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ҚЫСҚАРТУЛАР МЕНШАРТТЫ БЕЛГІЛЕРДІҢ ТІЗБЕСІ
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КҚБЖ – конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесі
ИС – интерьер сызбалары
ЖТС -жабдықтың техникалық сипаттамасы
МТ – материалдарды тұтыну тізімдемесі
ҚМТ – құрылыс-монтаждау жұмыстарының тізімдемесі
ЖС– жергілікті сметалар
ОС –объектілік сметалар
ПВХ – поливинилхлорид
ДВП – ағаш-талшықты плита
ҚР – Қазақстан Республикасы
МАФ – кіші архитектуралық форма
ҚНжЕ – стандарттар, нормалар мен ережелер

 



6

АЛҒЫСӨЗ

Оқу құралы техникалық және кәсіптік білім беруге арналған және
1417000 – «Азаматтық ғимараттардың интерьер дизайны, реставрация, қайта
құру» мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламалары
негізінде әзірленген, Біліктілігі «Техник-дизайнер».

Жеке үй-жайларды құру процесі, оны әзірлеу дәйектілігі, дайын
жобаларды қайта құру, қажетті элементтерді қалпына келтіру және дизайн
мен сәулетке байланысты жұмыстар жиынтығы дизайн дизайнының негізі
болып табылады. Мұның бәрін өндіріске енгізу жүйелі және ойластырылған
техник-дизайнер арқылы жүзеге асырылады.

Техник-дизайнердің кәсіби қызметі сәулет объектісін құрумен
байланысты, оның ішінде жобаны құрудың шығармашылық процесі,
мердігер ұйымдардың жұмысын үйлестіру, ғимараттарды қайта құру және
қалпына келтіру үшін жобалық құжаттама мен техникалық-экономикалық
негіздеменің жасалуын бақылау, сондай-ақ әзірленген шешімнің графикалық
және мәтіндік дизайны.

Қазіргі заманғы интерьер дизайнері өндірісті ұйымдастыру және
тапсырыс берушінің қажеттіліктерін қанағаттандыру ережелерін ескере
отырып, жобаның технологиялық және эстетикалық жағында жұмыс істейді.

Дизайнер жоба тұжырымдамасын жасау, дизайн шешімдерін әзірлеу,
сәндік дизайн, осы шешімдердің нысандарын қалпына келтіру бойынша
жұмыстарды орындайды. Дизайнер өз жұмысында сәулет-құрылыс
сызбаларын құру дағдыларын, сәулет формалары мен кеңістіктерін
модельдеу әдістерін, ойды білдіру әдістерін, соның ішінде графикалық,
интерьердің сәндік бұйымдарын жасау, сәулет объектілері көлемінде
модельдеу, ландшафтық дизайн және аумақты абаттандыру әдістерін
қолданады.

Оқу құралының мақсаты – негізгі жобалық міндеттерді зерделеуге,
сондай-ақ модельдеу мен қайта құрудың тәжірибелік дағдыларын
жетілдіруге көмектесу.

Оқу құралының негізгі мазмұны мамандықтың үлгілік оқу жоспарының
кәсіби модульдерінің санына сәйкес 9 бөлімнен тұрады. Әрбір бөлім
графикалық бөлімді көрнекі сүйемелдеумен теориялық материалдан тұрады,
сондай-ақ: тәжірибелік жұмыстар, дербес бақылауға арналған сұрақтар, тест
тапсырмалары, ұсынылатын әдебиеттер тізімі және қосымша дереккөздер,
курстық және дипломдық жобалардың ұсынылатын тақырыптары, глоссарий
және қосымша.

Бұл оқу құралын қолдану және техник-дизайнер маманының
тәжірибелік дайындығы мен теориялық білімін қалыптастыруға бағытталған.  
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1
СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС СЫЗБАЛАРЫН ОРЫНДАУЖӘНЕ ӘЗІРЛЕУ

Оқу мақсаттары

Осы бөлімді зерттеу нәтижелері бойынша сіз мынаны игересіз:

- сәулет-құрылыс сызбаларын рәсімдеу;
- дизайн жобаларының сызбаларын орындау;
- КҚБЖ жүйесімен жұмыс істеу;
- сурет құралдарымен жұмыс жасау;
- проекциялау әдістерін меңгеру;
- жазықтықтағы суреттерді салу (Монж эпюрасылары).

АЛДЫН АЛА ТАЛАПТАР:

Осы модульмен жұмыс жасамас бұрын студенттер сурет негіздерін,
геометрияны, шрифт графикасын білуі керек.

ҚАЖЕТТІ ОҚУ МАТЕРИАЛДАРЫ

А4 форматындағы парақ (ақ түсті, тығыз сызылмаған). Сызғыш
(металл, ағаш) 10-30 см. Үшбұрыштар. Н (Т), В (М), 2в (М), НВ (ТМ)
қарапайым қаттылықтағы қарындаштар. Протектор 360. Компас. Өшіргіш.

КІРІСПЕ

Осы бөлімнің шеңберінде «сәулет-құрылыс сызбаларын орындау және
әзірлеу», «технологиялық (диплом алдындағы) тәжірибе» модульдері
зерделенеді және құрылыста қағидаларды қалыптастыру мәселелері және
оларды қатаң сақтау қаралады. Жұмыс барысында сызу әдістері,
конструкторлық құжаттама стандарттарымен жұмыс істеу ережелері, сызу
құралдарымен жұмыс істеу дағдылары меңгеріледі.
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1.1. КҚБЖ негізінде сәулет-құрылыс сызбаларын ресімдеу

Құрылыс сызбалары - бірнеше жазықтықтағы тікбұрышты
проекциялар. Құрылыс сызбаларында құрылыстарды салу технологиясы
туралы ақпарат бар.

Архитектуралық шешімдер - бұл талаптардың кешенді шешімін
қамтитын ғимараттардың сызбалары. Конструкциялардың шартты
кескіндерімен ұсынылады.

Барлық техникалық сызбалар «конструкторлық құжаттаманың
бірыңғай жүйесі» (КҚБЖ) деп аталатын мемлекеттік стандарттар кешенімен
(МЕМСТ) айқындалатын қағидалар бойынша орындалады. Осы ережелерді
сақтау барлық ұйымдар мен адамдар үшін міндетті.

Бастапқыда барлық құралдар жиынтығын дайындау керек:
o сызғыш 10-30 см. Ағаш және темір сызғыштар қағазды қатты

былғайды;
o үшбұрыштар. Әр түрлі ұзындықты таңдаңыз;
o Н (Т), В (М), 2В (М), НВ (ТМ) қарындаш.
Қарындашты қайрау соңында жасалуы керек, графитке конустың

пішінін береді. Ұзындығы 20-25 мм, ал графиттің өзі 10-12 мм шығуы
мүмкін.

o протектор 360.
o компас.
o өшіргіш

Мынаны ескеріңіз:
1. Графикалық кескіндерді қағаздың тегіс жағында орындау керек.
2. Сызбаны ластамау үшін қолдың тазалығын қадағалаңыз.
3. Графит шаңы қағазды ластамауы үшін бос өрісті бос қағаз

парағымен жабу керек.
Байланысты жобалық құжаттаманың бірыңғай жүйесі қажет:
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- барлық салаларда орындау мен ресімдеудің жалпы ережелері
қажеттілігіне байланысты;

- бұйымдардың нысандары мен мөлшерлерін біріздендіруді
жүргізумен;

- әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті өнімдерді ұсыну мүмкіндігімен.

КҚБЖ стандарттары-бұл өндіріс пен өнеркәсіптің барлық салалары
үшін жобалық құжаттарды орындау мен жобалаудың бірыңғай ережелерін
белгілейтін нормативтік құжаттар.

Әр стандартқа оның тіркелген жылын бір уақытта көрсете отырып, өз
нөмірі беріледі, мысалы, сурет шрифтіндегі стандарт, онда соңғы сан бекіту
жылы болып табылады.

КҚБЖ -ны сақтау барлық кәсіпорындар, ұйымдар, оқу орындары және
жеке тұлғалар үшін міндетті.

КҚБЖ стандарттары жіктеу топтарына бөлінеді:
0-Жалпы ережелер;
1-негізгі ережелер;
2-конструкторлық құжаттардағы бұйымдарды жіктеу және белгілеу;
3-сызбаларды орындаудың жалпы ережелері;
4-машина жасау және аспап жасау бұйымдарының сызбаларын

орындау ережесі;
5-конструкторлық құжаттарды өңдеу ережелері;
6-пайдалану және жөндеу құжаттамасын орындау ережелері;
7-схемаларды орындау ережелері;
8-құрылыс және кеме жасау құжаттарын орындау ережелері;
9-басқа стандарттар.

Пішімдер. Сызбалар әдетте МЕМСТ белгілеген белгілі бір мөлшердегі
парақтарда орындалады. Ол әріппен және санмен белгіленеді, мысалы, A4-
297x210mm.

Пішім жақтарының стандартты өлшемдері (мм.):
297×210 – A4
297×420 – A3
594×420 – A2
594×841 – A1
1189×841 – A0

1‑қадам. Жұмыс форматын таңдаңыз. Парақ форматтары сыртқы
жақтаудың өлшемдерімен анықталады (жұқа сызықпен жасалған).

