік орта мән мен қалыпты 
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ықтималдық тарату үшін кӛрсетілген. UY абсолютті ӛлшемі 2,42 мм-

ден аспайтының ықтималдығы 68,27 % тең. UY абсолютті ӛлшемі 

4,84 мм-ден (2*СКО) аспайтының ықтималдығы 95,45 % тең. UY 

абсолютті ӛлшемі 7,26 мм-ден (3*СКО) аспайтының ықтималдығы 

99,73 % тең. 

 

  Аспау ықтималдығының мәндері 

  68,27% жағдайы 

үшін 

95,45 % жағдайы 

үшін 

 99,73% жағдайы 

үшін 

Ығысу 

UY (мм)  

2,42-ден 2,42 дейін 

( "среднее – ско" -

"среднее + ско" 

дейін) 

4,84-ден 4,84 дейін 

( "среднее – 2*скз" 

-"среднее + 2*скз" 

дейін) 

7,26-дан  7,26 дейін 

("среднее – 3*скз" -

"среднее + 3*скз" 

дейін) 

UY орта мәні 0 тең. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Баспа платасы дегеніміз не? Оның алдын-ала тағайындалуы. 

2. Кездейсоқ тербелістер терминіне анықтама беріңіз. 

3. Ӛшу қасиеттерін атаңыз. 

4. Динамикалық зерттеулер түрлерін атаңыз. 

5. SolidWorks программасында кездейсоқ тербелістерді зерттеу қасиеттерін 

беру қалай жүзеге асады? 

6. SoldWorks программасындағы құрастыру торы дегеніміз не? 

7. Орын ауыстыру диаграммаларын анықтау функциялары қандай қызмет 

атқарады? 

8. Орта квадраттық мәннің диаграммасы нені білдіреді? 

 

 

№6 Зертханалық жұмыс 

Термиялық кернеулерді талдау 

          1 Зертханалық жұмыстың мақсаты: 

Температураның таралуы негізінде құрылатын кернеулерді есептеу үшін 

термиялық кернеуді талдауды орындау.  Бұл таралу термиялық анализді 

зерттеуде есептелген. Зертханалық жұмысты орындау барысында 1 суретте 

кӛрсетілген бӛлшектің термиялық талдауы жүргізіледі.  



44 
 

 

1 сурет – Жоба бӛлшегі 

Келесі рәсімдерді орындау қажет: 

            А. Термиялық зерттеулердегі нәтижелерді пайдалана отырып, 

статикалық зерттеулерге термиялық әсерлерді қосу.  

Б. Құрастырылымды симметриялық шекаралық шартты қолдану.  

 

2. Зертханалық жұмыстың орындалу реті 

 

2.1 Статикалық зерттеуді құру 

 

        2.1.1 Computer_chip.SLDASM. файлын ашу үшін таңдаңыз.  

2.1.2 Статикалық зерттеуді құрыңыз.Зерттеу аты:    

ТермическоеНапряжение.  

 

           2.2 Статикалық зерттеу қасиеттерін беру 

 

           2.2.1 Жылу эффектілерін статикалық зерттеуге келесідей қосыңыз:  

2.2.1.1 Simulation бұтақ зерттеуінде тышқанның оң жағымен 

Термические нагрузки басыңыз және Свойстватаңдаңыз. 

2.2.2 Параметрықойындысының диалогтық терезесіндегі Решающая 

программабӛлімінде FFEPlus нұсқасын таңдаңыз. 

2.2.3 Эффекты потока/Тепловые эффектықойындысындағы 

Термическиебӛліміндепараметрлерді келесі әрекеттер арқылы беріңіз:  

a. Термиялық зерттеу үшін Температурытаңдаңыз. 

b. Термическое исследованиебӛліміндеПереходный 

процесстаңдаңыз. 

c. Шаг эпюрыпараметрі үшін 15мәнін орнатыңыз.  

Кельвинтаңдаңыз және нӛлдік деформация кезінде Справочная 

температураалаңына 300 мәнінорнатыңыз.Термиялық кернеулер 

15-ші ӛтпелі үрдістерді зерттеудің уақыттық қадамында 

температура профилі бойынша программалық қамтамасыз етуде 

есептеледі.  
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ОК басыңыз.  

