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КІРІСПЕ 

1. Сызу пәні 

Өндіргіш күштер мен ғылыми-техникалық прогрестің өсуі инженерлік- 

техникалық мамандарды дайындауға жоғары талаптар қояды. 

Техникалық білімдерді жемісті игерудің шарттарының бірі графикалық 

сауаттылық, яғни сызбаларды оқи жөне орындай білу болып табылады. 

Сызу дегеніміз сызбаларды орындау мен оның оқу ережелерін баяндай- тын 

пөн. Сызу сабақтарында сендерге аса күрделі емес нөрселерді дайындауға 

арналған конструкторлық жобаларды өз беттеріңмен жасауға тура келеді. Сызу- 

ды тек мектепте ғана емес, сонымен қатар училищелерде де, колледждерде де, 

университеттерде де оқып үйренеді. Мектептегі сызу пөнінде алынған білім мен 

біліктер сендерге оқу орындарында оқуларыңды жалгастыруға көмегін тигізеді. 

Сызбаларды орындау мен безендіру ережелері туралы кейбір мөліметтер 

сендерге технология, геометрия, математика сабақтарынан белгілі. 

Сызу оқу пөні ретінде төмендегідей міндеттерді шешеді: 

а) сызба аспаптарының көмегімен өр түрлі геометриялық салуларды орын- 

дауға, нөрселердің кескінін салуга, нөрселерді сызбаларда тік бүрышты проек- 

цияда бейнелеуге үйретеді; 

ө) сызбаларды оқуға жене аса күрделі емес тетіктер мен түйіндердің 

эскиздері мен сызбаларын өз бетімен орындауға үйретеді. 

Алдыңда түрған кез келген нөрсенің суретін салуға, оны суретке түсіруге, 

сөзбен сипаттап беруге болады. Сонымен қатар оны сызуға да болады. 

Сызба дегеніміз нөрсенің немесе ол жасалатын, бақыланатын, орнатылатын 

және жөнделетін бөліктердің графикалық кескінін қамтитын қүжат. 

Сызбалар бір зауыттан екінші зауытқа, бір елден басқа бір елге жіберіліп 

отырады. Кез келген мамандық иесі, егер ол сызбаны оқи алса жөне түсіне білсе, 

онда сол сызбалар арқылы аса күрделі машинаның қүрылысын зерттеп біле 

алады. 

Сызбалардың ғылым мен техникадағы маңызы аса зор. Сызбалар бойынша 

қүрылысшылар түргын үйлер, фабрикалар, зауыттар, жолдар жөне тағы басқа 

инженерлік нысандарды салады; машина жасаушылар машиналар, станоктар, 

турбиналар жасайды; монтаждаушылар болса фабрикаларға, зауыттарға, электр 

станцияларына және т.б. нысандарға жабдықтар орнатады. Сонымен қатар сыз-

балар бойынша киімдер мен аяқ киімдер тігу, жиһаздар жасау, қалалар мен 

ауылдарды көгалдандыру жүзеге асырылады. Сызбалар күрделі медициналық 

техниканы оқып меңгеру үшін дәрігерлерге де қажет. 

Сызу сабақтарында алған білімдерің сендерге болашақта өндіріс 

орындарында, қала, сондай-ақ ауыл қүрылыстарында жүмыс істеген кезде керек 

болады.
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1. Сызбалардың даму тарихынан  

Сызбаларды дайындау жөне олардың мазмүны 

қоғамның дамуына байланысты өзгерістерге үшы- рап 

отырған. Әр алуан нөрселердің кескіні - сурет- тер - 

адамдардың қарым-қатынас ңүралы ретінде жазу 

ойлап табылғанға дейін пайда болды. 

Сонау ерте замандарда адамдар жер бетіне, 

тастарға жабайы аңдардың, болашақ қүрылыс- тардың 

суреттерін, аң аулауға шығатын жолдарды бейнелеген 

(1-сурет). 

Кейінірек осы сияқты кескіндерді күнделікті 

түрмыста пайдаланылатын заттардың сыртына 

бейнелеу орын ала бастады. Осылайша адамзат- тың 

өзін қоршаған ортада бақылаған нөрселері мен қүбылыстарының алғашқы 

кескіндері пайда болған. 

Сызбалар туралы алғашқы мәліметтер XVII 1-сурет. Жартастардағы

 ғасырдың орта кезінен бастап кездесе бастайды. 

кескіндер Алғашдыда сызбалар көз мөлшерімен қолмен 

салынды. Мүндай сызбаларда, өрине, өлшемдер 

көрсетілмеді, сондыңтан да олар арқылы кескінделген нөрсе туралы тек 

жуықтап ңана түсінік алуға болатын еді. Бүл сызбалар үшін сөзбен 

түжырымдалған түсінік- темелер қажет болды, сондыңтан оларға өр түрлі 

жазбалар келтірілді. 

Түрғын үйлерді, бекіністерді жөне басқа да нысандарды салу барысында 

«план» деп аталатын алғашқы сызбалар пайда болды. Бүл сызбалар әдетте, 

табиғи жағдайда тікелей жер бетінде, болашақ қүрылыстың орнында орындалды 

(2, 3-су- реттер). Кейінірек осындай план-сызбаларды пергаментке, ағашқа жөне 

кенепке кішірейтілген түрде сызу орын ала бастады. Сызбаларда нәрселердің 

пішінін ғана емес, сонымен қатар өлшемдерін көрсету де жүзеге асырылды. 

2-сурет. Ертедегі Ақтөбе бекінісінің 3-сурет. Ахмет Иасауи 

план-схемасы (Оңтүстік Қазақстан) кесенесінің план-схемасы
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Нөрселерді міндетті түрде масштабты сызбаларда кескіндеу де жүзеге аса 

бастады. Кеме жасау ісінің тез дамуына байланысты мейлінше дөл жөне ңатаң 

масштаб сақталған сызбалар қажет болды. Мүнда енді сызба жазықтығында үш 

өлшемді кескін салу қолданылды, оның көмегімен кеменің үш өлшемін 

(үзындығын, енін және биіктігін) көрсету мүмкін болды (4-сурет). 

XVIII ғасырда сызбалар аса үқыптылықпен, түрлі түсті бояуларды пайдалану 

арқылы орындалды. Бүл сызбаларда нөрселердің шартты тіліктері жасалды және 

оларда нәрсенің материалының түріне байланысты тіліктердің орындары әр 

алуан түстермен бояу арқылы берілді. И. И.Ползунов пен И. П. Кулибиннің 

сызбалары бүл өнертапқыштардың нөрсенің дөл проекциялық сызбасын салу 

саласындағы танымдық қабілеттерінің жоғары болғандығын көрсетеді (5, 

6-суреттер). 

 

I - оттығы; 2 - қазандық; 3 - труба; 4 

- буды бөлетін қүрылғы; 5 жөне 6 - 

цилиндрлер; 7 - суға арналған 

труба; 8 - бак; 9 - жарты 

балансирлер; 10 - тарткыш; 

II - ауа трубасы; 12 - су трубасы; 13 - 

бак.

 
5 сурет. И. И. Ползуновтың бу машинасы қүрылысының 

схемасы 
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Сызбаларды орындау төжірибесі XX ғасырдын, басында айтарлықтай жетіл- 

діріле түсті. Елдерді индустрияландыру, машина жасау мен басқа да 

өнеркөсіптің пайда болуы, жаңа зауыт-фабрикаларды салу ісінің жандануы 

сызбаларды кеңінен қолдану мөселесін алға қойды. Бүл сызбаларды салу мен 

безендіруге арналған бірыңғай ережелерді жасаудың қажеттігін тудырды. 

Мүндай ережелер жекеленген стандарттар түрінде жасалды (7-сурет). 

 

 

9  __________________  

1. Сызу нені зерттейді? 

2. Сызба дегеніміз не? 

3. Сызу пөні оқушыға не береді? 

4. Сызбалар адам өмірінде қандай орын алады? 

5. Өздерінің қызметтеріңде сызбаларды пайдаланған қандай ғалымдар мен 

өнертап- қыштарды білесіңдер?
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I. СЫЗБАЛАРДЫ БЕЗЕНДІРУДІҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ СЫЗУДАҒЫ 

ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ САЛУЛАР 

2. Сызу аспаптары және 

материалдары мен жабдықтары 

Сызбаларды орындау үшін әрбір оқушыда 

аспаптар мен жабдықтардың жиынтығы болу 

керек. 

Сызғыштар. Түзу сызықтар жүргізу үшін 

ағаштан немесе пластмассадан жасалған 

үзындықтары 250-ден 300 мм-ге дейінгі 

сызғыштарды пайдаланамыз. Сыз- ғышты 

пайдаланғанда оның жиегінің тегістігін, яғни 

кедір-бүдырдың болмауын міндетті түрде 

тексеру керек (8-сурет). 

Рейсшина. Сызу барысында параллель 

сызықтарды жүргізу үшін рейсшинаны 

пайдаланады. Ол бекітілген ролигі бар 

сызғыш, сондықтан да оны кейде жылжы- 

малы сызғыш деп те атайды. Егер 

рейсшинаның үзын- дығы 300 мм болса, онда 

ол сызғышты алмастыра алады. Сонымен 

қатар қазіргі рейсшиналарда өр түрлі 

диаметрдегі шеңберлер бар, олар сызбаларды 

орындау барысында циркульдің қызметін 

атқарады (9-сурет). 

Сызба бүрыштықтары. Сызуда екі түрлі 

бүрыштық- тар қолданылады. Олардың 

біреуінің гипотенузаға ір- гелес бүрыштары 

45°-тан, ал екіншісінің гипотенузаға іргелес 

бүрыштары 60° жөне 30°. Бүрыштықтар 

ағаштан немесе пластмассадан жасалады 

(10-сурет). 

Транспортир. Сызбаларда бүрыштарды 

өлшеу жөне салу үшін транспортир қолданылады. Транспортирмен қалай жүмыс 

істеуді сендер математика сабақтарынан білесіңдер (11-сурет). 

Даярша (готовальня). Қорапқа салынған сызу аспаптарының жиынтығы 

даярша деп аталады (13-су- рет). Сызу аспаптарының саны өр түрлі болатын 

даяр- шалар бар. Алайда сызбаны орындау үшін бір ғана цир- 

 

10-сурет. Сызба 

бүрыштықтары 
11-сурет. 

Транспортир 

2 В 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 
^ Т Т і 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1  

 

8-cypem. Ағаш жөне 

пластмасса сызғыштар 

 

9-сурет. Рейсшина жөне 

рейсшинасы бар сызба 

тақтасы 

 

12-сурет. Циркульді 
дүрыс үстау 
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куль - шеңбер сызатын аспап қажет болады. Ен, 

алдымен циркульдің жұмыс істеуге дайындығын 

тексеру керек (12-сурет). Графит өзек циркульдің 

ұшынан 5-7 мм шығып тұруы тиіс. Циркульмен 

жұмыс істеу кезінде ине мен графит өзектің ұштарын 

бір деңгейге келтіріп аламыз. Графит өзек ңағаз 

бетіне шеңбердің ізін анық түсіруі тиіс. Егер шеңбер 

дұрыс сызылмаса, онда басқа ңосалқы графит езекті 

ауыстырып салу керек. 

Қағаз. Сызбаларды, өдетте, тығыз қағазға 

орындайды жөне қарындаш сызықтары жақсы 

өшірілетіндей қағаз таңдап алынады. Негізі- нен 

алганда, мектептегі сызу сабақтарында А4 

пішіміндегі қағаздар пайдаланылады. 

Өшіргіш. Сызбадагы артық сызықтарды, өр түрлі 

жазулар мен кескіндерді өшіру үшін ңол- данылады. 

Өшіргіштің мүмкіндігінше жүмсақ, аң жөне таза 

болғаны, өрі сызу жүмыстарына ғана арналғаны 

дүрыс. 

Лекало. Қисық сызықтарды сызу үшін лекало деп 

аталатын шаблондар қолданылады (14-сурет). 

Лекалоның пішіні жөне өлшемі өр түрлі болады. 

Олар, негізінен пластмассадан жасалады. 

Қисық сызықтарды олардың нүктелері арқылы 

саламыз. Алдымен осы нүктелерді бел- гілеп алады. 

Лекалоны оның жиегі қисық сы- зықтың үш-төрт 

нүктесі арқылы өтетіндей етіп орналастырамыз да, 

қисық сызықтың бөлігін сызамыз. Сонан кейін 

лекалоны оның жиегі қисық сызықтың осының 

алдында сызылған бөлігімен дәл келетіндей жөне 

қисық сызықтың жаңа бөлігінің үш-төрт нүктесінен 

өтетіндей жылжытады да, оның жиегімен сызық 

жүргі- зеді. Осылайша барлық қисық сызықты түгел сызып шыққанша 

қайталайды. 

Қарындаштар. Сызу үшін «Конструктор» маркалы қарындаштар, сондай-ақ 

сызбаны орын- дауға арналған басқа да қарындаштар жиынтығы ңолданылады 

(15-сурет). Оларды қатты, жүмсақ жөне қаттылыгы орташа қарындаштар деп 

бөле- ді. Қатты қарындаштарда Т, 2Т, ЗТ жөне т.с.с. белгілері болады (Т өрпінің 

алдындағы цифр

 

13-сурет. Сызу аспаптарының 

даяршалары 

 

14-сурет. Лекало 

 

15-сурет. Қарындаштар 
ЖИЫНТЫҒЫ 



10 

 

неғұрлым үлкен болса, қарындаш 

қаттылау деген сөз). Жүмсак, 

қарындаштарда М, 2М, ЗМ және т.с.с. 

деген жазулар болады (М өрпінің 

алдындағы цифр неғүрлым үлкен болса, 

қарындаш соғүрлым жүмсағырақ деген 

сөз). Қаттылығы орташа қарындаштар 

ТМ деп белгіленеді. Мүндағы Т - 

орыстың «твердый», ал М «мягкий» деген сөздерінің бірінші әріптері. 

Мектептегі сызу сабақтарында Т, 

2Т, ТМ, 

М, 2М қарындаштарын пайдалану 

жеткілікті. 

Шетелдік қарындаштарда Т, ТМ, М 

белгіле- рінің орнына сөйкесінше Н 

(қатты), НВ немесе F (қаттылығы 

орташа), В (жүмсақ) белгілері 

ңолданылады. 

Сызбаларды орындау үшін екі түрлі қарын- дашты қолданамыз, олардың 

біреуі - қатты қарындаш, ал екіншісі - жүмсақ қарындаш. 

Қатты қарындаш кескінді жіңішке сызықтармен салу үшін, ал жүмсақ қарындаш 

оны қажетті қалыңдықтағы 

сызықтармен бастыра жүргізіп шығу 

үшін қолданылады. 

Қарындаштарды арнайы 

үштағышпен үш- тайды. Сонан кейін 

қарындаштың үшталган графит өзегін 

үсақ түйірлі зімпара қағазбен тегістей- 

ді. Қарындаштар екі түрлі төсілмен 

үшталады. 

Қатты қарындаштар конус төрізді, ал 

жүмсақ қарындаштар күрекше тәрізді 

үшкірленеді. 

Қарындаштың үшталған бөлігінің 

үзындығы шамамен 20-25 мм, ал графит 

өзектің ағаш қүндақтан шыгып түрған бөлігінің үзындығы 5-8 мм шамасында 

болуы тиіс (16-сурет). 

Жүмыс орнын үйымдастыру. Жүмыс орнын дүрыс үйымдастыру сызбаны 

орындау уақытын қысқартуға, адамның шаршамауына жөне жү- мыстың 

сапасын жақсартуға өсерін тигізеді (17-сурет). 

Күндіз жүмыс істегенде жүмыс үстелін жа- рық сөулесі алдынан немесе сол 

жақтан түсе- тіндей етіп қою керек. Ал кешкісін жүмыс істеген кезде жарық көзі 

шамамен үстелдің ортасынан сол жағында, үстелден 1-2 м биіктікте 

орналасатындай етіп ңойған дүрыс. 

Егер сен сызба тақтасын пайдалансаң, оны сөл көлбеу (көлбеулігі 15° бола- 

7 ■ Т 1 §1 т 
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16-сурет. 
Қарындаштарды ұштау 

 

 

17-сурет. Жүмыс орны 
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тындай етіп) орналастырған жөн.  
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Барлық сызу құралдары мен жабдықтарын сызба тақтасының оң жағына 

үстел үстіне (оларды орнынан түрмай-ақ алып пайдалану үшін) ретімен қою ке- 

рек. Сызбаларды орындау кезінде еңкеймей тік отыру қажет. 

Сызба таза өрі өдемі болу үшін сызуды орындаудың алдында барлық қүрал- 

дарды қүрғақ шүберекпен сүртіп, қолды жуған жөн. 

?  __________________  

1. Рейсшина не үшін керек? Онымен қалай жүмыс істейді? 

2. Ңарындаштарды жүмысқа қалай дайындайды? Ңаттылығы бойынша 

қарындаш- тардың қандай түрлері болады? Сызбаны орындау барысында 

неліктен бірнеше қарындашты пайдаланады? 

3. Сызбаны орындау үшін жүмыс орнын қалайша үйымдастырған 

дүрыс? 

4. Стандарттар туралы үғым 

Мекемелердің жан-жақты мамандандырылуы мен кооперациялануына 

байланысты өндірістің барлық салаларының жедел дамуының қазіргі заманғы 

жағдайларында өрбір күрделі тетікті жасауға, өндірістің бір-бірінен мыңдаған 

километр қашықтықта орналасқан өр алуан салаларын қамтитын ондаған, тіптен 

кейде жүздеген зауыттардың инженерлері мен жүмысшылары қатысады. Міне, 

осының өзі-ақ сызбаларды олардың кез келгені үшін қарапайым өрі түсінікті 

болатындай етіп жасауда, оларды дайындаудың бірыңғай және жалпыға міндетті 

ережелерін тағайындаудың қандай маңызы бар екендігін көрсетеді. Сондықтан 

да сызбаларды орындаудағы бірыңғайлықты енгізумен байланысты шүғыл 

шаралар қажет болды. Бүл өр алуан стандарттарды жасау қажеттігін тудырды. 

Алғашқы стандарттар Кеңестер Одағында «Машина жасаудың барлық 

түрлеріне арналған сызбалар» деген атпен 1928 жылы қабылданды. Кейінірек 

конструкторлық қүжаттардың бірыңғай жүйесі жасалды. 

Стандарт дегеніміз өндірістің барлық салаларындағы конструкторлық 

қүжаттарды орындау мен безендірудің бірыңғай ережелерін тағайындайтын нор- 

мативтік қүжат. Стандарттар тек сызбаларға ғана емес, сонымен қатар 

өндірістегі өндірілетін өнімдердің жекеленетін түрлеріне де тағайындалған. 

Олардың кей- біреулеріне өлі күнге дейін МЕСТ 27456-90 деп жазылады, ол 

мемлекеттік стандарт, тіркеуге алынған өнімге берілген нөмірді жөне стандарт 

бекітілген мерзімді көрсетеді. 

Стандарттар белгілі бір уақыттан кейін өндірістің дамуына жөне инженерлік 

графиканың жетілдірілуіне байланысты қайта қаралып отырады. 

Стандарттау машиналардың, станоктардың, аспаптардың, аппараттардың са- 

пасын көтерудің аса маңызды қүралы болып табылады. Стандарттаудағы 

сапаның негізгі көрсеткіші - өнімнің сенімділігі мен шыдамдылығы. 

9  __________________  

•  ........................  

1. Стандарт дегеніміз не? Ол не үшін енгізілген? 

2. Мектеп жабдықтарынан мемлекеттік стандарт белгісін табыңдар жөне 

сондағы жазуды түсіндіріңдер.
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5. Масштабтар 

Нақты көлемде орындалған кескін сызбалары тетіктердің (деталь) дөл 

өлшемдері туралы дұрыс түсінік береді. Алайда тетіктердің өлшемдері аса кіші 

немесе, керісінше, аса үлкен болған жағдайда олардың кескіндерін үлкейтуге 

немесе кішірейтуге тура келеді. Ол үшін масштабтарды пайдаланады. 

Масштаб дегеніміз - тетік кескінінің өлшемдерінің оның нақты 

өлшемдерінен қанша есе артық немесе қанша есе кем екендігін көрсететін сан 

(18-сурет). Сызбалардағы кескіндердің масштабтарын жөне олардың 

белгіленулерін стандарт тағайындайды. 

Кішірейту масштабтары - 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5 жөне т.с.с. 

Үлкейту масштабтары - 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1 және т.с.с. 

Нақты шама - 1:1. 

Масштабтарды былайша жазып көрсетеді: М1:1; М1:2; М5:1 жөне т. с. с. 

М2:1

МЫ s3 ф24 

 

М2:1 
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Егер масштаб сызбада негізгі жазудың арнайы белгіленген графасында 

көрсетілсе, онда масштабтың белгіленуінің алдында М өрпін жазбауға болады. 

Мынаны есте сақтау керек: кескін қандай масштабта орындалса да, сызбада 

тетіктің нақты өлшемдерін көрсету керек (19-сурет). 

9 

1. Масштаб дегеніміз не? 

2. Масштаб қандай қызмет атқарады? 

3. Сызбада масштабты қалай жазып көрсетеді? 

4. Үлкейту жөне кішірейту масштабтарында тетіктің қандай 

өлшемдерін көрсетеді? 

6. Сызбаны оны шектейтін сызықпен (жиектемемен) және негізгі жазумен 

безендіру 

Өндіріс пен құрылыстың барлық салаларындағы сызбалар белгілі бір стан-

дарт™ өлшемдегі пішім (формат) қағаздарында орындалады. Сызуда әр түрлі 

өлшемдегі пішімдер қолданылады, олар: АО; А1; А2; АЗ; А4 (20-сурет). Мек- 

тепте негізінен қабырғаларының өлшемдері 297x210 (мм) болатын А4 пішімін 

пайдаланады. 

А0 - 841x1189 А1 - 594x841 А2 - 

420x594 A3 - 297x420 А4 - 

210x297 А5 - 148x210 А6 - 

105x148 А7 - 74x105 А8 - 52x74 

20-сурет. Өр түрлі өлшемдегі 

пішімдер

А8 
А6 

 

А5 
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Әрбір сызбаны оны шектейтін 

сызық- тармен (жиектемемен) жөне 

негізгі жазу- меы безендіреді 

(21-сурет). Пішімнің ішіне 

сызбаның жиектемесін түйықталған 

тік төртбүрыш түрінде сызады. 

Оның қабырға- ларының пішімнің 

жиегінен қашықтықтары мынадай 

болады: жоғарғы, оң жақтағы және 

төменгі жағында 5 мм, сол жағында 

20 мм. Сол жақтағы жолақты 

сызбаны тігіп-тіркеу үшін 

қалдырады. 

Сызбаның жиектемесінің оң жақ шеті- не негізгі жазуды келтіруге арналған 

145х х22 (мм) өлшеміндегі тік төртбүрыш сызады да, оны жекеленген 

графаларға бөледі. Онда кескінделген тетіктің атауы, оның жа- салған 

материалы және масштабы жазыла- ды. Сонымен қатар мүнда сызбаны кімнің 

орындағаны, кімнің тексергені, оның қашан орындалғаны, мектептің аты, 

сыныбы және сызбаның нөмірі де көрсетіледі (22-сурет). 
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Сызбаның жиектемесі мен негізгі жазу алдымен 2Т қарындашымен жіңішке 

сызықтармен сызылады. Олардың сызылуының дүрыс-бүрыстығы 

тексерілгеннен кейін бүл сызықтарды 2М қарындашымен бастыра сызады. 

А4 пішіміндегі оқу сызбаларында негізгі жазуды қағаздың қысқа жағына 

(егер пішім вертикаль орналасса) жөне үзын жағына (егер пішім горизонталь 

орналасса) да орналастыруға рүқсат етіледі. 

 

7. Сызба сызықтары 

Нөрселерді сызбада кескіндеу үшін жазылуы және жуандығы өр түрлі 

сызық- тар қолданылады. Сызба анық, мөнерлі жөне жеңіл оқылатындай болу 

үшін сызба сызықтарының түрлерін білу және оларды сызбаны орындауда 

пайдалана білу керек. 

Стандарт өндіріс пен қүрылыстың барлық салалары үшін сызбаларда қолда- 

нылатын сызықтардың өлпетін тагайындайды (1-кесте). 

Негізгі түтас жуан сызық нәрсенің көрінетін контурын, бір бет пен екінші 

беттің қиылысу сызығын, сондай-ақ сызбаны шектейтін сызықтар мен оның 

негізгі

 
9 

1. Сызбаны шектейтін сызықтарды пішімнің шетінен қандай 

қашықтықта жүргізу керек? 

2. А4 пішімінің өлшемдері қандай болады? 

3. Негізгі жазудың габариттік өлшемдерін атап көрсетіңдер. 



Кима сыэыгы 
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жазуының графаларын кескіндеу үшін қолданылады. Бұл сызықтың жуандығы 

(s) кескіннің өлшемдері мен күрделілігіне, сондай-ақ сызбаның пішіміне байла- 

нысты 0,5-тен 1,4 мм-ге дейінгі аралықта болады. Негізгі түтас жуан сызықтарды 

жүргізу үшін М (В), 2М (2В) қарындаштары пайдаланылады. 

Түтас жіңішке сызық өлшем және шығару сызықтарын жүргізуге арналады. 

Оны Т (Н) немесе ТМ (НВ) қарындаштарымен сызып көрсетеді. 

Түтас ирек сызық сызбада тетіктің кескіні толық берілмеген жағдайда көрініс 

пен тіліктің шекарасын көрсетеді, сондықтан оны кейде үзу сызығы деп те 

атайды. Бүл сызықты жүргізу үшін ТМ (НВ немесе Ғ) қарындаштарын 

пайдаланған дүрыс. 

Штрих сызық сызбада нөрсенің көрінбейтін контурының сызықтарын 

кескін- деу үшін қолданылады. Ол үзындықтары бірдей жекеленген 

штрихтардан (сызық- шалардан) түрады. Әрбір штрихтың үзындығы кескіннің 

шамасына байланысты 2-ден 8 мм-ге дейінгі аралықта, ал штрихтардың 

арасындағы қашықтық 1-ден 2 мм аралығында болуы керек. Бүл сызық ТМ (НВ) 

қарындашымен салынады. 

Штрихпунктир жіңішке сызықпен симметрия осьтері болып табылатын 

осьтік сызықтарды, сондай-ақ доғалар мен шеңберлердің центрін (центрлік 

сызыктарды)

1-кесте 

Аталуы Міндеті Сызбасы 
Жуандығы (негізгі 

сызықтың 

жуандығына 

қатынасы 

бойынша) 

Негізгі түтас 

жуан сызық 

Көрінетін 

контур 

сызықтары 

 0,5 < s < 1,4 

Түтас жіңішке 

сызық 

Өлшем жөне 

шығару 

сызықтары 

 1 1 

-s-тен — s-кедеиш о 

Z Штрих сызық Көрінбейтін 

контур 

сызықтары 

  12 х2 

в 

11.. -s-тен — s-ке 

деиін 

О л 
Штрихпункти

р жіңішке 

сызық 

Осьтік жөне 

центрлік 

сызықтар 

л  .35 11.. -s-тен — s-ке 

дешн о ^ 5 30   
   

Қос нүктелі 

штрихпунктир 

сызық 

Жазбалардағы 

бүгу 

сызықтары 

  .1 .6 11.. -s-тен — 

s-кедеиш 

о ^ 

-Л.. 

