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1. Оқу пәнінің төлқұжаты
Пәннің атауы «SCAD бағдарламасы бойынша жобалау»
Таңдау компонент бойынша пән
Кредиттер саны және оқу мерзімі
Барлығы – 3 кредит
Курс: 4
Семестр: 7
Барлығы: аудиториялық сабақтар – 45 сағат
Дәрістер – 15 сағат
Тәжірибелік сабақтар – 30 сағат
СӨЖ – 90сағат
соның ішінде СӨЖО – 22,5 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылық – 135 сағат
Бақылау түрі
Емтихан – 7 семестр
2. Пререквизиттер және постреквизиттер
Пререквизиттер
Бағдарлама пәндердің базасында тұрақтанады: Windows 98/2000/xp және
оның қолданбасы прогрммаларының операциялық ортасы бар жұмыстың
әдістерінің өнер-біліміне) информатика; инженерлік графика
Постреквизиттер
Саулет және құрылыс конструкциялары, инженерлк жүйелер 1 пәндерін
оқып меңгеру және шығу квалификациялық жұмысын орындауға

3. Пәннің мақсаттары мен талаптары
SCAD бағдарламасы бойынша құрылыс күрылымдарын негізгі есептеу
сызбалармен үйрену;
Ғимаратка және құрылымға әсер тигізетін барлық жүктеме түрлерін
жинау, бірлестіктерін және топтарын қүру;
Ішкі М, Q, N күштерінің әпюраларын дүрыс салынуын тексеру және
есептеу жүргізу.
Құрылыс мамандарын дәнекерлік сипатта білім деңгейін жоғарлату
шартты бойынша қарастырылатын, құрылысты және кең көлемде жасанды
құрылымдарды пайдалануды жобалау «SCAD бағдарламасы бойынша құрылыс
құрылымдарын есептеу» пәні кемегімен оқытылады. Мүнда студенттер
компьютердің көмегімен SCAD бағдарламасы арқылы күрылымдардың
есептеулерін және теориялық, практикалық жұмыстарын орындайды.
Құрылыс мамандарын дәнекерлік сипатта білім деңгейін жогарлату
шартты бойынша карастырылатын, Құрылыста және кең көлемде жасанды
құрылымдарды пайдалануды жобалау «SCAD бағдарламасы бойынша құрылыс
қүрылымдарын есептеу» пәннің негізгі максаты болып табылады. Мұнда
5В074500 Көлік құрылыс мамандықтагы жоғарғы білімді студенттер
компьютердің көмегімен SCAD бағдарламасы аркылы құрылымдардың
есептеулерін және теориялық, практикалық жұмыстарын орындайды.
Пәннің оқу максаттары бүл студенттерді кешенді біліммен
камсыздандыру, яғни көлік жолдарындагы жасанды Құрылыс құрылымдарын
есептеу.
Студенттер SCAD багдарламасы бойынша статикалық күштеме әсерінен
болатын тегіс өзекті жүйелерді есептеу үшін жалпы сұрактарды білу керек.
Алынған білімдеріне карай, студенттер өз бетімен М, Q және N
әпюрларын салынудагы өзекті жүйелердің козгалуың және күшіердің
инженерлік тапсырмаларын меңгеруі керек.
Пәнді оку кезінде жалпы сүрактар, яғни алдымен багдарламаны
колдануымен байланысты, содан көлік жолдарындагы өзекті жалған
күрылымдарды есептеутеулер, сонымен катар жобалау сүрақтары және
құрылымдардың көлденен кимасының әлементтері карастырылады.

5. Пәнді игерудің тематикалық жоспары

Академиялық сағаттарды пәннің түрлеріне қарай бөлінуі

Пәндердің
аудиторлық
сабақтардың саны

СӨЖ

№
п/п

Наименование тем

1

Кіріспе. Статикалық күштеме әсерінен
болатын тегіс өзекті жүйелерді есептеу үшін
SCAD бағдарламасы бойынша жалпы
сүрақтары

2

4

12

3

2

Фермадағы өзектердің жүктемесін анықтау

3

6

18

4,5

3

Тоспалы арқалықтағы М және Q эпюрларын
құру

4

Рамадағы М, Q және N эпюрларын құру

2

4

12

3

5

Кеңістік есептеулер сұлбаларын құрастыру

3

3

39

3

6

Статика көмегімен анықталатын раманың
қозғалуын анықтау

3

3

15

3
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