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1 Пəннің мақсаты
Компьютер жобалау пəні 5B073000 Құрылыс материалдарын,
бұйымдарын жəне конструкцияларын өндіру мамандығы үшiн жұмыс оқу
жоспарымен ескерiлген.
Пəннің мақсаты ЭЕМде сызбалардың жасауына үйрену, автоматты (АЖ)
жобалау, дəреженiң жүйелерiнiң қазiргi пакеттерiнiң қолдануымен болып
табылады - машина графигi.
Пəннiң есептерi
Пəнiнiң есептерi қойылған мақсаттан айқындалған жəне компьютердегi
объекттердiң суретiн құрып жəне қағазда сызбалардың түрiндегi нəтижелерi
бейнелеуге бағытталған.Үлгiлермен жəне жұмыс нəтижелерiмен пайдаланып,
жұмыс iстегенде жобаның үстiнде өнiмдiлiктiң жоғарылатуының олардың
тиiмдi құралын қолдануға үйренедi.
Студент пəннiң зерттеу процессінде, AutoCAD бағдарламасымен
компьютер
техникасының
құралдарының
сызатын-конструкторлық
құжаттаманың əзiрлеуiн процесстi минимизациялауға мүмкiндiк берген
графикалық редактормен кең таралғандармен жұмыс пысуы керек.
Машина графигiнiң жататын дəрежелерге тағы басқа пакеттерiн берiлетiн
бағдарламалары жобасының үстiнде бiрлескен жұмысы мүмкiндiктерi туралы
ұсынысын алу. Студенттер оқу аралығында AutoCAD бағдарламасының
жұмысының қағидалары мен танысулары.
Студенттер AutoCADтың бағдарламасының жұмысының қағидалармен
танысуларымен үйренудi мерзiмге.
2 Пререквизиттер
Бағдарлама пəндердiң базасында тұрақтанады: (Windows 98/2000/XP жəне
оның қолданбалы программаларының операциялық ортасы бар жұмыстың
əдiстерiнiң өнер-бiлiмiне) информатика; инженерлiк сызба.
3 Постреквизиттер
Пəнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік жəне дағды-машықтар
келесі пəндерді меңгеруі үшін қажет:
- Инженерлiк жобалаумен сабақтас пəндер;
- Бiтiретiн мамандыққа қатысты жұмыстың график түрiнде бөлiгi
арналған.

3

4 Пəннің мазмұны
4.1 Пəннің тақырыптама жоспары
№

Тақырыптардың атауы

1

AutoCAD-қа кiрiспе
Координаталар жүйесi. «Бағыт ара-қашықтық»
əдiс
Сызудың тəртiптерi
Түрлердің басқаруы жəне экранда суреттiң
құрастырылымы
Сызбаның параметрлерiнiң күйге келтiруi
Геометриялық қарапайымдардың құрастыруы
Объекттердің редакциялау құралдары
Сызба ұйымдастыруының əдісі
Сызбадан ақпараттың алуы
Сызбалардың ресiмдеуi
Блок жəне атрибуттар
Сызбаның құрастырылымы
Басқа қосымшалармен өзара əрекеттесу
AutoCAD жəне Интернет
БАРЛЫҒЫ:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Сабақ
түрлері
бойынша
байланыс сағаттарының саны
дəріс
прак.
CӨЖ
4
1