2.3 Материалдарды тағайындау 

 

       2.3.1 ThermalStress зерттеу үшін бар зерттеуден материалдарды 

тағайындауды пайдаланыңыз. исследование Transient (Ӛтпелі үрдіс) 

кеңейтіңіз.  

             2.3.2 Деталиисследования Transient (Ӛтпелі үрдіс) анықтамалығын 

ThermalStress зерттеуіне алып келіңіз.  

ThermalStress зерттеудегі Детали белгішесі барлық денелер тағайындалған 

материалға ие дегенді білдіретін орнатылған тумен пайда болады.  

 

              2.4 Астының артқы беті бекіту  

 

Астының артқы бетін құлыптау келесідей жүргізіледі:  

Simulation бұтақ зерттеуінде ThermalStress зерттеуде тышқанның оң жағымен 

Крепления белгішесіне басыңыз жәнеЗафиксированная геометрия 

таңдаңыз. 

1. PropertyManagerтерезесінің Тип в разделе Дополнительно 

қойындысындаИспользовать справочную геометрию таңдаңыз. 

2. Нығайту үшін Грани, Кромки, Вершиныалаңдарына басыңыз және 

астының артқы шегін таңдаңыз.  

3. Бағыттау үшін Грань, кромка, плоскость, осиалаңдарына басыңыз 

және FeatureManagerқалқымалы бұтақ құрастырылымында Переднюю 

плоскостьтаңдаңыз. Перемещения тізімінен Перпендикулярно 

плоскости басыңыз жәнемәнін 0 деп орнатыңыз (2 сурет).  

4. басыңыз.  

 

 

 

2 сурет –  Астының артқы бетін бекіту 

 

2.5 Симметриялық нығайтуларды пайдалану 
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Құрастырудың симметриялық тӛбелеріне симметриялық 

нығайтуларды пайдалану келесідей жүргізіледі:  

            2.5.1 Simulation бұтақ зерттеуінде ThermalStress зерттеуде 

тышқанның оң жағымен Крепления белгішесіне басыңыз және 

Зафиксированная геометрия таңдаңыз. PropertyManager Крепление 

қойындысы пайда болады.  

 2.5.2 Тип қойындысындағы Дополнительнобӛлімінде 

Симметриятаңдаңыз. 

 2.5.3 Графикалық облыста модельдің екі симметриялық шегін 

таңдаңыз.  

2.5.4 басыңыз.  

    2.6 Модельдің торын құру және зерттеуді жіберу  

 

Жанасатын жиынтықтар арасындағы сәйкес торларды анықтаңыз:           2.6.1 

Simulation бұтақ зерттеуінде тышқанның оң жағымен Глобальный контакт 

(-Связанный) басыңыз және Редактировать определение параметрін 

таңдаңыз.  

           2.6.2 PropertyManager терезесінің Параметрыбӛлімінде Совместимая 

сетка таңдаңыз. 

2.6.3  басыңыз. 

           2.6.4 Модельдің торларын үнсіздік бойынша күйге келтірулерімен 

құрыңыз. Зерттеуді жіберіңіз.  

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Термиялық кернеу терминіне анықтама беріңіз.  

2. Статикалық зерттеуге не кіреді? 

3. Шекаралық шарттың қандай түрлерін білесіз? 

4. Симметриялық шекаралық шарт нені кӛрсетеді? 

5. SolidWorks программасында статиалық зерттеу қасиеттерін беру қалай 

жүзеге асады? 

6. Құлыпталған геометрия не үшін қолданылды? 

7. Симметриялық нығайтулар не үшін қолданылады? 

8. SolidWorks программасында модельдің торы қалай құрылады? 

 

№7 Зертханалық жұмыс 

Сұйық металлдың ағынын сәулелендіру экраны  

             1. Мақсаты: экран температурасын есептеу.  Сұйық металлдың 

2000 °C температурадағы ағынының диаметрі 4,5 мм тең. Ағын 2 мм 

қалыңдықтағы және 60 мм ішкі диаметрлі жылу қорғаныстық экранмен 
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қоршалған. Экранда 1 суретте кӛрсетілгендей 20° саңылау бар. Мекемедегі 

ауа температурасы 30 °C тең. Экран ағынның жылуын беттен бетке 

сәулелендіру арқылы сіңіріп алады  және оны конвекция кӛмегімен және 

беттен қоршаған ортаға сәулелендіру арқылы сейілдіреді. Экранның 

температурасын есептеп алу қажет.  