5.. 30 

 — 

   
Үзік сызық Қималардың 

сызықтары 

 
8 20 

, 1 

s-тен 1 — s-ке деиін 

Сі Түтас ирек 

сызық 

Тілікті 

көріністен бөлу 

сызықтары 

 11.. -s-тен 

-s-кедеиш 

О л  
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көрсету үшін қолданылады. Ол үзындықтары 5-тен 30 мм аралығында болатын 

үзын жіңішке штрихтар мен олардың арасындағы нүктелерден түрады. Бүл 

сызықтағы штрихтар арасындағы қашықтық 3-тен 5 мм-ге дейінгі аралықта бо- 

лады. Осьтік және центрлік сызықтар нөрсе кескінінің контурынан 5 мм-ден кем 

емес үзындықта шығыңқы сызылуы керек. Бүл сызықты сызып көрсету үшін Т 

(Н) немесе 2Т (2Н) қарындаштары қолданылады. 

Қос нүктелі штрихпунктир жіңішке сызықты жазбаларды салуда пай- 

даланады. Бүл сызықпен өнім 

материалынын, бүгілетін жерлерін 

көрсетеді. 

Сондықтан кейде оны бүгу сызығы деп те 

атайды. Мүнда штрих- тын, үзындығы 

5-тен 30 мм, ал штрихтардың қашықтығы 

4-тен 6 мм аралықтарында болуы тиіс. 

Бүл сызықты жүргізуге үсыны- латын 

қарындаш - 2Т (2Н). 

Жоғарыда атап көрсетілген 

сызықтардан басқа да сызыңтар 

пайдаланылады. Жуандатылған 

штрихпунктир сызық шынықты- 

рылатын және қапталатын бет- терді 

белгілеу үшін қолданылады. Сондай-ақ қима сызықтарын бел- гілеу үшін үзік 

сызық пайдаланылады (24-суреттегі А-А-ларды қараңдар). 

Бір типтегі сызықтардың жуандықтары берілген сызбадағы барлық 

кескіндер үшін бірдей болуы керектігін атап айтқан жөн (25-сурет).

 

24-сурет. Сызбада сызықтарды кескіндеу 

Штрих сызық 
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1. Қандай жағдайларда штрих сызық қолданылады? 

2. Штрихпунктир сызықты қандай қарындашпен сызған дурыс? 

3. Жазбада бүгу сызығын қалай көрсетеді? 

4. Тағы да қандай қосымша сызықтар бар? Олар не үшін 

қолданылады? 

8. Сызба қаріптері 

Сызбалар мен басқа техникалық қүжаттарда негізгі жазуға жөне сызба 

алаңына өлшемдік сандар мен әр түрлі жазуларды түсіруге тура келеді. Мүнда 

жазулар стандартқа сәйкес анық жөне дөл болуы керек. Стандарт әріптер мен 

цифрлардың биіктігі мен енін, сызықтардың қалыңдығын, өріптердің, сөздердің 

және жолдардың арасындағы қашықтықты анықтайды. Сызба қаріптері өндіріс 

пен қүрылыстың барлық салаларынын, сызбалары мен техникалық қүжаттарына 

қолмен түсіріледі. 

Сызбада өріптер мен цифрлардың жазу жолына көлбеулігі шамамен 75° 

болуы керек. Қаріптің конструкциясын жақсы түсіну үшін ол көмекші торда 

немесе миллиметрлік қағазға салынып көрсетілген (26-сурет). Сызба қарпі 

өріптердің биіктігі мен енінің қатынасына байланысты негізгі жөне енді қаріптер 

деп бөлінеді. 

°' ~ltl23456789 

26 сурет. Негізгі көлбеу қаріп: а) бас өріптер; ө) кіші өріптер; б) араб 

цифрлары 

2 8124

а) 

АБВГДЕЖЗИИКЛ

МН 

ОПРСТУФХЦЧШ

Щ 

ЪЫЬЗЮдӨКҮҮҢҒ

Һ 

a) 

адбгдөжзийклмно
пі 
стуфхцчшъыэюяц
цө 

17 
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Негізгі көлбеу қаріппен бірге өріптер мен цифрлардың ені 1/7-ге үлкейтілген 

(1,7ft), көлбеу енді қаріп те қолданылады. 

Негізгі жазуда да, сызба алаңында да атауларды, тақырыптар мен белгілеу- 

лерді көлбетпей тік жазуға да болады (грек алфавиті өріптерінен басқаларын) 

(27-28-суреттер). 

—* 

5АӘБВГҒДЕЖ 

ЗИКҚЛМНҢ08 

ПСТУУҮФХІЦ 

чшщъьзюя 

10123456789 

27 сурет. Көлбеулік енгізілмеген тік енді қаріп 

Сызба қарпінің өлшемі бас әріптердің һ биіктігімен анықталады. Стандартта 

қаріптің мынадай өлшемдері тағайындалган: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. 

Ң, Қ, Д, Ц, Щ әріптерінің төменгі элементтері жөне Й мен I өріптерінің 

жогарғы элементтері жолдар арасындагы аралықтың есебінен орындалады. 

Қаріп сызығының қалыңдығы (s) қаріптің биіктігіне байланысты 

аныңталады 

және ол 0,1/і-қа тең болады. 

Әріптің енін (ft) 0,6һ-қа тең етіп алады. А, Д, Ж, 

М, Ф, X, Ц, Щ, Ш, Ъ, Ы, Ю өріптерінің ені осы 

шамадан Is немесе 2з-ке үлкен, ал Г, F, 3, С 

өріптерінің енін одаы s-ке кіші етіп жазады. 

Сөздегі өріптер мен дифрлардың арақа- шықтыгы (А) 0,2Л-қа тең, ал сөздер 

мен сандардың арақашықтығы (А,) 0,6Л-қа тең етіп беріледі (29-сурет). 

Қарындашпен орындалатын сызбадағы өріптер мен цифрлардың биіктігі 3,5 

мм-ден кіші болмауы керек. 

Жазуларды сызба царпімен орындау. Жазуды орындауга кіріспес бүрын жаз- 

ба орындалатын қаріптің өріптері мен цифрларынын, конструкциясын жақсылап

Менің Қазақстаным 

әӘ іі ңҢ ғҒ үҮ ү¥ қҚ өӨ һһ 

28-сурет. Қазақ алфавиті 

өріптерінің жазылуы 
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станок сомын Щ 7jjl2 

Көтергіш 

кран 

29 сурет. Жазуларды сызба қарпімен орындаудың мысалдары 

меңгеру керек. Сызба қаріптері өріптердің, цифрлардың жөне таңбалардың 

қарапайым конструкциясымен сипатталады. Мұнда әріптер мен цифрлардың 

барлық элементтері түзу кесінділер және жарты овалдар түрінде болады. 

Қаріп жақсы меңгерілгеннен кейін үсақ жазбаларды орындағанда берілген 

қаріп үшін қабылданған бүрышпен кез келген штрихтарды жүргізуге болады. 

Бүл штрихтар жазбада өріптер мен цифрларды бірдей көлбеулікте жазуды 

сақтауға көмектеседі (29-сурет). 

Қаріпті жан-жақты меңгеріп алғаннан кейін көмекші штрихтарды 

жүргізбеуге де болады, алайда жазбаның биіктігін тағайындайтын екі параллель 

сызықтарды жүргізу міндетті болып табылады. Сызбаны таза орындау үшін бүл 

сызықтарды көдімгі инемен немесе циркуль инесімен сызып алған дүрыс. 

Әріптер мен цифрлардың түзілісін (конструкцияларын) жақсы оқып игерген- 

нен кейін жазбаларды орындау барысында өріптер мен цифрлардың енін жөне 

олардың арақашықтығын мөлшермен (жазбада пайдаланылатын қаріп үшін 

қабылданған қатынастарды сақтай отырып) алуға болады. 

Кейбір қаріптер үшін арнайы трафареттер бар, оларды қолдану жазбаны 

қарындашпен орындауды жеңілдетеді. 

Жалпы алғанда, негізгі жазуды 3,5 мм, ал сызбаның атауын 5 мм немесе 7 мм 

қарпімен толтырады. 

9  __________________  

1. Стандартта сызба қарпінің қандай өлшемдері тағайындалған? 

2. Бас өріптердің ені неге тең? 

3. Қандай қаріпті көлбетпей жазуға болмайды? 

4. Негізгі жазбаны толтыру барысында қаріптің биіктігін қандай етіп 

алады?
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9. Сызбаларға өлшемдерді түсіру 

Сызбадағы өлшемдерді өлшем сандары мен өлшем сызықтары арқылы 

көрсетеді. 

Өлшемдерді түсіргенде барлық сызбаларда масштабқа байланыссыз 

нәрсенің нақты өлшемдерін түсіреді. 

Сызбада өлшемдердің жалпы саны мейлінше аз, бірақ бүйымды жасау жөне 

дайын бүйымның өлшемдерін бақылау үшін жеткілікті болуы керек. Әр түрлі 

кескіндерде бір ғана элементтің өлшемдерін қайталауға болмайды. 

Өлшемдер бүрыштық жөне сызықтық болып бөлінеді. Бүрыштық өлшем бү- 

рыштың шамасын сипаттайды. Бүрыштық өлшемдерді 

өлшем бірлігінің белгіле- 

нуімен бірге градус, минут және секундпен көрсетеді 

(30-сурет). 

Шеңбер доғасының өлшемін түсіру барысында өлшем 

сызығын доғаға концентрлі етіп, ал шығару сызықтарын 

бүрыштың биссектрисасына параллель етіп жүргізеді 

(31-сурет). 

Нәрсенің сызықтық өлшемдері өлшенетін бөлігі- нің 

үзындығын, енін, қалыңдығын, биіктігін, диаме- трін және 

радиусын сипаттайды. Сызбада сызықтық өлшемдерді 

өлшем бірлігінің белгіленуінсіз милли- метрмен 

көрсетеді. 

Өлшем сызықтарын екі жағынан нүсқамамен (стрелкамен) шектейді. Өлшем 

сызықтары нүсқамалары элементтерінің шамасын көрінетін контур сызығының 

қалыңдығына байланысты таңдап алады (32-сурет). 

Өлшем сызықтары мен шығару сызықтарын түтас жуан сызықтармен 

жүргізу керек. Бір сызба көлемінде өлшем сызықтарын бір 

өлшемдегі цифрлармен (әдетте, 3,5 мм немесе 5 мм 

өлшемдегі қаріптермен) орындай- ды. Өлшем сандарын 

өлшем сызықтарының үстіне, оған параллель жөне 

тимейтіндей етіп, ортасына жазу керек. Өлшем 

сызықтарын шектейтін 

нүсқамалар 

В

 

30 сурет. Бүрыштық 

өлшемдерді көрсету 

34,5 

31-сурет. Шеңбер 

доғасының өлшемін түсіру 

  

. 4 5 
 

 

30 

 

32-сурет. Өлшем 

сызықтарының 

нүсқамаларын 

түсіру 

 

33 сурет. Сызықтық 
өлшемдерді түсіру 
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ұшы контурдың сәйкес сызықтарына 

немесе шығару сызықтарына тиетіндей 

етіп жүргізілуі тиіс (33-сурет). 

Өлшем сызығыы оның сызықтық 

өлшемі түсірі- летін кесіндіге параллель, ал 

шығару сызықтарын өлшем сызықтарына 

перпендикуляр етіп жүргі- зеді. Өлшем 

сызықтары тетіктің контурынан 10 мм 

қашықтықта жүргізіледі. Басқа өлшем 

сызықта- рының бір-бірінен 

арақашықтығы да 10 мм болуы керек. 

Шығару сызыктары өлшем сызыңтары 

нүсқа- маларының үшынан 1...5 мм 

қашықтықта шығып түруы керек 

(34-сурет). 

Өлшем сызықтары контур 

сызықтарының, центр- лік жөне шығару 

сызықтарының жалғасы болмауы тиіс. 

Өлшем сызығын кескін контурынан 

тыс жерге түсірмеген дүрыс. Егер сызбада 

бір-біріне параллель бірнеше өлшем 

сызықтары болса, онда кіші өлшемді 

кескінге жақынырақ етіп түсіру керек, ал тетіктің ең үлкен өлшемі соңынан 

түсіріледі. Өлшем сызықтары мен шығару сызықтары қиылыспайтындай болуы 

тиіс. Егер өлшем сызығы вертикаль орналасса, онда сандарды сол жаққа қарай 

қисайтыңқырап, нүсқама- ның үстіне жазады (35-сурет). 10 мм жөне одан кіші 

өлшемдер үшін өлшем сызықтарының нүсқамалары шығару сызықтарының 

сыртқы жағына қойылады (36-сурет). 

Диаметрдің өлшемін көрсету кезінде өлшем санының алдына 0 таңбасын 

қояды, оның биіктігі өлшем сандары цифрларының биіктігіне тең болады. 

Диаметрдің бүл таңбасы өлшем сызығымен 75° бүрыш 

37 сурет. Шеңбердің өлшемін түсіру 38-сурет. Шеңбер радиусын түсіру

 

34-сурет. Шығару 

жөне өлшем 

сызықтарын түсіру 

 

35-сурет. Өлшемдерді 

кескін контурының 

сыртына түсіру 
to 
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36 сурет. Үлкен емес өлшемдерді 

түсіру 

 



 

 

жасайтын көлденең сызықшамен сызылған шеңбер түрінде 

болады (37-сурет). 

Радиустың шамасын анықтайтын өлшем са- нының 

алдына R өрпінің жазба түрі қойылады. Радиус таңбасы 

мен өлшем санының биіктіктері бірдей болуы керек. 

Радиусты көрсету үшін өлшем сызығы доғаның центрінен 

бастап немесе шығару сызығы баспалдағына жазылады 

жөне бір жағынан шеңбер доғасының нүктесіне тірелетін 

нүсқамамен шектеледі (38-сурет). 

Шаршы түріндегі өлшемді көрсету үшін | | таңбасын 

қояды жәые оның биіктігі цифрдың биік- тігіне тең болады 

(39-сурет). 

Жазық тетіктерді кескіндеу кезінде шығару сызығы 

баспалдағында тетіктің қалыңдығы (s) көрсетіледі 

(40-сурет). 

Нөрсенін, бірдей бірнеше элементтерінің өлшем- дері, 

ереже бойынша, шығару сызығы баспал- дағына осы 

элементтердің санын көрсету арқылы бір рет түсіріледі. 

Мысалы, «4 тесік 06 немесе 2 тесік 03» жазулары тетікте 

диаметрі 6 мм төрт бірдей тесік немесе диаметрі 3 мм екі 

бірдей тесік бар екендігін білдіреді (41-сурет). 

Машина жасау тетіктерінің ең көп таралған элемента 

фаска (жүзі) деп аталатын тетік. Цилиндр- лік немесе 

конустық өзектерде фаска қиық конус түрінде болады. 

Фаскалардың өлшемдерін бы- лайша түсіреді: 2x45°. 

Мүндағы бірінші сан фас- каның 45° бүрышпен жасайтын 

тік бүрышты үш- бүрышындағы катеттің өлшемін 

көрсетеді. Басқа бүрышты фаскалардың өлшемдері бүрыштық жөне сызықтық 

өлшемдердің жалпы ережелері бойынша көрсетіледі (42-сурет). 

 

1. Сызықтық өлшемдер қандай бірліктер арқылы өрнектеледі? 

2. Қандай өлшемдер габаритті өлшемдер деп аталады? 

3. Шығару сызықтары өлшем сызықтарының сыртына қанша миллиметр 

шығып түруы керек? 

4. Вертикаль сызықтарға өлшем сандарын қалай жазады?

 
42-сурет. Машина жасау сызбаларында фаскалардың (нәрсенің жүзі) 

кескінделуі 

 

39-сурет. Тетік сызбасына 
шаршының өлшемін түсіру 

s2 

 

40-сурет. Жазық тетіктің 

кескіні. Тетіктің қалыңдығы s2 

 

41-сурет. Нөрсенін, бірдей 

бірнеше элементтерінің 

өлшемдері 
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Сызудагы геометриялыц салулар 

Сызбаларды орындау барысында жазықтықта өр түрлі геометриялық салу- 

ларды орындауға тура келеді. Қарапайым геометриялық салуларды циркульмен, 

бұрыштықпен, сызғышпен жөне рейсшинамен орындайды. 

Жазықтықтағы сызықтар сүлбаларына қарай түзу сызықтар, сынық 

сызықтар, қисық сызықтар және аралас сызықтар болуы мүмкін. Жазықтықтағы 

орнала- суына қарай сызықтарды горизонталь, вертикаль жөне көлбеу тцзу 

сызыцтар деп бөледі. 

10. Перпендикуляр түзу салу. Түзу кесінділерін тең бөліктерге бөлу 

С нцктесінен АВ тузуіне перпендикуляр тцзу жцргізу. 

Берілген С нүктесінен кез келген радиуспен АВ түзуін D және Ғ нүктелерінде 

қиып өтетіндей етіп шеңбер доғасын жүргіземіз. Осы нүктелерді центр етіп 

алып, DF кесіндісінің жартысынан үзынырақ R радиуста екі шеңбер доғасын 

жүргіземіз де, олардың қиылысу нүктесін Е деп белгілейміз. С мен Е нүктесін 

түзу арқылы қосамыз, сонда шыққан СЕ түзуі ізделінген перпендикуляр болады 

(43-сурет). 

Сызу төжірибесінде горизонталь параллель түзу сызықтарды, өдетте, рейс-

шинамен, вертикаль түзулерді бүрыштықпен, ал көлбеу түзулерді екі бүрыш- 

тықпен жүргіземіз. 

Кесіндіні өзара тец екі жэне төрт бөлікке бөлу. 

Кесіндінің А және В үштарын центр етіп алып, берілген кесіндінің 

жартысынан үзынырақ R радиусымен екі шеңбер доғасын сызамыз да, олардың 

қиылысу нүктелерін а жөне Ь деп белгілейміз. Алынған а жөне Ь нүктелерін 

қосатын түзуді жүргіземіз, ол АВ кесіндісін С нүктесінде өзара тең екі бөлікке 

бөледі. 

АС жөне СВ кесінділері үшін осындай салуларды орындай отырып, D жөне Ғ 

нүктелерін аламыз. С, D және Ғ нүктелері АВ кесіндісін өзара тең төрт бөлікке 

бөледі (44-сурет). 

Тцзу кесіндісін өзара тец бірнеше бөліктерге бөлу. 

Айталық, АВ кесіндісін тең 9 бөлікке бөлу керек болсын. Ол үшін кесіндінің 

кез келген үшынан (А нүктесінен) берілген кесіндімен сүйір бүрыш 

жасайтындай 

етіп, 

С

 

43-сурет. Перпендикуляр түзу салу 
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көмекші түзу жүргіземіз. Осы түзу бойына өлшеу 

циркулін пайдаланып, қалауымызша үзындықта 

тізбектей 9 өзара тең кесінділер саламыз. 9 

нүктені кесіндінің үшымен (В нүктесімен) түзу 

арқылы қосамыз. 1, 2, 3, 4, ... 8 нүктелерінен 9 В 

түзуіне параллель түзулер жүргіземіз, олардың 

өрқайсысы АВ кесіндісін қия отырып, оны өзара тең 9 бө- лікке бөледі (45-сурет). 

Сонымен, көмекші түзу бойына берілген пропорциядағы кесінділерді 

тізбектей сала 

отырып, берілген кесіндіні кез келген қатынаста бөлуге болады. 

11. Бүрыштарды салу. Бүрыштарды тең бөліктерге бөлу 

Сызбада бүрыштарды транспортирдің немесе екі бүрыштықтың (бірі 45° 

бүрышты, екіншісі 30° және 60° бүрышты) көмегімен салуға болады. 

Транспортир- мен сызбада кез келген шамадағы бүрышты салады. Бүрыштықтар 

мен сызғышты (рейсшинаны) пайдаланып, 30° (150°), 60° (120°) және 75°(135°) 

бүрыштарды салуға болады. 45°(105°) және басқа да бүрыштар бір мезгілде екі 

бүрыштықты пайдалану арқылы салынады (46-сурет). 

Берілген бцрышца тец бцрыш салу керек 

ABC бүрышы берілген делік. Осындай, бірақ қабырғасы DE және төбесі D 

болатын бүрыш салу керек. Ол үшін берілген бүрыштың В төбесін центр етіп 

алып, кез келген R радиуспен шеңбер доғасын жүргіземіз, ол бүрыштың 

қабырғаларын 1 және 2 нүктелерінде қиып өтеді. Ізделінді бүрыштың D төбесін 

центр етіп алып, осы R радиусымен шеңбер доғасын жүргіземіз, ол DE кесіндісін 

3 нүктесінде қиып өтеді. Циркульді 3 нүктесіне қойып, 1-2 кесіндісіне тең г ра-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 сурет. Кесіндіні өзара тен, тогыз 

бөлікке бөлу 

в 
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диусымен шеңбер доғасын жүргіземіз, 

осы доғамен R радиусымен жүргізілген 

доғаның қиылысуын 4 нүктесімен 

белгілейміз. Осы алынған 4 нүкте мен D 

нүктесі арқылы ізделінді бүрыштың 

жетіспей түрған қабырғасын жүргіземіз 

(47-сурет). 

ABC бцрышын өзара тең екі бөяікке 

бөлу керек 

ABC бүрышын қақ бөлу үшін бүрыш 

төбесінен биссектриса жүргізу керек. 

Биссектрисаны жүргізу төмендегідей 

ретпен жүзеге асырылады: 

а) бүрыштың төбесін центр етіп алып, 

кез кел- ген г радиуспен шеңбер доғасын 

жүргіземіз, ол бүрыштың қабырғаларын D 

жөне Ғ нүктелерінде қиып өтеді; 

ө) алынған нүктелерді центр етіп 

алып, шамасы DF доғасы үзындығының 

жартысынан артық бола- тындай R радиуспен екі шеңбер доғасын жүргіземіз, ол 

доғалардың қиылысу нүктесін К деп белгілейміз; 

б) бүрыштың В төбесі мен осы К нүктесін қоса- тын түзу берілген бүрыштың 

биссектрисасы болады, яғни ол бүрышты тең екі бөлікке бөледі (48-сурет). 

ВАС тік бцрышын өзара тец цш бөлікке белу керек 

ВАС тік бүрышын тең үш бөлікке бөлу мынадай ретпен орындалады: 

а) бүрыштың төбесін центр етіп алып, кез келген R радиуспен шеңбер 

доғасын жүргіземіз, ол бүрыштың қабырғаларын D және Ғ нүктелерінде қиып 

өтеді. 

ә) алынған нүктелерді центр етіп алып, сол R радиуспен екі доға жүргіземіз, 

олардың DF доғасымен қиылысу нүктелерін К жене М деп белгілейміз; 

б) К мен М нүктелерінің әрқайсысын бүрыштың А төбесімен түзулер арқылы 

қосамыз, осы түзулер ВАС бүрышын тең үш бөлікке бөледі (49-сурет).

 

47-сурет. Берілген бұрышқа тең бұрыш салу 

 

48-сурет. Бүрышты өзара 

тең екі бөлікке бөлу 

 

49 сурет. Тік бүрышты теқ үш 

бөлікке бөлу 
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циркульмен тең 
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90°-қа тең емес бүрыш тең үш бөлікке тек жуықтап қана бөлінеді. Ол үшін 

берілген бүрышты керіп түратын доғаны іріктеу арқылы өзара тең үш бөлікке 

бөледі де, доғадағы алынған осы нүктелерді бүрыш төбесімен қосады. 

9  __________________  

1. 15°-қа еселік бүрыштардың қайсысын сызба бұрыштықтарды пайдаланып 

салуға болады? 

2. Қандай аспаптардың көмегімен өзара параллель көлбеу сызықтар 

жүргізеді? 

3. 90°-қа тең емес бүрышты үш бөлікке қалай бөледі? 

12. Шеңберді тең бөліктерге бөлу 

Көптеген тетіктер шеңбер бойымен бірқалыпты орналасатын элементтерден 

(тесіктер, қақпақтар және т.б.) түрады. Сондықтан да сызбаларды орындау және 

өндірісте тетіктерді дайындау барысында шеңберді өзара тең бөліктерге бөлу 

мәселесінің қажеттігі туындайды. 

Шецберді тец төрт. жэне сегіз бөлікке бөлу 

Қақпак, контурының сызбасын салу кезінде шеңберді тең 

төрт бөлікке, содан кейін тең сегіз бөлікке бөлу қажет болады 

(50-сурет). Ол үшін алдымен перпендикуляр екі ось жүргізеді. 

Осьтердің қиылысу нүктесі О-ны центр етіп алып, шеңбер 

жүргіземіз (51-сурет). 1, 3, 5 және 7 нүктелері шеңберді тең 

төрт бөлікке бөледі. 2, 4, 6 және 8 нүктелерін алу үшін 

циркуль мен 45° бүрышты бүрыштықты пайдаланып, тік 

бүрышты қақ бөлудің бізге белгілі төсілін қолданамыз. 

Шеңберді бүрыштықтың көмегімен төрт және сегіз бөліктерге 

белу барысында бүрыштықтың гипотенуза- сы берілген шеңбердің центрі 

арқылы өтуі тиіс (52-сурет). Шецберді тец цш бөлікке бөлу Фланц контурының 

сызбасын орындау кезінде шеңберді өзара тең үш бөлікке болу керек болады 

(53-сурет). Ол үшін циркульді О нүктесіне бекітіп, шеңбердің радиусына тец 

радиуспен доға сызамыз, оның шеңбермен қиылысу нүктелерін

 

50-сурет. Қақпақтың 

сызбасы 

 

51-сурет. Шеңберді 

циркульмен 52-сурет. Шеңберді 53-сурет. Фланцтың 

тең 4 жөне 8 бөлікке бөлу 

бүрыштықтың көмегімен 

бөлу сызбасы 
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54-сурет. Шеңберді циркульмен 55 сурет. Шецберді тең 3 бөлікке бөлу

 бүрыштықпен тең 

3 бөлікке бөлу 

2 жөне 3 деп белгілейміз. 1, 2 және 3 нүктелері шеңберді өзара тең үш бөлікке 

бөледі (54-сурет). 

Бүрыштары 30° жөне 60° бүрыштықты пайдаланып, шеңберді тең үш бөлікке 

бөлуге болады, мүнда да бүрыштықтың гипотенузасы шеңбердің центрінен өтуі 

керек (55-сурет). 

Шецберді тең алты бөлікке бөлу 

Жоғарыдағы сияқты алты тесік бүрғыланған фланцты да сызу талап етіледі 

(56-сурет). Бүл жағдайда шеңберді тең үш бөлікке бөлудің төсілін қолдануға 

болады. Бірақ мүнда 1 және 4 нүктелерін центр етіп алып, шеңбер радиусына тең 

радиуспен бір емес, екі доға жүргізеді (57-сурет). Шеңберді тең алты бөлікке 

бөлуді бүрыштары 30° жөне 60° болатын бүрыштықпен орындалады (58-сурет). 

