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1 Пəннің мақсаты
SCAD бағдарламасы бойынша құрылыс күрылымдарын негізгі есептеу
сызбалармен үйрену;
Ғимаратка жəне құрылымға əсер тигізетін барлық жүктеме түрлерін
жинау, бірлестіктерін жəне топтарын қүру;
Ішкі М, Q, N күштерінің əпюраларын дүрыс салынуын тексеру жəне
есептеу жүргізу.
Құрылыс мамандарын дəнекерлік сипатта білім деңгейін жоғарлату
шартты бойынша қарастырылатын, құрылысты жəне кең көлемде жасанды
құрылымдарды пайдалануды жобалау «SCAD бағдарламасы бойынша құрылыс
құрылымдарын есептеу» пəні кемегімен оқытылады. Мүнда студенттер
компьютердің көмегімен SCAD бағдарламасы арқылы күрылымдардың
есептеулерін жəне теориялық, практикалық жұмыстарын орындайды.
Құрылыс мамандарын дəнекерлік сипатта білім деңгейін жогарлату
шартты бойынша карастырылатын, Құрылыста жəне кең көлемде жасанды
құрылымдарды пайдалануды жобалау «SCAD бағдарламасы бойынша құрылыс
қүрылымдарын есептеу» пəннің негізгі максаты болып табылады. Мұнда
050732 «Стандарттау, метрология жəне сертификаттау» (Құрылыста)
мамандықтагы жоғарғы білімді студенттер компьютердің көмегімен SCAD
бағдарламасы аркылы құрылымдардың есептеулерін жəне теориялық,
практикалық жұмыстарын орындайды.
Пəннің оқу максаттары бүл студенттерді кешенді біліммен
камсыздандыру, яғни көлік жолдарындагы жасанды Құрылыс құрылымдарын
есептеу.
Студенттер SCAD багдарламасы бойынша статикалық күштеме əсерінен
болатын тегіс өзекті жүйелерді есептеу үшін жалпы сұрактарды білу керек.
Алынған білімдеріне карай, студенттер өз бетімен М, Q жəне N
əпюрларын салынудагы өзекті жүйелердің козгалуың жəне күшіердің
инженерлік тапсырмаларын меңгеруі керек.
Пəнді оку кезінде жалпы сүрактар, яғни алдымен багдарламаны
колдануымен байланысты, содан көлік жолдарындагы өзекті жалған
күрылымдарды есептеутеулер, сонымен катар жобалау сүрақтары жəне
құрылымдардың көлденен кимасының əлементтері карастырылады.
2 Пререквизиттер
Бағдарлама пəндердiң базасында тұрақтанады: (Windows 98/2000/XP жəне
оның қолданбалы программаларының операциялық ортасы бар жұмыстың
əдiстерiнiң өнер-бiлiмiне) информатика; инженерлiк графика.
3 Постреквизиттер
Сəулет жəне құрылыс конструкциялары, инженерлік жүйелер 1 пəндерін
оқып меңгеру жəне шығу квалификациялық жұмысын орындауға арналған.
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4 Пəннің мазмұны
4.1 Пəннің тақырыптама жоспары
№

Сағаттар саны
Прак.
Зерт.
CӨЖ

Тақырыптар атауы

Статикалық күштеме əсерінен болатын тегіс
өзекті жүйелерді есептеу үшін SCAD
бағдарламасы бойынша жалпы сүрақтары
Тоспалы арқалықтағы М жəне Q эпюрларын
2
құру
Фермадағы өзектердің жүктемесін анықтау
3
Рамадағы М, Q жəне N эпюрларын құру
4
Статика көмегімен анықталатын раманың
5
қозғалуын анықтау
ЖИНАҒЫ:
1