2‑қадам. Парақтың форматын анықтағаннан кейін сурет өрісін шектеу
үшін жақтауды сызуға кірісіңіз. Бұл жақтау қатты негізгі сызықтармен
сызылған: оң, жоғарғы, төменгі-сыртқы жақтаудан 5 мм қашықтықта, сол
жақта-20 мм қашықтықта. (сурет.1.1).
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1.1 - сурет. Жақтаудың және сызбаның негізгі жазуының орналасуы

3‑қадам. Негізгі жазуды сызыңыз. Төменгі оң жақ бұрыштағы
сызбаларда негізгі жазба орналасқан. Ол сонымен қатар стандартқа сәйкес
жасалады және пішіні, мөлшері мен мазмұны белгіленеді. Тіктөртбұрыш,
өлшемдері 22х145 мм, 36х185 ММ.

Негізгі жазулардағы бағандарды толтыру кезінде:
1-Өнімнің атауы
2-құжат коды
3-бөлік материалының стандарты бойынша белгілеу
Құжаттың 4-литері
5-өнімнің салмағы килограммен
6-масштаб
7-парақтың реттік нөмірі
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8-құжат парақтарының жалпы саны
9-сызбаны дайындаушының атауы
10, 11, 12 - «Әзірленді» деген жолда – тегі, қолы және күні көрсетіледі,

«Тексерді» деген жолда – оқытушының тегі, оның қолы және күні жазылады
13-18-өзгерістер бағандары (1.2‑сурет).

1.2 - сурет. Негізгі жазбаның бағандары

1.3 - сурет. Сызбаның негізгі жазуын толтыру мысалы

Егер сызбалар өндірістік болса, онда олар тек тігінен, ал негізгі жазба
тек қысқа жағында орналасуы керек. Егер басқа форматтардың сызбалары
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болса, онда негізгі жазуды ұзын және қысқа жағына орналастыруға болады
(сурет. 1.3).

Егер сызбада негізгі жазба болмаса, онда ол қарастырылмайды
және өндіріске берілмейді. Негізгі жазудың орналасуы, мазмұны мен
өлшемдері стандартпен реттеледі. Графикалық элементтер көрінетін
контурды қолдануға арналған сызықтармен жасалады, қалған барлық
сызықтар жұқа.

1.4 - сурет. Негізгі жазулар. Бас және одан кейінгі парақтар

4‑қадам. Сіз жұмыс істейтін масштабты анықтаңыз. Сызбада
әрқашан нақты өлшемдер қолданылады. Масштаб негізгі жазуда
көрсетілгеннен масштабпен ерекшеленетін суреттер үшін ғана қойылады.
Мұндай жағдайларда суреттің үстіндегі сызбада М 1:2, м 4:1 және т. б.
жазылады.

Масштаб. Егер өнім толық көлемде сызылса, онда 1:1 масштабы
қолданылады.

Масштаб дегеніміз-кескін өлшемдерінің Объектінің нақты
өлшемдеріне қатынасы.

МЕМСТ келесі масштабтарды қарастырады:

Азайту ауқымы 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10 және т. б.
Үлкейту ауқымы 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1 және т. б.

Масштабтың осы параметрлеріне сәйкес бөліктің сызбасы екі есе
артады немесе азаяды.

Тұрғын және қоғамдық ғимараттардың сәулет-құрылыс сызбалары
келесі масштабта орындалады:

- қабат жоспарлары, қималар, қасбеттер – 1:50; 1:100; 1:200
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– жоспарлардың, қималардың, қасбеттердің фрагменттері – 1:50; 1:100
- тораптар – 1:5; 1:10; 1:20
– бас жоспар – 1:500; 1:1000

Сызу сызықтары.
Сызбалармен жұмыс кезінде сіз ережеге сәйкес бөліктің сызбасы мен

көрнекі бейнесінің әртүрлі сызықтары бар екенін ескересіз. Кейбір сызықтар
нақты беттерді – көрінетін және көрінбейтін контурларды бейнелейді. Басқа
сызықтар өлшемдерді, симметрия жазықтықтарын көрсетеді, себебі бұл
шартты сызықтар.

Сызбадағы сызықтардың әртүрлі қалыңдығының өзіндік мәні бар.
Қатты қалың негізгі сызық – заттардың, жақтаулардың, графиктердің

көрінетін контурларын бейнелейді. Қалыңдығы 0,5-тен 1,4 мм-ге дейін.
Сызық сызығы – объектінің көрінбейтін контурларын бейнелейді. Ол

ұзындығы 2-ден 8 мм-ге дейінгі жеке соққылардан тұрады.
Штрих нүктелі жұқа сызық – суретті екі бірдей бөлікке бөледі.

Олардың ұзындығы 5-тен 30 мм-ге дейін. Нүктелердің орнына қысқа
соққыларды тартуға рұқсат етіледі – ұзындығы 1-2 мм.

Бұл сызық айналу осьтерін, сондай-ақ шеңбер доғаларының ортасын
көрсету үшін қолданылады (1.5‑сурет).

1.5 - сурет. Сызық сызудың мысалдары

1.6 - сурет. 2 сызықтарының мысалдары
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Ғимараттың жоспары мен қимасындағы құрылыс сызбаларында
көрінетін контурлар әртүрлі қалыңдықтағы сызықтармен қоршалған: қалың
сызықпен бөлінген жазықтыққа түскен қабырға учаскелерінің контурлары
қоршалған; жұқа сызықпен жазықтыққа түспеген қабырға учаскелерінің
контурлары қоршалған. Қасбет пен саңылаулардың контурлары негізгі
сызықпен қоршалған, ал саңылауларды толтыру жұқа. Жер деңгейі – негізгі
қалың сызық.

Шеңбер мен жартылай шеңбердің орталықтарының орнын
анықтағаннан кейін элементтердің өлшемдері мен жалпы бөліктері
қолданылады – бұлар ұзындығы мен биіктігі бойынша ең үлкен, бөліктің
өлшемдері оның қалыңдығын көрсетеді.

Сурет стандартпен белгіленген сызықтармен дөңгелектенеді: алдымен
– шеңберлер, содан кейін – көлденең және тік сызықтар. Негізгі жазуды
толтырыңыз және сызбаны тексеріңіз.

Шеңбер сызған кезде орталық сызықтардың ұштары көрсеткілердің
ұштарынан 1-5 мм аралығында шығуы керек. (1.5‑сурет).

1.7 - сурет. Орталық желілерді жүргізу: А – дұрыс; б – дұрыс емес

Қатты жұқа сызық қашықтағы және өлшемді сызықтар үшін
қолданылады.

Қатты толқынды сызық кескін толық берілмеген кезде жартастың
сызығы ретінде қолданылады (1.7‑сурет).

Сурет пен өлшемді сызықтар арасындағы байланыс үшін қашықтағы
сызықтар қолданылады. Қатты сызық өлшемді және қашықтағы сызықтар
үшін қолданылады, оның қалыңдығы s/3-тен s/2-ге дейін (1.8‑сурет).

Түрлері, қималары, тілмелері. Ғимараттың алдыңғы, артқы, оң және
сол жақтары қасбеттер деп аталады. Құрылыс сызбаларында түрдің атауы
оның бейнесінің үстіне «қасбет 1-4» түрінде жазылады. Қасбеттің атауында
экстремалды үйлестіру осьтері көрсетілген. Жоғарыдағы ғимараттың көрінісі
шатырдың жоспары деп аталады.

Ғимараттың көлденең қимасы жоспар деп аталады. Жоспардың атауы
қабат деп аталады, мысалы, «1 қабат жоспары». Құрылыс сызбаларында
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кесінді атауы үшін әріптер мен сандарды қолдануға және «кесінді» деген
сөзді енгізуге жол беріледі, мысалы: «Кесінді1-1». Атауы бар суреттердің
астын сызбайды.

1.8 - сурет. Жол нұсқалары
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Материалдардың графикалық бейнелері.
Материал сызбаларында сурет салу үшін шартты графикалық белгілер

қолданылады. Материалдардың графикалық белгіленуі жұқа сызықтармен
сызылған.

Бір сызбадағы түр сызықтар арасындағы қашықтық әрқашан металды
белгілеу үшін түр сызықтары арасындағы қашықтықтан үлкен болуы керек.

Параллель түр сызықтарының арасындағы қашықтық осы элементтің
бірдей масштабтағы барлық қималары үшін бірдей болуы керек және
қиманың ауданына байланысты 1...10 мм болуы керек.

Сурет қаріптері.
Сызбалардағы жазулар стандартпен белгіленген сурет қаріптімен

орындалуы керек.
Стандартқа сәйкес әріптер мен сандардың биіктігі, ені анықталады,

айналдыра орау сызықтарының қалыңдығы, әріптер, сөздер мен жолдар
арасындағы қашықтықтың болуы қарастырылады.

Бұл стандартта 10 қаріп өлшемі бар: 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.
Қаріп өлшемі – бас әріптің өлшемі. Қаріп 75° көлбеу және көлбеу болуы
мүмкін.