Шецберді тең он екі бөлікке бөлу 

Сызбада шеңберлер бойымен бірқалыпты орналасқан 12 тесігі бар қақпақ 

көрсетілген (59-сурет). Шеңберді тең 12 бөлікке бөлу үшін 1, 4, 7, 10 нүктелерін 

центр етіп алып, шеңбер радиусына тең радиуспен доғалар жүргізу керек. 

Шеңбер бойынан алынған 1-12 нүктелері оны тең 12 бөлікке бөледі (60, а-сурет). 

Бүрыштары 30° жөне 60° болатын бүрыштықты пайдаланып, оны 180°-қа 

бүру арқылы шеңберді тең 6 бөлікке бөледі. Шеңберді тең 12 бөлікке бөлу үшін
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осы бүрыштықты кішкене катеті бойымен сызғышқа немесе рейсшинаға салу 

керек (60, ә-сурет). 

Шецберді тец бес бөлікке бөлу 

Сызбада бүранда салуға арналған қүрал - плашка (бүрандакескіш) 

көрсетілген. Шеңберді тең бес бөлікке бөлу керек (61-сурет). 

Белгіленген О дентрі арқылы рейсшина мен бү- рыштықтың көмегімен екі 

өзара перпендикуляр ось- тік сызықтар жүргізіледі жөне О нүктесін центрі етіп 

алып, берілген диаметрдегі шеңберді сызамыз. А нүк- тесін центрі етіп алып, 

берілген шеңбердің радиусы- на тең радиуспен доға сызамыз. Ол доға шеңберді 

п нүктесінде қиып өтеді. п нүктесінен горизонталь осьтік сызыққа 

перпендикуляр түсіріп, с нүктесін аламыз. с нүктесін дентрі етіп алып, cl-ге тең 

радиуспен шедбер доғасын жүргіземіз, ол горизонталь осьтік сызықты т 

нүктесінде қияды. 1 нүктені центрі етіп алып, 1т-ге тең радиуспен доға сызамыз, 

ол шедберді 2-нүктеде қияды. 1 мен 2 нүктелері - ізделінді нүктелер, ал 1 мен 2 

доғасы шедбердід үзындығыныд 1/5-іне тед болады. 3, 4, 5 нүктелерін 

циркульмен берілген шеңбер бойына 1-2-ге тең кесінділерін тізбектей саламыз 

(62-сурет). 

Шецберді тец жеті бөлікке бөлу 

Роликтің (аунақша) шеңбер бойымен бірқалыпты орналасқан жеті тесігі бар 

(63-сурет). Роликтід сызба- сын салу үшін белгіленген О нүктесін центрі етіп 

алып, екі өзара перпендикуляр осьтік сызықтар жүргіземіз де, О нүктесін центрі 

етіп алып, берілген диаметрде шедбер сызамыз. 

А нүктесін центрі етіп алып, шецбер радиусына тең радиуспен доға 

жүргіземіз, ол шецберді п нүктесінде қиып өтеді. п нүктесінен горизонталь 

осьтік сызық- қа перпендикуляр түсіреді де, с нүктесін алады. 

 

 
63 сурет. Роликтің сызбасы 

 

60, а-сурет. 
Шеңберді 

циркульмен тең 

 

60, ә сурет. Шеңберді 

бүрыштықпен тең 12 

бөлікке бөлу 

 

61-сурет. Плашканың 

сызбасы 

 

 

64-сурет. Шеңберді тең 

7 бөлікке бөлу 



 

 

п-с перпендикулярының ұзындығын 1 нүктесінен бастап шеңбер бойына 7 рет 

тізбектей өлшеп саламыз. Сөйтіп ізделінді 1-7 нүктелері шығады (64-сурет). 

Шеңберді кез келген тец бөліктерге бөлу 

Ол үшін коэффициентті пайдаланамыз (2-кесте). Шеңберді қандай п санына 

бөлу керектігін біле отырып, k коэффициентін табамыз. k коэффициента мен D 

диаметрдің көбейту арқылы берілген шеңбердің бойына циркульмен п рет 

тізбек- тей салынған хорданың үзындығын аламыз. 

Мысалы, шеңбердің диаметрі 142 мм-ге тең болсын жэне осы шеңберді тең 

32 бөлікке бөлу талап етілді делік. п = 32-ге сөйкес k коэффициент! k = 0,09802 

болады. Хорданың үзындығын табамыз: L = D х k немесе 142 х 0,09802 = 13,9 мм. 

Осы шама берілген шеңбер бойына тізбектей 32 рет салынады. 

 

1. Шеқберді тең бес бөлікке бөлудін, төртібін ретімен айтып беріңдер. 

2. Шеңберді кез келген тең бөліктерге қалай белуге болады? 

Жаттыгуга арналган тапсырма 

n 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
k 0,12

533 

0,12

054 

0,11

609 

0,11

196 

0,10

812 

0,10

453 

0,10

117 

0,09

802 

0,09

506 

0,09

227 

0,08

964 

0,08

716 

2кест

е 

Ою-өрнектің өлшемдерін ерікті түрде алуға болады (65-сурет). Шеңберді 

тең бөліктерге бөлу ережелерін пайдаланын, ою-өрнектің бір нүсқасын 

орындаңдар (өз ою-өрнектеріңді жасауға да болады). 
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13. Сызықтардың түйіндесулері 

Машиналар мен аспаптардың тетіктері сүлбасының түзу сызықтар мен 

шеңбер доғаларынан түратын жиегі (контуры) болады. 

Бір сызықтың басқа бір сызыққа біртіндеп өтуін тцйіндесу деп атайды. Бір 

сызық басқа бір сызыққа өтетін нүктені тцйіндесу нцктесі дейді. Түйіндесуді 

салу үшін мынадай шарттарды орындау керек: түйіндесу радиусын білу керек, 

түйіндесу дентрін жөне түйіндесу нүктесін табу керек. 

Геометриялық түйіндесулерді шартты түрде екіге бөледі: 

1) тікелей түйіндесулер (мүнда бір сызық аралықтағы сызықтарсыз басқа 

сызыққа біртіндеп өтеді); 

2) радиусы R шеңберлерді аралык, доға- лармен 

түйіндестірулер. 

Тікелей тцйіндестіру Қисық сызықтар не түзу 

сызықтың (шең- берге жүргізілген жанаманың) 

көмегімен, не шеңберлердің доғаларының 

көмегімен түйін- десе алады. Бірінші жағдайда 

тпА түзу сызығы жөне радиусы R шеңбер 

доғасының түйіндесу нүктесі ш шеңбердің О 

центрінен тА түзуіне түсірілген 

перпендикулярдың табанында болады. Екінші 

жағдайда, радиустары R және R1 екі доғаның 

түйіндесу нүктесі п берілген екі доғаның О жөне 01 

центрлерін қосатын ООг түзу сызығының бойында жатады (66-сурет). 

Қиылысатпын, тцзулерді шецбер догасы- мен тцйіндестіру 

Қиылысатын түзулер тік, сүйір және доғал бүрыштар жасайды, сондықтан 

қиылысатын екі түзудің түйіндесуін бцрыштарды дөңгелектеу деп те атайды. 

Бүрыштарды берілген R радиустағы доғамен түйіндестіру былайша орын- 

далады. Бүрыштың қабырғаларына параллель етіп, доғаның R радиусына тең 

қашықтықта көмекші екі түзу сызық жүргіземіз. О нүктесі түйіндесу центрі бо- 

лып табылады. Түйіндесу центрі О арқылы бүрыш қабырғаларына 

перпендикуляр түсіріледі. п мен п1 түйіндесу нүктелері болады. О нүктесін 

центрі етіп алып, түйіндесу нүктелері п мен л^-ді қосатын доға сызамыз 

(67-сурет).

66-сурет. Тікелей 

түйіндесулер 

 

67-сурет. Тік, сүйір жөне доғал бүрыштарды дөңгелектеу 
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Параллель екі тцзуді шеңбер догасымен тцйіндестіру Бір түзуде жатқан а 

нүктесі берілген. Осы а нүктесінен басқа бір түзуге перпендикуляр жүргізейік 

те, оның сол түзумен қиылысу нүктесін b деп белгілейік, а мен b нүктелері түзу 

сызықтардың түйіндесу нүктесі болып табылады. Осы нүктелердің әрқайсысын 

центр етіп алып, аЬ кесіндісінің жартысынан артық ра- диуспен доғалар 

жүргіземіз де, түйіндесу нүктесі О-ны табамыз. О нүктесін центр етіп алып, 

түйіндесу радиусы болатын R радиуспен доға жүргіземіз (68-сурет). Параллель 

екі тцзуді екі шеңбер догасымен тцйіндестіру Параллель екі түзудегі берілген 

А мен В нүктелерін қосып, АВ кесіндісін жүргіземіз. АВ түзуінде түйіндесетін 

шеңбер доғаларының жанасу нүктесі С-да берілген. СА жене СВ кесінділерін қақ 

бөлейік. Кесінділердің орталарынан оларға перпендикуляр түсіреміз. Берілген 

түзулердің А және В нүктелерінен осы түзулердің өрқайсысына 

перпендикулярлар жүргіземіз. 

Сөйкес перпендикулярлардың қиылысқан 0} мен 02 нүктелері түйіндесу цен- 

трлері болады. Ох мен 02 нүктелерінің өрқайсысын центр етіп алып, сәйкесінше 

А-дан басталып, С-дан аяқталатын жөне С-дан басталып, В-дан аяқталатын 

доғалар жүргіземіз (69-сурет). 

Егер С түйіндесу нүктесі АВ кесіндісін қақ бөлетін болса, онда түйіндесетін 

шеңберлердің радиустары тең болады. 

Шецбер догасын тцзумен 

тцйіндестіру Мүндай түйіндесуді 

салу үшін радиусы R шеңбер доғасын 

жөне АВ түзуін сызамыз. Түйін- десетін 

доғаның r радиусына тең қашықтықта 

берілген түзуге параллель болатын 

көмекші ab түзуін жүргіземіз. О 

нүктесін центр етіп алып, 

(і?+г)-ге тең радиуспен ab түзуімен Ох 

нүктесін- де қиылысқанша шеңбер 

доғасын жүргіземіз. 

Oj нүктесі түйіндесу доғасының центрі 

болып табылады. 

Түйіндесудің С нүктесін ООг түзуінің радиусы R болатын берілген 

шеңбердің доғасымен қиылысуынан табады. Түйіндесудің С нүктесі берілген АВ 

түзуіне Ох центрінен түсірілген перпендикулярдың табаны болады (70-сурет).

 

68-сурет. Параллель екі түзуді 

шеңбер доғасымен түйіндестіру 

 

69-сурет. Параллель екі түзуді екі шеңбер 

доғасымен түйіндестіру 

 

70-сурет. Шеңбер доғасын түзумен 

түйіндестіру 
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Тцзу сызыцты шецбер догасымен іиітпей 

тпцйіндестпіру 

i?j қашықтықта берілген түзуге параллель бола- тын 

көмекші түзу және О нүктесін центр етіп алып, R-Rl 

радиуспен көмекші шеңбер доғасын жүргізейік. 

Көмекші түзу мен көмекші шеңбер доғасының қиылысу 

нүктесі Ох түйіндесу доғасының центрі болады. Oj 

нүктесінен берілген түзуге түсірілген 

перпендикулярдың табаны түйіндесудің С1 нүктесі 

болады. ОО, түзуімен берілген түйіндестірілетін 

доғаның қиылысуынан түйіндесудің С нүктесін та- 

бамыз (71-сурет). 

Екі доганы цшінші шеңбер догасымен тпцйін- 

дестпіру 

Екі доғаның түйіндесуі ішкі түйіндесу, сыртқы 

түйіндесу және аралас түйіндесу болуы мүмкін. 

Шецбер догаларын сырттай тцйіндестіру 

Сырттай түйіндесу кезінде радиустары Д, жөне R0 

болатын түйіндесуші доғалардың Ох жөне О, центрлері 

радиусы R болатын түйіндесетін доғаның сыртында 

жатады (72-сурет). 

1) Радиустары Rx жөне R0 болатын шеңберлерге 

сәйкесінше, Rl + R және R2 + R радиустарымен кон- 

центрлі шеңберлер сызамыз да, олардың қиылысу 

нүктесін О деп белгілейміз. О нүктесі түйіндесу центрі 

болады; 

2) О нүктесін 01 және О, центрлерінің әрқайсы- 

сымен түзу сызық арқылы қосамыз. 00х және 002 

түзулерінің берілген шеңберлермен қиылысуы түйін- 

десудің А мен В нүктелерінің орнын анықтайды; 

3) Түйіндесулерді саламыз. 

Шеңбер догаларын іштей тцйіндестіру 

Іштей түйіндесу кезінде радиустары және R0 

болатын түйіндесуші доғалардың жөне О, центр- лер! 

радиусы R болатын түйіндесетін доғаның ішінде жатады (73-сурет). 

1) Радиустары R} жене R2 болатын шеңберлерге, сөйкесінше, R-R1 жөне R-Rn 

радиустарымен шеңбер- лер сызамыз да, олардың қиылысу нүктесін О деп 

белгілейміз. О нүктесі түйіндесу центрі болады; 

2) О нүктесін Ot жөне 02 центрлерімен түзу ар- қьшы қосамыз. ООг жөне 002 

түзулерінің берілген шеңберлермен қиылысуы түйіндесудің А мен В нүк- 

телерінің орнын анықтайды; 

3) Түйіндесулерді саламыз.

 

71сурет. Түзу сызықты 
шеңбер доғасымен іштей 

түйіндестіру 

 

72-сурет. Шеңбер доғаларын 

сырттай түйіндестіру 

 

73-сурет. Шеңбер доғаларын 
іштей түйіндестіру 



 

 

Шецбер догаларын аралас 

тцйіндестіру 

Аралас түйіндесу кезінде түйіндесетін доға- лардың біреуінің 02 центрі 

радиусы R болатын түйіндесуші доғаның ішінде, ал екіншісінің 01 центрі оның 

сыртында жатады (75-сурет). 

1) Радиустары R{ және R0 болатын 

шеңбер- лерге, сөйкесінше, R+Rt және 

R-R., радиустары- мен концентрлі 

шеңберлер сызамыз да, олардың 

қиылысу нүктесін О деп белгілейміз. О 

нүктесі түйіндесу центрі болады; 

2) Түйіндесу центрі О-ны Ог және О, 

цен- трлерімен түзу сызық арқылы 

қосады. Олардың берілген шеңберлермен қиылысуы түйіндесудің А мен В 

нүктелерінің орнын анықтайды; 

3) Түйіндесуді саламыз. 

Лекалоны пайдаланып, цисыц сызыцтар сызу 

Циркульдің көмегімен сызу мүмкін бол- майтын жөне бірнеше түйіндес 

қисық сызықтар кесіндісі түріндегі (көптеген нүктелер арқылы 

берілген) қисық сызық лекалолық қисың сызық деп аталады. 

Эллипс, парабола, гипербола жөне сызбалар- да жиі кездесетін басқа да осы 

сияқты қисық сызықтар лекалолық қисық сызықтардың мы- салдары болып 

табылады. Сондықтан да олардың пайда болу заңдылықтарын зерттеу жөне 

оларды салу тәсілдерін меңгеру қажет. 

Мүндай ңисық сызықтарды қандай да бір бірнеше нүктелерді табу тәсілімен 

салу мүмкін болады. Осы нүктелерді алдын ала қарындашпен жіңішке жатық 

3 8124

 

76 сурет. Аралас түйіндесуі бар 

тетіктің сызбасы 

 

77 сурет. Ңисық сызықтарды 

лекаломен сызу 
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74 сурет. Сырттай жөне іштей түйіндесулері 

бар тетіктің сызбасы 

75-сурет. Шеңбер доғаларын 

аралас түйіндестіру 
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сызық арқылы қосады, сонан кейін оны жүмсақ қарындашпен лекало бойымен 

бастыра жүргізеді. Сөйкес келетін лекалоны таңдап алып, оның жиегін қисық 

сызықтың мейлінше көбірек нүктелерін қамтитындай етіп орналастыру керек. 

Су- реттегі қисық сызықтың 1-6 нүктелері аралығындағы бөлігі сызылған 

(77-сурет). 

Қисық сызықтың келесі бөлігін сызу үшін лекалоның жиегін 5-10 

нүктелеріне сөйкестендіру керек. Мүнда лекало қисық сызықтың бүған дейінгі 

сызылған бөлігіне де жанамалай орналастырылуы тиіс. Бүдан кейін 6 мен 9 

нүктелері арасындағы қисық сызықты жүргіземіз. Бүл жағдайда қисық 

сызықтың 9 жөне 10 нүктелері арасындағы бөлігін қалдырып кетеміз, себебі ол 9 

жөне 12 нүктелері арасындағы бөлікті мейлінше жатық қисық етіп салуға 

мүмкіндік жасайды. 

9  __________________  

1. Түйіндесу дегеніміз не? 

2. Кез келген түйіндесудегі міндетті элементтерді атап көрсетіңдер. 

3. Тікелей түйіндесу деп нені айтады? 

4. Аралас түйіндесудің іштей жөне сырттай түйіндесулерден 

айырмашылығы қандай? 

Жаттыгуга арналган тапсырма 

Түйіндесулерді орындай 

отырып, тетіктің жазық контурының кескінін салыңдар (78-сурет). 

 

 
78 сурет 

 

Zmec.Qitt 

R15 018 
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II. ПРОЕКЦИЯЛАУ ӘДІСТЕРІ 

14. Проекциялау 

Сызбаларда кескіндерді проекциялау ережелері бойынша салады. 

Проекциялау деп жазықтықта (қағазда, экранда, дәптерде) нөрсенің кескінін 

салу процесін айтады. Бұл жағдайда алынған кескінді проекция деп атаймыз. 

«Проекция» - латын сөзі, ол «алдыға лақтыру» деген мағынаны білдіреді. 

Электр шамының алдына қандай да бір нөрсені орналастырайық. Сонда 

оның қабырғада пайда болатын көлеңкесін нәрсенің проекциясы деп айтуға 

болады. Қағазға қандай да бір жазық нөрсені қояйық та, оны қарындашпен 

айналдыра жүргізіп шығайық. Бұл жағдайда да біз осы нәрсенің проекциясына 

сәйкес ке- летін кескінді аламыз. 

Сызбада көбіне тік бұрыштап проекциялау әдісі бойынша алынатын кес- 

кіндерді қарастырады. 

Нцктені проекциялау 

Кеңістікте кез келген А нүктесін алайық та, оны Н проекция жазықтығының 

үстіне орналастырайық (79-сурет). А нүктесінен Н жазықтығын а нүктесінде 

қиып өтетіндей проекциялаушы сәуле жүргізейік. а нүктесі берілген А 

нүктесінің проекциясы болып табылады (нүктелердің проекциясын кіші 

әріптермен белгілейді). 

Кесіндіні проекциялау 

Кесіндінің проекциясын салу үшін оның екі нүктесінің проекцияларын 

салып, сонан кейін оларды қосу жеткілікті. Проекция жазықтығына параллель 

болатын түзу кесіндіні проекциялау кезінде кесіндінің проекциясы нақты 

шамамен кесінделеді (80-сурет). 

Егер түзу кесіндісі проекция жазықтығына 90° бүрыш жасап проекция- 

ланатын болса, онда ол нүкте болып кескінделеді (81-сурет). 

Сонымен, қандай да бір фигураның жазықтықтағы проекциясын салу үшін 

осы фигураның нүктелері арқылы жазықтықпен қиылысқанға дейін проекция-

лаушы сөулелер жүргізу қажет. Сонда фигураның барлық нүктелерінің проек- 

циялары берілген фигураның проекциясын қүрайды.

А А В А 

АВ = ab 
В 

79-сурет. Нүктені 
проекциялау 

80-сурет. Кесіндіні 
нақты шамасында 

проекциялау 

81-сурет. Кесіндінің 
нүкте болып 
кескінделуі 



36 

 

 

Егер нәрсенің кескінін салуға көмектесетін 

проекциялаушы сөулелер бір нүктеден шыға- тын 

болса, мүндай проекциялау центрлік проекциялау 

деп аталады (82-сурет). Сөулелер шы- гатын нүкте 

проекциялау центрі, ал нөрсенің осы жағдайда алынған кескіні центрлік про-

екция деп аталады. Мүндағы S - проекциялау 82-сурет. Центрлік проекциялау 

центрі. 

Центрлік проекция бейнелеу өнерінде натураға 

қарап сурет салуда пайдаланылады. Ал архитектуралық салуларда оны 

перспектива деп те атайды. 

Егер проекциялаушы сөулелер өзара параллель болса, проекциялау 

параллель проекциялау, ал алынған кескін параллель проекция деп аталады. Күн 

сәулесі арқылы нөрсенің түскен көлеңкесі параллель проекцияның мысалына 

жатады. 

Параллель проекциялаудың екі түрі бар, олар: қиғаш бүрыштап проекциялау 

жөне тік бүрыштап проекциялау. 

Егер проекциялаушы сөулелер проекция жазықтығына 90°-қа тең емес 

бүрыш жасап түсетін болса, проекциялауды қигаиі бцрыштап проекциялау дейді 

(83-сурет). 

Проекциялаушы сөулелер проекция жазықтығына перпендикуляр болса, 

проекциялауды тік бцрыштап проекциялау дейді (84-сурет). 

Сызуда тік бүрыштап проекциялау негізгі өдіс болып табылады. Сондықтан 

сызбалардың көпшілігі осы өдіс бойынша орындалады. 

1. Проекциялау дегеніміз не? Мысалдар келтіріңдер. 

2. Қандай проекциялау центрлік проекциялау деп аталады? 

3. Центрлік проекциялау мен параллель проекциялаудың айырмашылығы 

неде?
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Бір проекция жазықтығына тік бүрыштап проекциялау кезінде тетікті 

алынған кескін оның пішіні туралы толығырақ ақпарат беретіндей етіп орналас- 

тыру керек. 

Кескінді алу үшін вертикаль проекция жазықтығын таңдап алайық та, оны V 

әрпімен белгілейік. Бақылаушының алдында орналасатын жазықтықты фрон-

таль жазыцтыц деп атайды (француз тіліндегі «фронталь» сөзінен алынған, 

мағынасы - «бақылаушыға тура қарағандағы түрі»). Осы жазықтықтың алдына 

бүрыштықты қояйық (85-сурет). Тік бүрыштап проекциялаудың нөтижесінде 

осы тетіктің (бүрыштықтың) кескінін аламыз жөне мүнда нөрсенің проекция 

жазықтығына параллель жақтары наңты шамасында бейнеленеді. Алынған 

кескін нәрсенің фронталъ проекциясы деп аталады. Бүл проекция тетіктің пішіні 

туралы негізгі ақпаратты қамтиды, оның биіктігі мен үзындығы туралы түсінік 

береді. 

85-сурет. Бүрыштықтың фронталь проекциясы 

Егер тетік жазық болса, онда 

қалыңдығын көрсету үшін « s » 

таңбасын жөне оның жанына өлшемін 

жазады (86-сурет). 

Бір проекцияның көмегімен 

нөрсенің піші- нін айқындау мүмкін 

бола бермейді (87-сурет). Суретте 

фронталь проекциялары бірдей бола- 

тын, бірақ пішіндері бойынша өр 

түрлі объек- тілер келтірілген. Бүл 

жағдайда фронталь проекция 

бейнеленген нөрселердің пішіні туралы толық мөлімет бере алмайды. Сонымен 

қатар мүндай кескіндеуде нөрсенің үшінші өлшемі қарастырылмаған. 

Бүл кемшіліктерді нөрсенің бір проек- циясын емес, өзара перпендикуляр екі 

жазық-

Проекция жазықтыгы 

Нәрсешц 
проекциясы Проекциялаушы 

сәулелер 

Проекцияланалшн 
нәрсе 

R10 S3 

 

86 сурет. Жазық тетіктің бір 
проекцияда орындалған сызбасы 
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87 суре т. Проекция лары 
бірдей, бірақ пішіндері өр 

түрлі 
объектілерді проекциялау 

88 сурет. Тетікті проекцияның 
екі жазықтығына проекциялау 

Проекцияның горизонталь 

хазықтыгы 

тықтағы тік бүрышты проекциясын салу арқылы 
жоюға болады (88-сурет). Өзара перпендикуляр 
жазыңтықтардың бірі - фронталь жазықтық (V). 
Екінші жазықтық горизонталь жазықтық (жер 
бетіне параллель жазыңтық) болады, оны Н 
өрпімен белгілейді. 

Мұнда проекцияның (V, Н) жазықтықтар 
жүйесіне нәрсе орналастырылады да, оның 
барлық нүктелері арқылы проекция жазық- 
тықтарына перпендикуляр проекциялаушы 
сөулелер жүргізіледі. Сонда проекциялаушы 
сөулелердің проекция жазықтықтарымен қиы- 
лысуында бір нөрсенің екі проекциясы алы- нады 
(88-сурет). Сонымен берілген нөрсенің 
проекцияның жазықтыңтар жүйесіндегі екі 
проекциясын аламыз, олар: нөрсенің фронталь 
проекциясы; нөрсенің горизонталь проекциясы. 

Әдетте, нөрсенің кескіні бір парақ қағазға, 
яғни бір жазықтыққа салынады. Ол үшін проек- 
цияның горизонталь жазықтығын х осін айнал- 
дыра томен қарай, ол вертикаль жазықтықпен дөл 
келетіндей етіп 90°-қа, бүрамыз. Сонда екі 
проекция да бір жазықтықта орналасатындай 
болып шығады (89-сурет). 

Нөрсенің пішінін анықтау үшін екі проекция 
да жеткіліксіз, мүндай жағдайда үшінші проекция 
қажет болады (90-сурет). 

Нөрсенің күрделі пішіні туралы толық ақ- 
парат алу үшін өзара перпендикуляр үш жа- 
зықтыққа: фронталь жазыңтыңқа (V), горизонталь 
жазықтыққа (Н) жөне профиль жазықтыққа {W) 
проекциялауды қолданамыз (91-сурет). 

*    

   

 , 60 1 
 

 

89 сурет. Нөрсенің бір 90 сурет. Екі проекциямен 
анықталмайтын 

жазықтықта орындалған кескіні тетіктердің пішіндері 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профиль жазықтың дегеніміз баңылаушының бцйір жагынан орналас- қан 

жазықтық. 

Нәрсенің профиль проекциясын салу үшін түрақты түзуді пайдалану 

ыңғайлы болады. Нөрсенің горизонталь проекциясынан оң жағынан Ох осіне 45° 

бүрыш жасай жүргізілетін сызықты тцраңтпы тцзу деп атайды. 

Горизонталь проекциядан шығатын байланыс сызықтарын түрақты түзуге 

дейін созайық. Олардың қиылысу нүктелерінен горизонталь түзуге перпенди- 

кулярлар жүргіземіз де, тетіктің профиль проекциясын саламыз (92, ә-сурет).

