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1-шi зертхана сабақ. Статикалық жүктемеден жазық өзектi
жүйелердiң есептеуi үшiн SCADтың бағдарламасының қолдануының
жалпы мəселелерi
Жұмыстың жоспары:
1) Бiрiншi кезеңде бағдарламасы бар жұмыс бойынша нұсқау.
2) Есептiк сұлбада түйiндер жəне элементтердiң нөмiрлеуi.
3) Мəлiмет тығыздасы.
4) (Тiректер) байланыстардың тағайындауы.
5) Сырықтардың қаттылықтары.
Бақылау сұрақтары:
1) SCADтың бағдарламасының iске қосуы.
2) SCADтың бағдарламасындағы түйiндердiң нөмiрлеуiн рет.
3) мəлiмет тығыздасының операциясының тағайындауы.
4) тiректердiң түрлерi.
Тапсырма:
1) Бiрiншi - үшiншi кезеңдерде SCADтың бағдарламасы бар жұмыс
бойынша нұсқауды талқылану.
Кеңес берiлетiн əдебиет:
1 Инструкция по выполнению расчетов с помощью программы SCAD. В
разделе справки (окно) программы SCAD.
2 Константинов И.А. Применение программы SCAD для расчета
стержневых систем. Учебное пособие. На сайте кафедры СМ и ТУ СанктПетербургского государственного политехнического университета, 2003.
7-29 б.
2-шi зертхана сабақ. Ферма сырықтарындағы күштерiн анықтау
Жұмыстың жоспары:
1) Есептiң қойылуы жəне ферманың есептiк сұлбасын талдау.
2) Түйiндерге жəне элементтер бойынша есептiк сұлбаларды құрастыру,
немесе конструкциялардың түп тұлғаларына.
3) Күштердiң мəндерiнiң тексеруi үшiн тепе-теңдiктер қолдану
теңдеулер.
Бақылау сұрақтары:
1) Есептiк сұлбаны жасауға бағдарламаның iске қосуы жəне əзiрлеу.
2) Түйiндерге жəне элементтер бойынша жазық ферманың есептiк
сұлбасын жасау.
3) Конструкциялардың түп тұлғалары бойынша жазық ферманың есептiк
сұлбасын жасау
4) Ферманың түйiндерiнiң нөмiрлеуi.
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Тапсырма:
1) (Түп тұлғалар бойынша) полигонал фермасының есептiк сұлбасын
жасалсын жəне тiк жүктеменiң əсерiне есептеу.
2) (Түйiндерге жəне элементтер бойынша) полигонал фермасының
есептiк сұлбасын жасалсын жəне тiк жүктеменiң əсерiне есептеу.
Кеңес берiлетiн əдебиет:
1 Инструкция по выполнению расчетов с помощью программы SCAD. В
разделе справки (окно) программы SCAD.
2 Константинов И.А. Применение программы SCAD для расчета
стержневых систем. Учебное пособие. На сайте кафедры СМ и ТУ СанктПетербургского государственного политехнического университета, 2003.
30-45 б.
3-шi зертхана сабақ. M жəне Qнiң эпюраларының бiр аралық
арқалығындағы құрастыру.
Жұмыстың жоспары:
1) Есептiң қойылуы жəне арқалықтың есептiк сұлбасын талдау.
2) Күштердiң эпюраларының құрастыру жəне талдауы.
3) Есептеудiң орындауын хаттама.
Бақылау сұрақтары:
1) Арқалықтың есептiк сұлбасын жасауға SCADтың бағдарламасының
iске қосуы жəне əзiрлеу.
2) Бiр аралық арқалықтың есептiк сұлбасын жасау.
3) Көп аралық арқалықтың есептiк сұлбасын жасау.
4) Арқалықтың түйiндерiнiң нөмiрлеуi.
5) Есептеудiң орындауын хаттаманың талдауы.
Тапсырма:
1) Тiк жүктемеден бiр аралық арқалықты есептесiн жəне жеке оның
элементтерiндегi күштердi мəнiн тексеру.
2) Тiк жүктемеден көп аралық арқалықты есептесiн жəне жеке оның
элементтерiндегi күштердi мəнiн тексеру.
3) Есептеулердiң орындауының хаттамалары салыстыру.
Кеңес берiлетiн əдебиет:
1 Инструкция по выполнению расчетов с помощью программы SCAD. В
разделе справки (окно) программы SCAD.
2 Константинов И.А. Применение программы SCAD для расчета