1

10

1

1

6

-

-

6

2
1
1
6

1
3
3
0,5
0,5
1
1
12

6
30
30
4
4
4
4
3
4
2
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4.2 Пəннің тақырыптарының мазмұны
1 тақырып. Аспаптар жақтауларының мəзiр беретiн жұмыс принциптері,
командалық жол, күй жолы жəне график түрiнде аймақтан қысқаша танысуы
AutoCAD қолданбалы интерфейс. Таңдау бойынша командалық жолдың жұмыс
принцибы, үндемеу бойыншаға, опцияның параметрлерi.
2 тақырып. Қабылданған AutoCAD координаталар жүйесi. Координаталар
тапсырмасының əдiстерi. Абсолюттi жəне салыстырмалы тiк төртбұрышты
координаталар. Абсолюттi жəне салыстырмалы полярлық координаталар. Бағыт
əдiс - қашықтық. Координаталардың сүзгiлерi.
3 тақырып. Сызудың тəртiптерi: (байлану ) SNAP жəне (ортогональ )
ORTHO сызуының өзара ауыстырып қосатын тəртiптерi жəне (полярлық )
POLAR дұрыс қолданылатын (тор ) GRID жобалаудың зерттеуi тəртiптердi
қолданып (объектiнiң байлануы) OSNAP қолдану тəртiбi, (жол салу ) OTRACK
қолдану тəртiптерi. Сызудың тəртiптерiнiң параметрлерiнiң күйге келтiруi.
4 тақырып. (ZOOM ) перденiң жуықтауының командалары. (панорама
жасау) перденiң кеңiстiгi бойынша орын ауыстыру. Делген түрлер.
Жабылмайтын түрлiсi. Қолданбалы координаталар жүйесi.
5 тақырып. Жобалауға сызбаның күйге келтiруi табиғи мəнiнде. Өлшем
бiрлiгi, лимиттер, сызықтар жəне өлшемдi сызықтардың элементтерiнiң
масштабтарының тапсырмасы, байлануды Шаға жəне тордың Шағасы.
6 тақырып. Екi өлшемдердегi сызу. Тура кесiндiлер. Қисық жəне
нүктелер. Күрделi объекттердiң жасауы.
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7 тақырып. Объекттердiң таңдауы. Редакциялаудың негiздi аспаптары.
Редакциялаудың
аспаптарының
кеңейтiлген
жиыны.
Объекттердiң
редакциялаулары үшiн қолдану қаламдар. Қаламдардың жеке күйге келтiруi.
Объекттердiң қасиеттерiнiң менеджерi. Таңдаудың сүзгiлерi. Топтар.
8 тақырып. AutoCAD жiк туралы ұғым жəне олардың қолдануының
артықшылығы. Жаңа жіғі жасау жəне оған параметр дəлдеуі. «Объекттің
қəсиеті» панель арналған жік басқаруы.
9 тақырып. Сызба туралы мəлiмет негiзiнен. Объекттер туралы мəлiмет.
AutoCADқа калькулятор.
10 тақырып. Өлшемдi сызықтардың түрi жəне олардың тоқтауы. Бiр
жолды жəне көп жолды мəтiндердi енгiзу. Мəтiндiк стильнiң күйге келтiруi.
Мəтiннiң редакциялауы. Штрихтелген облыстар. Штрих түсiрудi жасау. Штрих
түсiрудiң нобайларының орналастыруы. Штрих түсiрудi редакциялау. Градиент
құюы.
11 тақырып. Қайталанатын объекттермен жұмыс. Объекттердiң
блоктерiнде бiрiктiру. Блок мен файл сызбаға қосуы. Блок басқаруы. Атрибут
жасауы. Жанында атрибут болу блоғы қосуы. Атрибут өзгерту.
12 тақырып. (беттiң қоюы) Page Setup диалогтiк терезесi көмегiмен
парақтың кеңiстiгiнiң күйге келтiруi. Парақ кенестіғінде керекті масштаб қоюы.
Plot (Баспа) диалог терезе арналған баспа қəсиетінің дəлдеуі.
13 тақырып. Тағы басқа қосымшалармен AutoCAD аралығында ақпар
алмасу. Файл экспорт мен импорті. Растр бейнелеумен жұмысы. Объект қосу,
байланысу мен енгiзуi.
14 тақырып. Қолдану Internet AutoCAD ортасында қолдану. Факс яғни
электрондық пошта арқасында сызбаны салып жіберу. Web тордан сызбаның
ашуы. Объект гипербайланысының жасауы. Web-сервереғе сызбаны салу.
4.3 Практикалық жумыстардың мысалдық тақырыптар тізімдері
1) 2 тақырып. Объекттердiң құрастыруы координатасы енгiзуi арқылы – 2
сағат:
- Командалық жолдан координаталардың енгiзуiнiң дағдыларын жанжақты зерттеу;
- Енгiзудi қолданып тiк төртбұрышты жəне полярлық координаталарды
LINE командасының геометриялық пiшiндерiн құрастыру.
2) 2 жəне 3 тақырыптар. «Бағыт ара-қашықтық» əдiс арналған объекттерді
жасау – 2 сағат:
- Сызудың тəртiптерi;
- «Бағыт ара-қашықтық» əдiс арқасында сызықмен фигуралары
құрастыруы.
3) 6 тақырып. Тура кесiндiлер жəне шексiз сызықтар – 3 сағат:
- Дұрыс көпбұрыштардың құрастыруының дағдыларын жан-жақты
зерттеу.;
- Шексiз сызықтардың құрастыруының дағдыларын жан-жақты зерттеу;
- Тiк төртбұрыштардың құрастырудың дағдыларын жан-жақты зерттеу;
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- Шеңбер мен доға ұстайды геометриялық мəнерді жасау;
- Дөңгелек қосылған орынның қисық сызықтарі үшін объектiнiң
байлануы тəртiбiн қолдану;
- Дөңгелек қосылған орынның қисық мен түзу сызықтарі үшін
объектiнiң байлануы тəртiбiн қолдану;
- Нүкте жасауы.
4) 7 тақырып. Негізгі аспаптар арналған объекттердің редакциялауы – 3
сағат:
- Объект сайлап алған тəсілдері;
- Объекттердің орын ауыстыру мен көшіріп алуы;
- Объекттер мен оған көшірмелердің аударуы;
- Сызық параметрдің өзгертуі (CHANGE).
5) 5 жəне 11 тақырып. Блоктердiң жасауы. Сызбаның күйге келтiруi – 2
сағат:
- Блок жасауы;
- Ноль жіктегі блок жасауы;
- Атрибуттармен блок жасауы;
- Күйге келтіру процедурасы;
- Өлшеу бірліктері;
- Сызба лимиттері;
- Мəтіндік стильдер;
- Жаңа біркелкі стиль параметрлерінің күйге келтіруі.
6) 8, 9 жəне 12 тақырыптар. Сызбадан ақпараттың алуы. Баспа үшін
сызбаның құруы – 2 сағат:
- Құрылыс сызбасына арналған жіктердің жасау реті;
- Нұсқалар арқасында ғимарат орналастыруларының аудандар жəне
периметрлерінің есептеуы;
- Калькулятор команданың функцияларының қолдануы;
- Жапырақ параметрлерінің күйге келтіруі;
- Жүзуші қайта жабылушы көріністі экрандардың күйге келтіруі;
- Жазу ең басты қоспасы.
4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны
4.4.1 СӨЖ түрлердің тізімі
№