жаэықт
ыгы 

/ 
Проекцияның 
профиль 

Байланыс 

сызықтары 

Проекщіялаушы 

сәулелер 

\ 
Проекцияның 

горизонталь 

хазықтыгы 

жазықтыгы 

W 

Z 

 

91-сурет. Нөрсенің кеңістікте үш проекция 
жазықтығына проекциялануы 

 

92-сурет. Өзара перпендикуляр үш проекция жазықтығына проекциялау 
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Проекцияның жазықтықтар жүйесі төбесі О нүктесі болатын үш жақты 

бүрыш түрінде болады. Осы үш жақты бүрыштың жазықтықтарының қос-қостан 

алғандағы қиылысулары түзу сызықтар болады, олар: Ох, Оу, Ог - проекция 

осьтері. 

Нөрсенің бейнесін, оның жақтары проекция жазықтығына параллель 

болатын- дай етіп, Монж аппаратына орналастыру арқылы алуға болады 

(91-сурет). Одан кейін нөрсенің барлық нүктелері арқылы барлық үш проекция 

жазықтықтарына перпендикуляр болатын проекциялаушы сөулелерді 

жүргізейік. Сонда осы жазықтықтарда нөрсенің фронталь, горизонталь жөне 

профиль проекциялары шығады. 

Нөрсенің сызбасын алу үшін W жазықтығын 90°-қа оңға қарай, ал Н жа- 

зықтығын 90°-қа томен қарай бүрады. Профиль проекцияны фронталь жа- 

зықтықпен проекциялық байланыста, онымен бірдей биіктікте орналастырады 

(92, а-сурет). 

Бірнеше тік бүрышты проекциялардан түратын сызбаны тік бцрышты 

проекциялар жцйесіндегі сызба деп атайды. Нәрсенің геометриялық пішінінің 

күрделілігіне қарай сызба бір, екі немесе одан да көп проекциялармен үсынылуы 

мүмкін. 

Өзара перпендикуляр екі жазықтыққа тік бүрыштап проекциялау өдісін 

француз ғалымы жөне инженері Гаспар Монж (1746-1818) үсынған. Сондықтан 

да бүл өдісті кейде Монж өдісі деп те атайды. Монж өдісі нәрселердің 

кескіндерін салу- мен айналысатын ғылым - сызба геометриясының 

қалыптасуына түрткі болды. 

1. Сызбада нөрсенің бір проекциясын салу өрқашан жеткілікті ме? 

2. Қандай жағдайларда нөрсені үш проекция жазықтықтарына тік бүрыштап 

проекциялау қолданылады? 

3. Нөрсені үш проекция жазықтығына проекциялау барысында алынатын 

проекциялар қалай аталады? Бүл 

жазықтықтар бір-біріне қарағанда қалай 

орналасулары 

Жаттыгуга арналган тапсырма 

Сызбада нүктені өзара перпендикуляр 

үш проекция жазықтықтарына проекциялау 

көрсетілген (93-сурет). 

Түзуді, үшбүрышты, төртбүрышты өзара 

перпендикуляр үш проекция жазықтығына 

проекциялауды орындаңдар (нүктені проек-

циялау мысалын қараңдар).
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Тетіктер мен машиналардың сызбаларына түсінік- теме 

бергенде көрнекі кескіндерді пайдаланады (94-су- рет). 

Жазықтықта көрнекі кескіндерді салу үшін осы нөрселердің 

аксонометриялық проекцияларын салуды орындаймыз. 

«Аксонометрия» - грек сөзі, «осьтер бойынша өлшеу» 

деген мағынаны білдіреді. Осы нөрселерді салғанда өлшем- 

дерді (үзындық, ен жөне биіктік) х, у жөне г осьтері бойына 

өлшеп саламыз. 

Аксонометриялық проекцияларды салуға жаттығу - 

сызбаларды оқи білуді үйренуге және нөрсенің пішіні мен 

машиналардың тетіктері туралы кеңістіктік түсініктерді 

дамыта түсуге көмектеседі. 

Стандартней сызбаларда пайдаланылатын аксоно- 

метриялың проекциялардың өр түрлі көріністерін таға- 

йындайды. 

Проекциялаушы сөулелердің бағытына жөне нөрсенің сызықтық 

өлшемдерінің осьтер бойына өзгеріп түсуіне бай- ланысты аксонометриялық 

проекцияларды тік бцрышты жөне цигаш бцрышты проекциялар деп екіге 

бөледі. 

Текшені х, у, г координаталар осьтерімен бірге Р жа- зықтығына 90°-тан кем 

бүрышпен бағытталған өзара параллель сөулелер арқылы осы жазықтыққа 

проекциялай отырып, қиғаш бүрышты фронталь диметриялық проекцияны 

аламыз (95-сурет). 

95-сурет. Қиғаш бүрышты фронталь диметриялық проекцияның 

пайда болуы

94-сурет. Тетіктің 

көрнекі кескінделуі 
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96 суpem. Тік бүрышты изометриялық проекцияның пайда болуы 

Бүдан кейін оны қысқаша фронталъ диметрияльіқ проекция деп атаймыз 

(«Диметрия» - грек сөзі, «екі өлшем» деген мағынаны білдіреді). 

Егер текшенің жақтарын Р жазықтығына тең бүрыштармен көлбей орналас- 

тырсақ жөне текшені координата осьтерімен бірге жазықтыққа перпендикуляр 

сөулелермен проекцияласақ, онда тағы бір проекцияны аламыз. Ол тік 

бцрышты изометриялық проекция деп аталады (96-сурет). Оны қысқаша 

изометриялық 

проекция деп 

атаймыз 

(«Изометрия» - грек 

сөзі, «тең өлшемдер» 

деген мағынаны 

білдіреді). 

Фронталь 

диметриялық 

проекция мен 

изометриялық проекцияны жалпылама аксонометриялық проекция деген ортақ 

атаумен атайды. 

Аксонометриялық проекцияларды салуды х, у, z осьтерін жүргізуден бастай- 

мыз. Фронталь диметриялық проекцияда осьтерді былайша орналастырады: х 

осін горизонталь, z осін вертикаль, у осін горизонталь оське 45° бүрыш жасай 

отырып жүргізеді (97-сурет). 45° бүрышты, 45°, 45° және 90° бүрыштары бар 

бүрыштықтың көмегімен салуға болады. 

\/  --------------------------------------------------------------------------1 

97-сурет. Фронталь диметриялық проекцияда осьтердің орналасуы

A 

z A 

О 

z 

 

z 
Z 
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98-сурет. Изометриялық проекцияда осьтердің орналасуы 

Бұл проекцияда х жене z осьтері бойына нәрсенің нақты өлшемдерін салады. 

у осі бойына тетіктің өлшемдерін екі есе кішірейтіп түсіреді. 

Изометриялық проекцияда х, у, z осьтерін өзара 120° бүрыш жасайтындай 

етіп немесе х пен у осьтерін горизонталь сызыққа 30° бүрыш жасайтындай етіп 

орналастырады (98-сурет). Бүл бүрыштарды 30°, 60° жөне 90° бүрыштары бар 

бүрыштықты пайдаланып салған ыңғайлы. 

Изометриялық проекцияны салу кезінде х, у, z осьтері бойына және оларға 

параллель етіп, тетіктің нақты өлшемдерін саламыз. Top көзді қағазда у осінің 

45° көлбеулігін сызу үшін осьті тор көздердің диагональдары бойымен 

жүргіземіз. х, у осьтерін 30° бүрыш жасай жүргізу үшін 3 жөне 5 тор көз 

үзындықтагы кесінділердің қатынасын орындау керек (99-сурет). 

9  _________________  

•  .................  

1. Сендерге қандай аксонометриялық проекциялар белгілі? Олардың 

айырмашы- лығы неде? 

2. Аксонометрияны салу кезінде осьтерді қандай бүрыштар жасап 

орналастырады? 

3. Фронталь диметриялық проекцияда сызбаны орындау кезінде 

аксонометриялық осьтер бойымен қандай өлшемдерді салады?

 

99-сурет. Top көзді қағазда осьтерді жүргізу 
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Жазық фигуралардың аксонометриялық проекцияларын орындау кезінде z 

осі болмайды. Мұндай салуды х жөне у осьтерін жүргізуден бастаймыз. Осылай- 

ша салу кейінірек геометриялық денелердің аксонометриялык, проекцияларын 

орындау барысында қажет болады. 

Жазық фигуралардың аксонометриялық проекцияларын салу төсілдері 3-кес- 

теде көрсетілген. 

Жазық фигуралардың аксонометриялық проекциялары 

3-кесте 

 

Фронталь 

диметриялық 

проекция 

Салудың реті Изометриялық 

проекция 

АЛ ■■■ V 2 0 

Шаршы. х осі бойына 

шаршы- ның 

қабырғасына тең 

болатын a кесіндісін, у 

осі бойына фронталь 

диметриялық проекция 

үшін а/2 кесіндісін, ал 

изометриялық проекция 

үшін а кесіндісін өлшеп 

саламыз. 

 

2 \ х 

Үшбүрыш. 0 нүктесіне 

симмет- риялы етіп х осі 

бойына үшбү- рыштың 

қабырғасының жарты- 

сына тең болатын 

кесіндіні, ал у осі бойына 

оның биіктігін 

(фронталь диметриялық 

проекция үшін 

биіктіктің жартысын) 

саламыз. Алынған 

нүктелерді түзу 

кесінділермен қосамыз. 

 

а ч 
Алтыбүрыш. х осі бойына 

0 нүк- тесінің оң жөне сол 

жақтарына 

алтыбүрыштың 

қабырғаларына тең 

кесінділер саламыз. у осі 

бойына 0 нүктесіне 

симметриялы етіп, 

қарама-қарсы 

қабырғалардың s 

арақашықтығына 

(фронталь диметриялық 

проекция үшін осы 

қашықтықтың 

жартысына) тең 

болатын кесінділерді 

саламыз. у осі бойында 

алынған нүктелер- ден 

солға жөне оңға қарай х 

осіне параллель етіп 

алтыбүрыштың 

қабырғасының 

жартысына тең болатын 

кесінділер саламыз. 

Алынған нүктелерді түзу 

кесінді- лермен қосамыз. 

_Xs 

*
 

'±
/ 

Л
 'X 
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Жазық жақты нәрселердің аксонометриялық 

проекцияларын салу кезінде үш: х, у және z осьтерін 

пайдаланады, себебі мүнда үш өлшем (үзындық, ен және 

биіктік) қатысады. Мысал үшін сызбада бүған дейін екі 

көрінісі салынған тетікті алайық (100-сурет). 

4-кестеде осы тетіктің фронталь диметриялық 

проекциясы мен изометриялық проекциясын салу ережесі 

көрсетілген. Мүнда жалпы алғанда, салу бірдей, 

айырмашылғы тек осьтердің орналасуы мен у осі бойына 

салынатын кесінділердің үзындықтарында ғана. Нөрсенің 

фронталь диметриялық проекциясын салу кезінде оның енінің (у осі бойындағы) 

екі есе кішірейетінін үмытпаңдар.

4-кесте 

100-сурет. Тетіктің 

сызбасы 

Жазық жақты нәрселердің аксонометриялық проекциялары 

Фронталь диметриялық 

проекция 
Салудың реті Изометриялық 

проекция 

 

0 

Осьтерді жүргіземіз. Нақты өлшем- 

дерді (биіктігін z осі бойына, енін х 

осі бойына) түсіре отырып, тетіктің 

алдыңғы жағын саламыз. 

х 

X 

Алынған фигураның төбелерінен у 

осіне параллель етіп сөулелер жүргіземіз. 

Осы сөулелер бойына тетіктің қалыңдығын 

(фронталь ди- метриялық проекция үшін 

оны екі х есе кішірейтіп) саламыз. 

Алынған нүктелер арқылы алдың- 

ғы жақтың қырларына параллель 

болатындай түзу кесінділерін жүр- 

гіземіз. 

Артық сызықтар өшіріледі. Көрі- 

нетін контурды бастыра жүргіземіз. 

Өлшемдерді түсіреміз. 
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20. Беттері дөңгелек пішінді нәрселердің аксонометриялық 

проекциясы 

Пішіні цилиндрлік бет болатын нөрселердің аксонометриялық проекцияла- 

рын орындау үшін шеңбердің аксонометриялық проекциясын сала білу керек. 

Шеңбердің аксонометриялық проекциясы тұйықталған қисық сызық түрінде 

болады. Оны салу кезінде алдымен осы шеңберге сырттай сызылған шаршының 

аксонометриялық проекциясын кескіндейді, сонан кейін шеңбердің 

проекциясын оған іштей сызамыз. 

Шеңбердің фронталь диметриялық проекцияларын (101-сурет) қарастыра 

оты- рып, оның бір ғана кескіні шеңбер болатындығын, яғни бір шеңбердің 

ешқандай өзгеріссіз проекцияланғандығын, ал қалған екі кескіннің овал 

(сопақша) түрінде проекцияланғандығын байқауға болады (овал - шеңбер 

доғаларымен шектелетін түйық қисық сызық). 

Шеңберлердің изометриялық проекциясы эллипс деп аталатын кескіндер- ді 

береді. Эллипстерді лекалолық қисық ретінде салу қиын болатындықтан, мүны 

овалдарды салумен алмастыруға болады (102-сурет). Овалды шаршының 

изометриялык, проекциясы болып табылатын ромбыға іштей сызу арқылы сала 

аламыз. 

 
 

z 
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Шеңбердің аксонометриялық проекциясын салудың төртіп реттілігі 5- жөне 
6-кестелерде көрсетілген. 

Шеңбердің аіссонометриялық проекциясы 

5-кест
е Қиғаш бұрышты фронталь Тік бүрышты 

диметриялық проекция изометриялық проекция 

Салу кезеңдерінің 
сипаттамасы 

1 

х 

Аксонометриялық 

проекцияның осьтерін 

саламыз. 

Шеңберге сырттай 

сызылған шаршының 

аксонометриялық 

кескінін саламыз 

(шаршының қабырғасы 

шеңбердің диаметріне 

тең). 

Оған овалға тиісті бола- 

тын екі доғаны іштей 

сызамыз (фронталь 

диаметриялық проек- 

цияда салуды қолмен, ал 

изометриялық проек- 

цияда циркульдің 

көмегімен орындауға 

болады). 

Басқа екі доғаның центр- 
лерін табу үшін қосымша 
салуларды орындаймыз. 

Шеңбердің аксономет- 

риялық кескінін бастыра 

жүргіземіз. 



Шеңбердің аксонометриялық проекциясы 

 

 

21. Техника лық сурет 

Машиналарды қүрастыру кезінде нөрселердің пішіндерін суреттеп алу үшін 

олардың көрнекі кескіндерін жылдам орындауға тура келеді. Оқу барысында 

натураға қарап нөрсенің кескінін салу да кездеседі. Осындай кескіндерді орын- 

дауды техникалық сурет салу деп атайды. 

Техникалық сурет - нәрсенің көрнекі кескіні, сызу аспаптарынсыз (қолмен) 

өлшемдердің пропорционал қатынастарын сақтай отырып, аксонометриялық 

проекциялардың ережелері бойынша орындалады. 

Техникалық суреттерді тор көздері бар қағазда орындаған ыңғайлы. 

Техникалық суретте нөрсенің пішіні көлеңке түсірудің көмегімен 

айқындалады. Көлеңке түсіру шатировка, шраффировка (тор көздер түрінде 

штрихтау) жөне нүктелік көлеңкелеу төсілдерімен жүзеге асырылады 

(103-сурет). 

Көлеңке түсіруді орындау кезінде нөрсеге жарық сөулесі сол жақ жоғарыдан 

түседі деп есептеу қабылданған. Сонда жарық түсіп түрған беттер 

штрихталмайды, ал көлеңкелі беттерді штрихтап көрсетеді. 

Беттің бөлігі мейлінше қарақоюланып түрса, ол бөлік штрихтармен жиірек 

жабылады. 

Өрбір көсіби қызметкер қандай да бір тетіктің қүрылысын жақсы түсіну жөне 

тетіктер мен түйіндердің техникалық суреттерін орындауды үйрену үшін 

техникалық сурет салуды меңгеруі тиіс. 

Техникалық сурет салу дағдыларын қалыптастыруды түзу сызықтардың, 

бүрыштардың кескіндерін салудан және оларды тең бөліктерге бөлуден бастаған 

қолайлы. Одан кейін жазық фигураларды (көпбүрыштарды, шеңберлерді жөне 

овалдарды) салуға көшу керек. Келесі кезекте геометриялық денелердің жөне 

өндірістік тетіктердің суреттерін салуға кірісеміз. 

9  __________________  

• - — — 

1. Техникалық суретті не үшін орындайды? 

2. Техникалық суреттің аксонометриялық проекциядан 

айырмашылығы неде? 

3. Техникалық суретте пішіндерді айқындау үшін көлеңке түсірудің қандай 

төсіл- дері пайдаланылады? 

 
 



Шеңбердің аксонометриялық проекциясы 

 

 

 

 

Қиғаш бұрышты фронталь Тік бұрышты 

диметриялық проекция изометриялық проекция

 

 

 

 

  

Шеңберге сырттай сызылған шаршының аксонометриялық кескінің 

саламыз (шаршының қабырғасы шеңбердің диаметріне тең). 

Оған овалға тиісті бола- тын екі доғаны іштей сызамыз (фронталь 

диаметриялық проекци- яда салуды қолмен, ал изометриялық проек- 

цияда циркульдің көмегімен орындауға болады). 

Басқа екі доғаның центрлерін табу үшін қосымша салуларды орындаймыз. 

Шеңбердің аксономет- риялық кескінін басты- ра жүргіземіз.

 

 

 

6-кест
е 

1 
х 

Аксонометриялық 

проекциялардың 

осьтерін саламыз. 

4-8124 49 

Салу кезеңдерінің 
сипаттамасы 
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А III. ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ДЕНЕЛЕРДІҢ ЖӘНЕ МОДЕЛЬДЕРДІҢ 

ПРОЕКЦИЯСЫ 

22. Нәрсенің геометриялық пішініне талдау жасау 

Техникада тетіктің пішінін анағұрлым 

қарапайым пішіндер — геометриялық 

денелермен жиі салыстыра- ды, сондай-ақ 

геометриялық денелердің пішіндерін аса 

күрделі тетіктердің пішіндерін сипаттау 

үшін пайда- ланады. 104-суретте кейбір 

геометриялық денелердің кескіндері 

берілген. 

Техникалық тетіктің кез келген қарапайым пішіні геометриялық дененің 

пішіні ретінде қарастырылады. 

Мысалы, «білік» атты техникалық тетіктің 

пішіні цилиндрдің пішіне сәйкес келеді 

(105-сурет). Күрделі нөрсенің пішінін 

бірнеше геометриялық денелердің 

пішіндерінің жиынтығы ретінде қарастыруға 

болады. 

Мысалы, «тіктегіш» тетігінің пішінін 

цилиндр мен конустың жиынтығы деп 

аламыз (106-сурет). 

Тетіктерді оқып үйренудің осы 

қарастырылған амалының негізіне геометриялық пішіндерге талдау жасауды 

алады. 

Нәрсенің геометриялық пішініне талдау жасау дегеніміз нәрсені ойша ол 

қүралатын геометриялық денелерге бөлшектеу. 

«Тірек» тетігінің көрнекі кескіні арқылы нөрсенің геометриялық пішініне 

талдау жасаудың қалай жүзеге асатынын қарастырайық (107-сурет). 

Тетікті ойша қарапайым геометриялық денелерге бөлшектейік. «Тірек» тетігі 

бес цилиндрлік өтпелі тесігі бар тік бүрышты параллелепипедтен (1) түрады. Тік 

бүрышты параллелепипедтің жоғарғы жағының дәл ортасында цилиндрлік 

өтпелі тесігі бар төртбүрышты призма (2) орналасқан, оның осі мен диаметрі (1) 

тетік тесігінің осімен және диаметрімен сәйкес келеді. Параллелепипедтер 

үшбүрыш- ты призма пішінді өзара екі қатаңдық қырлары (3) арқылы 

біріктірілген, бүл параллелепипедтердің орнықты бекітілуін қамтамасыз етеді.

104 сурет. 
Геометриялық денелердің 

тобы 
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Тетіктің қандай геометриялық денелерден тұратынын анықтап алғаннан 

кейін сызбаны орындауға кірісеміз. Бұл жағдайда қандай геометриялық салулар 

қажет болатындығын анықтаймыз. Сызбаны салу процесін жекелеген 

графикалық операцияларға бөлшектеу кескіннің графикалық құрамын талдау 

деп аталады. 

Тетікті оны құрайтын геометриялық денелерге бөлшектеу төсілін қолданып, 

сызбаларды дұрыс оқи білуге жәые оларды сауатты орындауға тез үйренуге 

болады. 

9  __________________  

• — 

1. Нөрсенің геометрияльщ пішініне талдау жасау дегеніміз не? 

2. Айналаларыңдағы нөрселерді қарастырып, олардың қандай 

геометрияльщ денелерден түратынын айтып беріңдер. 

3. Нөрсенің геометриялық пішініне талдау жасау мен кескіннің графикалық 

құрамы арасында қандай айырмашылық бар? 

23. Геометриялық денелердің сызбалары 

Геометриялық денелер дегеніміз - кеңістіктің жазық немесе қисық 

беттерімен шектелген тұйықталған бөлігі. 

Барлық геометриялық денелерді екі топңа бөлуге болады, олар: көпжақтылар 

(текше, призма, параллелепипед, пирамида) және айналу денелері (цилиндр, 

конус, шар). 

Текшені проекциялау 

Текшенің жазықтықтағы проекциясын салу үшін оның төбелері арқылы V, Н, 

W жазықтықтарына перпендикуляр проекциялаушы сәулелер жүргізу керек. 

Барлық үш жазықтықта текшенің нроекциясы шаршы түрінде бейнеле- неді. 

Текшенің өлшемдерін түсіру үшін шаршының шартты белгісін - П пайда- 

ланады, ол кескінделген нөрсенің табанында шаршы болатындығын көрсетеді. 

Осы белгінің жанына шаршының қабырғасының өлшеміне сөйкес келетін сан 

қойылады (108-сурет). 

Тік бцрыіитпы параллелепипедті проекциялау 

Тік бүрышты параллелепипед текше сияқты проекцияланады. Параллеле- 

пипедтің проекциялары үш тік төртбүрыш болады. Параллелепипедтің 

сызбасында оның үш өлшемі: үзындығын, енін жөне биіктігін көрсетеді 

 

108-сурет. Текше жөне оның проекциялары 
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(109-сурет).
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Шарды проекциялау 

Шардың барлық проекциялары диаметрлері шардың диаметріне тең бо- 

латын үш дөңгелек. Әрбір проекцияда қиылысатын екі осьтік сызық (центрлік 

сызық) жүргізілген. Шардың өлшемінің алдына диаметрдің шартты белгісін - 0 

қояды. Бүл шарды бір проекцияда кескіндеуге мүмкіндік береді. Алайда егер 

сызба бойынша сфераны басқа бір беттерден ажырату қиын болса, «сфера» сөзін 

жазады, мысалы, «сфера 045» (110-сурет).

<Z20 

 

110 cypem. Шар жөне оның проекциялары 

Жаттыгуга арналган тапсырма 
Геометриялық денелер тобының сызбасын жетіспейтін проекциялармен 

толықтырып сызу керек, мүндағы текшенің өлшемдері - 20x20, 

параллелепипедтің өлшемдері - 10x20x40, шардың өлшемі - 020 

(111-сурет). 

 

111-сурет 



11 6-сурет. Пирамида жөне оның проекциялары 
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Цилиндр мен конусты проекциялау 

Цилиндр мен конустың табандарында жататын дөңгелектер проекцияның 

горизонталь жазықтығына параллель орналасқандықтан, олардың осы 

жазықтыққа проекциясы да дөңгелек болады. Цилиндрдің фронталь жене 

профиль проекция- лары - тік төртбүрыштар (112-сурет), ал конустікі - тең 

бүйірлі үшбүрыштар (113-сурет). 

Конустың проекцияларының цилиндрдің проекцияларынан мынадай 

айырма- шылығы бар: оларда тік төртбүрыштардың орнына тең бүйірлі 

үшбүрыштар болады. 

Цилиндр мен конустың өлшемдері олардың биіктігі мен табанының диаметрі 

арқылы анықталады. Диаметрдің 0 белгісін пайдалану сызбадағы кескіндердің 

санын азайтуга мүмкіндік жасайды (112-113-суреттер). 

 

Егер қиық конустың сызбасы орындалса, онда оның горизонталь проекциясы 

екі дөңгелек, ал фронталь жене профиль проекциялары тең бүйірлі трапециялар 

болады (114-сурет). 

Қиың конустың өлшемдері оның биіктігін жене екі табанындағы 

дөңгелектердің диаметрлерін көрсетеді. 

Цилиндр мен конустың барлық проекцияларында сызбаларды орындауды 

симметрия осьтерін жүргізуден бастаймыз. 

 

 
112 сурет. Цилиндр жөне оның 113 сурет. Конус жөне оның 

проекциялары проекциялары 

 



11 6-сурет. Пирамида жөне оның проекциялары 
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Қызыцты есептер 

1. Үстел үстінде сызбада кескінделген дойбы тастары жатыр. Сызба 

бойынша үстелде неше дойбы тасы жатқандығын анықтаңдар. Егер сендер 

оларды сызба бойынша санауга қиналсаңдар, алдымен дойбы тастарын алып, 

оларды баған түрінде бірінің үстіне бірін қойып көріңдер, сонан кейін 

тапсырманы орындаңдар (115, а-сурет). 

2. Үстел үстіне төрт дойбы тасы бірінің үстіне бірі қойылды. Сызбада 

олардың фронталь, горизонталь және профиль проекциялары көрсетілген. Егер 

қара тас- тар мен ақ тастардың саны тең болса, үстел үстінде неше дойбы тасы 

бар? Бізге бірінші жақын тұрған багандардағы дойбы тастары нешеу? Бізден 

алыс түрған багандарда неше дойбы тасы бар жөне олардың түстері қандай (115, 

ө-сурет)? 

Дцрыс төртбцрышты пирамиданы проекциялау 

Бір жағы (табаны) көпбүрыш, ал қалған басқа (бүйір) жақтары биіктіктері 

бірдей үшбүрыштар болып келетін көпжақ - пирамида деп аталады. 

Егер пирамиданың табанында дүрыс көпбұрыш (шаршы) жатса жөне оныд 

биіктігі осы көпбүрыштың центрі арқылы өтсе, оны дцрыс пирамида деп атайды. 

Пирамиданың шаршы төріздес табаны горизонталь жазықтықка нақты 

шамасымен проекцияланады. Ал оның фронталь жөне профиль проекциялары 

тең бүйірлі үшбүрыштар болады (116-сурет). 

Пирамиданың өлшемдері оның екі қабырғасының үзындығымен жөне биік- 

тігімен анықталады. 

Егер қиық пирамиданың сызбасы орындалса, онда оның горизонталь проек- 

циясы екі шаршы, ал фронталь жөне профиль проекциялары тең бүйірлі трапе- 

 

а) 

ВО 
ә) v 

н 

■ л 
115-сурет. 



 

 

Қиық пирамиданың өлшемдері оның биіктігін жөне табандарында жататын 

шаршылардың қабырғаларының үзындыңтарын көрсетеді. 