стержневых систем. Учебное пособие. На сайте кафедры СМ и ТУ СанктПетербургского государственного политехнического университета, 2003.
46-57 б.
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4-шi зертхана сабақ. M, Q жəне Nның эпюраларының құрастыруы
рамалардағы
Жұмыстың жоспары:
1) Раманың есептiк сұлбасын есептiң қойылу жəне талдау.
2) Есептеудiң орындауы бойынша нұсқау SCADы бағдарламасы арқылы.
3) Жазық жəне кеңiстiктiң есептiк сұлбалары.
Бақылау сұрақтары:
1) Есептiк сұлбаны жасауға SCADтың бағдарламасының iске қосуы жəне
əзiрлеу.
2) Түйiндерге жəне элементтер бойынша раманың есептiк сұлбасын
жасау.
3) Конструкциялардың түп тұлғалары бойынша раманың есептiк
сұлбасын жасау.
4) Рама түйiндерiндегi сырықтардың торапты қосуларының түрлерi.
Тапсырма:
1) Түйiндерге жəне қатты түйiндерi бар элементтер бойынша раманың
есептiк сұлбасын құрау.
2) Түп тұлғалар бойынша қатты жəне топсалы түйiндерi бар раманың
есептiк сұлбасын құрау. Оның тiк жүктемесiнен есептеу.
Кеңес берiлетiн əдебиет:
1 Инструкция по выполнению расчетов с помощью программы SCAD. В
разделе справки (окно) программы SCAD.
2 Константинов И.А. Применение программы SCAD для расчета
стержневых систем. Учебное пособие. На сайте кафедры СМ и ТУ СанктПетербургского государственного политехнического университета, 2003.
58-70 б.
5-шi зертхана сабақ. Кеңiстiктiң есептiк сұлбаларын құрастыру
Жұмыстың жоспары:
1) Кеңiстiктiң есептiк сұлбаларын құрастырудың ортақ қағидалары.
2) (Цилиндр, сала, конус тағы басқалар) мысалдарда схемалардың
бiрiктiруi.
3) Күштер жəне орын ауыстыруларды анықтау.
Бақылау сұрақтары:
1) Есептiк сұлбаны жасауға SCADтың бағдарламасының iске қосуы жəне
əзiрлеу.
2) Раманың кеңiстiктiң есептiк сұлбасын жасау.
3) Цилиндрдың бiрiккен есептiк сұлбасы, күмбез, конустың жасауы.
4) Есептеудiң нəтижелердi талдауы.
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Тапсырма:
1) Күмбездiң цилиндрмен бiрiккен есептiк сұлбасы немесе конуспен
құрау. Оның тiк жүктемесiнен есептеу.
Кеңес берiлетiн əдебиет:
1 Инструкция по выполнению расчетов с помощью программы SCAD. В
разделе справки (окно) программы SCAD.
2 Константинов И.А. Применение программы SCAD для расчета
стержневых систем. Учебное пособие. На сайте кафедры СМ и ТУ СанктПетербургского государственного политехнического университета, 2003.
6-шы зертхана сабақ. Орын
анықталатын рамасындағы анықтау.

ауыстырулардың

статикалық

Жұмыстың жоспары:
1) Орын ауыстыруларды есептеудiң орындауы бойынша нұсқау SCADы
бағдарламасы арқылы.
2) Конструкциялардың есептеуiнiң нəтижелерi бойынша түсiнiктеменiң
құрастыруының ерекшелiктерi.
Бақылау сұрақтары:
1) Есептiк сұлбаны жасауға SCADтың бағдарламасының iске қосуы жəне
əзiрлеу.
2) Статикалық анықталатын раманың есептiк сұлбасын жасау.
3) Орын ауыстыруларды есептеудiң нəтижелердi талдауы.
Тапсырма:
1) Раманың есептiк сұлбасын құрау. Оның түйiндерiн жылжытуды
анықтау.
2) Түсiнiктеменiң құрастыруын реттi талқылану.
Кеңес берiлетiн əдебиет:
1 Инструкция по выполнению расчетов с помощью программы SCAD. В
разделе справки (окно) программы SCAD.
2 Константинов И.А. Применение программы SCAD для расчета
стержневых систем. Учебное пособие. На сайте кафедры СМ и ТУ СанктПетербургского государственного политехнического университета, 2003.
71-88 б.

6