1.9 - сурет. Қаріп жазулары

Сурет шрифтін жазу кезінде төмендегілерді ескеріңіз:

1. Жазулар қолмен жасалады.
2. Стандарт бойынша әріптердің, сандар мен белгілердің биіктігі

кемінде 3,5 мм.
3. Әріптердің тік сызықты элементтерін орындау кезінде – қолдың

жоғарыдан төменге, дөңгелектелген – төмен және солға-оңға қозғалысы.
4. Қаріптің берілген көлбеуін бағыттаушы соққылардың көмегімен

сақтау керек.
5. Әріптердің дизайнын қатаң сақтау қажет.
6. Сызбадағы барлық жазулар мұқият орындалады.
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Өлшемдер. Сызбаларда өнімнің мөлшерін анықтау үшін оған
өлшемдер қолданылады. Олар сызықтық және бұрыштық болып екі түрге
бөлінеді. Сызықтық өлшемдер өнімнің өлшенген бөлігінің ұзындығын, енін,
қалыңдығын, биіктігін, диаметрін немесе радиусын сипаттайды. Бұрыштық
өлшем бұрыштың мөлшерін сипаттайды.

Сызықтық өлшемдерді миллиметрмен көрсету керек, бірақ өлшем
бірлігін белгілеу қолданылмайды. Бұрыштық өлшемдер өлшем бірлігін
көрсете отырып, градустарда, минуттарда және секундтарда көрсетіледі.

1. Алдымен, сыртқы сызықтарды сегментке перпендикуляр сызыңыз,
содан кейін бөліктің контурынан 10 мм қашықтықта оған параллель өлшемді
сызық сызыңыз, ол екі жағынан жебелермен шектеледі. Есіңізде болсын,
өлшемді сызық көрсеткілерінің ұштары үшін қашықтағы сызықтар 1.5 мм-ге
шығады. Оларды қатты жұқа сызықпен жүргізу керек. Сан өлшемді
сызықтың үстіне, ортасына жақын қолданылады.

1.10 - сурет. Сызықтық өлшемдерді қолдану

2. Егер сызбада бірнеше өлшемді сызықтар болса, онда кескінге жақын
өлшем аз болады, олардың арасындағы қашықтық кемінде 7 мм болады.

3. Диаметрі өлшем санының алдында арнайы белгі – шеңбермен
белгіленеді (1.11‑сурет).

1.11 - сурет. Сызықтық өлшемдерді қолдану
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5. Радиус өлшемді санның алдында белгіленеді және R бас әрпін
жазады (1.12‑сурет).

1.12 - сурет. Доғалар мен бұрыштың өлшемдерін салу

6. Квадрат элементтің жағы өлшемді санның алдында «квадрат» белгісі
ретінде көрсетіледі (1.13‑сурет).

1.13 - сурет. Шаршы өлшемін қолдану мысалы

Сызба контурынан бірінші өлшемді сызыққа дейінгі қашықтықты
кемінде 10 мм қабылдау ұсынылады. Іс жүзінде 14-20мм. Жоспар
сызбаларында жоспар ішінде (ішкі) және кескін өлшемінен тыс (сыртқы)
өлшемді сызықтар бөлінеді.

1.14 - сурет. Жоспарда өлшемді сызықтарды қолдану мысалы
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Бірінші қабаттың еден деңгейі сілтеме ретінде қабылданады: 0,000.
Шартты нөлдік белгіден жоғары белгілер «+» белгісімен белгіленеді; нөлдік
белгіден төмен «–» белгісімен көрсетіледі. Белгінің таңбасы суретпен бірге
жүруі мүмкін 4 15 12...17 3...8 қашықтағы (жұқа) сызық 2...4 45° + 2,250 +
2,750 - 2,500 Ур. з. 0,000 Ур. с. п. 3...5 түсіндірме жазулар.

1.15 - сурет. Жоспарларға өлшемдерді, белгілерді және шығарылатын
сызықтарды салу мысалы

Координациялық осьтер. Жоспардағы ғимарат немесе құрылым
осьтік сызықтармен бірқатар элементтерге бөлінеді. Негізгі жүк көтергіш
құрылымдардың (қабырғалар, бағандар) орналасуын анықтайтын бұл
сызықтар үйлестіру осьтері деп аталады – бойлық және көлденең. Олар
координаталық тор, бұл құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде іргетасты дәл
салуға және капиталды қабырғаларды тұрғызуға мүмкіндік береді.
Координациялық осьтер арасындағы қашықтық қадам деп аталады.
Ғимараттардың үйлестіру осьтері ұзын нүктелі‑үзілмелі сызылған сызықты
қолданылады. Жоспарларда осьтер қабырғалардың контурынан тыс
шығарылады және белгіленеді.

1.16 - сурет. Шаршы өлшемін қолдану мысалы
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Мазмұны мен мақсатына байланысты сызбалар бөліктерге –
жиынтықтарға бөлінеді, олардың әрқайсысына тұрақты әріптік белгілер –
маркалар тағайындалады.

1.17 - сурет. Жұмыс сызбаларының маркалары

Өзіндік бақылау сұрақтары:
1. КҚБЖ стандарттарын не белгілейді?
2. Сурет форматтары бойынша жұмыс істеу стандарттарын сипаттаңыз.
3. A3 парағының өлшемдері қандай?
4. Масштаб дегеніміз не?
5. Нені білдіреді: М1: 1; М1:5; М10: 1?
6. A3 форматында қанша A4 пішімі бар?
7. Сурет жақтауының сызығы сыртқы жақтаудан қандай қашықтықта

өтуі керек?
8. Негізгі жазба қайда орналасқан?
9. МЕМСТ қандай ауқымды мәндерді ұсынады?
10. Қатты қалың, сызылған, сызылған сызықтардың мақсатын

сипаттаңыз.
11. Қашықтағы және өлшемді сызықтардың қалыңдығы қандай?
12. Сурет шрифттерін жазу кезінде қандай талаптар қойылады?
13. Сызықтардың үш атауын және олардың негізгі мақсатын

сипаттаңыз.
14. Қандай сызық штрих деп аталады? Бұл сызықтың қалыңдығы

қандай?
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1.2. Проекциялық сызу негіздері

Сызба геометриясының негізгі әдісі проекция әдісі болып табылады,
сондықтан осы әдісті қолдана отырып салынған сызбалар проекциялық
сызбалар деп аталады.

1.18 - сурет. Суреттердегі сызықтардың мысалы

Проекциялық сызу жобалық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің
стандарттарында белгіленген ортогональды және аксонометриялық
проекцияларда кескіндерді құрудың ережелерін, шарттарын және
тәжірибелік әдістерін зерттейді.

Суреттер жазықтықта салынған кезде проекция әдісі қолданылады. Бұл
жағдайда жазықтықта алынған сызбалар проекциялық деп аталады.

Проекциялық сызу әдістері объектілерді бейнелеу тәсілдерін түсіндіру
үшін қолданылады. Сіз барлық заттардың үш негізгі өлшемге ие екенін
ескеруіңіз керек: ұзындығы, ені және биіктігі.

Бойынша плоскому бейнелеуге көмегімен проекциялық сызу, ұсынуға
болады кеңістікті, көлемді нысаны зат. Тегіс кескін проекция деп аталады, ал
проекцияны алу процесі проекция деп аталады.

Сонымен қатар, жазықтықта кеңістіктік формалардың суреттерін салу
ережелері бар және оларды проекция әдісі деп атайды. Бұл объектінің
проекциясын құруға және оның пішінін ұсынуға мүмкіндік береді.

Нысанның кескінін жазықтықта алу үшін оны проекция жазықтығының
алдына қойып, орталықтан объектінің беткі нүктелері арқылы елестететін
проекция сәулелерін салу керек.

Проекция келесі элементтердің көмегімен жүзеге асырылады:
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o проекциялау орталығы – бұл проекция жасалатын нүкте;
o проекция жазықтығы – проекция жүргізілетін жазықтық;
o проекциялау нысаны – бейнеленген объект;
o проекциялық сәулелер – бұл проекция жасалынған қиялдағы түзу

сызықтар.
Жазықтықтағы кескіндерді құру үшін келесі жобалау әдістері

қолданылады:
1. Орталық проекция.
2. Параллель (бұрыштық) проекция.
3. Ортогональды проекция
Проекция орталық деп аталады, егер барлық проекцияланған сәулелер

бір нүктеден өтсе.
Осы проекциямен барлық суреттер біз оларды көргендей көрінеді.
Перспективаны құру кезінде орталық проекция әдісі қолданылады. Біз

заттарды белгілі бір бақылау нүктесінен қарастырамыз.

1.19 - сурет. А – орталық проекцияның мысалы

1.19 - сурет. B – орталық проекцияның мысалы

Егер барлық проекциялық сәулелер бір-біріне параллель болса,
параллель проекциялар пайда болады.
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1.20 - сурет. Параллель проекцияның мысалы

Кеңістікте параллель сызықтар параллель проекцияларға ие.
Параллель проекцияда бұрмалау көрсеткіші көрсетілген бағыттың

барлық сегменттері үшін бірдей. Проекция жазықтығына параллель жалпақ
фигура толық көлемде жобаланады.

Аксонометриялық проекциялар. Параллель проекцияларды қолдана
отырып, геометриялық проекцияларды бейнелеу әдісі аксонометриялық
проекция деп аталады.

Бұл проекциялар перспективаны сақтамай, дәлірек айтқанда, кескіннің
қатаң масштабына жабыспаған кезде параллель проекциялау әдісімен жүзеге
асырылады.

Аксонометриялық проекциялар тікбұрышты және қиғаш болып
бөлінеді. Тік бұрышты проекцияларда проекция сәулелері проекцияның
аксонометриялық жазықтығына перпендикуляр болады (бұрмалаусыз заттың
пішіні). Бұл изометриялық және диметриялық проекцияларды қамтиды.