Жаттыгуга арналган тапсырма 

Геометриялық денелер тобының сызбасын жетіспейтін проекциялармен 

толыңтырып сызыңдар, мүндағы цилиндрдің өлшемдері: биіктігі 30, табаны 020; 

конустың өлшемдері: биіктігі 30, табаны 020; пирамиданың өлшемдері: биік- тігі 

30, табаны О 20 (118-сурет).

 

117-сурет. Қиық пирамида жөне оның проекциялары 
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Үшбцрышты жэне алтыбцрышты дцрыс призмаларды проекциялау 

Призманың горизонталь проекция жазыңтығына параллель табандары онда 

нақты шамасымен, ал фронталь жөне профиль жазықтықтарда тік төртбүрынітар 

түрінде кескінделеді (119-120-суреттер). 

Призмалардың өлшемдері олардың биіктіктерімен және табанындағы 

фигура- нын, өлшемдерімен анықталады. 

Жаттыгуга арналган тапсырма 

Геометриялық денелер тобының сызбаеын жетіспейтін 

проекциялармен толықтырып сызыңдар, мүндағы үшбүрышты 

призманың өлшемдері: биіктігі 30, табаны қабырғасы 20 болатын тең 

қабырғалы үшбүрыш; алтыбүрышты призманың өлшемдері: биіктігі 30, 

табаны 20x16 алтыбүрыш (121-сурет).

119 сурет. Үшбүрышты призма жөне 

оның проекциялары 

120 сурет. Алтыбүрышты призма жөне 

оның проекциялары 

 

121 сурет 



 

 

Геометриялыц денелер тобыныц проекциялары 

Сызбаларды тез оци білуге үйрену үшін 

геометриялыц денелердің проекдия- 

ларын жөне олардың өзара орналасуларын 

анықтай білу керек. 

Айталық, денелер тобы үш геомет- риялың 

денеден түрады делік (122-сурет). Бірінші 

геометриялыц дене V және W жазыцтыцтарында 

тең бүйірлі үшбүрыш- тармен, ал Н проекция 

жазыңтығында дөңгелекпен кескінделген. 

Демек, біздің алдымызда конус түр деген сөз. 

Екінші геометриялыц дене Н жөне W проекция 

жазықтықтарында екі тік төртбүрыш, ал 

фронталь V жазықтығында дөңгелек бо- лып бейнеленген. Мүндай проекциялар 

цилиндрге төн. Үшінші геометриялыц дене барлық проекция жазықтықтарында 

тік төртбүрыш болып кескінделген. Ендеше, ол - жацтары проекция 

жазықтықтарына параллель болатын тік бүрышты параллелепипед. 

Сонымен, сызбада конус, цилиндр жөне параллелепипедтен түратын гео-

метриялыц денелер келтірілгенін байцауға болады. 

Кескіндерге талдау жасау нөтижесінде бізге цилиндр мен параллелепипед 

жацын түрғандығы, ал конустың цилиндрдің артында орналасцан деген цоры- 

тынды жасаймыз. Геометриялыц денелер тобыныц сызбаларын оцуды осы 

төсілмен орындайды. 

Жаттыгуга арналган тапсырма 

Төменде келтірілген төртіп реттілігін сацтай отырып, геометриялыц 

денелер тобыныц сызбаларын оцуды орындаңдар (123-сурет). 

1. Кезегімен өрбір геометриялыц дененің проекцияларын табыңдар. 

2. Сызбада айналу денелері бар ма? Оларды этап беріңдер. 

3. Қандай геометриялыц денелер бір-біріне жанасады? Сендер оны 

цалай аныцтадындар? 

4. Сызбада цандай геометриялыц дене сендерге жацын орналасцан?

 

122-сурет. Геометриялыц денелер 

тобыныц сызбасы 
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Кез келген графикалық кескін жекеленген 

нүктелер- ден, түзулерден және қисық 

сызықтардан түрады. Сызба- дағы өрбір нүкте 

немесе сызық нөрсенің қандай да бір бөлігінің 

(төбелерінің, ңырларының, қисық бетінің жөне 

т. б.) проекциялары болып табылады. 

Сондықтан нөрсенің проекциясын салу онық 

төбелерін, қырларын, жақтарын жөне қисық 

бетін сызбада кескіндеуге келіп тіреледі 

(124-сурет). 

Тетіктің сызбасын еалу барысын 

қарастырайың. Те- тікті кеңістікте өзара 

параллель өрбір екі жағы проекция жазықтықтарының біріне параллель 

болатындай етіп орналастырамыз (125-сурет). Сонда бүл жақтар проекциялары 

өзгеріссіз кескінделеді. Тетіктің төбелері арқылы проекция жазықтықтарына 

перпендикуляр етіп про- екциялаушы сөулелер жүргіземіз де, олардың V, Н жөне 

W жазықтықтарымен қиылысу нүктелерін 

белгілейміз. 

Нүктелердің фронталь жазықтықтағы 

проекцияларын штрихы бар кіші өріптермен 

(мысалы, а'), горизонталь жазықтықтагы проекцияларын штрихы жоқ 

өріптермен (мысалы, а), ал профиль жазықтықтағы проекцияларын екі штрихы 

бар өріптермен (мысалы, а") белгілейміз. Осылайша алынган нүктелер нөрсенің 

төбелерінің проекциялары болып табылады. Осы төбелерді өзара түзу 

кесінділермен қосамыз. 

А мен В төбелері горизонталь проекция жазықтығына перпендикуляр бола- 

тын бір сөуленің бойында жатыр. Олардыц а жене b горизонталь проекциялары 

бір-біріне дәл келеді және бір нүктеге бейнеленеді. 

А мен С нүктелері оларды фронталь жазықтыққа проекциялайтын бір түзудің 

бойында жатыр. Олардың а' жөне с' фронталь проекциялары да бір нүктеге бей- 

неленеді. Профиль проекция жазықтығында В мен D нүктелері бір b" жөне d" 

нүктелеріне проекцияланады. 

Сызбадағы сәйкес келетін екі нүктенің біреуі - көрінетін төбенің, ал екінші- 

сі - жабық (көрінбейтін) төбенің кескіні. Көрінбейтін нүктелердің 

проекцияларын сызбада жақшаға алады. Фронталь проекцияда төбенің а' 

проекциясы көрінеді,

Қырлары 

 

124-сурет. Нөрсе 
бетінің 

элементтері 
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ал оның с' проекциясы көрінбейді. Сол сияңты горизонталь проекцияда төбенің 

а проекциясы көрінеді, ал b проекциясы көрінбейді. Профиль проекцияда b" 

көрінеді, ал d" көрінбейді. 

Фронталь, горизонталь жене профиль проекциялардағы нүктелерді 

ңос-ңостан кесінді арңылы ңоса отырып, тетіктің қырларының кескіндерін 

аламыз. Сызбада тетіктің қырлары түзу кесінділеріне бейнеленеді. Мысалы, ас 

АС қырының горизонталь проекциясы, a'b'-AB ңырының фронталь проекциясы, 

с"а"-СА ңырының профиль проекция жазыңтығындағы проекциясы. Сызбадан, 

егер тетіктің ңыры проекция жазыңтығына параллель болса, онда оныц осы 

жазыңтыңта өзгеріссіз немесе өзінің шын шамасына кескінделетінін көруге 

болады. Егер тетіктің ңыры проекция жазыңтығына перпендикуляр болса, ол 

нүкте болып проекцияланады. Мэселен, АС ңыры фронталь проекция 

жазыңтығына, АВ ңыры горизонталь проекция жазыңтығына, ал BD ңыры 

профиль проекция жазыңтығына нүкте болып проекцияланады. 

Қырлардың проекцияларын сала отырып, олардың тетіктің жаңтарының 

проекцияларын шектейтіндігін байңау қиын емес. Қырлары сияқты, проекция 

жазыңтығына параллель жаң та оған өзгеріссіз проекцияланады. Егер жақ про-

екция жазыңтығына перпендикуляр болса, онда ол түзу кесінді түрінде проек-

цияланады. 

Сонымен, кескіндегі әрбір түзу кесінді дегеніміз — проекция жазықтығына 

перпендикуляр ңырдың немесе жаңтың проекциясы. Нөрсенің проекция жазық- 

тыгына көлбей орналасатын ңырлары мен жаңтары оған өзгеріп проекциялана-

ды. Суреттен проекция жазыңтыңтарының ешңайсысына параллель болмайтын 

жаңты табыңдар. 

Әрбір көрініс - бір ғана ңабырганың емес, бүкіл нәрсенің кескіні. Олардың 

арасындағы айырмашылың мынада болады: бір жақтары нақты шамаға, ал 

екінші бір жақтары түзу кесінділеріне проекцияланады. 

7  __________________  

1. Қандай жағдайда төбелер сызбада көрінетін жөне көрінбейтін болады? 

Олар қалай кескінделеді? 

2. Қай жағдайда тетіктің қыры проекция жазықтығына нүкте болып 

проекцияланады? 

3. Ңай жағдайда тетіктің жағы түзу кесіндісіне проекцияланады? Сызбада 

түзу кесіндісі нені білдіреді? 

25. Нүктенің нәрсе бетіндегі проекциясын салу 

Тетіктің бетінде орналасңан нүктенің проекциясын салу кезінде ол нүктенің 

қандай бетте немесе беттің қандай элементінде (ңырында, төбеде, жаңта) 

орналас- ңандығын білу ңажет, сонан кейін оның проекция жазыңтықтарына 

немесе пішіннің басқа элементіне қарагандагы геометриялық орнын анықтап 

аламыз. Кез келген тетікті геометриялың денелердің жиынтығы ретінде 

қарастыра отырып, нүктенің проекциясын табуға болады. 

А нүктесі көріністе а' фронталь проекциясының алдында берілетін мысалды 

ңарастырайық. А нүктесінің басңа проекцияларын табу керек. Сызба бойынша 

нүктенің жоғарғы параллелепипедтің алдыңғы жағында түрғандыгын 

аныңтаймыз (126-сурет).
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126-сурет. Нөрсенің бетінде жата тын нүктенің проекциясын салу 

А нүктесінің горизонталь проекциясын салу үшін үстіңгі көріністен жақтың 

горизонталь проекциясын табу керек, сонан кейін а'-тен нүкте орналасқан 

жақтың горизонталь проекциясымен қиылысқанша проекциялық байланыс 

сызығы жүргізіледі. Қиылысудың а нүктесі А нүктесінің горизонталь 

проекциясы болады. А нүктесінің профиль проекциясын табу үшін а' нүктесінен 

нүкте жатқан жақтың проекциясы болып табылатын сызықпен қиылысқанша 

проекциялық байланыс сызығын жүргіземіз. Осылайша сол жақ көріністенА 

нүктесінің профиль проекциясы а" нүктесін аламыз. Сызбада проекциялық 

байланыс сызығының бағыты нүсқамамен көрсетілген. 

Жаттыгуга арналган тапсырма 

Нөрселердің сызбаларының екі проекциясы А мен В нүктелерінің 

проекциялары жататын бетте берілген. Бірінші а) сызбада А мен В нүктелерінің 

фронталь проекция жазықтығындағы проекцияларын табу керек. Екінші э) 

сызбада А мен В нүктелерінің горизонталь проекция жазықтығындағы 

проекцияларын табыцдар (127-сурет).

з) 

127-суре
т. 



26. Берілген екі көрінісі бойынша нәрсенің үшінші 

көрінісін салу 

 

 

Сызбаларды дүрыс орындай жөне оқи алу үшін ондағы берілген екі кескіні 

(бас көрінісі мен үстіңгі көрінісі) бойынша нөрсенің үшінші кескінін (сол жаң 

көрінісін) сала білуге үйрену керек. 

Ең алдымен, кескінделген нөрсенің бетінің жекеленген бөліктерінің пішінін 

анықтап аламыз, сонан соң берілген екі кескінді бірдей ңарастырған дүрыс. Бүл 

жағдайда қандай беттердің жиірек кездесетін кескіндерге (үшбүрышқа, 

төртбүрышқа, шеңберге т. б.) сөйкес келетіндігіне назар аудару қажет. 

Нөрсе бетінің жекеленген бөліктерінің пішінін анықтап алғаннан кейін 

олардың сол жақ көрінісінің кескінін жөне бүкіл нәрсені бүтіндей ойша көзге 

елестету керек. Үшінші көріністі салу үшін сызбаның қандай сызықтарын, 

нөрсенің кескінінің өлшемдерін өлшеп салу үшін базалық сызықтар ретінде алу 

керектігін анықтап аламыз. 

Бас көрінісі мен үстіңгі көрінісі берілген нөрсенің сол жақ көрінісін салуды 

қарастырайық (128-сурет). Бүл жагдайда нәрсенің үшінші проекциясын салу тек 

оқу міндеті ғана болып табылады. 

Екі көріністі салыстыра отырып, нөрсенің беті төртбүрышты призманың, 

цилиндрдің жөне алтыбүрышты призманың беттерін қамтитындығын тағайын- 

дадық. Нөрсенің фронталь симметрия жазықтығы бар, оны сол жақ көріністі 

салу барысында нөрсенің жекеленген бөліктерінің ені бойынша өлшемдерін 

өлшеп салудың базасы ретінде алған қолайлы. Нәрсенің жекеленген бөліктерінің 

биіктігі оның төменгі табанынан бастап өлшеп салынады және ол горизонталь 

байланыс сызықтары арқылы бақыланады. 

Көптеген нөрселердің пішіні өр түрлі тіліктер, ойықтар, қүрама беттердің 

қиылысуы түрінде күрделі болып келеді. Онда алдын ала қиылысу 

сызықтарының формасын анықтау керек, ол салуларды орындап болғаннан 

кейін сызбадан алы- нып тасталатын нүктелер проекцияларын белгілеуді енгізе 

отырып, жекеленген нүктелер бойынша салуды орындаймыз (129-сурет). 

 
 



131-сурет. Текшенің жазбасы 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129 сурет. Ойықтары бар нөрсенің проекциясын салу 

Суретте нөрсенің сол жақ көрінісі берілген. Бүл нәрсенің беті жоғары 

жағында Т-түріндегі ойығы және фронталь проекциялаушы бетпен цилиндрлік 

тесігі бар вертикаль айналу цилиндрінің бетінен жасалған. Базалық жазықтықтар 

ретінде төменгі табан жазықтығы мен фронталь симметрия жазықтығы алынды. 

Сол жақ көріністе Г-түріндегі ойықтың кескіні ойық контурының А, В, С, D 

жөне Е нүктелері арқылы, ал цилиндрлік беттердің қиылысу сызығы К, L, М 

нүктелері мен оларға симметриялы нүктелердің көмегімен саламыз. Үшінші 

көріністі салу үшін нәрсенің жазықтыққа қарағандағы симметриясы ескерілген. 

Көп жағдайларда сызбада үшінші проекцияны салудың керек емес екен- 

дігін естеріңде сақтаңдар, өйткені кескіндерді тиімді орындау нөрсенің пішінін 

анықтауға жеткілікті болатын қажетті көріністерді ғана салуды талап етеді. 

?  __________________  

1. Үшінші көріністі салу үшін нені айқындап алу керек? 

2. Үшінші көріністі өрқашан орындау керек пе? 

3. Түрақты түзу қандай мақсатта пайдаланылады? 

27. Геометриялық денелер бетінің жазбалары 

Біз күнделікті өмірде, өндірісте жөне қүрылыс саласында беттердің жаз- 

баларымен жиі кездесеміз. Шырын қүюға немесе үй қояндарына жем беруге 

арналған, сондай-ақ мерекелік қорапшаларды жөне т. б. жасау үшін 

геометриялық денелердің жазбаларын ңүрастыра білу керек (130-сурет).
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Геометриялық денені бір жазық- - тықпен 

шектейтін барлық жақтардың 

/ р» немесе беттердің үйлестірілуінен алынған 

жайма геометриялық дене бетінің жазбасы. 

деп аталады. Барлық көпжақтардың ,,Jt (призмалардың, 

пирамидалардың), ци- 

линдрлік, конустық жөне кейбір басқа да беттердің дәл 

жазбалары болады. Осындай беттер тобын жаймаланатын 

беттер деп атайды. Шар, тор жөне т. б. 

жазбалар енетін - „ 

қисық сызықты жасаушылары бар аина- 

лу беттерінің жуық жазбалары болады. 

Сондықтан осы топты жаймаланбайтын беттер деп атайды. 

Текше мен параллелепипед беттперінің жазбалары 

Текшенің жазбасы өзара тең алты шаршыдан тұрады (131-сурет), ал парал- 

лелепипедтің жазбасы әр түрлі пішіндегі тік төртбүрыштар түрінде болады 

(132-сурет). 

Пирамида бетпініц жазбасы 

Пирамиданың бүйір беті өзара тең төрт үшбүрыштардан түрады. 

Үшбүрышты салу үшін оның қабырғаларының шамаларын білу керек. 

Пирамиданың тең қырлары оның жақтарының (үшбүрыштардың) бүйір 

қабырғалары болады. Кез келген нүктені центр етіп алып, пирамиданың бүйір 

қырының үзындығына тең радиуспен доға сызамыз. Осы доғаның бойына 

пирамида табанының қабырғасына тең төрт кесіндіні 

тізбектей саламыз. Кесінділердің үштарын доғаның 

центрімен түзулер арқылы қосамыз. Сонан кейін 

пирамиданың табаны болатын шаршыны салу керек 

(133-сурет). 

132-сурет. Параллелепипедтің 

жазбасы
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нөрселер 
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Алтыбцрышты жзне 

цшбцрышты приз- малар 

беттерініц жазбалары 

Призманың толық беті бүйір 

беттен жөне өзара тең екі (жоғарғы 

жөне төменгі) табаннан түрады. 

Алтыбүрышты призманың бүйір беті 

ені дүрыс алтыбүрыштың 

ңабырғасына тең, ал үзындығы 

призманың биіктігіне тең болатын 

алты тік төртбүрыштардан қүралған. 

Приз- маның толық жазбасын алу үшін 

бүйір беттің жазбасына оның жоғарғы 

және төменгі табан- дарын біріктіру 

керек (134-сурет). 

Үшбүрышты призманың толық беті ені тең қабырғалы үшбүрыштың 

қабырғасына тең, ал үзындығы призманың биіктігіне тең болатын үш тік 

төртбүрыштан және екі тең қабырғалы үшбүрыштан түрады (135-сурет). 

Цилиндр мен конус беттерінің жазбалары 

Цилиндрдің бүйір бетінің жазбасы тік төртбүрыштан және екі дөңгелектен 

түрады. Тік төртбүрыштың бір қабырғасы цилиндрдін, биіктігіне, ал екінші 

қабырғасы оның табанындағы дөңгелек шеңберінің үзындығына тең. Жазбаның 

сызбасында тік төртбүрышқа диаметрлері цилиндрдің табанының диаметріне 

тең болатын екі дөңгелекті біріктіреді (136-сурет).
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136 сурет. Цилиндр бетінің толық жазбасы 

Конустың бүйір бетінің жазбасы дөңгелек секторы түрінде болады, оған 

дөңгелек біріктіріледі (137-сурет). 

Кез келген нүктені центр етіп алып, конустың жасаушысы L-ге тең радиус- 

пен шеңбер доғасын сызамыз. Оған конустың табанындағы дөңгелектің шеңбер 

үзындығын өлшеп саламыз. Секторды салу барысында шеңбердің үзындығы С = 

кD формуласымен анықталады. Алынған фигураға - секторға дөңгелекті 

біріктіреді. Бүл дөңгелектің диаметрі конустың табанының диаметріне тең 

болады. 

Жазбалардың сызбаларын безендіру кезінде фигураның кескінінің үстіне - 

Q-, белгісін түсіреміз. Бүктеу сызықтары екі нүктелі штрихпунктир 

сызықтармен жүргізіледі.



138 сурет. Проекциялық кескіндерді алу 

67 

 

 

IV. ҚИМАЛАР ЖӘНЕ ТІЛІКТЕР 

28. Сызбада көріністерді орналастыру. 

Жергілікті көріністер 

Нөрсенің сызбасы оның пішіні, ішкі құрылысы, өлшемдері, нөрсе жасалған 

материалдар жөне басқа да мөліметтері туралы толық түсінік беруі тиіс. 

Сызбаларды жақсы түсіну мен дүрыс оқу үшін олардың жалпы ережелерге 

сөйкес орындалуы, яғни сызбалардағы материалдардың, жабдықтардың және 

басқа да жекеленген элементтердің шартты белгіленулерінің бірдей, сондай-ақ 

сызбалардың безендірілуінің бірыңғай болуы қажет. Сондықтан сызбаларды 

орындау барысында сәйкес стандарттарды (бірыңғай конструкторлық қүжаттар 

жүйесін) басшылыққа алу керек. 

Сызбалардағы нөрселердің барлық кескіндерін олардың мазмүнына 

байланыс- ты көріністер, тіліктер жөне қималар деп бөлуге болады. 

Сызбада бақылаушының алдына қойылған нөрсенің бетіыің көрінетін 

бөлігін кескіндеу - көрініс деп аталады. 

Машиналарды қүрастыру барысында аса күрделі объектілер мен тетіктер 

кездеседі, оларды кескіндеу үшін үш проекция жазықтығы жеткіліксіз болады. 

Мүндай жағдайда негізгі алты проекция жазықтығында алынатын негізгі алты 

көріністі тағайындайды (138-сурет): 

1 - алдыңгьі көрініс немесе бас көрініс - фронталь проекция жазықтығында 

алынатын кескін; 

2 — цстіңгі көрініс - горизонталь проекция жазықтығында алынатын кескін 

(сызбада бас көріністің астында орналасады); 

3 - сол жақ көрініс - профиль проекция жазықтығында алынатын кескін 

(сызбада бас көріністің оң жағында орналасады); 

4 - оң жақ көрініс - сызбада бас көріністің сол жағында орналасады; 

5 - төменгі көрініс - сызбада бас көріністің үстінде орналасады; 

6 — артқы көрініс - сызбада сол жақ көрініспен немесе оң жақ көрініспен 

қатар орналасады. 
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Тетіктердің көріністерін сызбада бас көрініс тетіктің пішіні мен өлшемдері 

туралы барынша толығырақ түсінік беретіндей етіп орналастырады. Мүнда 

басқа көріністер проекциялық байланыста орналастырылуы керек. Бүл сызбаны 

оқуды жеңілдетеді. 

Алайда сызбадағы көріністер саны мүмкіндігінше аз болуы, бірақ нәрсенің 

пішіні мен өлшемдерін толық айқындауға жеткілікті болуы керек. Қарапайым 

тетіктің сызбасын орындау кезінде бір, екі немесе үш кескін (бас көрініс, үстіңгі 

көрініс жөне сол жаң көрініс) жеткілікті. Сызбадағы көріністердің санын азайту 

үшін осы кескіндерде нәрсенің көрінбейтін бөліктерін үзік сызықтармен 

көрсетуге рүқсат етіледі (139-сурет). Осы мақсатпен стандартпен тағайындаған 

өр түрлі шартты белгілер, таңбалар мен жазулар қолданылады. 

Жергілікті көрініс дегеніміз - нәрсе бетінің жекелеген, шектеулі бөлігінің 

кескіні. Жергілікті көрініс үзік сызықпен, 

симметрия осімен шектелуі немесе сызбада 

жазумен белгіленуі мүмкін (140-сурет). 

Жергілікті көрініс барлық көріністер ішінен 

нәрсенің пішінін аныңтау үшін оның кейбір 

бөліктері ғана керек болып, көріністің қалған 

бөліктері нөрсе туралы қосымша мәліметтер 

бере алмайтын жағдайда пайдаланылады. 

Жергілікті көріністерді пайдалану нөрсенің 

пішіні туралы толың түсінікті қамтамасыз ете 

отырып, графикалық жү- мыстың көлемін 

кішірейтуге жөне сызба алаңында орынды 

үнемдеуге мүмкіндік береді. 

1. Көрініске анықтама беріңдер. 

2. Сызбада қандай негізгі көріністер пайдаланылады? 

3. Қандай көріністі басты көрініс деп атайды? Неліктен? 

4. Жергілікті көрініс не үшін пайдаланылады? 

5. Сызбада қанша көрініс болуы керек?

\ в  
(Ф Ф) 

140 сурет. Жергілікті көріністерді 

кескіндеу мысалдары 
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Нөрсенің сызбаеы оыың пішіні, ішкі қүрылысы, өлшемдері, ол жасалған 

мате- риалдар жөне т. б. туралы толық түсінік беруі тиіс. Сызбада нөрсенің 

кескіндерінің (көріністердің, қималардың жөне тіліктердің) саны мүмкіндігінше 

аз, бірақ нәрсенің ішкі және сыртқы қүрылысын анық елестетуге жеткілікті 

болуы керек. 

141-суретке қараңдар. Онда штрих сызықтар аса көп болғандықтан, сызбасы 

бойынша ішкі жөне сыртқы пішіндері қиын оқылатын тетіктер кескінделген. 

Тетіктің ішкі жөне сыртқы пішінін айқындау үшін қималар мен тіліктерді пай- 

даланамыз. 

Білікшенің (валиктің) геометриялық пішініне талдау жасайық (142-сурет). 

Білікше бір-біріне қабысқан өр түрлі диаметрлі үш цилиндрден қүрастырылған, 

оларда екі бітеу цилиндрлік тесіктер мен кілтек ойығы бар. Білікшенін, ішкі 
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жөне сыртқы пішінін айңындау үшін оны ойша 

пішінін көрсететін жерлерден жазықтықтармен 

қиямыз. Сонда қию- шы жазықтықта 

сызбалардағы кескіні қима деп аталатын 

фигура шығады. 

Нөрсені қиюшы жазықтықпен ойша қиғанда 

пайда болатын фигураның кес кіні цима деп 

аталады. Қималарда тек қиюшы жазықтықта 

орналасқан кес- кінді ғана көрсетеміз. 

Егер қиюшы жазықтық тесіктерді немесе ойықтарды шектейтін цилиндр- лік 

немесе конустық беттің осі арқылы өтсе, онда олардың қимадағы контурын 

толық көрсетеді (143-сурет). 

Сызбада орналасуына қарай қималар цабаттасцан жөне оңашаланган 

қималар болып бөлінеді. Қабаттасқан қима (144-сурет) тікелей көріністерде 

орналасады (қима фигурасының кескіні көріністің кескініне салынады). Әдетте, 

қабаттасқаы қима белгіленбейді, бірақ егер ол симметриялы емес фигураны ке- 

скіндесе, үзік сызықтардың штрихтарын жөне нүсқамаларды жүргізеді, алайда 

өріптерді түсірмейді (145-сурет). 

Оцашаланган цималар (146-сурет) көріністердің кескінінен сырт орналасады. 

Қималарды таңдап алу кезінде оңашаланган қималарга көп көңіл бөлінеді, себебі 

олар көріністі жаппайды.  

 

143-сурет. Қималарды кескіндеу 

кезіндегі шарттылықтар 
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Оңашаланған қима фигураларының контурын тұтас жуан негізгі сызықпен, 

ал қабаттасқан қиманың коытурын түтас жіңішке сызыңпен жүргіземіз. Қима 

фигурасын штрихтармен ерекшелеп көрсетеміз. 