 

1 сурет - Экран   

Бұл зертханалық жұмысты орындау үшін келсі рәсімдерді орындау қажет:  

             1. Беттен бетке сәулелендіруді анықтау  

   2. Беттен қоршаған ортаға сәулелендіруді анықтау  

   3. Уақытқа қатысты термиялық нәтижелерді сызу  

 

             2. Зертханалық жұмыстың орындалу реті 

 

             2.1 Құрастыруды ашу 

              2.1.1 JetShield.SLDASM файлын ашу үшін таңдаңыз. Частичное 

зерттеуі клесі мәліметтерді қамтиды:  

         2.1.1.1 Термиялық зерттеу 

         2.1.1.2 Зерттеу үшін ӛтпелі үрдістің қасиеттері анықталған: жалпы 

уақыт 1200 сек., алуақыттық ӛсу 120 сек.  

         2.1.1.3 Барлық жиынтықтардың материалдары 

Температурапараметрінің бастапқы мәні экран үшін 30°C жәнесұйық 

ағын үшін 2000°C құрайды. 

         2.1.1.4 Конвекция: экранның сыртқы беттерінде (2 сурет) 

 

2 сурет – Құрастыруды ашу 

Сұйық металддың температурасы тұрақты және 2000 °C тең деп 

болжанғандықтан, бұл жағдайда сұйық ағын үшін жиынтық материалын 

таңдау маңызды емес. Сәулелендіру қабілеті сәулелендіруді анықтағанда 

берілген.  
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           2.2 Беттен қоршаған ортаға сәулелендіруді қолдану  

 

            Экран жылуды мекемеге (қоршаған ортаға) сәулелендіреді. Қара 

дененің сәулеленуі қабылданады (Сәулелену = 1).  

           2.2.1 Беттен қоршаған ортаға сәулелендіруді беру үшін:   

Simulation бұтақ зерттеуінде тышқанның оң жағыменТермические нагрузки

анықтамалығына басыңыз жәнеИзлучение   таңдаңыз. 

2.2.2 PropertyManager (Менеджера свойств) Излучениетерезесі ашылады. 

Тип на Поверхность қоршауымен орнатыңыз. Графикалық облыста 3 

суретте кӛрсетілгендей экранның сыртқы бетін таңдаңыз.  

 
3 сурет–Тип на поверхности орнату 

             2.2.3 Параметры излучениябӛлімінде келесі әрекеттерді орындаңыз:  

a. Темпратураның ӛлшем бірлігі ретінде C (Цельсия)таңдап, 

қоршаған ортаның значений Температураалаңына 30мәнін 

енгізіңіз. 

b. Излучаемость мәнін, 1тең деп орнатыңыз.  

c. Коэффициент видимости параметрі үшін1орнатыңыз. 

              2.2.4  басыңыз. 

 

           2.3 Беттен бетк сәулелендіруін қолдану  

 

LiquidJetжиынтығы беттен бетке сәулелендіру арқылы экранның ішкі бетіне 

жылуды сәулелендіреді. Беттен бетке сәулелендіруді беру үшін:   

       2.3.1 Simulation бұтақ зерттеуінде тышқанның оң 

жағыменТермические нагрузки анықтамалығына басыңыз 

жәнеИзлучение  таңдаңыз. 

  2.3.2 PropertyManager типінің Излучение терезесі ашылады. 

Типпараметрі үшін Поверхность с поверхностью мәнін беріңіз. 

       2.3.3 Графикалық облыста 4 суретте кӛрсетілгендей экранның ішкі 

бетін және сұйық ағынның бетін таңдаңыз.  
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4 сурет – Ішкі бетті таңдау 

 

            2.3.4 Параметры излучениябӛлімінде келесі әрекеттерді орындаңыз:  

            2.3.4.1 Қажет жағдайдаОткрыть систему орындаңыз. 

            2.3.4.2  Темпратураныңӛлшембірлігіретінде C (Цельсия) таңдап,  

қоршағанортаның значений Температура алаңына 30 мәніненгізіңіз.           

2.3.5 Излучаемостьмәнін, 1 теңдепорнатыңыз.  

   2.3.6  басыңыз.  