Қиғаш бұрышты проекцияда проециялық сәулелері жоқ
перпендикулярлы аксонометриялық жазықтықта проекциялау (нысаны
пәннің бұрмалануы). Бұл проекциялар техникалық сызбада аз қолданылады.

КҚБЖ стандарттарында изометриялық проекциялар (негізгі
өлшемдердің ешқайсысы бұрмаланбайды), диметриялық проекциялар (тек
бір немесе екі өлшем бұрмаланады) және триметриялық проекциялар (заттың
барлық өлшемдері бұрмаланған) қарастырылған. Триметриялық проекциялар
көлбеу бұрыштарға жатады.

1.21- сурет. Изометриядағы (сол жақта) және диметриядағы (оң жақта) осьтер
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Егер параллель проекцияның бағыты проекция жазықтығына
перпендикуляр болса, онда бұл проекция ортогональды (тікбұрышты) деп
аталады.

Стандартқа сәйкес секциялық Люк сызықтары аксонометриялық
проекцияларда жақтары аксонометриялық осьтерге параллель болатын тиісті
координаталық жазықтықтарда орналасқан квадраттардың проекцияларының
диагональдарының біріне параллель қолданылады (сурет. 1.22).

1.22 - сурет. Аксонометриядағы түр сызықтар

Өлшемдерді қолданған кезде шығарылатын сызықтар аксонометриялық
осьтерге параллель, өлшемді сызықтар өлшенетін сегментке параллель
жүргізіледі.

Аксонометриялық проекцияларда шыбындар мен шыбықтардың
спицтері, қаттылық қабырғалары және ұқсас элементтер түр сызыөтарға
түседі.

Техникалық және архитектуралық графикада көлемді тақырыпты
бейнелеудің ең көп таралған тәсілдері – ортогональды сурет және сурет салу.
Ортогональды кескін-бұл жазықтыққа перпендикуляр параллель сәулелер
көмегімен алынған жазықтыққа объектінің проекциясы (сурет. 1.23, 1.24).

1.23 - сурет. Ортогональды кескін мен аксонометриялық проекцияны алу [3]
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Сурет 1.24 - ассиметриялық бейнелерді алу:
а-изометрия; б-диметрия; в-фронтальдық; г-әскери [3]

Ортогональды және аксонометриялық проекциялардың тәжірибелік
құрылысы объект пішінінің сипаттамалық түйін нүктелері арқылы өтетін
сәулелер көмегімен жүзеге асырылады. Проекция жазықтығында алынған
сипаттамалық нүктелер бейнеленген объектіге сәйкес сызықтармен
байланысады. Ортогональды және аксонометриялық проекциялар кескіннің
басқа түрін – перспективаны құру тәсілдерін түсіну үшін де қажет (1.25
сурет).

1.25 - сурет. Көру процесінің сызбасы және бір сурет жазықтығына шартты
сурет [1]

Перспектива - бұл көлемді бейнелеу және сызбада олардың
арасындағы кеңістіктік қатынастарды беру жүйесі. Перспектива – бұл екі
өлшемге аударылған үш өлшемді түр.

Көкжиек сызығы («көз деңгейі») - бұл көрерменнің көз деңгейінде
орналасқан сызық. Сурет жазықтығының нүкте арқылы өтетін көлденең
сызықпен қиылысуын білдіретін көлденең сызық.
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Сурет жазықтығы: объектінің бейнесі жобаланған және перспектива
бейнеленген теориялық мөлдір жазықтық.

1.26 - сурет. Сурет жазықтығы. Ханс Вредеман де Врис

Жойылу нүктесі-барлық параллель сызықтар жиналатын көлденең
сызықтағы нүкте. Немесе суреттің негізгі нүктесі, онда Орталық көру
сәулесі сурет жазықтығымен қиылысады (суретке көзқарастың ортогональды
проекциясы).

Бақылау нүктесі - бақылаушы объектіге қарайтын нүкте.
Көру өрісінің бұрышы-бұл сіз бұрмаланбаған көре алатын объектінің

немесе кеңістіктің көзқарасын білдіретін қиял сферасы.

1.27 - сурет. Перспективаның үш түрі: бір түсу нүктесі бар, екі және үш
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Көрерменнің ғимаратқа немесе объектіге қарайтын биіктігі жойылу
нүктесін анықтайды. Төменнен қарау, жоғарыдан қарау, құстың көзімен
қарау:

1.28 - сурет. Интерьердің бұрыштық перспективасын құру мысалы

Төменде интерьер перспективасын кезең-кезеңмен құрудың мысалы
келтірілген:
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Өзіндік бақылау сұрақтары

1. Проекция әдісі дегеніміз не?
2. Проекциялық сызбалардың түрлерін сипаттаңыз.
3. Проекциялық сызу нені зерттейді?
4. Орталық проекцияны қалай құруға болады?
5. Параллель проекция әдісі не береді?
6. Аксонометриядағы түр сызықтар ережелерін сипаттаңыз.
7. Ортогональды проекцияның қасиеттерін сипаттаңыз.
8. Перспективаны құрудың қандай әдістері бар?
9. «Жойылу нүктесі» не үшін арналған?
10.Құрылыс кезінде көкжиек сызығы не береді?

1.3. Проекциялау әдістерін пайдалана отырып, сызбаларды
орындау

Құрылыс сызбаларында ғимараттың, оның бөліктерінің,
конструкциялары мен бұйымдарының суреттері бар.

Мақсаты бойынша сызбалар екі негізгі топқа бөлінеді:
− құрылыс конструкцияларының сызбалары;
− ғимараттардың құрылыс-монтаждық сызбалары.
Нысанды салу кезінде бір проекция оның геометриялық пішінін

бағалауға мүмкіндік бермейді. Содан кейін проекцияны нақтылау керек және
басқа проекция жазықтықтарында қосымша суреттерді пайдалану керек.

Күрделі сурет (Монж эпюрасылары) - бірнеше біріктірілген
жазықтықтағы объектінің бейнесі.

Геометриялық фигуралардың ортогональды проекцияларын көрсету
үшін кеңістіктік орналасуды пайдалану ыңғайсыз, сондықтан кеңістіктік
орналасудың сызбасындағы кескіннің орнына Монж эпюрасысы
қолданылады.

Монж эпюрасы кеңістіктік орналасуды H және W жазықтықтарын V
проекцияларының фронтальды жазықтығымен біріктіру арқылы алынады:- H
жазықтығын V-мен біріктіру үшін оны сағат тілінің бағыты бойынша x осінің
айналасында 90 градусқа бұрамыз.
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1.29 - сурет. Монж эпюрасының мысалы

Егер жазықтықта шекаралар болмаса, онда диаграммада бұл шекаралар
көрсетілмейді, проекция жазықтықтарының еденінің орнын көрсететін
жазулар қалдырудың қажеті жоқ.

Монж эпюрасысын мыналардың көмегімен орындауға болады:
- сызу құралдары;
- құруға арналған бағдарламалар.

Күрделі нүкте сызбасы күрделі сызық сызбасы

Деңгей сызықтары мен проекциялық сызықтар бар.
Көлденең h-h П P1 проекцияларының көлденең жазықтығына

параллель түзу.

Фронталь f-f∥P2 проекцияларының фронтальды жазықтығына
параллель түзу.
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Профильдік түзу p-p∥P3 проекцияларының профильдік жазықтығына
параллель түзу.

1.3.1 іргелес аумағы бар интерьерлер мен ғимараттардың сәулет-
құрылыс сызбаларын орындау

Бейнеленген объектілердің түріне байланысты құрылыс сызбалары:
- сәулет-құрылыс (тұрғын, қоғамдық және өндірістік ғимараттардың

сызбалары);
- инженерлік – құрылыс (инженерлік құрылыстардың сызбалары-

көпірлер, жолдар, туннельдер, эстакадалар, гидротехникалық құрылыстар
және т. б.)

- топографиялық (жер бетінің, жер бедерінің сызбалары).
Интерьерлердің сәулеттік шешімдерінің жұмыс сызбаларын жобалау

ережелерінің стандарты бар. Құрылысқа арналған жобалық құжаттама
жүйесі. Интерьерлер. Жұмыс сызбалары.

Осы стандартқа сәйкес жобалау тапсырмасы бастапқыда белгіленеді.
Интерьерлердің сәулеттік шешімдерінің жұмыс сызбалары осы стандарттың
талаптарына сәйкес орындалады.

Алайда, бұл стандарттар әрқашан коллажды, визуализацияны,
эскиздерді қалай көрсету керектігін көрсете бермейді. Бірақ, әрине,
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объектінің жұмысы бойынша бүкіл команда авторлық қадағалау болмаған
жағдайда стандарттарға сәйкес сызбаларды оқып, құрастыра алуы керек.

Жұмыс сызбаларының құрамы келесідей:
o ғимарат ішіндегі әрлеу жұмыстарының сызбалары (ИС маркасы);
o материалдарға қажеттілік тізімдеме;
o маркалардың құрамына кірмеген интерьер элементтерінің

сызбалары;
o түстердің үлгілері.
AИ маркасының жұмыс сызбалары (интерьер) келесі құрамға ие:
o жалпы деректер;
o еден жоспарлары;
o қабырғалардың ішкі беттерін сканерлеу;
o еден жоспарлары;
o төбенің жоспарлары;
o жоспарлардың, түрлердің және сканерлеудің үзінділері;
o Технологиялық схемалар;
o үй-жайларды әрлеу тізімдемесі;
o сипаттама.
Барлық сызбалар КҚБЖ стандарттарына сәйкес орындалады. Бұл

кезеңде сіз қабырға сызықтарының қалыңдығын, тірек құрылымын,
аралықтарды, есіктерді, баспалдақтарды және т. б. ескересіз.