Оңашаланған қималар бос орынға (146, а-сурет), штрихпунктирлі сызықтың 

созындысына (146, з-сурет) орналастырылуы мүмкін. 

Бір ғана көріністің бөліктерінің арасындағы үзікке орналасңан симметрия- 

лы пішіннің қималары белгіленбейді (145, ә-сурет). Егер симметриялы емес 

пішіннің қимасы үзікте орналасса, онда ол үзындығы шамамен 10 мм-ге тең 

болатын (қиюшы жазықтықтың орналасуын көрсетеді) үзік сызықтар штрихімен 

белгіленеді (145, б-сурет). 

Штрихтарға қарай бағытын көрсететін нүсқамалар қояды. Нүсқамаларды 

штрихтің ішкі үшыыан 2-3 мм қашықтыққа түсіреді (147-сурет). 

Егер қима сызбада бос орынға салынса да оны осылай белгілейміз (146, 

о-сурет). Нүсқамалардың сыртқы жағынан бір ғана бас әріп қояды. Тікелей 

қиманың үстіне сондай өріптерді сызықша арқылы жазамыз (А-А). Әріптік 

белгілеулердің қаріптерінің өлшемі сол сызбада қолданылатын өлшемдік 

сандардың цифрларының 
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өлшемінен шамамен 2 есе үлкен болуы ке- рек. 

Сызбаның өрбір қимасының өзіндік өріптік 

белгіленулері болады (148-еурет). 

Егер қима симметриялы фигура болса, онда 

оны қима сызығының созындысына 

орналастыруға болады, бүл жағдайда ол 

штрихпунктирлі сызықпен беріледі жөне нүсқама мен өріптер қойылмайды (146, 

ә-сурет). 

Сызбаларда өр түрлі материалдардан жасалған нөрселердің қималарын 

орын- дауға тура келеді. Олардың өрқайсысы үшін стандартта штрихтаудың 

белгілі бір түрі қарастырылған (149-сурет). 

Қимада металды графикалық белгілеу үшін шартты штрихтаудың қолда- 

нылуымен жиі кездесуге тура келеді. Штрихтау сызықтарын сызбаны шектей- 

тін сызықтарға 45° бүрыш жасай жүргіземіз. Металды белгілеу үшін штрихтау 

сызықтарының арақашықтығын 1 мм-ден 10 мм-ге дейін таңдап аламыз. 

9  __________________  

1. Қандай кескіндер қималар деп аталады? 

2. Қималарды қандай мақсатта пайдаланады? 

3. Қандай қималар ңабаттасқан, қандай қималар оңашаланған қима деп 

аталады? 

4. Қандай жағдайларда қималар белгіленбейді? 

5. Сызбада қима фигурасын қалай бөліп көрсетеді?  

1 Металдар мен 
қатты қорытпалар 

2 Металл емес натериалдар 

3 Агаш 

149 сурет. Материалдардын, 

графикалық белгіленуі 

Жаттыгуга арналган тапсырма 
Нөрселердіқ сызбаларына сөйкес көрнекі кескіндерін табыңдар 
(150-сурет). 
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Сызбада нөрсені тек көріністер мен қималардың көмегімен ғана бейнелеу әр 

уақытта мүмкін бола бермейді. Егер қандай да бір тетікте ішкі беттер бар болса, 

осы беттердің сипаттамасын тетіктің тіліктерінде көрсетеді. 

Тетікті бір немесе бірнеше қиюшы жазықтықпен ойша қиғанда алынатын 

кескін тілік деп аталады. 

Тілік пен қиманы шатастырмау керек. Тіліктің қимадан айырмашылығы 

мынада: тілікте қиюшы жазықтықтағыны ғана емес, сонымен бірге қиюшы 

жазықтықтың арғы жағында жатқандарды да көрсетеді. 

Тетік қиюшы жазықтықпен ойша қиылады да, тетіктің бақылаушы мен 

қиюшы жазықтық арасында орналасқан алдыңғы бөлігі алынып тасталған 

сияқты болады (151-сурет). Қалған бөлік проекция жазықтығына 

проекцияланады. Мүнда қиюшы жазықтықта орналасатын және тіліктің 

қүрамына енетін қима фигурасы 

штрихтаумен 

ерекшеленеді. Тетіктің 

қиюшы жазықтықта 

жататын түтас бөліктері 

штрихталады. 

. V 

151-сурет. Тілікті алу жөне орындау 

Тілікті орындау нөтижесінде көріністе штрих сызықтармен жүргізілген ішкі 

контурдың сызықтары көрініп түрады, сондықтан түтас негізгі сызықтармен 

кескінделуі тиіс. 

Ңиюшы жазықтықтың проекция жазықтығына қарағандағы орналасуына 

байланысты тіліктерді горизонталь, вертикаль жөне көлбеу тіліктер деп бөледі.  
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153-сурет. Профиль тілікті алу жөне орындау 

Бүл тіліктердің барлығы да тетікті ойша бір ғана қиюшы жазықтықпен қию 

барысында алынған жағдайда царапайым тіліктер деп аталады. 

Вертикаль тіліктердің өзі фронталь жөне профиль тіліктер болып екі түрге 

бөлінеді. Фронталь тілікті тетікті фронталь проекция жазықтығына параллель 

қиюшы жазықтықпен ойша қию арқылы аламыз (152-сурет). 

Профиль тілікті тетікті профиль проекция жазықтығына параллель болатын 

қиюшы жазықтықпен қию кезінде алуға болады (153-сурет). 

Горизонталь тілік тетікті горизонталь проекция жазықтығына параллель 

болатын қиюшы жазықтықпен қию кезінде пайда болады (154-сурет). 

Горизонталь проекция жазықтығымен тік бүрыштан өзге бүрыш жасай орна- 

ласатын қиюшы жазықтық жасайтын тілік көлбеу тілік деп аталады (155-сурет). 

Көлбеу тілік қарау бағытына сөйкес салынуы жөне орналастырылуы тиіс. 

Қажет болған жағдайда көлбеу тілікті сызба алаңының кез келген жеріне 

орналастыруға болады. 

Тіліктерді орындау барысында төмендегідей ережелерді пайдаланады: 

1. Тіліктер көлбеу кескіндерден басқа кескіндермен проекциялық 

байланыста орындалады.
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2. Тіліктер сөйкес көріністің орнына орындалады. Мысалы, фронталь тілік 

алдыңғы көріністің орнына орындалады жөне сол жерде орналасады, горизон-

таль тілік үстіңгі көріністің орнына, профиль тілік сол жақ көрініетің орнына 

орналасады. 

3. Қандай да бір тілікті салудан кейін басқа көріністер өзгермейді. 

Өдетте, сызбадағы тіліктер белгіленеді. Бірақ қиюшы жазықтық тетіктің 

симметрия жазықтығымен беттесетін болса, онда сызбада тілік белгіленбейді 

(152, 153, 154-суреттер). 

Егер қиюшы жазықтық тетіктің симметрия жазықтығымен беттеспесе, тілік 

белгіленеді. Қиюшы жазықтықтын, орналасуын үзік сызықтардың 

штрихтарымен көрсетеді. Үзік сызықтардың штрихтарына сыртқы шетінен 2-3 

мм қашықтықта көру бағытын көрсететін нүсқамаларды қояды. 

Нүсқамалардың сыртқы жағына бас өріптерді жазады. Тіліктің кескінінің 

жоғаргы жағыпа А~А, Б-Б түріндегі жазулар жазылады (156-сурет). 

Практикада жүқа қабырганы, қатаңдық қырын, спицаларды (сым шабақ) 

жөне т.с.с. элементтерді қамтитын тетіктерді жиі кездестіруге болады. 

  

А-А 

 
156 сурет. Сызбада тіліктерді белгілеу 
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Оларды тіліктерде кескіндеу кезінде төмендегідей 158-сурет. Жүқа 

ережелерді сақтау керек: қабырғаға көлденең 

1. Егер қиюшы жазықтық жүқа қабырға немесе орындалған А А тілігі 

қатаңдық қыры бойымен өтетін болса, онда тілікте 

оларды қиылмағандай етіп көрсетеді, яғни оларға штрихтар түсірмейді 

(157-сурет). 

2. Егер қиюшы жазықтық жүқа қабырғаға, қатаңдық қырына немесе сым 

шабаққа көлденең өтсе, онда олар қиылған болып көрсетіледі, яғни штрихтар 

түсіріледі (158-сурет). 

?  __________________  

1. Нөрсенің ішкі пішінін айқындау үшін қандай кескіндер 

пайдаланылады? 

2. Қандай тіліктер қарапайым тіліктерге жатады? 

3. Қандай жағдайларда тіліктер белгіленбейді? 

4. Тіліктің қимадан айырмашылығы неде?

 

Жаттыгуга арналган тапсырма 
Тіліктерді қамтитын сызбалар бойынша оларға сөйкес 
келетін көрнекі кескіндерді табывдар (159-сурет). 

 

 

159-сурет 
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31. Күрделі тіліктер 

Екі жөне одан да көп қиюшы жазықтықтардың көмегімен алынатын тілік- 

тер кцрделі тіліктер деп аталады. Кейде тетік элементтерінің санын, олардың 

пішіндерін және орналасуларын қарапайым тілікте бір қиюшы жазықтықпен 

кескіндеу мүмкін болмайды, бүл бірнеше қиюшы жазықтықтарды қолданудың 

қажеттігін тудырады. Осындай жағдайларда күрделі тіліктер пайдаланылады. 

Күрделі тіліктер сатылы жөне сыныц тіліктер болып екіге бөлінеді. Олар 

қарапайым тіліктер сияқты горизонталь, фронталь жене профиль тіліктер де 

бола алады. Күрделі тіліктер аралас тіліктер, яғни сатылы тілік пен сынық 

тіліктен қүралуы да мүмкін. 

Бірнеше параллель қиюшы жазықтықтармен орындалған тіліктер сатылы 

тіліктер деп аталады (160-сурет). Тілік үш қиюшы фронталь жазықтықтармен 

жүзеге асырылған. Қиюшы жазықтықтардың орналасуы қарау бағытын 

көрсететін нүсқамалары бар қима сызықтарының штрихтарымен көрсетіледі 

және бір әріппен белгіленеді. Бүл штрихтар қима сызықтарының бастапқы және 

соңғы штрихтары ретінде қарастырылады. Қима сызықтарының иілуі де үзік 

сызықтар штрихтарымен орындалады. Қима сызықтарында иілулердің болуы 

күрделі тіліктің графикалық безендірілуінде көрініс таппайды. Барлық қиюшы 

жазықтықтар бір фронталь жазықтықта біріктірілген жөне күрделі тілік 

қарапайым тілік сияқты орындалады. 

Тіліктің үстіне пайдалану нөтижесінде тілік алынатын жазықтықтардың 

белгіленуін көрсететін жазу жазылады. 

Нөрсені параллель емес, қиылысатын жазықтықтармен қиюдан алынатын 

тіліктер сынық тіліктер деп аталады (161-сурет). Қиюшы жазықтықтарды шарт- 

ты түрде өзара қиылысу сызығынан негізгі проекция жазықтықтарының қандай 

да біреуіне параллель жазықтықпен беттескенше айналдырады. Сондықтан 

сынық тіліктер фронталь, горизонталь және профиль тіліктер бола алады. 

161-суреттегі тілік екі қиылысатын қиюшы жазықтықтар арқылы алынган, 

олардың бірі горизонталь жазықтық болып табылады. Жоғары орналасқан 

қиюшы жазықтық ойша қиюшы жазықтықтардың қиылысу сызықтарынан 

айналдыра горизонталь қиюшы жазықтықпен беттескенше бүрылады.
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161-сурет. Сынық тілік 

Қиюшы жазықтықпен бірге онда орналасқан тетіктің қима фигурасы да 

бүрылады. Үстіңгі көріністе көрсетілген бүруды орындаудан кейінгі қиылған 

тетіктің кескіні берілген. Бүл салуларды сызбада көрсетпейді. 

9 

•  ..  ..  

1. Күрделі тіліктің қарапайым тіліктен айырмашылығы неде? 

2. Қандай тілік сатылы тілік деп аталады? Ол қандай жағдайларда 

пайдаланылады? 

3. Сынық тілікті салу кезінде көлбеу қиюшы жазықтықты не үшін 

бүрады? 

Жаттыгуга арналган тапсырма 

Үстіңгі көріністі белгілей отырып, сатылы тілікті бас көріністің орнына 

орындаңдар. Сол жақ көріністі тетіктің көрінбейтін контурының 

жетіспейтін сызықтарымен толықтырып сызыңдар (масштаб 1:1) 

(162-сурет). Пропорцияны сақтай отырып, өлшемдерді түсіріңдер. 

Нөрсенің сынық тілігін бас көріністің орнына орындаңдар (163-сурет). 

Өлшемдерді түсіріңдер. 

14
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32. Көрініс пен тілікті біріктіру 

Көріністіц бөлігі мен тіліктің бөлігін 

біріктіру Көптеген тетіктердің пішіні тек 

көріністерді, фронталь, горизонталь жөне 

профиль тіліктерді салумен ғана айқындал- 

майды. Сызбада бір мезгілде екі кескінді 

(мысалы, алдың- ғы көрініс пен фронталь 

тілікті) орындау тиімді емес. 

Сондықтан кескінді тұтас жіңішке ирек 

сызықпен бөле отырып, көріністің бөлігі мен 

тіліктің бөлігін біріктіруге болады (164-сурет). 

Келтірілген сызбада алдыңғы көріністің 

сыртқы пішін- ді түсінуге мүмкіндік жасайтын 

бөлігі сақталған, ал фронталь тілік тетіктің ішкі 

пішінін айқындау үшін пайдаланы- лады. Тек қана көріністі немеее тек қана 

тілікті пайдалану нөрсенің пішінін толығымен бейнелеуге мүмкіндік бермеген 

болар еді. Көрініс пен тілік симметриялы емес кескіндер болғанда көріністін, 

бөлігі мен тіліктің бөлігін түтас ирек сызықпен бөлеміз. 

Сондай-ақ сызбада көріністің бөлігі мен тіліктің бөлігін, оларды түтас ирек 

сызықпен боле отырып, тетіктің симметрия осі мен нөрсенің контур сызыгының 

проекциясы беттескен жағдайда пайдаланылады. Мүнда көріністің бөлігінде 

көрінбейтін контурдың сызықтарын көрсетеміз. 

Егер симметрия осімен беттесетін контур сызығы тесікте орналасса, сызбада 

тіліктің үлкен бөлігін көрсетеді (165, а-сурет). 

Егер контур сызығы тетіктің сыртқы бетінде орналасса, онда көріністің 

үлкен бөлігін көрсетеді (165, ә-сурет). 

Көріністің жартысы мен тіліктің жартысын біріктіру 

Егер көрініс пен тілік симметриялы кескіндер болып табылса, онда сызбада 

көріністін, жартысы мен тіліктің жартысын біріктіреді. Бүл жағдайда көрініс пен 

тілікті бөліп түратын сызық симметрия осі болады, ол штрихпунктир сызықпен 

жүргізіледі (166-сурет) . 

Көріністің жартысы мен тіліктің жартысының бірігуін қамтитын 

симметриялы тетіктердің кескінін салу барысында төмендегідей ережелерді 

орындау қажет: 

1) сызбада тілік симметрия осінің оң жағына (166-сурет) немесе симметрия 

осінің астына (167-сурет) орналасады; 

2) көріністің жартысында нөрсенің ішкі пішіні штрих сызықпен кескіндел- 

мейді (166-167-суреттер);

 

 

 

 

 

 

164 сурет. 
Көріністін 
бөлігі мен 

тіліктің бөлігін 
біріктіру 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166-сурет. Көріністің 

жартысы мен тіліктің 

жартысын біріктіру 
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167-сурет. Көріністің жартысы мен 

тіліктің жартысын кескіндеу 

 

168 сурет. 

Бөлінген тетік 

3) тетіктің элементтеріне қатысты жөне 
сызбада көріністің жартысымен немесе те- 
тіктің жартысымен көрсетілген өлшем сы- 
зықтарын осьтен біршама алысырақ жүргі- 
зеді жөне бір жағынан нүсқамамен шектейді. 
Өлшемді толық көрсетеді (мысалы, 010 немесе 
018) (167-сурет). 

Жергілікті тілік Көріністің бөлігі мен 
тіліктің бөлігін біріктірудің ерекше жағдайы жергілікті тілік 
болып табылады. Жергілікті тілік нөрсенің жекелен- ген, 
шектелген жеріндегі ішкі пішінін айқындау үшін 
пайдаланылады. Жергілікті тілікті алу үшін нөрсенің піші- нінің 
шамасы жағынан кішірек бөлігі ойша алынып таста- лады 
(168-сурет). Мүнда қиюшы жазықтық бейнеленетін элементтің 
осі бойымен өтеді (169-сурет). 

Сызбаларда жергілікті тіліктің шекарасы түтас жіңішке 
ирек сызықпен көрсетіледі, ол қандай да бір басқа сызық- 
тармен беттеспеуі керек (170-сурет). Сызбада жергілікті тілік 
белгіленбейді. 

 

169 сурет. 

Жергілікті тілік 



 

 

9 

» 

1. Қандай жағдайларда сызбада көрініс пен тіліктің бөліктерін 

біріктіреді? 

2. Қандай жағдайда көріністің жартысы мен тіліктің жартысын біріктіруді 

орын- дайды? 

3. Жергілікті тілікті қандай еызықтармен шектейді? Ол не үшін керек? 

4. Қандай жағдайларда көріністің жартысы мен тіліктің жартысын 

біріктіруге болмайды? 

Жаттыгуга арналган тапсырма 

 

33. Тіліктерді аксонометриялық проекцияларда салу 

Аксонометриялық проекцияларда ішкі пішінді айқындау үшін де тіліктерді 

пайдаланады. Тілікті қамтитын аксонометриялық проекцияны алу 172-суретте 

көрсетілген. 

Қиюшы жазықтықтарды олар проекция жазықтықтарымен параллель бетте- 

сетіндей не тесіктердің, саңылаулардың, ойықтардың осьтері арқылы өтетіндей 

етіп, таңдап аламыз. 
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Қима сызықтарын штрихтау х пен у, х пен z, у пен z осьтерінде салынған шар- 

шылардың проекцияларының диагональдарына параллель түсіріледі 

(173-сурет). 

Сонымен, изометриялық проекцияда фронталь және профиль проекция 

жазықтықтарына параллель орналасқан қима фигураларын горизонталь түзуге 

60° бүрыш жасай штрихтайды, ал горизонталь проекция жазықтығына 

параллель орналасқан қима фигураларын горизонталь түзулермен штрихтайды. 

9  __________________  

1. Тіліктердің аксонометриялық проекцияларда пайдаланылуын 

түсіндіріп беріңдер. 

2. Аксонометриялық проекцияларда тіліктердің штрихталуы қалай 

түсіріледі? 

 

 
173 сурет. Изометриялық жөне фронталь диметриялық проекциялардағы 

штрихтау 

Жагптыгуга арналган тапсырма 

Сызба бойынша көрініс пен тілікті біріктіруді орындаңдар. Ойығы бар 

изометриялық 

 
174-сурет. 
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V. МАШИНА ЖАСАУ СЫЗБАЛАРЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 

34. Бүйымдар туралы жалпы түсінік 

Бұйымдардың көпшілігі өр түрлі өндірістік 

көсіпорындарда дайындалады, сондықтан да 

оларды өндірістік бцйымдар деп атайды. 

Адам қолымен немесе өндірістік төсілмен 

жасауға бо- латын нөрселер, нәрселер жиынтығы, 

машина, аспап жөне т.б. бцйым деп аталады. 

КҚБЖ-сі стандартында бүйымның мынадай 

түрлері тағайындалған: тетіктер, қүрастырмалы 

бөліктер, комплекстер, комплектілер. 

Біртекті материалдан қүрастыру 

операцияларын орында- май дайындалған бүйым 

тетік деп аталады (175-сурет). 

Қүрастырмалы бөліктерді дайындаушы 

кәсіпорында біріктірілетін бүйым қцрастырмалы 

бірліктер деп аталады (176-сурет). 

Дайындаушы көсіпорында қүрастырылмаған, 

бірақ өзара байланысты эксплуатациялық қызметтерді атқаруға арналған екі 

жөне одан да көп арнайы бүйымдар комплекс деп аталады (177-сурет). 

Дайындаушы көсіпорында қүрастыру операциялары арқылы біріктірілмеген 

жөне көмекші сипаттағы жалпы қызметтер атқаратын бүйымдардың жиынтығы 

түріндегі екі бүйымдар комплект деп аталады (178-сурет).

 

175 сурет. 
Тетік 

 

176 сурет. 
Қүрастырмалы 

бірліктер 

эксплуатациялық 
жөне одан да көп 



 

 

35. Тетіктерді біріктіру туралы жалпы мәліметтер 

Құрастырмалы бөліктердің тетіктері бір-бірімен әр түрлі біріктіріледі. 

Бұйым тетіктерін біріктіру түрі ажырайтын біріктіру немесе ажырамайтын 

біріктіру болып бөлінеді. 

Тетіктерді, олардың күрамына енетін және біріктірілетін элементтерді 

бүлдіріп алмай, бірнеше рет бөлшектеу мен қайта жинау мүмкін болатын бірік- 

тіру ажырайтын біріктіру деп аталады. Бүрандалы біріктіру (болттық, винттік, 

бүрамасүқпалы) шлицтік, кілтектік (шпонды), штифтік біріктірулер ажырайтын 

біріктіруге жатады (179-сурет). 

 

 

Бөлшектеуге мүмкін болмайтын жөне біріктірілген тетіктерді немесе оларды 

біріктіріп түрған элемеыттерді бүлдіріп алу нәтижесінде ғана ажырату мүмкін 

болатын біріктіру ажырамайтын біріктіру деп аталады. Оған жататындар: 

тойтарып, дәнекерлеп, пісіріп, желімдеп жөне тігіп біріктірулері (180-сурет). 

 

 

 
1 79 сурет. Ажырайтын біріктірулер 
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36. Бүранданы кескіндеу және белгілеу 

Тетіктерді бұранданың көмегімен біріктіру ажырамайтын біріктірулерге 

жатады. 

Тетіктің өзегіндегі немесе тесігіндегі винттік кертік бцранда деп аталады. 

Бұранданың екі түрі бар, олар бекіту бцрандасы жөне жцріс бцрандасы. 

Бекіту бұрандасы тетіктерді біріктіру қызметін атқарады, ал жүріс бұрандасы 

қозғалыс берілісі ңызметін атқарады. 

Метрлік бұранда бекіту бұрандасына жатады, оның төбесіндегі бүрышы 60° 

болатын үшбүрышты профилі бар (182-сурет). 

Бүранданың осьтік қимасының контуры бүранданың профилі деп аталады. 

Профилінің пішініне қарай бүрандалар үшбүрышты, тік бүрышты, трапециялы, 

тіреуіш, дөңгелек бүрандалар болып бөлінеді (181-сурет). 

 

Сыбайлас екі өркеш арасындағы, бүранданың осі бойымен өлшенетін арақа- 

шықтық бцранда қадамы. (Р) деп аталады. 

Бүранданың сыртқы диаметрі (сі) - бүранда профилінің өзектегі шығыңқы 

үштары бойынша немесе тесіктегі ойыстар бойынша өлшенетін диаметр. 

Бүранданың ішкі диаметрі (dx) - бүранда профилінің өзектегі ойыстар бойын-

ша немесе тесіктегі шығыңқы үштары бойынша өлшенетін диаметр. 

Сызбаларды орындау кезінде бүранданың ішкі диаметрін шартты түрде 0,85сі 

деп қабылдайды. 

Сызбада өзектегі бүранданы кескіндегенде бүранданың сыртқы диаметрін 

түтас негізгі сызықпен, ал ішкі диаметрін түтас жіңішке сызықпен көрсетеміз 

(183-сурет). 

Сол жақ көріністе фасканы (жүзін) кескіндемейді, бүл бүранданың ішкі диа- 

метрін шеңбер диаметрінің төрттен бір бөлігінде үзілген түтас жіңішке 

сызықпен түсіру үшін жасалады. Осы шеңберді түсіру кезінде доғаның бір үшын 

центрлік сызыққа шамамен 2 мм-ге жеткізбейді, ал оның екінші үшы екінші 

центрлік сызықты осы шамада қиып өтеді. Тілінген бөліктің үшы түтас негізгі 

сызықпен көрсетіледі (183-сурет). 

 

 
181 сурет. Бүранданың профильдері 

 
182 сурет. Метрлік бүранданың параметрлері 
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184 сурет. Тесіктегі 

бұранданың алдыңгы 

көріністе кескінделуі 

Тесіктегі бүранданың алдыңғы көріністе кескінделуінде бүранданың ішкі 

жөне сыртқы диаметрлерін штрих сызыңтармен көрсетеміз (184-сурет). 

Алдыңғы көріністе де фасканы көрсетпейді, ал бүранданың сыртқы диаме- 

трін шеңбердің төрттен бір бөлігінде үзілген түтас жіңішке сызықпен жүргіземіз. 

Мүнда доғаның бір үшын жеткізбейді, ал оның екінші үшы центрлік сызықты 

бірдей шамада қиып өтеді. Бүранданың ішкі диаметрін түтас негізгі сызыңпен 

жүргізеді. Бүраыданың шекарасын штрих сызықпен көрсетеді (184-сурет). 

Тесіктегі бүранданы көбіне тілікте көрсетеді (185-сурет), оны сыртқы диа-

метр бойынша түтас жіңішке сызықпен және ішкі диаметр бойынша түтас жуан 

сызықпен кескіндейді. Тілікте штрихтауды өрқашан түтас жіңішке сызықты қия 

отырып, түтас жуан сызыққа дейін 

жеткізеді. 

Көрінетін бүранданың шекарасын 

оның сыртқы диаметрінің сызығына 

дейін түтас жуан негізгі сызықпен 

жүргізеді. 

Сызбада метрлік бүранда М өрпімен 

белгіленеді, оның қасына бүранданың 

сыртқы диаметрінің шамасы жазылады 

да, одан кейін бүранданың үсақ қадамы көрсе- тілуі мүмкін (мысалы, М20х1,5) 

(186-сурет). 

Егер сыртқы диаметрдің шамасынан кейін бүранда қадамының шамасы 

көрсетілмесе, онда бүл бүранда қадамының ірі (өдетте, 5 мм-ден артық) 

екендігін білдіреді. 

Бүрандаларды оң және сол жаң бүрандалар деп бөледі. Сол жақ бүранда 

жағда- йында оның белгіленуінен кейін LH жазуын қосып жазамыз (мысалы, 

M24x2LH). 

?  __________________  

1. Бүйым дегеніміз не? 

2. Қандай біріктіру ажырайтын біріктіруге, қандай біріктіру ажырамайтын 

бірік- тіруге жатады? 

3. Бүранда дегеніміз не? 

4. Бүранданың негізгі параметрлерін атап беріңдер. 

5. Метрлік бүранда сызбада қалай белгіленеді?