СӨЖ түрі

1

Дəріс сабаққа дайындалу

Файл-есеп

Сабақтың жасауы

Сағатқа
шаққандағы
көлемі
6

2
3
4

Тəжірибе сабаққа дайындалу
Файл-есеп
Үй тапсырмалардың орындалуы Файл-есеп
Аудитория сабақтарында
кіргенді емес материал зерттеуі
Бақылау шараларға дайындау
БАРЛЫҒЫ:

Сабақтың жасауы
Сабақтың жасауы
МБ-на тест

24
54
30

5

Есеп беру
түрі

6

Бақылау түрі

МБ нəтижесі

3
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4.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі
1) 1 тақырып. AutoCAD-қа кiрiспе
Аспаптар жақтауларының мəзiр беретiн жұмыс принциптері, командалық
жол, күй жолы жəне график түрiнде аймақтан қысқаша танысуы AutoCAD
қолданбалы интерфейс. Таңдау бойынша командалық жолдың жұмыс
принцибы, үндемеу бойыншаға, опцияның параметрлерi.
Кеңес берiлетiн əдебиет: [3, 39-95 б.].
2) 4 тақырып. Түрлердің басқаруы жəне экранда суреттiң құрастырылымы
ZOOM команда жəне панорама жасау. Делген түрлер. Жабылмайтын
түрлi перделер. Қолданбалы координаталар жүйесi.
Кеңес берiлетiн əдебиет: [3, 176-180, 188-190, 194-200, 202-208 б.].
3) 13 тақырып. Басқа қосымшалармен өзара əрекеттесу
Басқа қосымшалармен өзара əрекеттесу Тағы басқа қосымшалармен
AutoCADтiң аралығында ақпар алмасу. Файлдардың импорттау жəне шетке
шығаруы. Растрлық суреттермен жұмыс. Объекттердiң орнату, байланыстыру
жəне енгiзуi.
Кеңес берiлетiн əдебиет: [3, 893-915 б.].
4) 14 тақырып. AutoCAD жəне Интернет
Қолдану Internet AutoCADтың ортасында қолдану. Факске жəне
электрондық почта бойынша сызбаның жiберуi. Қалай Webның желiсiнен
сызбасын ашу. Объекттердiң гипербайланыстарын жасау. Webға сызбаларының
бөлмесi - сервер.
Кеңес берiлетiн əдебиет: [3, 916-928б.].
4.4.3 Үйге берген сабақтар тiзiмi.
1) 2 тақырып. №1 үлгi.
Абсолюттi жəне салыстырмалы координаталардың қолдануы бар үлгiнiң
екi түрлерiнiң құрастыруы.
2) 2 жəне 3тақырыптар. №2 үлгi.
«Бағыт ара-қашықтық» əдiстiң қолдануы бар үлгiсiнiң екi түрлерiнiң
құрастыруы - қашықтық жəне сызудың тəртiптерi.
3) 6 тақырып. №1 бөлшек.
Түзу сызықтар қолдануы арналған бөлшектiң құрастыруы.
4) 6 тақырып. №2 бөлшек.
Түзу жəне қисық сызықтардың қолдануы арналған бөлшектiң құрастыруы
5) 7 тақырып. №3 бөлшек.
Редакциялау командалардың қолдануы арналған бөлшектiң құрастыруы.
6) 5, 6, 7, 8 жəне 11 тақырыптар. Файл-шаблон жасауы
Сəулетшiлiк - құрылыс сызбасы үшiн үлгiнiң ашу жəне сақтауы.
Сызбаның параметрлерiнiң күйге келтiруi. Блоктердiң жасауы. Жiктердiң
жасауы.
7) 6, 7, 8 жəне 11 тақырыптар. Тұрғын үйдiң жоспары.
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Тұрғын үйдiң жоспары. Азқабатты тұрғын үйдiң жоспарының өстерiнiң
салуi. Сыртқы жəне iшкi қабырғалар жəне қалқалардың құрастыруы. Терезелер,
есiктер, сатылардың құрастыруы тағы сол сияқтылар.
8) 6, 7, 8 жəне 11 тақырыптар. Тұрғын үйдiң фасады.
Азқабатты тұрғын үйдiң фасадының құрастыруы. Бөлмелердiң
аудандарының есептеуi.
9) 10, 11 жəне 12 тақырыптар. Сызбаның қатты көшiрмесiнiң алуы.
Парақтың кеңiстiгiндегi сызбаның құрастырылымы. Сызбаның ресiмдеуi
жəне мөрге əзiрлеуi.
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