Жобаланған интерьерлер мен оның элементтері сызбаларда шартты
графикалық белгілер мен жеңілдетілген кескіндерді қолдана отырып
бейнеленген.

Шартты белгілер қолданылады:
- қабырға (1‑қосымша);
- тіректер мен бағаналар (3-қосымша);
- ойықтар мен тесіктер;
- пандустар, баспалдақтар (4-қосымша) және т.б. МЕМСТ сәйкес.
Материалдардың графикалық белгілері қималарда, қасбеттерде және

интерьерлердің тіліктерінде жазылады (5-қосымша).
Жоспар – бұл әр қабаттың терезелері мен есіктері деңгейінде өтетін

көлденең жазықтықпен бөлінген ғимараттың кескіні. Жоспар ғимараттың
конфигурациясы мен өлшемі, жеке бөлмелердің орналасуы, терезе мен
есіктер, кеңістіктер, негізгі қабырғалар, бағандар, баспалдақтар, бөлімдер
туралы түсінік береді.
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1.30 - сурет. Жоспар сызбасы

Мойынтірек құрылымдары қалың сызықпен, бөлімдердің
құрылымымен, қалыңдығы аз сызықтармен қоршалған.

1.31- сурет. Суреттегі тірек конструкциялар мен бөлімдердің мысалы

Кесу - тік жазықтықпен ақылмен бөлінген ғимараттың бейнесі.
Қималар сәулеттік және құрылымдық болып табылады.

Сәулет бөлімі – ішкі сәулеттің композициялық жақтарын анықтау үшін
(үй-жайлардың, терезе, есік ойықтарының, цокольдің және т.б. биіктігі
көрсетіледі).

Құрылымдық бөлімдерде олар ғимараттың барлық құрылымдық
элементтерін көрсетеді және қажетті өлшемдер мен белгілерді қолданады.

1.32 - сурет. Сәулет және конструкциялық қиманың мысалы
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Ғимараттың сәулеттік бөлімі келесі ретпен орындалады:
1‑қадам. Көлденең тікелей, оны бірінші қабаттың едені ретінде

қабылдайсыз ( 0.000). Содан кейін жердің жоспарлау белгісіне сәйкес келетін
екінші сызықты сызыңыз.

2‑қадам. Жоспарға сәйкес координаталық осьтерге сәйкес келетін тік
сызықтарды сызыңыз (қабырға осі).

3‑қадам. Тік сызықтардың (қабырғалардың осьтерінің) екі жағында,
кесуге түскен сыртқы, ішкі қабырғалар мен бөлімдердің қалыңдығын
анықтайтын қашықтықта олардың контурларын жұқа сызықтармен сызыңыз.

4‑қадам. Әрі қарай, еденнің, төбенің, жабудың және т. б. контурының
көлденең сызықтарын сызыңыз.

5‑қадам. Еден сұлбасын сызыңыз.
6‑қадам. Бөлінген жазықтықтың артында орналасқан ғимараттың басқа

элементтерін (шатыр, бөлімдер, терезелер, есіктер және т. б.) көрсетіңіз.)
7‑қадам. Шығару сызығын жүргізіп, биіктік белгілерін қоясыз.
8‑қадам. Кесудің контурларын қатты қалың негізгі сызықпен сызыңыз,

өлшемдерді, белгілерді, осьтердің маркаларын қолданыңыз және қажетті
жазулар жасаңыз.

1.33 - сурет. Ғимараттың жүк көтергіш қабырғалары бар көлденең сәулет
бөлімін орындау мысалы.
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Қасбеттер - тік проекция жазықтықтарында жасалған құрылымның
сыртқы көрінісі. Негізгі қасбет көше немесе алаң жағынан ғимараттың
көрінісі деп аталады.

Жұмыс сызбаларында қасбеттер бөлу осьтерін, барлық сыртқы
өлшемдер мен белгілерді көрсете отырып, сызықтық диаграммада
орындалады.

Ғимараттың қасбетін салу келесі ретпен орындалуы мүмкін:
1. Қасбетті айнала сызу үшін қабылданған қалыңдығы көлденең түзу

сызық сызыңыз. Ол ғимараттың қасбетінің контурынан шамамен 30 мм
шығады.

2. Екінші көлденең сызықты біріншіден 1,5 мм қашықтықта жүргізіңіз
– соқыр аймақ сызығы.

3. Жертөленің көлденең сызықтары, саңылаулардың төменгі және
жоғарғы жағы (терезе мен есік), карниз, жоталар және ғимараттың басқа
элементтері жұқа сызықтармен сызылған.

4. Координаталық осьтердің, қабырғалардың, терезе мен есіктердің тік
сызықтары және т. б.

1.34 - сурет. Ғимараттың қасбетін орындау реті.

Еден жоспарлары 1:50-1:500 масштабында сканерлеу және
қабырғалардың ішкі беттерінде қарастырылған масштабта орындалуы керек.
Еден жоспарында Сіз төмендегілерді көрсетесіз:

o ғимараттың үйлестіру осьтері;
o жиһаз;
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o қабырғалар мен аралықтардың қалыңдығы;
o басқа маркалардың жұмыс сызбаларының негізгі жинақтарында

ескерілмеген интерьер элементтерінің маркалары;
o түйіндерді белгілеу;
o көтергіш-көлік жабдығы;
o еден мен қабырға учаскелерінің шекаралары;
o кесінділердің сызықтары мен белгілері;
o монументалды және сәндік дизайн элементтері;
o жоба бойынша интерьер элементтері бетінің түс нөмірі.
Сондай-ақ, өткелдердің, асулардың, жиһаздың, көгалдандырудың, үй-

жайлар мен технологиялық учаскелердің нөмірлерінің атауларын көрсетіңіз.

1.35 - сурет. Сызбаның үлгісі

Аумақты салу мен абаттандырудың бас жоспары учаскенің жоспарын
білдіреді (1:500 немесе 1: 1000 масштабында), онда:

а) ғимараттар, құрылыстар (жобаланатын, сақталатын,
реконструкцияланатын);
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б) автомобиль жолдары мен жол жамылғысы бар алаңдар, тротуарлар
мен жолдар;

в) абаттандыру элементтері: ойын алаңдары, көгалдандыру, шағын
сәулет нысандары және т. б.

Сызбаның жоғарғы сол жақ бұрышында нүктеде «С» әрпі бар
көрсеткіш түрінде солтүстік бағыт көрсеткіші қолданылады. Жебе басым
желдердің бағытын көрсететін диаграммамен біріктірілген (жел тармақтары).
Бұл жағдайда парақтың жоғарғы бөлігі сайттың солтүстік жағына сәйкес
келуі керек.

Жоспар ғимараттар мен құрылыстардың, тротуарлар мен жолдардың,
көгалдандыру элементтерінің экспликациясымен бірге жүреді.

Сызбадағы өлшемдер екі ондық таңбамен метрмен көрсетіледі.
Бөлменің ауданы төменгі оң жақ бұрышқа қойылады.

1.36 - сурет. Аумақты абаттандыру жоспарының фрагменті

Содан кейін еден жоспарларына төмендегілерді жазыңыз:
- үйлестіру осьтері;
- еден беткейлері;
- еден типтерінің нөмірлері-биіктігі 8-ден 10 мм-ге дейін тең жақты

үшбұрыштарда;
- едендердің өзгеру орындарындағы деңгей белгілері.
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Өзіндік бақылау сұрақтары

1. Монж эпюрасыларының күрделі сызбасы қандай?
2. Күрделі сызбаның қандай түрлері бар?
3. Деңгей сызықтары мен проекциялық сызықтарды сипаттаңыз.
4. Сызбаларда қандай шартты белгілер қолданылады?
5. Ғимараттың қасбеті дегеніміз не?
6. Ғимараттың бөлімі дегеніміз не?

ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАР

1‑тапсырма. Тігінен орналасқан жақтауды орындау Оқу сызбасының
негізгі жазбасын толтырыңыз.

Бұл тапсырма 1.1‑бөліміне (2-қадам) сәйкес ережелерге сәйкес
орындалуы керек.

2‑тапсырма. Көлденең орналасу жақтауын орындаңыз. Оқу
сызбасының негізгі жазбасын толтырыңыз.

Бұл тапсырма 1.1‑бөліміне (2-қадам) сәйкес ережелерге сәйкес
орындалуы керек.

3‑тапсырма. Барлық форматтардың өлшемді мәндерін жазыңыз – A4,
A3, A2, A1, A0.

Бұл тапсырма алгоритмге сәйкес 1.1‑бөліміне сәйкес орындалуы
керек (1-қадам).

4‑тапсырма. Сурет шрифтімен алфавит жазыңыз. Дизайн бойынша оқу
мақсаттарыңызды сызбамен жазыңыз.

Бұл тапсырма алгоритмге сәйкес 1.1‑бөліміне сәйкес орындалуы
керек (сурет шрифттері).
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5‑тапсырма. Сызбаны түр сызықпен, қатты толқынды, ашық
сызықтармен орындаңыз.