185-сурет. Тесіктегі бүранданың 

тілікте кескінделуі 

 

Бурамасуқпа МЕСТ22032-76 

186 сурет. Метрлік бүранданың белгіленуі 



188-сурет. Болттық біріктірудің сызбасы 

87 

 

 

37. Тетіктерді біріктірудің 

сызбалары 

Біз жоғарыда тетіктерді біріктірудің 

ажырайтын жөне ажырамайтын біріктірулер 

болып бөлінетіндігін айтқан болатынбыз. 

Ажырайтын біріктірулердің жиі кездесетіні 

бекітуші-бүрандалы тетіктердің көмегімен 

біріктірулер болып табылады. Олардың 

қүрамына болт- тар, сомындар, винттер 

жөне бүрамасүқпалар кіреді. 

Бекітуші-бүрандалы тетіктер 

стандартталған, олар- дың өлшемдері 

сәйкесінше Мемлекеттік стандарттарда 

анықталған. 

Ажырайтын біріктірулерді сызбада 

тілікте көрсе- теді. Бекітуші тетіктердің 

өлшемдері сызбаға түсі- рілмейді. 

Бцрандалы ажырайтын біріктірулер 

Болттыц біріктіру - тетіктерді болттың, сомын- ның жөне шайбаның 

көмегімен біріктіру (187-сурет). 

Болттық біріктірудің сызбасын ықшам түрде сызу қабылданған. 

Сызбаларда болттық біріктіруді салыстырмалы өлшемдері бойынша сызады. 

Болттық біріктірудің элементтерінің салыстырмалы өлшемдері сыртқы диа- 

метрмен (d) анықталады (188-сурет).

 

Самын Шайба 

187-сурет. Болттық 

біріктіру 
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Болттық біріктірудің сызбасын орындаудың реті (188-сурет): 

- алдымен біріктірілетін тетіктерді кескіндейді; 

- болтты кескіндейді; 

- шайбаны кескіндейді; 

- сомынды кескіндейді. 

Винттік біріктіру деп тетіктерді біріктірілетін тетіктердің біріне бүралатын 

винттің немесе винттің, шайбаның жөне сомынның көмегімен біріктіруді 

айтамыз (189-сурет). 

Винттік біріктірудің сызбасын орындаудың реті (190-сурет): 

- біріктірілетін тетіктерді кескіндейді (олардың бірінің винттің бүрандалық 

үшына бүралатын бүрандалы тесігі бар); 

- тілікті бүрандалы тесік винт өзегінің бүрандалық үшымен жартылай 

жабыл- ған түрде көрсетеді; 

- винтті кескіндейді; 

- винттің бастиегінде бүрауышты салуға арналған кертік (шлиц) бар. Бүл 

кертікті үстіңгі көріністе шартты түрде түтас жуанырақ бір сызықпен 

кескіндейді және оны горизонталь сызыққа 45° бүрыш жасап жүргізеді. 

Бцрамасццпалы біріктіру - тетіктерді бүрамасүқпаның көмегімен біріктіру, 

мүнда оның бір үшы біріктірілетін тетіктердің біріне бүралады, ал екінші үшына 

біріктірілетін тетік, шайба кигізеді де, олар сомынмен бекітіледі (191-сурет). 

 

 
190-сурет. Винттік біріктірудің сызбасы 
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Бүрамасұқпалы біріктірудің сызбасын орындаудың реті (192-сурет): 

- бұрандалық тесігі бар тетікті кескіндейді; 

- бұрамасұқпаны кескіндейді; 

- біріктірілетін екінші тетіктің кескінін сызады;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фаск
а бурандасы 

Бурамасукпа 

Сомин 

191 сурет. Бүрамасүқпалы біріктіру 
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- шайбаны кескіндейді; 

- сомынды кескіндейді. 

Болттық, винттік жөне бүрамасүқпалы біріктірулердің сызбаларын орындау 

кезінде төмендегідей ықшамдаулар пайдаланылады: 

- болттардың, винттер мен сомындардың алтыжақты және шаршылы басти- 

ектерінде, сондай-ақ болттың өзегінде фаскаларды кескіндемейді; 

- болттың, винттің, бүрамасүқпаның өзегі жөне біріктірілетін тетіктердің 

тесігі арасындағы саңылауды көрсетпеуге рүқсат етіледі; 

- болттық, винттік, бүрамасүқпалы біріктірулердің сызбасын салу кезінде 

сомын мен шайбаның кескіндерінде көрінбейтін контурды жүргізбейді; 

- сызбаларда болттар, сомындар, винттер, бүрамасүқпалар мен шайбалар- 

ды, егер қиюшы жазықтық олардың осі бойымен бағытталса, қиылмаған етіп 

көрсетеді; 

- сомын мен болттың бастиегін сызу кезінде алтыбүрыштың қабырғасын 

бүранданың сыртқы диаметрі бойынша алады. Бас көріністе сомынның ортаңғы 

жағы мен болттың бастиегін шектейтін вертикаль сызықтар болттың өзегін шек- 

тейтін сызықтармен беттеседі. 

Стандартталган тетіктердің белгіленуі: 

- М12 х 1,5 х 60 болты - метрлік бүрандалы болт, оның сыртқы диаметрі 12 

мм, бүранда қадамы 1,5 мм; болттың өзегінің үзындығы 60 мм; 

- М12 х 1,5 сомыны - метрлік бүрандалы сомын, оның ішкі диаметрі 12 мм, 

бүранда қадамы 1,5 мм; 

- 12-шайба - бүрандасының сыртқы диаметрі 12 мм болтқа арналған шайба; 

- Ml2 х 40 винті - метрлік бүрандалы винт, оның бүрандасының сыртқы 

диаметрі 12 мм, винт өзегінің үзындығы 40 мм; 

- Ml 2 х 60 бүрамасүқпа - метрлік бүрандалы бүрамасүқпа, оның диаметрі 12 

м, бүралатын үшына дейінгі үзындығы L=60 мм дегенді білдіреді. 

Бцрандалы емес ажырайтын біріктпірулер 

Кілтектік біріктіру - тетіктерді кілтектің көмегімен біріктіру, мүнда кілтек 

біліктің жырақшасына қойылады және біріктірілетін тетіктің кілтектік 

жырақшасына кірігеді (193-сурет). 

Біріктірудің бүл түрі айналу тетіктері арасында жиі кездеседі. Біріктірудің 
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осы түрінің көмегімен тісті дөңгелекпен, шкивпен, тегершікпен, төлкемен 

білікті оған отырғызылған тетікпен біріктіреді. 

Кілтектік жырақшаларды біріктіру жүзеге асырылатын кілтек пішініне сәй- 

кес келетіндей етіп ояды. Кілтектердің пішіні мен өлшемдері стандартталған. 

Кілтектердің, кілтектік жырақшалардың жөне біріктірілетін тетіктің өлшем- 

дерін біліктің диаметріне байланысты таңдап алады (7-кестені қараңдар). 

 

Кілтектік біріктірудің сызбасы фронталь тілік пен А-А қимасынан түрады 

(194-сурет). 

Кілтектік біріктірудің сызбасын орындаудың реті: 

- кілтектік жырақшаның пішінін анықтай отырып, білікті кескіндейді; 

- кілтектік жырақшаға орналастырылған кілтектің екі кескінін салады; 

 

Призмалы кілтектер 

7-кесте 

Біліктің 

диаметрі (D) 

Кілтек 

қимасының 

өлшемдері b х һ 

Жырақшаның тереңдігі 

Білік (t) Төлке (ij) 

17-22 6x6 3,5 2,8 
22-30 8x7 4,0 3,3 
30-38 10 х 8 5,0 3,3 
38-44 12 х 8 5,0 3,3 
44-50 14 х 9 5,5 3,8 
50-58 16 х 10 6,0 4,3 
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- төлкені кескіндеиді жөне кілтектщ жоғарғы жазықтығы мен төлкедеи 

жырақшаның тереңдігі арасындағы саңылауды көрсетеді; 

- А—А қимасының белгілерін түсіреді. 

Кілтектік біріктірудің фронталь тілігінде 

кілтек пен білік қиылмаған болып көрсетілген, 

өйткені қиюшы жазықтық олардың осінің 

бойымен өтеді. 

Кілтектік біріктіруде түйіндесетін беттер 

болады. Түйіндесетін беттерге басқа тетік- тердің 

беттерімен өзара өрекеттесетін беттер жатады. 

Штифтік біріктіру - біріктірілетін те- 

тіктерге штифтіні тығыз отырғызу көмегімен 

жүзеге асырылатын біріктіру (195-сурет). 

Штифтер цилиндр жөне конус пішінді болады. 

Штифтік біріктіру тетіктердің өзара орналасуын дөлме-дөл анықтауға арналған, 

сондай-ақ аса көп емес салмақтың өсері кезінде біріктіруші тетіктер ретінде 

пайдал аныл ад ы. 

Штифтік біріктірудің сызбасын орындаудың реті (196-Сурет): 

- біріктірілетін тетіктер кескінделетін фронталь тілік салынады; 

- штифтінің кескіні көрсетіледі. 

Тілікте білік пен штифт қиылмағандай болып көрсетіледі, өйткені қиюшы 

жазықтық олардың осьтері бойымен өтеді. 

Ажырамайтын біріктірулер 

Ажырамайтын біріктірулердің түрлері: тойтарып, пісіріп, дәнекерлеп, 

желім- деп, тігіп біріктірулер. 

Тойтарып біріктіру - екі тетікті тойтарманың көмегімен біріктіру. 

Тойтарманың бір үшында бастиек болады да, екінші үшы тойтарылады. Ол 

соққының және серіппенің әрекетінен жүмыс істейтін қүрылғыларда, сондай-ақ 

пісіруге келмейтін металдан жасалған тетіктерді біріктіру үшін қолданылады 

(197-сурет). 

196-сурет. Цилиндрлік және конустық штифтілермен орындалған штифтік 

біріктірулердің сызбалары
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Л 

Пісіріп 

біріктпіру - 

тетіктердің материалын балқу жағдайына дейін қыздыру жолымен жүзеге 

асырылатын біріктіру. Пісіру нөтижесінде біріктірілетін жиектердің балқу 

кристаллизациясы немесе біріктірілетін тетіктер жасалған металдарының 

молекулалары бөлшектерінің диффузиясы жүреді. 

Пісіру жігі сызбада түтас негізгі жөне штрих сызықтармен көрсетіледі 

(198-су- рет). Шығыңқы сызық біржақты нүсқамамен аяқталады. 

Дәнекерлеп біріктіруде металл тетіктерді дәнекер деп аталатын қосымша 

металл немесе қорытпаның көмегімен біріктіруді айтады, мүнда біріктіретін 

жерді қорытпаның балқу температурасына дейін қыздырады. 

Дөнекерлеп біріктіруде элементтерді біріктірудің орны көріністер мен тілік- 

терде 2s жуандықтағы түтас сызықпен кескінделеді. Сызбаларда дөнекерлеп 

біріктіруді белгілеу үшін жартышеңбер түріндегі таңба тағайындалған 

(199-сурет). 

Желімдеп біріктіру - тетіктерді, өртекті материалдарды желімдеуге мүм- 

кіндік жасайтын әр түрлі желімдердің көмегімен біріктіру. 

Желімдеп біріктіру шығыңқы сызыққа түсірілетін шартты таңбамен белгіле- 

неді (200-сурет).

Пару хм 

 

Пару хм 

 

197 сурет. Тойтарып 
біріктіру сызбасы 

 

198 сурет. Пісіру жігі сызбасы 

199-сурет. Дөнекерлеп біріктірудің 

сызбасы 

200 сурет. Желімдеп біріктірудің 

сызбасы 
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Тігіп біріктпіру - жүмсақ материалдарды бір-бірімен 

жіптің көмегімен біріктіру. 

Тігіп біріктірулердің сызбаларында жікті түтас жі- ңішке 

сызықпен кескіндейді және N таңбасымен белгі- лейді, ол 

шығыңқы сызыққа түтас жуан негізгі сызықпен түсіріледі. 

Шығыңқы сызықты жікті кескіндейтін түтас жіңішке 

сызықтан бастап нүсқама қоймай жүргізеді (201-сурет). 

1. Бүрандалы біріктірулер қандай жағдайларда қолданылады? 

2. Ажырайтын біріктірудің сызбаларын орындау кезінде қандай шартты 

белгілер пайдаланылады? 

3. Кілтекті жөне штифтік біріктірулерді қай кезде қолданады? 

4. Ажырамайтын біріктірулердің қандай түрлерін білесіңдер? 

5. Пісіріп біріктіру мен дөнекерлеп біріктірудің айырмашылығы неде? 

Жаттыгуга арналган тапсырма 

Көрнекі кескіні бойынша бүрандалы біріктірулердің бірінің сызбасын 

орындаңдар 

 

202-сурет 

38. Бүйымдардың қүрастырмалы сызбасы 

Бірнеше тетіктерден түратын бүйымдар үшін қүрастырмалы сызбалар орын- 

далады. 

Қүрастырмалы бөліктердің кескінін қамтитын, өзара біріктірілген қүрама 

бөліктердің орналасуы мен байланысы туралы түсінік қалыптастыратын жөне 

қүрастыруды, қүрастырмалы бөлікті бақылауды жүзеге асыру мүмкіндігін 

қамта- масыз ететін қүжат ццрастырмалы сызба деп аталады. 

Қүрастырмалы сызба бойынша жекеленген тетіктерден, механизмдердің 

бөліктерінен қарапайым жүйелер мен аса күрделі машиналар, техникалық 

қүрылғылар қүрастыруға болады.

 

J- 

201 сурет. Тігіп 

біріктірудің сызбасы 
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Құрастырмалы сызбада бұйым құрастырылған түрде кескінделеді. 

Бүйымның қүрастырмалы сызбасы көрініс- терді, тіліктерді жөне қималарды 

қамтиды. Олардың көме- гімен қүрастырмалы бөліктің қүрылысын және оған 

енетін тетіктердің өзара байланысын айқындауға болады. 

«Параллель бүрандалы қысқыш» бүйымының қүрас- тырмалы сызбасын 

қарастырайық (203-сурет). 

Тетіктерді верстакта қысып қою үшіы, станоктарда тетіктерді желімдеу 

кезінде қолданылатын қүралды бцран- далы қысқыш деп атайды (204-сурет). 

Сызбадаы бүрандалы қысқыштың төрт тетіктен түра- тындығын байқауға 

болады: тіреуіш ерін (1), жылжымалы ерін (2), тіреуіш винті (3), реттеуші винт 

(4) (203-сурет). 

Қүрастырмалы сызбада бүйым жергілікті тілікті қам- титын алдыңғы 

көрініспен жөне сол жақ көрініспен бе-

 

204-сурет. 

Параллель 

бүрандалы қысқыш 



96 

 

 

 

рілген. Қүрастырмалы сызбада, негізінен алғанда, габариттік, біріктіру жөне 

тағайындау өлшемдері қолданылады. Әрбір қүрастырмалы сызбаны 

сипаттайтын қүжат болуы тиіс. 

39. Сипаттамалық құжат 

Сипаттамалық қүжат - кесте түрінде орындалатын негізгі қүжат, онда 

қүрастырмалы бірліктің барлық қүрамды бөліктерінің атаулары, түрған орын- 

дарының нөмірлері келтіріледі жөне олардың саны көрсетіледі (205-сурет). 

Сипаттамалық қүжатты А4 пішімдегі жеке параққа орындайды, егер оны 

орналастыруға орын жеткілікті болса, тікелей қүрастырмалы сызбаның төменгі 

жағына келтіреді (203-сурет). 

Бүрандалы қысқыштың тетіктерінің нөмірлері шығыңқы сызықтарда не- 

гізінен, алдыңғы көріністе немесе фронталь тілікте көрсетілген. Қүрастырмалы 

сызбада орындардың нөмірлерін тез тауып алу үшін, оларды көлденеңінен жолға 

немесе тігінен бағанға сатылап топтап жазады (206-сурет). 

 

Жанасатын екі тетікті қимада немесе тілікте кескіндеу кезінде қарама-қар- 

сы бағытта штрихтауды қолданады: ол бір тетік үшін оңға, 

екінші тетік үшін 

солға 45° көлбей жүргізіледі жөне штрихтардың ара- 

қашықтығы өзгеріп орындалуы мүмкін. Сызбадағы ені 2 

мм-ге тең және одан да енсіз қималардың аудандарын қара 

бояуды бастыра жүргізіп көрсетеді. 

Қүрастырмалы сызбаларда стандартты тетіктерді 

(болттарды, винттерді, сомындарды жөне т. б.), егер тілік 

немесе қима олардың осі бойымен орындалса, қиылмаған 

етіп көрсетеміз. 

Қүрастырмалы сызбаларда төмендегілерді көрсет- пеуге болады: 

- фаскаларды, шығыңқы түстарды, иілулерді, терең- 206-сурет. 

Шығыңқы діктерді жөне т. б. үсақ элементтерді; сызықтардың орналасуы - 

өзек пен тесік арасындағы саңылауларды;
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- қақпақтар мен арақабырғаларды (егер олар бұйымның басқа құрамды 

бөліктерінің кескіндерін жауып түрса). 

Қүрастырмалы бөлік бірдей бірнеше біріктірулерді қамтыса, бүйымның 

қүрастырмалы сызбасында олардың тек біреуі ғана толық кескінделеді, ал 

қалғандары үшін штрихпунктир центрлік сызықтар жүргізу арқылы олардың 

орналасу центрлерін көрсетеді. 

40. Күрделі емес қүрастырмалы сызбаларды оқу 

Қүрастырмалы сызбаны оқу дегеніміз бүйымның пішіні мен қүрылымын 

елестету, оның міндетін, жүмыс принципін, қүрастырылу ретін түсіну, сондай-ақ 

тетіктің берілген қүрастырмалы бірліктегі пішінін айқындау деген сөз. 

Қүрастырмалы сызбаны оқуды мынадай ретпен жүзеге асырады: 

1. Қүрастырмалы бөліктің атауын және оның кескінінің масштабын 

айқындап, негізгі жазудың мазмүнын оқып үйрену. 

2. Қүрастырмалы сызбада көріністерді, тіліктерді жөне қималарды 

қарастыру. 

3. Бүйымның сипаттамалық қүжатын пайдалана отырып, оның қанша тетік- 

тен түратындығын анықтау және өрқайсысының атауы мен жасалған 

материалын айқын білу. 

4. Әрбір тетіктің қүрастырмалы сызбадағы кескіндерін қарастыра отырып, 

олардың пішіндерін анықтау. 

5. Бүйымда қолданылған тетіктерді біріктірудің түрлерін айқындау. 

6. Бүйымның жүмыс істеу принципі мен оны қүрастырудың ретін таға- 

йындау. 

«Ажыратқыш» қүрастырмалы бөліктің сызбасын оқу мысалын 

қарастырайық (207-208-суреттер). 

1. Біліктің үштарынан төлкелерді, шкифтерді, дискілерді шығарып алу үшін 

пайдаланылатын қүрылғы ажыратңыш деп аталады. Сызба 1:2 масштабында 

орындалады. 

2. Бүйым жергілікті тіліктерді қамтитын алдыңғы көрінісімен, үстіңгі 

көрінісімен жөне А нүсқамасы бойынша қосымша көрінісімен берілген. Үстіңгі 

көріністе түтқа (5) мен сақина (6) көрсетілмеген. 

3. Бүйымның мынадай габариттік өлшемдері беріледі: биіктігі - 180... 240 мм 

(винттің қозғалысын анықтайды), үзындығы - 214 мм және ені - 40 мм, сондай-ақ 

тағайындау өлшемі - 160 мм. 

4. Ажыратқыш 17 тетіктен түрады, олардың барлығы шойыннан жасалған. 

5. Бүйым біріктірудің үш түрімен орындалған: 

- қысқыш винт (1) пен траверсоны (2) қозғалмалы бүрандалы біріктіру; 

- қысқыш винт (1) пен түтқаны (5) еркін қозғалмалы біріктіру, сондай-ақ 

траверсо (2) мен табанды (3) еркін қозғалмалы топсалы (шарнирлі) біріктіру; 

- түтқаның үштарын тойтару арқылы жүзеге асырылған түтқа (5) мен 

сақинаны (6) қозғалыссыз ажырамайтын біріктіру. 

6. Ажыратқыштың жүмыс істеу принципі мынадай: тетікті біліктен 

шығарып 
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207 сурет. «Ажыратқыш» бүйымының сипаттамасы 

алу кезінде оны табандарымен (3) сыртынан іліп алады да, винтті (1) тетікті 

біліктен шығарып алғанша айналдырады. 

Ажыратқышты төмендегі ретпен қүрастырамыз: 

- винттің бастиегінің тесігіне бекітілген сақинасы бар түтқаны қояды, екінші 

сақинаны тойтарады; 

- траверсоның ойықшаларының әрқайсысына табанды қояды жөне оны ось 

арқылы біріктіреді, оське шайбаны салады жөне сіргені (шплинт) орнатады. 

9  __________________  

1. Қандай қүжат қүрастырмалы сызба деп аталады? 

2. Сипаттамалы қүжаттың атқаратын қызметі қандай? 

3. Ңүрастырмалы сызбада қандай тетіктер қиылмаған етіп көрсетіледі? 

4. Тілікке түсетін сыбайлас тетіктердің кескіндерін штрихтау қалай 

орындалады? 

5. Қүрастырмалы сызбада кандай өлшемдер көрсетіледі? 

Жаттыгуга арналган тапсырма 

«Қозғалмалы айыалтүтқаның» қүрастырмалы сызбасын оқыңдар. 

Қцрастырмалы сызбага тцсініктеме (209 сурет). 

Қозғалмалы айналтүтда - шаршы төріздес үштары бар 

бүрандаойғыштарды, үңғы- лағыштарды қолмен айналдыруға арналған 

аспап. Мүнда қүрал қысқыш түтқа (4) арқылы жылжымайтын (3) жөне 

жылжымалы (2) призмалар арасында қысылады, сонда қысқыш түтқа 

қозғала отырып, призманы (2) ілестіре алып шығады. Призма (2) мен 

қысқыш түтқа (4) өзара қозғалмайтындай етіп біріктірілген.
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Атауы 
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Материалы Ескерту 

     

 
Тетіктер 

   

     

/ Қаңқа ; Болат 35  

/ Жылжымалы призма / Болат 45  

3 Жылжымайтын призма 1 Болат 45  

4 Қысқыш тутқа 1 Болат 35  

5 Жылжымайтын тутқа 1 Болат 35  

     

     

 
Стандартты буйымдар 

   

     

6 Цилиндрлж штифт 1 Болат 45  

7 Винт М12/ 40 1 Болат 45  

Қазгалналы аиналтутқа Қурастырмалы сызба I № 
іызган  Масштабы Материалы Мектеа. сыншЗы Мерз/мі 
Тексерген      

209 сурет 
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41. Бөлшектеу 

Бүйымды қүрастыруды қүрастырмалы сызбаларды орындаудан бастайды. 

Алайда қүрастырмалы сызба бойынша бүйымды қүрастыру үшін тетіктерді 

алдын ала дайындау керек. Тетіктер жүмыс сызбалары бойынша дайындалады. 

Қүрастырмалы сызба бойынша жүмыс сызбаларын жасау бөлиіектеу деп 

аталады. Бөлшектеу бүйымды немесе оның қүрамына енетін тетіктерді 

дайындау жөне жөндеу барысында қажет болады. Тетіктің эскиз бойынша 

жасалған жүмыс сызбасы тетіктің пішіні, өлшемдері жөне тетік жасалуға тиісті 

материал туралы, бүрандалар жөне берілген тетікті жасау үшін қажет болатын 

барлық басқа да элементтері жайында толық мәлімет беруі керек. 

Бөлшектеу эскизді орындаудан бастап, төмендегі ретпен жүзеге асырылады: 

- жүмыс сызбалары жасалуға тиісті тетіктерді айқындаймыз; 

- олардың бірін таңдап алу керек те, қажетті кескіндер санын анықтап жөне 

пішінді сипаттайтын шарттарды, қысқартуларды, таңбаларды, сондай-ақ 

кескіннің масштабы мен өлшемдерді түсіруді пайдалана отырып, тетіктің жүмыс 

сызбасын орындаймыз. 

Мыналарды есте сақтау керек: 

- стандартты бүйымдар үшін сызбалар орындалмайды, олар туралы барлық 

мөліметтерді анықтамалық өдебиеттен табуға болады; 

- жанасатын беттердің өлшемдері бірдей болуы керек; 

- тетіктердің өлшемдерін қүрастырмалы сызбаның кескіндерін қарапайым 

өлшеулер арқылы алуға болмайды. 

Тетіктердің қүрастырмалы сызбаларда көрсетілмеген өлшемдерін табу үшін 

пропорционал масштабты пайдаланады (210-сурет). 
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Миллиметрлік немесе тор көзді парақ қағазға тік бүрыш саламыз да, оның 

вертикаль қабырғасына кескінді өлшеу кезінде алынған өлшемді (10 мм) 

саламыз. Сонда А нүктесі шығады. Бүрыштың горизонталь қабырғасына нақты 

өлшемді (35 мм) салып, В нүктесін аламыз. А мен В нүктелерін түзу кесіндімен 

қосамыз. Екінші өлшемді жүргіземіз жөне оны бүрыштың вертикаль 

қабырғасына сала отырып С нүктесін аламыз. С нүктесі арқылы АВ-ға параллель 

түзу жүргіземіз. Осы түзудің бүрыштың горизонталь қабырғасымен қиылысуы 

D нүктесін береді. 

Бүрыштың О төбесінен D нүктесіне дейінгі кесіндінің үзындыгы тетіктің 

ізделінді өлшемі болады. 

Мысал ретінде қүрастырмалы сызба бойынша «Шыгыр- 

шық» бүйымьін бөлшектеуді келтіреміз (212-сурет). 

Шыгыршық - жүк көтеруге арналган қарапайым қүрыл- ғы, 

ол арқан немесе шынжыр тасталатын науасы бар, осьтен 

айналатын доңғалақ тегершік (211-сурет). 

Сипаттамалық қүжатты қарастыра отырып, бүйымның 7 

тетіктен түратынын білуге болады, олар: аунақша (1), төлке (2), 

айыр (3), ось (4), планка (5) жөне стандартты екі «Болт М3х5» 

тетіктері (6). 

Қүрастырмальі сызба бес көрініспен берілген: жергілікті 

тілік қамтылған алдыңғы көрініс; горизонталь тіліктің бөлігі мен үстіңгі 

көріністің бөлігін біріктіру; сол жақ көрініс; Б нүсқамасы бойынша қосымша 

көрініс жөне А-А қимасы. 

Сызбада мынадай өлшемдер көрсетілген: 

- габариттік өлшемдері - 44x44x34; 

- тағайындау өлшемдері - 34 жөне 15; 

- біріктіру өлшемдері - 05. 

Жүмыс сызбалары бес тетік: аунақша, төлке, айыр, ось жөне планка үшін 

орындалуы керек. Стандартты «Болт» тетігі үшін 

сызба орындалмайды. 

Аунақша, ось жөне планка болаттан, төлке 

қоладан, айыр сүр шойыннан дайындалады. 

«Аунақша» тетігі арқан өткізуге арналған 

шеңбер бойымен ойығы бар доңғалақ пішінді жөне 

оның төлке сүғылатын цилиндрлік тесігі бар 

(213-сурет, 1). 

