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1. Оқу пәннің паспорты
Пәннің атауы Жылуэнергетикалық жүйелердің инженерлі
жобалауының негіздері
Пән таңдау бойынша
Кредиттер саны және оқу мерзімі
Барлығы – 3 кредит
Курс: 2
Семестр: 3
Аудиториялық сабақтар барлығы – 45 сағат
Дәріс – 30 сағат
Тәжирибелік сабақтар – 15 сағат
СӨЖ –180 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы – 225 сағат
Бақылау формасы
Емтихан – 3 семестр
2. Пререквизиттер және постреквизиттер
Пререквизиттер: информатика, инженерлік графика,
жылуэнергетикалық
есептердегі
компьютерлік
технологиялар пәндерін оқу барысында біліктер мен
дағдыларға ие болуы қажет.
Постреквизиттер: пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және
дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет.
3. Пәннің мақсаты және міндетті
Пән туралы мәлімдеме - «Жылуэнергетикалық жүйелердің инженерлі
жобалауының негіздері» курсы жоғары оқу орны студенттері үшін міндетті
пән болып саналады жэне оқу жоспарына негізгі оқу тәртібі ретінде
енгізілген. Жылу энергетиқалық және жылу технологиялық процестер мен
қолдырғыларды автоматтық басқару жүйелерін талдаудың және синтездеудің
инженерліқ негіздерін игеру.
Пән мақсаты
- студенттердің жылуэнергетикалық жабдықтарын
құрылымдау
принциптерін,
құрылымдау
жобаларының
алгоритмдерін құру принциптерін және бастапқы шарттарын
зерттеуі.
Жабдықтарды
құрылымдауға
АЖЖ
енгізу
жүйелілігі.

Пән міндетті
- ЖЭС-да су мен отынды даярлау аймағы үшін
құрылымдаудың
жалпы
принциптерінің
механизмдері,
машина мен аспаптарын, оларды есептеу мен құрылымдау
әдістерін зерттеу, студенттерді AutoCAD кез келген қиын
сызбаларды кәсіби даярлауға үйрету.
4. Білімдерге, игеруге, компетенцияларға талаптар
Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:
түсініктері болуы қажет:
- механизм, машина мен аппараттарды жобалаудың,
соның ішінде автоматтандырылған жобалаудың да қазіргі
әдістері туралы.
білуі керек:
– жабдықтарды жобалау әдістемесін;
– автоматтандырылған жобалау жүйелерін ұйымдастыруды;
– графикалық редакторды классификациялауды;
– жобалау автоматизациясының қазіргі пакеттерін, оларды
құрылымдау әдістерін;
– сызбаларды құрудың қазіргі технологияларын;
– жинақтама сызбаларын жасау әдістерін;
– AutoCAD қосымшаларынан мәліметтер импорты мен
экспорты технологиясын.
істей білуі керек:
– энергетикалық қондырғыларды жобалаумен басланысты
міндеттерді шешу;
– аспаптық қамтамасыз ету, бар бағдарламалық қамтамасыз
етуді қолдану;
– графикалық ақпаратты көрудің бағдарламалық тәсілдерін,
кез келген графикалық реакторды қолдану;
– сызбаның түрлерімен жұмыс жасау үшін, суреттің қажетті
масштабын анықтау мақсатымен қойылған міндеттерді
талдау;
– экранды, объектілерді таңдауды, сызба шекараларын,
координаттар жүйелерін басқару;
– қабат параметрлерін өзгерту, сызба қабаттарын және
сызықтар типтерін басқару;
– кілттерге байланысты командалар құрылымын талдау;
– сызбаларды AutoCAD-2005 графикалық редакторда жасау,
редакциялау және әшекейлеу;

құрылымды
үшөлшемді
объектілерді
құру
және
үшөлшемді
графикада
жұмыс
жасау,
құрылымды
сызбаларды жасау;
AutoCAD қосымшаларынан мәліметтер импорты мен
экспортын жүзеге асыру;
объектілердің қимасы мен түрлерін жасау.
дағдыларға ие болу:
AutoCAD күрделі сызбаларды жасау дағдылары;
ақпаратты графикалық беру принциптері, ақпаратты
графикалық берудің негізгі қондырғылары, негізгі
графикалық элементтері (примитивтермен).

–
–
–
–
–

5. Пәннің тақырыптық жоспары
№
п/п
1
2

3
4
5

6

7

8

Сағаттардың оқу түрі бойынша таралуы
Тақырып аттары
Оқу түрі бойынша
аудиториялық сағаттар
саңы
Дәріс Тәжир. Зертх.
1
Кіріспе
АЖЖ техникалық
3
қамтамасыз ету. АЖЖ
2
жүйелік орталары
туралы ұғым.
Автоматты жобалау
2
5
кезінде компьютерлік
графика
Автоматты жобалау
5
3
кезіндегі құрастыру
Микродеңгейде
5
жылутехникалық
объектілерді
модельдеу
Макродеңгейде
5
жылутехникалық
объектілерді
модельдеу
Жылутехникалық
5
объектілердің
параметрикалық
синтезі
Жылу электр
5
4
станцияларының
түйіндері мен
процестерінің АЖЖ:
ЖЭС су мен отынды
даярлау процестерінің
АЖЖ.

СӨЖ
Барлығы
-

СОӨЖ
-

-

3,2

-

3,2

-

3,2

60

3,2

60

3,2

60

3,2

-

3,3

Жану, шлакаулау,
зиянды заттар
тасталуын реттеу
процестерінің АЖЖ.
Су-химиялық
режимнің, бу
турбинасының, қазан
агрегатының АЖЖ.
Барлығы – 135 (3 кредит)

30

15

-

180

45
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