Бұл тапсырма 1.1‑бөліміндегі (сызық) схемалық деректерге сәйкес
орындалуы керек.

6‑тапсырма. Шаршының, тіктөртбұрыштың сызбасын орындаңыз және
сыртқы өлшемдерді көрсетіңіз.

Бұл тапсырма 1.1-бөлімге сәйкес схемалық деректерге сәйкес
орындалуы керек.

7‑тапсырма Пропорцияны сақтай отырып, бөліктің суретін жұмыс
дәптеріне салыңыз және 2 есе көбейтіңіз. Бөліктің өлшемдерін, қалыңдығын
көрсетіңіз (ол 4 мм-ге тең).

8‑тапсырма Квадраттың перспективасын орталық проекциялау
әдісімен жасаңыз.

Бұл тапсырма 1.2-бөлімдегі схемалық деректерге сәйкес орындалуы
керек.

9‑тапсырма. Таңдалған объектінің перспективасын параллель
проекциялау әдісімен құрыңыз.

Бұл тапсырма 1.2-бөлімдегі схемалық деректерге сәйкес орындалуы
керек.

10‑тапсырма Аксонометрия мен изометрияда шеңбер құрыңыз.
Бұл тапсырма 1.2-бөлімдегі схемалық деректерге сәйкес орындалуы

керек.

11‑тапсырма Ортогональды және аксонометриялық проекцияларда
квадрат құрыңыз.

Бұл тапсырма 1.2-бөлімдегі схемалық деректерге сәйкес орындалуы
керек.

12‑тапсырма Қашықтағы осьтерді, үй-жайлардың аудандарын және
жүк көтергіш құрылымдар мен бөлімдерді көрсете отырып, пәтер
жоспарының сызбасын орындаңыз.
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Бұл тапсырма алгоритмге сәйкес 1.3.1‑бөліміне сәйкес орындалуы
керек.

ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. КҚБЖ стандарттар тобының жіктелуіне не кірмейді:
А) сызбаларды орындаудың жалпы ережелері;
Б) схемаларды орындау ережелері
В) құрылыс құжаттарын орындау ережелері;
Г) тораптардың пішіні мен өлшемдері.

2. Сызбада негізгі жазба қай жерде орналасқан:
А) ортаның төменгі тұсында;
Б) сол жақ жоғарғы бұрышта;
В) жоғарғы оң жақ бұрышта;
Г) төменгі оң жақта.

3. Негізгі жазба бағанына не кірмейді:
А) бұйымның атауы;
Б) құжат литері;
В) кесу торабы;
Г) масштаб.

4. Келесі суретте қандай проекция көрсетілген?
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А) параллель проекция;
Б) орталық проекция;
В) бұрыштық проекция;
Г) Монж эпюрі.

5. Келесі сызықтар бойынша жолдардың аттарын атаңыз:
6.

Кодтар мен жауаптар
1 Г
2 Г
3 В
4 А
5 Штрихті, нүктелі‑үзілмелі жіңішке, нүктелі‑үзілмелі

қалың, алшақ салынған

Қысқаша қорытынды

Осы бөлімде зерттелген жобалау әдістері студенттерге сызбаларды,
интерьер жоспарларының жобаларын орындауға, бөлшектер жасауға
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мүмкіндік береді. Сызбаларды жобалау ережелері, КҚБЖ, МемСТ – бұл
ғимараттар мен құрылыстарды дұрыс және сауатты жобалайтын
дизайнерлердің қажетті нормасы мен білім базасы. Кешенді жұмыс үшін
біздің елімізде және халықаралық деңгейде қолданылатын стандарттарды
тереңірек зерттеу қажет.

Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі

1. Н.В.Кузнецова Сәулет-құрылыс сызбаларының графикалық
безендірілуі: оқу құралы / Н.В. Кузнецов, М. В. Долженкова. – Тамбов:
ФГБОУ ВПО «ТГТУ» баспасы, 2011. – 84 б. - 100 дана.

2. Технология. Қызмет көрсету еңбегі. Сурет [Электрондық ресурс]. -
Қолжетімдік режимі: https://zhannet.jimdofree.com/
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Қосымшалар

1‑қосымша
Қабырғалардың шартты белгілері

 



43

2‑қосымша
Тіректердің, бағандардың шартты белгілері
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3‑қосымша
Ойықтар мен тесіктердің шартты белгілері
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4‑қосымша
Пандустар мен сатылардың шартты белгілері
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5‑қосымша
Қималардағы материалды графикалық белгілеу
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2
СУРЕТ, КЕСКІНДЕМЕЖӘНЕ КОМПОЗИЦИЯ НЕГІЗДЕРІН

МЕҢГЕРУ

Оқу мақсаттары

Осы бөлімді зерттеу нәтижелері бойынша сіз мынаны игересіз:
- тірі және жансыз табиғаттың әртүрлі нысандарының
суретін салу;
- нысандарды түс арқылы бейнелеу;
- композицияның заңдарын, ережелері мен құралдарын
қолдану;
- дизайн-жобалауда жуу техникасын меңгеру;
- макеттерді орындау.

АЛДЫН АЛА ТАЛАПТАР:
Осы бөліммен жұмыс басталар алдында білім алушылар:

конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесі негізінде сәулет-құрылыс
сызбаларын ресімдеу; проекциялық сызу негіздерін меңгеру; жобалау
әдістері мен ережелерін пайдалана отырып, сызбаларды орындау дағдыларын
меңгеруі тиіс.

ҚАЖЕТТІ ОҚУ МАТЕРИАЛДАРЫ
А4, А3, А2, А1 форматындағы парақ (ақ түсті, тығыз, сызылмаған).

Сызғыш (металл, ағаш) 10-30 см. Үшбұрыштар. Н (Т), В (М), НВ (ТМ)  
қаттылығы қарапайым қарындаштар. Компас. Өшіргіш. Қайшылар. Кеңсе
пышағы. Сурет жинағы, станок. Акварель, майлы бояулар немесе гуашь.

КІРІСПЕ

Бұл бөлімде «сурет, кескіндеме және композиция негіздерін меңгеру»
модулі зерделенеді және жанды және жансыз табиғаттың әртүрлі
объектілерінің суретін орындау үшін қажетті жұмыстардың, дағдылар мен
білімдердің нәтижелілігі; объектілердің түс көмегімен бейнелері; түстану
заңдылықтарын меңгеру, композиция заңдары, ережелері мен құралдарын
қолдану; көлемді-кеңістіктік композицияны орындау; материалдармен және
құралдармен жұмыс істеу техникасын қолдану; түрлі графикалық
құралдармен, техникалармен, материалдармен сурет нысанын беру; дизайн-
жобалауда жуу техникасын меңгеру; антураж және стаффаж әдістерін
қолдану; макеттеуді орындау қаралады.
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2.1. Сурет және кескіндеме негіздерімен жұмыс

Қағаз парағын бекіту үшін сізде стандартты қағаз парағының
жартысына есептелген тікбұрышты тақта немесе 45 x 65 см зембіл болуы
керек. Зембіл қалыңдығы 3-5 мм тегіс фанерден жасалуы керек. Зембілді
қатты ету үшін фанерді 2x3 см көлденең қимасы бар ағаш жақтауына салу
немесе бекіту керек. Ыңғайлы жұмыс істеу үшін орындыққа орнатуға
болады. Сурет салу немесе сызу үшін өлшемі 30х40 және 40х60 см ақ қалың
қағаздың қоры болуы керек (2.1-сурет).

2.1 - сурет. Сурет салу мен кескіндемеге арналған зембіл мен форматтар [1]

Қарындашты мұқият қайрау керек. Орындаудың бастапқы кезеңінде
қарындашпен сурет салу кішкентай саусақтың тырнағымен зембілге сүйеніп,
бас бармақтың, индекстің және ортаңғы саусақтардың тырнақ бунақтарымен
жүргізілуі керек (2.2-сурет).

2.2 - сурет. Сурет салу кезінде қарындаш ұстау мәдениеті [1]

Қол мен саусақтардың бұл параметрі қарындаштың ұзындығын тиімді
пайдалануға және қысым күшін реттеуге мүмкіндік береді, ал қол парақты
бұғаттамайды және сызбаға бөлшектерді салыстыруға және сызбаны
жалпыдан нақтыға дейін жүргізуге мүмкіндік береді.
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Көру, ми және қолдың бастапқы үйлесімділігін дамыту және сурет салу
құралдары мен материалдарын дұрыс пайдалану дағдыларын игеру үшін,
сурет салуды алғаш бастаған кезде, көзді есептеу мен өлшеуді дамыту үшін
бірнеше қарапайым жаттығулар жасау керек. Бұл жаттығуларда «екі нүктенің
көмегімен сызықтармен сурет салу», сипаттамалық нүктелерді табу – әртүрлі
сызықтардың немесе жазық формалардың нүктелері ( 2.3-сурет).

2.3 - сурет. Көруді, қылқаламды, ракурсты анықтауды, құралдарды дұрыс
пайдалануды үйлестіру [1]

Әрине, сурет салу кезінде кейбір қателіктер жіберілуі мүмкін, олардан
қорқудың қажеті жоқ. Оларды уақытында байқап, түзету әлдеқайда маңызды.
Сондықтан бастапқы белгілерді әлсіз немесе «жоғалып кететін» нүктені
немесе сызықты қолдану керек. Бұл белгілер салыстыру мен талдаудан кейін
алынған күшті, дәлірек табылған нүктелерден немесе сызықтардан
айырмашылығы көрінбейтін болуы керек.
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Сурет салу қағазы әдетте тікбұрышты пішімде болғандықтан, оқу
процесінде жиектерге параллель сызықтар үлкен мәнге ие. Сурет салуды
бастамас бұрын форматта бірқатар жаттығулар жасау керек (2.4-сурет).