 

          2.4 Тормен басқаруды қосу 

 

Нақты нәтижелерді алу үшін сұйық ағынның йилиндрлік бетінде тормен 

басқаруды қоданыңыз. Тормен басқару әр түрлі облыстарда элементтердің әр 

түрлі ӛлшемдерін анықтауды ӛзіне қосады. Элементтің облыстағы аз мәні 

осы облыстағы нақты нәтижелерден асады. Тормен басқаруды шыңдарда, 

кромкаларда, шектерде және жиынтықтарда беруге болады. Зерттеу 

нәтижелері (қателік жуықтап 1%) тормен басқару нәтижелерімен сәйкес 

келеді.  

         2.4.1 Simulation бұтақ зерттеуінде тышқанның оң жағыменСетка

белгішесіне басыңыз жәнеПрименить элемент управления сеткой  

таңдаңыз. 

         2.4.2 Грани, Кромки, Вершины, Компоненты для управления сеткой  

терезесінде сұйық ағынның цилиндрлік бетін таңдаңыз.  

2.4.3 Параметры сетки бӛлімінде:  

          2.4.3.1 Единицы измерения тізімінен мм таңдаңыз. 

2.4.3.2 Размер элемента параметрі үшін 1 мәнін енгізіңіз. 

2.4.3.3 Пропорция параметріүшін  1,5мәніненгізіңіз.  

 

2.4.5 басыңыз.  

 

2.5 Модельдің торын құру және зерттеуді жіберу 

 

          2.5.1 Simulation бұтақ зерттеуінде тышқанның оң жағымен Сетка 

белгішесіне басыңыз және Создать сетку  таңдаңыз. 

          2.5.2 PropertyManager терезесінде ұсынылған тор параметрлерін 

енгізіңіз. 

2.5.3 Плотность сетки с помощью регулятора бӛлімінде тор ұяшығының 

максималды мүмкін ӛлшемін беріңіз.  

2.5.4 Параметры сетки бӛлімінде Автоматический переход таңдаңыз. 

2.5.5 Параметры бӛлімінде Запуск (решение) анализа таңдаңыз. 
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2.5.6  басыңыз. 

Тор құрылды және талдау орындалды. 

 

2.6 Температуралар профилін кӛру 

 

           2.6.1 Simulation бұтақ зерттеуінде тышқанның оң жағымен 

Результатыанықтамалығын ашыңыз. Термическая (-Температура-) 

элементіне екі рет шертіңіз. 

2.6.2 Нәтижелер кӛрсетіп тұрғандай экран температурасы AISI 304 

қалқу температутрасынан әлдеқайда тӛмен (5 сурет).  

 

5 сурет–Температура кӛрсетуі 

 

           2.7 Температуралардың уақыт бойынша ӛзгеру графиктерін сызу  

Экран үшін температуралардың уақыт бойынша ӛзгеру графиктерін 

сызыңыз.  

          2.7.1 Инструменты эпюры  (SimulationCommandManager) басыңыз 

және Зондированиетаңдаңыз. 

          2.7.2 Графикалық облыста экранда орналасу орындарының бірнешеуін 

таңдаңыз.  

2.7.3Таңдалған орындар (түйіндер) PropertyManagerтерезесінің 

Результаты бӛлімінде кӛрсетілген. 

     2.7.4 Параметры отчета бӛлімінде Реакция басыңыз. 

График температураны Y осі бойынша Цельсийде және уақытты Х осі 

бойынша секундта кӛрсетіп тұр (6 сурет).  

 
6 сурет – Температур графигі 
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2.7.5 График терезесін жабыңыз. 

2.7.6 Жұмысыңызды сақтап, құжатты жабыңыз.  

 

Бақылау сұрақтары 

1. Сұйық металлды сәулелендіру дегеніміз не? Сәулелену сәулелендіруден 

несімен ерекшеленеді? 

2. Сәулелендірудің қандай түрлерін білесіз? 

3. Беттен бетке сәулелендірудің беттен қоршаған ортаға сәулелендіруден 

айырмашылығы неде? 

4. Термиялық зертту нені білдіреді? 

5. Конвекция терминіне анықтама беріңіз. 

6. Зертханалық жұмысты орындау барысында сәулелендірудің қандай 

параметрлері орнатылады? 

7. Модельдің торы қандай қызмет атқарады? 

8. Экран температурасын қалай кӛруге болады? 
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