Оқу жұмыс
бағдарламасының
беттік парағы

Нысан
ПМУ ҰС Н 7.18.4/17

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Металлургия кафедрасы

5В072400 «Технологиялық машиналар мен жабдықтар»
мамандығы студенттеріне арналған
“Технологиялық машиналардың АЖЖ” пәнінің

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар

Пәннің жұмыс бағдарламасын
бекіту парағы

Нысан
ПМУ ҰС Н 7.18.4/17

БЕКІТЕМІН
ОІ жөніндегі проректор
________Н.Э. Пфейфер
«____» ____________ 200_ж.
Құрастырушылар: аға оқытушы Түсіпбекова М.Ж.
Металлургия кафедрасы
«Технологиялық машиналардың АЖЖ» пәні бойынша

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
5В072400 «Технологиялық машиналар
мамандығы студенттерге арналған.

мен

жабдықтар»

Жұмыс бағдарламасы ҚР БҒМ 2011 ж. 17.06. №261 бұйрығымен
бекітілген ҚР МЖБС 5.04.019-2011 «Жоғарғы білім. Бакалавриат. Негізгі
жағдайлары» және типтік бағдарлама негізінде жасалды.
Кафедра отырысында ұсынылған «__» _____20__ ж., №_ хаттамма
Кафедра меңгерушісі_________ Сүйіндіков М.М. .«__»______20_ ж.
Металлургия, машина жасау және көлік факультетінің оқу
әдістемелік кеңесі қолдаған «__» _____20__ ж., №__ хаттамма
ОӘК төрағасы ____________ Сембаев Н.С. «__»______20_ ж.
КЕЛІСІЛГЕН:
ММЖжКФ деканы________ Тоқтағанов Т.Т.«__»______20_ ж.
ОӘБ бастығы _____________ Жуманкулова Е.Н. «__»_______20_ж.
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған «__» _____20__ ж.,
№_ хаттамма

1. Оқу пәнінің төлқұжаты
Пән аталуы Технологиялық машиналардың АЖЖ
Кредиттер саны және оқу мерзімдері
Барлығы – 3 кредит
Курс: 3
Семестр: 6
Аудиторлық сабақтардың барлығы – 45 сағат
Дәріс – 15 сағат
Тәжірибелік – 15 сағат
Зертханалық – 15 (30) сағат
СӨЖ – 90 сағат
соның ішінде ОСӨЖ – 30 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы – 135сағат
Бақылау түрі
Емтихан – 6 семестр
Пререквизиттер
Осы пәнді меңгеру үшін келесі пәндерді оқу кезіндегі алынған
білімдер және дағдылар қажет: информатика, инженерлік графика,
машиналарды жобалау негіздері.
Постреквизиттер
Осы пәнді оқыған кездегі алынған білімдер мен дағдылар келесі
пәндерді меңгеру үшін қажет: Технологиялық машиналарды құрастыру,
технологиялық машиналарды жөндеу
2. Мағынасы, мақсаттары мен міндеттері
Пән мағынасы
Болашақ мамандарды машиналар мен технологиялық
үрдістері
автоматты
жобалау
АЖЖ
жүйелерімен,
металлургиялық машиналары автоматты жобалаудың негізгі
даму бағаттары мен заманауи үлгерімен оларды өндіріске
дайындау технологиясымен таныстыру.
Пәнді оқыту мақсаты
Техника объектілерін жобалау үрдісін ұйымдастыру,
АЖЖ құрудың негізгі принциптері мен құрылымы, АЖЖ
құрамы және оларды қамтамасыз ету түрлері, технологиялық
үрдістерді және өндірісті технологиялық дайындауды АЖЖ,
ЭЕМ қолдану арқылы металлургиялық машиналардың жұмыс

үрдісін
талдау,
металлургиялық
машиналарды
АЖЖ
элементтері.
Пәнді оқыту міндеттері
автоматты жобалау негізгі әдістері;
машинажасау
өндірісіндегі
машиналар
мен
технологиялық үрдістерді автоматты жобалау принциптері;
автоматты жобалау құрылымы мен мүмкінділігі;
3. Білімдеріне, дағдыларына және компетенцияларына қойылатын
талаптар
Пәнді оқыған студенттер мынаны
көзқараста болу:
- технологиялық процесттер және машиналарды атоматты жобалау
негізгі әдістері және оларды өндірісте қолдануы.
білу тиіс:
машинажасау
өндірісіндегі
машиналар
мен
технологиялық үрдістерді автоматты жобалау принциптерін;
- заманды АЖЖ құрылымы мен мүмкінділігін.
істей білу тиіс:
- технологиялық және конструкторлық мәселелерді
шешуде
автоматты
жобалау
жүйесінің
элементтерін
қолдануды;
- машиналар мен технологиялық үрдістерді дайындау
кезінде қолданатын базалық берілістермен, жүйе тармақтары
мен және қолданбалы бағдарламалар жиынтықтарымен
жұмысты.
практикалық дағдыларды қалыптастыру:
– технологиялық және конструкторлық тапсырмаларды
шешу кезінде атоматты жобалау жүйесінің элементерін
қолдануды;
– деректер базасын жұмыс істеу және атоматты жобалау
жүйесін
құрастыратын
қолданбалы
бағдарламар
пакеттерімен қолдануды.
компетентті болу:
– техника объектерін жобалау процестерін орындау сұрақтарды шешу;
– өндірісте технологиялық дайындау және АЖЖ технологиялық
процестер сұрақтарды шешу;
– ЭВМ қолданалып металлургиялық машиналардың процестерді
талдау сұрақтарды шешу.
4. Пәннің тақырыптық жоспары
Сабақ түрі бойынша академиялық сағаттардың реттелуі

№
т/б

Тақырыптар аталуы

Сабақ түрі бойынша
аудиторлық сағаттар
саны
дәріс тәж.
зертх.

ОӨЖ
барлығы

соның
ішінде
СОӨЖ

1
2
3
4
5
6
7

8

9

1
0
1
1
1
2

1
3
1
4

Кіріспе.
Жобалау
деңгейлері,
аспектілері және кезендері.
Типтік
жобалау
процедуралары.
Математикалық модельдер.
Талдау
есептерінің
қойылымы
және
оларды
шешу ыңғайлары.
Синтездеу есептерінің
қойылымы және оларды
шешу ыңғайлары.
Микро деңгейдегі
техникалық объктілердің
математикалық модельдерін
алу әдістері.
Макро
деңгейдегі
техникалық
объектілердің
математикалық модельдерін
алудың негізгі ережелері.
Макро деңгейдегі
техникалық объектілердің
математикалық модельдерін
алу әдістері.
Мета деңгейдегі күрделі
жүйелерді имитациялық
модельдеу.
Параметрлік оңтайландыру
процедуралары.
Технологиялық
машиналарды
эксперименттік зерттеу
деректерін
автоматтандырылған өндеу.
Графикалық
программалаудың
негізгі
тұжырымымдамалары.
Геометриялық
модельдеу
жүйелері.
Барлығы

1
2

10

1

10

1
1

10

2

5

1
1

10

5
4

2

1

10

1

10

1

10

1

10

1

3

10

6

1

4

10

10

1

4

10

10

15

15

30

90

30
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