2.4 - сурет. Сурет салу алдында жасалатын жаттығулар [1]

Кез келген нысандар геометриялық денелерден тұрады, оларды көре
білу және қағазға дұрыс түсіре алу керек. Геометриялық пішіндер
перспективаның заңдылықтарын түсінуге, көлемді бейнелеуге және
формалар мен композицияның дұрыстығын анықтауға үйретеді ( 2.5-сурет).
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2.5-сурет. Геометриялық фигураларды салу реті [1]

Түр сызықтары суретті әдемі әрі өте қызықты  ете алады. Қарындашпен
жұмыс істеудің екі түрі бар: түр сызықтары және көлеңкелеу (2.6-сурет).

2.6-сурет. Тонның қатынасы [2]

Заттардың пластикалық пішінін беруді бастамас бұрын, бұқтыру
техникасын игеру керек, сонда суретті өңдеу заттың пластикалық пішінін
бейнелеу оңайырақ болады (2.7-сурет).
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2.7 - сурет. Сүрме кезінде түр сызықтарын жағу реті [1]

Көзге көрінетін денелер сыртқы түрімен ерекшеленеді: пішіні, өлшемі,
мөлдірлігі, түсі және құрылымы. Табиғат немесе адам жасаған нысандар
жалпы мазмұнға ие: олар белгілі бір тұрақты құрылымға немесе пішін
құрылымына ие.

Объектіні сырттан зерттеген кезде оның ішкі құрылымының мәніне
енуге тырысу керек. Тақырыптың мәнін зерттей отырып, тақырып туралы
нақты түсінік алуға болады (2.8, 2.9 - суреттер ).

2.8 - сурет. а - конустың негізгі нүктелері мен айналу денелері; б - эллипсоид;
в - күрделі [1]
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2.9 - сурет. Сүрме кезінде түр сызықты жағу реті [1]

Сәулет құрылымдарының құрылысын түсіну үшін Сіз түйінді
құрылымдық сәттердің принциптерін білуіңіз керек, олар да өте маңызды.
2.10-суретте көрсетілген, әртүрлі геометриялық пішіндердің
комбинациясынан тұратын ротондты жаппа негізгі құрылымдық
элементтердің тұрақты қосылуының арқасында айқын құрылымға ие: жаппа
нақты анықталған орталық осі, оның негізінің шеңбері, белгілі бір ырғақтағы
бағандар жиынтығы, цилиндрлік сақина, бағандарға сүйенетін элементтер
және композицияны аяқтайтын сфералық күмбез. Жаппаның пішінін үш
өлшемді бейнелеудің анықтайтын нүктелері оның стилобатының, күмбезінің,
ішкі элементінің, бағандардың төменгі және жоғарғы негізінің орталықтары
болады.

2.10 - сурет. Жаппаның құрылымдық нүктелері мен бағыттаушы сызықтары
[1]
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Сәулет – құрылыс тәжірибесі объектілерінде пропорцияларды, тік және
көлденең бағытта орналасқан көлемдер тізбегін, симметрия мен
асимметрияны, түс пен құрылымды, сәулет формаларының белгілі бір
ырғағын қолдана отырып, құрылымның немесе ансамбльдің көркемдік
бейнесін жасау үшін маңызды қозғалыс сезімін береді ( 2.11- сурет).

2.11- сурет. Кешен фрагментінің сызбалық суреті [1]

2.1.1. Тірі және жансыз табиғатты бейнелеу техникасы

Натюрморт - (франц. nature morte, сөзбе - сөз аударма-өлі табиғат),
бейнелеу өнерінің жанры (негізінен станоктар), ол адамның айналасындағы
заттардың бейнесіне арналған, әдетте нақты үй ортасына орналастырылған
және бір топқа композициялық түрде ұйымдастырылған. Мотивтің арнайы
ұйымдастырылуы натюрморт жанрының бейнелі жүйесінің негізгі
компоненттерінің бірі болып табылады. Жансыз заттардан басқа (мысалы,
тұрмыстық заттар) натюрмортта табиғи байланыстардан оқшауланған және
осылайша затқа айналған жабайы табиғат заттары бейнеленген. Негізгі
мотивті толықтыратын натюрморт адамдардың, жануарлардың, құстардың,
жәндіктердің суреттерін қамтуы мүмкін. Натюрморттағы заттардың бейнесі
тәуелсіз көркемдік мағынаға ие, дегенмен даму барысында ол көбінесе
символдық мазмұнның көрінісі, сәндік мәселелерді шешу немесе объективті
әлемді натуралистік дәл бекіту және т. б. Сонымен қатар, натюрморт тек
заттарды ғана емес, сонымен бірге олардың иесінің әлеуметтік мәртебесін,
мазмұны мен өмір салтын сипаттай алады, көптеген қауымдастықтар мен
әлеуметтік ұқсастықтарды тудырады.

Натюрморт композициясының орындалу ретін қарастырыңыз.
1. Натюрмортқа арналған қойылым үлкен және мәнерлі заттардан

басталады (мысалы, құмыра) (2.12-сурет).
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2.12 - сурет. Натюрморттың қойылымы [4]

2. Кейбір жағдайларда заттарды біртекті материалдан таңдауға болады
(мысалы, гипс, металл, шыны, саз және т.б.), бірақ заттардың әр құрамын
тақырып, идея немесе сюжет біріктіруі керек.

3. Натюрморттар суретшінің эмоционалды көңіл-күйі мен ойларын
көрсете алады. Кейбір композициялар көктемнің мас қуанышын ашық
түстерімен, гүлденген алма ағаштары мен ылғалды жердің иісімен жеткізе
алады; басқалары жаздың тыныштығын немесе күздің жеңіл қайғысының
поэтикалық бейнесін көрсетеді. Қойылымның эмоционалды мазмұнына
байланысты натюрморттың түстері өзгереді: бір жерде түс реңктері бай,
жарқын, бір жерде үнсіз және ұстамды, яғни суреттің түсі әрқашан кескіннің
ішкі күйіне бағынады.

4. Ең үлкен және ең биік заттар натюрморттың фонында, ал аз биік
заттар орта жоспарда, ал кішкентай және әсіресе жарқын заттар алдыңғы
қатарға орналастырылған.

5. Жарықтандыруға ерекше назар аудару керек.
6. Суреттің композициясын құру оның табиғи бөліктерге бөлінуін, яғни

бүтіннің бөліктерге бөлінуін қамтиды. Егер кескін ақылмен төрт тең бөлікке
бөлінсе, онда кескіннің барлық бөліктерінің тепе-теңдігін түсі, реңі, формасы
бойынша алу керек.

7. Қойылымға алдын ала талдау жасау қажет. Әрі қарай, көзқарас
таңдалады.

8. Заттардың көз деңгейіне қатысты орналасуы анықталады.
9. Көкжиек сызығы сызылады.
10. Сурет бойынша жұмыстың басында кенептің шетінен "өрістер"деп

аталуы керек. Олар суреттің орталық композициясының элементтері суреттің
шетіне жоғарғы, төменгі және бүйір бөліктерімен демалмауы үшін
орындалады.

11. Келесі кезең-сурет жазықтығының ортасын табу (сурет. 2.13).
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2.13 - сурет. Сурет жазықтығының орталығы [4]

12. Сурет кескінді композициялық орналастырудан басталады. Қағаз
парағы біркелкі толтырылуы үшін заттардың бүкіл тобын жинау өте
маңызды. Мұны істеу үшін элементтерді ақылмен біріктіріп, қағаз
парағының форматына сәйкес олардың орналасуы туралы ойлану керек.
Төменнен гөрі жоғарыдан көбірек орын қалдыру керек, содан кейін көрермен
нысандар жазықтықта тұрған сияқты әсер алады. Сонымен қатар,
бейнеленген нысандар қағаз парағының жиектеріне қарсы тұрмайтындығына
және бос орын қалмайтындығына көз жеткізу керек. «Көрініс іздегішті»
қолдана отырып, ең жақсы нұсқаны табу керек (2.14 - сурет).

2.14 - сурет. Суретті параққа композициялық орналастыру [4]

13. Нысандар пішінінің сипатын, олардың пропорцияларын беру.
Қағазға қарындашпен оңай қол тигізіп, заттардың пішінінің жалпы сипатын,
олардың пропорцияларын көрсету керек. Контурды бірден сызудың немесе
нақтылаудың қажеті жоқ. Көрсетілген нысанның пішінін кесу әдісін
қолданыңыз (2.15 - сурет).
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2.15 - сурет. Кесу әдісі [4]

14. Ортаңғы сызық пен негіз сызықтарын, яғни бейнеленген объектінің
және жалпы форманың «ізін» салғаннан кейін, әр объектінің және олардың
пропорцияларының (биіктігі, ені, тереңдігі) бірқатар өлшемдерін орындау
қажет. Өлшеу қарындаш көмегімен нысандарды визуалды өлшеу әдісін
қолдана отырып жасалады (2.16 - сурет ).