«Төлке» тетігінің пішіні іші қуыс цилиндр 

пішіндес (213-сурет, 2). 

«Айыр» тетігі үш призманы үйлестірумен 

жасалған, оның біреуінде төрт тесік, ал басқа 

екеуінде тесіктері бар жартыцилиндрлер орна- 

ласқан. Жартыцилиндрлердің бірінде екі бүран- 

далық тесік бар (213-сурет, 3). 

«Ось» тетігінің пішіні екі цилиндрді жөне екі түйық конусты біріктіру 

арқылы орында- лады, цилиндрлердің біреуіне планка енетін ойықша жасалған 

211 сурет. 
Шығыршық 
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(213-сурет, 4).



212-сурет. Қүрастырмалы сызба 
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«Планка» тетігі болттарға арналған екі тесігі бар призма пішіндес (213-сурет, 

5) болып келеді. 

Аунақша мен төлке симметриялы, іштері қуыс жөне айналу осьтері бар 

болғандықтан, сызбада сол жақ көріністің жартысын фронталь тіліктің 

жартысы- мен үйлестіруді пайдалану жеткілікті (214-215-суреттер). 

«Ось» тетігінің сызбасын сызу үшін бір ғана кескін, алдыңғы көрініс жет- 

кілікті (216-сурет). 

«Айыр» тетігінің пішіні туралы толық түсінік алу үшін үш кескінді салу 

қажет, олар: жергілікті тілігі бар алдыңғы көрініс; горизонталь тіліктің бөлігі 

мен үстіңгі көріністің бөлігін біріктіру; жергілікті тілікті қамтитын сол жақ 

көрінісі (217-сурет). 

«Планка» тетігінің жүмыс сызбасы екі кескінді қамтиды, олар: фронталь 

тілік жөне үстіңгі көрініс (218-сурет). 

Жанасатын беттер: өлшемдері 010 ось пен төлкенің, өлшемдері 014 аунақша 

мен төлкенің цилиндрлік беттері жөне ось пен планканың призмалық беттері. 

 

 

1. Бөлшектеу дегеніміз не? 

2. Тетіктердің жүмыс сызбаларын қандай масштабта орындайды? 

3. Бөлшектеу процесінің мөн-мағынасы неде?

35° 
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214-сурет. «Аунақша» тетігінің сызбасы 9   

• I.— і 

 



216 сурет. «Ось» тетігінің сызбасы 
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215 сурет. «Төлке» тетігінің сызбасы 
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42. Эскиздердің атқаратын қызметі. Эскиздерді орындау 

Эскиз - өндірісте бір рет пайдаланылатын жөне өнімді дайындауға арналған 

барлық мөліметтерді (берілгендерді) қамтитын сызба. Ол қолмен жөне көз 

мөлшерімен кескінделетін нөрсенің проекцияларын сақтай отырып, тік 

бүрыштап проекциялау ережелері бойынша орындалады. 

Егерде эскизді көп рет пайдаланатын болса, онда сызбаны эскиз бойынша 

орындайды. Эскизге түсірілген өлшемдер тетіктің нақты өлшемдеріне сөйкес 

болуы тиіс. 

Тетіктердің эскиздері: 

а) жаңа тетіктің немесе машинаның конструкциясын жасау кезінде; 

ө) тетіктің төжірибелік нүсқаудағы конструкциясын жетілдіру қажет болған 

жағдайда; 

б) эксплуатация барысында істен шыққан тетікті жасау үшін орындалады.

Жаттыгуга арналган тапсырма 

«Кронштейн» бүйымының қүрастырмалы сызбасы бойынша «Қыры» 

жене «Пластина» тетіктерінің жүмыс сызбаларын орындаңдар (219-сурет). 
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220 сурет. Тетіктің эскизі мен сызбасы 

Әдетте, эскиздерді қарындашпен тор көз қағазда орындайды, бұл кескіндерді 

қолмен жөне көз мөлшерімен салуды жеңілдетеді. 

Эскиз бен сызбаның айырмашылығы мынада: эскизді қолмен орындайды, ал 

сызба болса сызу аспаптарының көмегімен орындалады (220-сурет). 

Эскиздерде кескіндерді сызбалар үшін қабылданған сызықтар жуандығын 

сақтай отырып орындау қажет. Сондай-ақ кескіннің шамасын барлық 

өлшемдерді, шартты белгілер мен жазуларды түсіруге жеткілікті болатындай 

етіп таңдап алу керек. Эскиз жан-жақты толықтыруды, тетіктің сызбасын 

орындаудың стандартна тағайындалған барлық ережелерін сақтауды талап етеді. 

Ол ТМ, М, 2М қарындаштарымен орындалады. 

Эскиздерді мынадай ретпен орындауды үсынамыз: 

1) тетіктің пішінін қарастыра отырып, оның қандай гео- 

метриялық денелерден түратынын, қандай материалдан жа- 

салғандығын анықтау (221-сурет); 

2) тетіктің үзындығының, енінің және биіктігінің арақа- 

тынасын тағайындау; 

3) бас көріністің орналасуын жөне тетіктің пішінін толық 

айқындауға мүмкіндік жасайтын көріністердің ең аз санын анықтау; 

4) форматтың (пішімнің) өлшемдерін таңдау керек жөне сызбаны шектейтін 

сызық пен негізгі жазуды түсіру (222-сурет); 

5) кескіннің масштабын жуықтап таңдай отырып, габариттік тік төрт- 

бүрыштардың көмегімен арасына өлшем сызықтары сыятындай етіп сызбадағы 

көріністердің орналасуын жоспарлау (223-сурет); 

Кескіндерді қүрастыруды қағаздан немесе қатты қағаздан қиып алынған 

жөне тетіктің габариттік өлшемдеріне сөйкес қабырғалары бар тік 

төртбүрыштарды пайдалану арқылы жеңілдетуге болады. 

6) егер қажет болса, осьтік жөне центрлік сызықтарды алдын ала түсіре оты-

рып, көріністердің кескінін салу керек (224-сурет);

ә) 15 15 30 15 2тес 015 R23 

70 

< 90 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222 сурет. Сызбаны 

шектейтін сызық- ты 

жөне негізгі жазуды түсіру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224 сурет. Тетіктің көрінетін 

контурларын кескіндеу

225 сурет. Тетіктің көрінбейтін 

контурларын кескіндеу

223-сурет. Габариттік тік 

төртбүрышты тетік 
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7) тетіктің көрінбейтін үсақ бөліктерін кескіндеп, эскиздегі кескіндерді бас- 

тыра жүргізу (225-сурет); 

8) өлшемдік және шығару сызықтары мен шартты белгілерді түсіру 

(226-сурет); 

9) тетікті өлшеп, өлшемдік сандарды түсіру керек (227-сурет); 

10) сызбаның негізгі жазуын толтыру; 

11) эскиздің дүрыс орындалғанын тексеру керек. 

Тетіктердің нақты өлшемдерін анықтау үшін өр түрлі өлшеу аспаптарын 

пайдаланамыз, олар: сызғыш, бүрышөлшеуіш, штангенциркуль, нутрөлшеуіш 

жөне т. б. (228-сурет). 

9 

1. Эскиз дегеніміз не? 

2. Эскиздің сызбадан айырмашылығы неде? 

3. Эскизді қандай ретпен орындайды?

 

226-сурет. Өлшемдік жөне 

шығару сызықтары мен 

шартты белгілерді түсіру 

 

227-сурет. Өлшемдік 
сандарды түсіру 

 

Штангенциркуль 
 

228-сурет. Өлшеу аспаптары 
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VI. ҚҮРЫЛЫС ЖӘНЕ ТОПОГРАФИЯ СЫЗБАЛАРЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ 

43. Ңүрылыс сызбаларының ерекшеліктері 

Көне заманның өзінде қандай да бір ғимарат түрғызу үшін сызбаны 

қолданған. Олар жетілмеген түрде орындалды жөне сызбадан гөрі суретті көп 

елестететін. Индустрияның дамуына байланысты сызбалар көптеп пайда бола 

бастады. Біздің айналамыздағы асііан тіреген зөулім үйлерді, шағын ғана саяжай 

үйлерін, за- уыттарды, спорт кешендерін, дүкендерді, аялдамаларды - барлығын 

ңцрыльіс сызбаларынсыз түрғызу мүмкін емес. 

Ен, алдымен кез келген қүрылыс жобалаудан басталады. Содан соң жүмыс 

сызбалары орындалады. Ңүрылыс сызбалары да біз өткен ережелер мен 

безендіру- лерге сөйкес орындалады. Дегенмен қүрылыс сызбаларының 

ерекшеліктері де бар. 

Қцрылыс сызбаларын кескіндеу 

Ғимараттағы сөулет-қүрылыс сызбаларының негізі — қасбеті (фасад), 

жоспары жөне оның жасалған тілік беті болып табылады. Олар ғимараттың 

сөулеті, ны- санды жобалау жөне оның өлшемдері, қолданылатын материалдары 

мен негізгі элементтері туралы толық мағлүмат береді. 

Қасбет дегеніміз ғимараттың алдыңғы көрінісі (негізгі көрінісі) (229-сурет). 

Негізгі қасбет - бүл ғимараттың көше жағынан қараған көрінісі, сол жөне оң жақ 

көріністері - жанынан қарағандағы қасбеті. Артқы көрінісі - аула қасбеті. 

Қасбеттерді кішірейтілген масштабтарда орындайды: 1:50, 1:100, 1:200, 

1:400,1:500. 

Ғимарат жоспары (үстінен қараған көрінісі) - ғимараттың шартты тілігі, ол 

терезе алды тактайынан сәл биік алынады. Жоспар сызбаларында қиюшы 

жазықтықтың өткен жерін жөне одан томен жатқан элементтердің барлығын 

көрсетеді (230-сурет). Қажет жағдайда, жоспардық жекелеген бетін қасбетке 

қарағанда ірі масштабпен кескіндейді. 

Ғимарат жоспары өр қабат, шатыр және іргетас үшін орындалады. Егерде 

жоспар қасбетпен бірге бір парақта сызылған болса, онда өзара проекциялық 

 

 
229-сурет. Саяжай үйінің қасбеті 
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4,75 м- 

- 7,17 м- 

- 2,25 м- 

- 41,63 м2 

- 20,05 м2 

- 12,49 м2 

- 14,05 м2 

- 7,87 м2 

- 7,78 м2 

- 19,87 м2 байланыста сызылады. 

Жоспардағы вертикаль сызылған 

қабырғалардың осьтерін, 

кейде шеңбер ішінде сандармен белгілейді. Горизонталь орналасқан қабырға 

ось- терін, шеңберде негізгі өріптермен белгілейтін кездер де болады. 

Жоспарға қарай отырып, ғимараттың пішіні мен өлшемдерін, бөлмелердің 

орналасуын, терезе жөне есіктің тұрған орындарын анықтай аламыз. Сол сияқты 

жоспарда санитарлық-техникалық жабдықтарды, жылыту және ауатазартқыш 

жүйелерінің орнын да көрсетеді. 

Жұмыс сызбаларында ғимараттың ұзындығы мен енін, қабырға осьтерінің 

арақашықтығын, ойық өлшемдерін миллиметрлік өлшемдерде түсіреді (кей 

кезде-

ЭКСПЛИКАЦИЯ: 

1. Кіреберіс 

2. Гардероб 

3. Өжетхана 

4. Зал 

5. Ас үй 

6. Бөлме 

7. Бөлме 

8. Ванна 

9. Дөліз 

10. Жатын бөлме 

Жалпы 
ауданы - 137,91 м2 

230 сурет. Үйдің бірінші қабатының жоспары 



 

 

pi сантиметрмен). Жоспарда бөлменің ауданының 

(м.кв) сан мәні беріледі, кейде оны сызықпен 

сызады. Өлшем сызық- тары нүсқамамен 

шектелмей, штрихпен көрсетіледі (45° 

бүрышпен). 

Тілік - вертикаль жазықтықпен ойша қиғандағы ғимарат кескіні. Тілікті 

жасаудың өзі бөлменің ішкі интерьерін, қүрылысын жөне қабаттың биіктігін 

көрсетуге бағытталған (231-сурет). 

Тілікте биіктік белгілері көрсетіледі (232-сурет). Мүндағы биіктік белгілері, 

нөлдік жазықтықтан ең биік жеріне дейінгі арақашықтық. Ал нөлдік белгі 

бірінші қабаттағы еден деңгейі. Осыдан биігі «+», төмені «-» таңбаларымен жөне 

метрмен белгіленеді. Ғимараттың биіктік өлшемі жер деңгейінен ең биік 

төбесіне дейінгі арақашықтық болып есептеледі. 

44. Қарапайым қүрылыс сызбаларын оқу 

Ғимараттың жоспарын, тілігін жөне қасбетін сызғанда: терезенің, есік- тің, 

сонымен бірге санитарлық-техникалық жабдықтардың орнын, жылыту 

қүрылғыларын және басқа да элементтерін көрсетуде шартты белгілер қол- 

данылады. Ғимараттардың графикалық шартты белгілерінің элементтері сызба 

масштабымен түсіріледі. Шартты белгілер мемлекеттік стандартней (МЕСТ) 

қарастырылмаған жағдайда түсініктемемен шектеледі. 

Терезе, есік орындарын, қабырға контурын жоспарда да, тілікте де шартты 

белгілермен кескіндейді. Есік, терезелердің орындарының кейбір шартты 

белгілері 233-суретте көрсетілген. 

Есік жармасы мен ойық жазықтығының көлбеулігі сызбада (жоспарда) қа- 

бырғаға тік бүрыштап кескінделеді. Есік жармасын жоспарда 45° бүрышпен 

орналастыруға, ал тығыз орналасқан сызбаларда 30° бүрышпен орналастыруға 

рүқсат етіледі. Серіппе ілмегі бар есіктер үшін есік жармасы бүрышының 

көлбеу- лігі әрқашан 90° болады. 

Жоспарда жөне тіліктерде баспалдақ сатыларын да 

көрсетеді (234-сурет). 

8 8124

2.7І 0,00 -100 

JZ. 
232-сурет. Биіктік 

белгілері 

Терезе орнының тілікте белгіленуі Есік орнының тілікте белгіленуі 
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Жоспарда жөне тілікте ңосымша санитарлық-техникалық, жылыту қүрылғы- 

ларының, сондай-ақ қолданылатын өр түрлі материалдарды шартты 

белгілерімен кескіндейді (235-236-суреттер).

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

235- сурет. Тілікте көрсетілетін 

материалдардың шартты 

белгілері 

7  ________________  

• і ■ — 1 2 3 

                                            
1 Ғимараттың қасбетіне, жоспарына 

жөне тілігіне қарай отырып, біз 
қандай ақпарат ала аламыз? 

2 Қүрылыс сызбаларында өлшемдер қолданыла 
ма? Қандай? 
3 Қүрылыс сызбаларында кандай масштабтар 

қолданылады? Масштабты қай кезде 
өзгертуге болады? 

Жаттыгуга арналган тапсырмалар 
Төменде берілген жоспар бойынша 

қүрылыс сызбаларын оқып шығыңдар. 
Осы үй туралы ойларыңды өңгіме 
ретінде айтып беріңдер (бүл менің 

саяжайым деп есептеңдер). 

236- сурет. 

Санитарлық-гехникалық, 

жылыту қүрылғыларының 

шартты белгілері

 

 

:<г. 

 

Арматураланбаган 

бетон 

Арматура/шнган 

бетон 

Твгілген топырпқ 

Топырак 

Балшык 

 

Жоспардаеы түтін шыеу және 

ауатазартқыш холбары 

1 *1 L l̂ Жылыту пештері қатты отын. газбен 

1° °І 
Жоспарбагы газ хәне электр плитасы 

(тактасы/ 

ИГ 
РакоВина (ыдыс-аяк хуатын шүңгылша! 

TZT Қолхугыш 

Ш Ac үй ыбыс хугышы 

¥ Унитаз 

ЕЭ Ванна 
 

 

234-сурет. Баспалдақ торларының шартты кескінделуі 
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• Қүрылыс ауданы 79,1 м2 

• Жалпы ауданы: 57,7 м2 

• Кубатурасы: 271,2 м3 

• Жер телімінің ені: 17,5 м 

• Қабат саны: 1 

• Бөлме саны: 6 

1. Жатын бөлме - 12,6 м2 

2. Ac үй - 8,8 м2 

3. Қонақ бөлмесі - 17,5 м2 

4. Холл - 7,0 м2 

5. Ванна бөлмесі - 3,6 м2 

6. Тамбур - 3,0 м2 

237- сурет. Саяжай үйінің қүрылыс 

сызбасы 

Қцрылыс сызбаларының жоспарын оқу 

Саяжай үйінің сызбасы берілген. Қүрылыс сызбаларын оқи отырып, мына 

сүрақтарға жауап беріңдер: 

1. Сызбада қандай кескіндер берілген? 

2. Қиюшы жазықтық қай жерінен өтеді? (Сызбада тілікті белгілеңдер.) 

3. Үйдің ішкі өлшемдері қандай? 

4. Үйде неше бөлме бар? Әрқайсысының аудандары қандай? Сызбада 

цифрдың орнына бөлменің өлшемдерін түсіріңдер. 

5. Үйде тағы басқа бөлмелер бар ма? Қандай? 

6. Үйде қанша терезе жөне есіктер бар? (Оларды белгілеңдер.)

8
7

4
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45. Топографиялық сызулардың элементтері 

Топографиялық сызбалар немесе карталар жергілікті жерлер туралы 

мәліметтер беру үшін қызмет етеді. Осылар арқылы табиғи және жасанды 

нысандардың орналасқан орындарын, қажетті бағытта орын ауыстыру, бағдар 

беру, сондай-ақ әр түрлі инженерлік мақсаттарды шеше аламыз. 

Топографиялық сызулардың техникалық және қүрылыс сызуларынан 

айырмашылығы міндеттерімен, шартты белгілерімен жөне сызуынан 

өзгешеленеді. 

Топографиялық сызулар оқу пәні сияқты, топографикалың карталардың 

түпнүсқасының сызылу төсілдерін жөне өдістерін оқытады. Топографиялық 

карталардың мазмүны шартты белгілермен беріледі (238-сурет). Шартты 

белгілер картаның мазмүнын ашуға көмектесетін жазумен толықтырылады. 

Картада нысандардың орналасқан жерін анықтау мақсатында километр деп 

аталатын тік бүрышты координаталық тор сызады. 

Картада жөне планда жер бедерін өр түрлі төсілдермен бейнелеп (шрихтау- 

мен, пунктирмен жөне горизонтальдармен (изогипстер) көрсетеді (239-240- 

суреттер). 

Горизонтальдар (изогипстер) дегеніміз теңіз деңгейінен біркелкі биіктіктегі 

нүктелерді қосатын сызықтар. 

Жердің горизонтальдарын оның физикалық беті мен деңгейлік бетінің 

қиылысуынан пайда болған із деп қарастыруға болады. Мысалы, ақпайтын су 

қоршап түрған төбенің горизонталі оның жагалық сызыгы болып табылады. Бүл 
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238-сурет. Шартты белгілер 

 



117 

 

 

төсіл топографиялық картадан беткейдің пішінін, салыстырмалы жөне абсолют 

биіктігін анықтауға мүмкіндік туғызады. 

Жер бедерінің пішінін анықтау үшін: тау немесе шүңқырдың биіктігінің 

сандық мәнін горизонталь ось бойына түсіріп жөне ылди жаққа қарай бағыттай 

отырып, қысқа штрихпен көрсетеміз. Топографикалық карталарда 

масштабтарды көрсетіп отырады, мысалы, 1:10000. 1:25000, 1:100000. 

Топографикалық сызбаны оқығанда, кескіннің немесе шартты белгілердің 

жеке бөліктеріне көңіл бөлмеу керек. Жергілікті жер бедері және 

гидрографикалық жүйе туралы алдымен жалпы ой қалыптастыруға өрекет 

етеміз. Осыдан кейін барып бөлшектеп қарауға, картадағы шартты белгілерді 

анықтауға болады.

Терраса Тік 

жар Жота 

239-сурегп. Жер бедері горизонтальдарының көрінісі 

 

240 сурет. Жер бедерінің негізгі пішіндері 
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VII. ГРАФИКАЛЫҚ РЕДАКТОРДА ЖҮМЫС ІСТЕУ 

§46. Компьютерлік графиканың программасы 

туралы түсінік 

Автоматтандырылған жобалау жүйесі (АЖЖ) өткен ғасырдың 60-жылдары 

пайда бола бастады. Ал соңғы он жыл ішінде есептеу техникасының қарқынды 

дамуына байланысты компьютерлік графиканың программалық жабдықталуы 

жүзеге асырылды. 

Қазіргі уақытта көсіпорындарда сызбаны қолмен сызу сирек кездеседі. 

Барлық конструкторлық бюролар сызбаларды дербес компьютерде орындайды. 

Осы күні кең тараған жобалау жүйелері: Pro/ENGINEER (АҚШ), Auto CAD 

(АҚШ), КОМПАС («АСКОН», Ресей) және т.б. Барлық жобалау көсіпорындары 

негізінен - Auto CAD жобалау жүйесімен жүмыс жасайды. 

Auto CAD - автоматтандырылған жобалаудың көшбасшысы. Бүл программа 

дербес компьютерге арналған автоматтандырылған жобалау жүйесі ретінде 1982 

жылы үсынылды. Осы уақыт аралығында бүл жоба өндірістік көсіпорындарда 

кең қолданыс табуда. 

Жаңа нүсқа Auto CAD 2013 - екіөлшемді жөне үшөлшемді модельдеудің, 

сызбаны безендірудің жетілдірілген қүралы болып отыр. Бүл жүйенің жаңа тех- 

нологиясы өр түрлі жобалау өдістерінде тиімді нәтижеге қол жеткізуде. 

КОМПАС - бүл Автоматтандырылған Жүйенің кешені 1989 жылы қүрылған, 

Ресейдің «АСКОН» фирмасының мамандары жасаған. Бүл программа 

компьютер- ленген оқу курстарын: «инженерлік графиканы», «машина 

бөлшектерін» және «сызуды» толық қамтамасыз етеді. 

Программа келесі өрекеттерді қамтиды: 

— графикалық редакторды; 

— жобалаудың ерекше жүйесін; 

— конструкторлық-техникалық кітап қорын; 

— үшөлшемді модельдеу жүйесін. 

Мектептегі информатика, технология, сызу, геометрия курстарын оқытуда 

Auto CAD компьютерлік графикалың программасы қолданылады. 

Программамен танысу оның интерфейсін оқудан басталады. 

Интерфейс - екі ақпараттық жүйені байланыстыратын буын (адам мен 

компьютердің өзара өрекетін). 

Жүмыс жасағанда негізгі қүрылғы тышқан болып есептеледі. Тышқанның 

негізгі функциясы - меңзерді монитор экранымен қозғалта отырып, түрлі 

өрекеттерді орындау болып табылады. Тышқанның батырмасы өр түрлі мақ- 

саттарда қолданылады: 

• Тышқанның сол жақ батырмасы - компьютер жадына ақпаратты енгізу; 

• Тышқанның оң жақ батырмасы - мөтін менюін шақыру, орындалатын 

операцияны басқаруды корсету. 

Жүйеге екі тәсілмен кіруге болады: 

1. Жүмыс үстелінен «Іске қосу» батырмасын басса, Windows операциялық

і 
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жүйесіндегі Бас менюден ПРОГРАММА жолы шығады. Осы ашылған менюден 

таңбашаны екі рет шертіп, Auto CAD таңдаймыз. 

2. Жүмыс үстелінде орналасқан таңбаша жүйесін екі рет шертеміз. 

Жүмыс соңында сызылған сызбаларды компьютер жадында сақтап, жүйеден 

шығу үшін, File—>Exit (Файл—>Шығу) командасын таңдаймыз немесе 

терезенің оң жағындағы жоғарғы бүрышында орналасқан Жабу батырмасына 

басамыз. 

Жүйені іске қосқан соң қондырғыға байланысты диалогтық терезе немесе 

сызу терезесі шығады. Терезенің орталық бөлігі графикалық жцмыс аймагы деп 

аталады. Онда сызбаға қатысты кесінділер, шеңберлер жөне т.б. нысандар 

бейнеленген. 

Экранный, төменгі бөлігіне орналасқан командалың жол үш жолдық 

мөтіннен түрады. Кез келген шақырылған команда осы жерден көрінеді. 

Командалық жолда сызу процесінің ағымдағы өрекеті шығады. Оны өр кезде 

бақылап отыру қажет, яғни ол көру өрісінде (алаңында) түру керек. 

Егер сызу кезінде қате кетсе, онда Болдырмау/Қайталау ^ батырмасы- мен 

алғашқы қалпына өкелуге болады. 

Команданы болдырмау үшін «Esc» пернесін басыңдар. 

Бүл жүйеде көптеген қүрал-саймандар тақтасын қолдануға мүмкіндік бар. 

Олардың әрбіреуіндегі қүрал-саймандардың белгішесі арқылы сызбаны сызу 

жөне редакторлау жүзеге асырылады. Экранның жоғарғы жағынан «Сурет салу 

жөне аннотация» командасын тауып, Бас батырманы басыңдар. Бүл кезде кесін- 

діні, доғаны, шеңберді, тік төртбүрышты, көпбүрышты орындайтын белгішелер 

пайда болады. 

Осы тақтада кескіннің өлшемдерін түсіру, негізгі жазуды жазу масштабты 

қолдану, т.б. командаларын орындай аламыз. 

Сол сияқты сызықтардың түсін де өзгертіп, баптауға болады. Баптау «Слои» 

жөне «По слою» батырмалары арқылы орындалады. 

Екіөлшемді және үшөлшемді модельдерді қүру 

Компьютерлік графикада қүрастырудың екі жолы бар. Біріншісі, екіөлшемді 

геометриялық модельдерді 2D технология негізінде жөне талдау жолдары 

арқылы жүргізіледі (241-сурет). Мүнда компьютер сызбаның қүрастыру 

барысын жөне сызбаны безендірудің санасын арттыруды орындайтын қүрал 

ретінде қызмет атқарады. 

Екіншісі, кеңістіктегі геометриялық бүйымдардың моделін 3D технология- 

сында қарастыру жатады. Мүнда біріншідегі сияқты олардың проекциясы емес, 

жобалауды кеңістіктік нысандарға сүйене отырып жасау негізінде іске асыра- ды 

(242-сурет). 3D технологиясы жобалау және өндіріс барысын толығымен 

қамтығандықтан, екіөлшемді сызбаны сызудың ешқандай қажеті жоқ. 

Сызбаларды орындаудағы компьютерлік графиканың маңызы - онымен 

сызбаны түрлі түсті етіп сызуға, кескінді алаңда қозғалтуға қолайлы 

мүмкіншіліктері бар. Сызбадағы кейбір сызықтарды жойғанда түзетулер 

білінбейді.
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47. Графикалық редакторда сызбаны орындау 

Практикалық жүмыстар 

Жаттыгуга арналган тапсырмалар 

Графикалық редакторда жазық тетіктің сызбасын орындаңдар. 
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Графикалық редакторда тік бұрыштап проекциялау мен изометриялық 

проекциялауды орындаңдар. 
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