3

6

9

3

6

9

3
3

6
6

9
9

3

6

9

15

30

45

4.2 Практикалық жумыстардың мысалдық тақырыптар тізімдері
1 тақырып Статикалық күштеме əсерінен болатын тегіс өзекті жүйелерді
есептеу үшін SCAD бағдарламасы бойынша жалпы сұрақтар.
Ұсынылатын əдебиет: [1].
2 тақырып Тоспалы арқалықтағы М жəне Q эпюрларының құрылысы.
Ұсынылатын əдебиет: [1].
3 тақырып Ферма өзегінің күштемесін анықтау.
Ұсынылатын əдебиет: [1].
4 тақырып Рамадағы М, Q жəне N əпюраларын қүру.
Ұсынылатын əдебиет: [1].
5 тақырып. Статикамен анықталатын раманың қозғалуын анықтау.
Ұсынылатын əдебиет: [1].
4.3 Зертхана сабақтардың мазмұны
1 Тақырып. Статикалық күштеме əсерінен болатын тегіс өзекті
жүйелерді есептеу үшін SCAD бағдарламасы бойынша жалпы сұрақтар.
2 Тақырып. Тоспалы арқалықтағы М жəне Q əпюрларының қүрылысы.
3 Тақырып. Ферма өзегінің күштемесін анықтау.
4 Тақырып. Рамадағы М, Q жəне N əпюраларын қүру.
5 Тақырып. Статикамен анықталатын раманың қозғалуын анықтау.
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4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны
4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі
№
р/н
1
2
3
4
5

Есеп беру
формасы
Файл-есеп
Файл-есеп
Файл-есеп
-

СӨЖ түрі
Тəжірибе сабаққа дайындалу
Зертхана сабаққа дайындалу
Үй тапсырмалардың орындалуы
Аудитория сабақтарында кіргенді
емес материал зерттеуі
Бақылау шараларға дайындау

-

Барлығы

Бақылау түрі
Сабақтың жасауы
Сабақтың жасауы
Сабақтың жасауы
МБ-на тест
МБ1 жəне МБ2
нəтижесі

Көлемі
сағатпен
15
15
4
7
4
45

4.4.2 Студенттің өздік жұмысы
1 тақырып SCAD бағдарламасын пайдаланудағы статикалық күштеме
əсерінен болатын тегіс өзекті жүйелерді есептеутегі жалпы сүрақтар.
SCAD бағдарласымен Жұмыс істеу нүсқаулығының 2 кезеңі. SCAD
бағдарласымен Жұмыс істеу нүсқаулығының 3 кезеңі.
Ұсынылатын əдебиет: [1]
2 тақырып Тоспалы арқалықта М жəне Q əпюрларын қүру.
SCAD бағдарламасы арқылы əлементтерден алынған күштемені тексеру
үшін арқалық қабат сүлбасын қолдану.
Ұсынылатын əдебиет: [1].
3 тақырып Ферма өзегінің күштемесін анықтау.
SCAD бағдарламасы арқылы тепе-теңдік тендеуін қолдану арқылы ферма
өзегінің күштемесін анықтау.
Ұсынылатын əдебиет: [1].
4 тақырып Рамадағы М, Q жəне N əпюраларын қүру.
SCAD бағдарламасы арқылы тепе-теңдік теңдеуін қолдануымен рама
қимасының күштемесін анықтау.
Ұсынылатын əдебиет: [1].
5 тақырып Статика арқылы анықталатын раманың қозғалуын анықтау.
«Өзектегі қозғалуды бірлестіру» операциясын қозғалу кезінде анықталатын
өзектің көлденең деформацияларының ықпалын жою үшін қолдананды.
Ұсынылатын əдебиет: [1].
4.4.3 Үйге берген сабақтар тiзiмi.
1 тақырып Есептік сұлбаны жасау
2 тақырып Топсалы аканы есептеу
3 тақырып Бетті ферманы есептеу
4 тақырып Симметриялық емес раманы есептеу
5 тақырып Есептік құжаттарды жасау
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5 Əдебиеттер тізімі
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СӨЖ

емти-хан
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