2.16 - сурет. Заттардың жалпы пропорциялары [4]

15. Содан кейін пропорциялар көмекші сызықтарды қабылдау арқылы
нақтыланады.

16. Сызықтық дизайн әдісі қолданылады, мұнда бейнеленген
объектінің формалары объектінің пішінінің көрінетін жазықтықтарын және
оның көрінбейтін (жасырын) жазықтықтарын ескере отырып, нысандар
пішінінің кеңістіктегі перспективалық орналасуы болып табылады (2.17-
сурет).
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2.17 - сурет. Сызықтық-құрылымдық әдіс [4]

17. Суреттегі сюжетті дамыту алдыңғы жағынан жүзеге асырылады,
сондықтан объектілердің егжей-тегжейлі сызбасы бар (2.18-сурет).

2.18 - сурет. Объектілерді егжей-тегжейлі сызу, алдыңғы жоспар [4]

18. Әрбір натюрморт нысанының ішкі құрылымын сызып, оның
пропорцияларын нақтылағаннан кейін, жарық пен көлеңкелі жерлерді,
рефлекстерді, объектінің табиғи түсінің дақтарын («жарық», «жартылай
көлеңке», «көлеңке», «рефлекс») анықтап, жарық пен көлеңкемен жұмыс
істеуді бастау керек. Жіңішке сызықтар жарық пен көлеңке, рефлекстер,
жарқырау шекараларын анықтайды (2.19-сурет).
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2.19 - сурет. Жарықтандырылған және көлеңкелі жерлерді анықтау [4]

Өзіндік бақылау сұрақтары:
1. Зембіл дегеніміз не?
2. Сурет салу және сызу қағаздарының қандай форматтарын білесіз?
3. Геометриялық пішіндер дегеніміз не?
4. Перспектива дегеніміз не?
5. Сіз перспективаның қандай түрлерін білесіз?
6. Жарық, сәуле, көлеңке, жартылай көлеңке, өз көлеңкесі, құлаған

көлеңке деген не?
7. Ортогональды проекция және аксонометрия дегеніміз не?
8. Натюрморт – дегеніміз не?

2.2. Түстану негіздері

Түс туралы ғылым-бұл физика, физиология және психологиядан
табиғи түс құбылысын зерттейтін жүйеленген мәліметтер жиынтығын,
сонымен қатар философия, эстетика, өнер тарихы, филология, этнография
туралы мәліметтер жиынтығын қамтитын күрделі түс туралы ғылым.және
түстерді мәдени құбылыс ретінде зерттейтін әдебиет.

Колористика-бұл түс ғылымының адам қызметінің әртүрлі
салаларында түстерді қолдану теориясын зерттейтін саласы.

Түс шеңбері-түстерді біріктірудің негізгі құралы. Алғашқы дөңгелек
түс схемасын 1666 жылы Исаак Ньютон жасаған. Түс шеңбері кез келген
таңдалған түстердің үйлесімі жақсы көрінетін етіп жасалған. Осы жылдар
ішінде негізгі дизайнның көптеген нұсқалары жасалды, бірақ ең көп таралған
нұсқасы – 12 түсті шеңбер ( 2.20-сурет).
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2.20 - сурет. 12 түсті шеңбер [5]

Түс шеңбері үш түске негізделген: қызыл, сары және көк. Олар негізгі
түстер деп аталады. Дәл осы алғашқы үш түс араласқан кезде шеңберде
қалған түстерді жасайды. Төменде тек негізгі түстерді қолдана отырып,
қарапайым түсті шеңбердің мысалы келтірілген (2.21 - сурет).

2.21 - сурет. Негізгі түстер [5]

Екінші түстер-бұл екі негізгі түстер араласқан кезде пайда болатын
түстер. Сары және көк араласқан кезде жасыл, сары және қызыл түстер
қызғылт сары, ал көк және қызыл түстер күлгін жасайды. Төменде сыртқы
сақинаға қосымша түстер қосылған түсті шеңбердің мысалы келтірілген (2.22
- сурет).
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2.22 - сурет. Қайталама түстер [5]

Үшінші түстер бастапқы және екінші түстермен немесе екі екінші
түстермен араласқан кезде жасалады. Төмендегі мысалда сыртқы сақинада
үшінші түстері бар түрлі түсті шеңбер көрсетілген (2.23-сурет ).

 
 

2.23 - сурет. Үшінші түстермен түсті шеңбер [6]

Қосымша немесе қосымша түстер - бұл түстер дөңгелегінде бір-
біріне қарама-қарсы орналасқан кез-келген екі түс. Мысалы, көк және
қызғылт сары, қызыл және жасыл. Бұл түстер жоғары контрастты жасайды,
сондықтан олар сізге бір нәрсені бөлектеу керек болған кезде қолданылады.
Ең дұрысы, бір түсті фон ретінде, ал екіншісін екпін ретінде қолданыңыз.
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Сонымен қатар, сіз реңктерді қолдана аласыз; мысалы, ашық көкшіл реңк
қара-қызғылт сарыға қарама-қайшы келеді ( 2.24 - сурет).

2.24 - сурет. Қосымша немесе қосымша түстер [6]

2.2.1. Түспен жұмыс істеу техникасы

Міндеті: контраст және ұқсастық принципіне негізделген
колористикалық үйлесімділік түрлері туралы білімді бекіту.

1- жаттығу Жеңіл және орташа контрасттардың ахроматикалық
комбинациясы (2.25-сурет).

2.25 - сурет. Контрасттардың ахроматикалық комбинациясы [7]
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2-жаттығу Монохромды комбинациялар – әлсіз және орташа контраст
(2.26-сурет).

2.26-сурет. Монохромды комбинация [7]

3-жаттығу Қарама-қарсы комбинациялар – орташа және әлсіз
диапазондар (2.27-сурет).

2.27 - сурет. Контраст комбинациясы [7]
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4 - жаттығу Қарама-қарсы комбинациялар ( 2.28-сурет).

2.28 - сурет. Контрастты комбинациялар [7]

5 - жаттығу Байланысты гармониялардың құрылысы (2.29-сурет)

2.29 - сурет. Туыстық үйлесімділік [7]

Өзіндік бақылау сұрақтары:
1. Түстану дегеніміз не?
2. Колористика дегеніміз не?
3. Түс шеңбері дегеніміз не?
4. Түс шеңбері қандай негізгі түстерге негізделген?
5. Екінші түстер дегеніміз не?
6. Үшінші түстер дегеніміз не?
7. Қосымша немесе қосымша түстер дегеніміз не?
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2.3. Композицияның негізгі ережелері мен құралдары

Шеңбер, шаршы, үшбұрыш, шар, цилиндр, конус және басқа да
қарапайым формалар адам табиғатта күнделікті байқады: дөңгелек ай,
сфералық алма, конус тәрізді жабайы гүлдер және т.б. бұл формалардың
барлығы әртүрлі заттарды өндіруде қолданылады. Сондықтан қарапайым
формаларды біріктіру мәселесі туындайды – композиция мәселесі [4].

«Композиция» және «орналасу» сөздері, әрине, бір семантикалық
мағынамен байланысты, бірақ шығармашылықтың әртүрлі нүктелерінде
қолданылады. «Композиция» сөзі латынның «құрастыру», «композиция»
сөзінен шыққан. Бұл термин өнерде кең және тар тәжірибелік, белгілі бір
мағынада қолөнер реңіне ие [1].

Қойылым негізінде композиция құру кезінде шығармашылық ізденістің
күрделі процесі жүреді. Бұл жағдайда алдын-ала дайындықсыз бүкіл
композицияны бірден қою мүмкін емес, ол кейде көп уақытты алатын
бірқатар жеке тапсырмалар мен жұмыстарға бөлінуі мүмкін.

Композицияның үш негізгі түрі бар: фронтальды, көлемді және терең
кеңістік.

Алдыңғы композиция. Фронтальды композицияның сорттарының бірі
– жалпақ композиция.

Жазық композицияның тән белгісі – пішін элементтерінің бір
жазықтықта көрерменге қатысты екі бағытта таралуы: тік және көлденең,
мысалы, көрнекі үгіт стендтері, маталар, кілемдер, ғимараттардың қасбеттері
және т.б. [4].

Архитектуралық композицияда бұл формалар өзінің негізгі фронтальды
жазықтығымен көрерменге бағытталған көлемдерге мән береді. Фронтальды-
кеңістіктік композицияны құру кезінде бірқатар маңызды жағдайларды
ескеру қажет.

Біріншісі – пішін конфигурациясы.
Екінші маңызды шарт − композицияның ырғақты құрылысы.
Үшіншісі – элементтерді графикалық-пластикалық модельдеу (2.30,

2.31-суреттер) [5].

2.30 - сурет. Фронтальды композициядағы элементтердің қатынасы
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2.31 - сурет. Фронтальды композицияның мысалы
 
Көлемді композиция әрқашан қоршаған ортамен өзара әрекеттеседі.

Қоршаған орта бір композиция мәнерлілігін көтере немесе төмендете алады.
Ол үш 8 координаталық бағытта кеңістіктік элементтердің дамуы мен
олардың ықшамдылығымен сипатталады. Сәулет композицияларында терең
даму жиі басым болады. Дизайнерлік көлемдік-кеңістіктік
композициялардың табиғаты көбінесе пластикалық қасиеттері бойынша
әртүрлі элементтердің терең орналасуымен ерекшеленеді − сызықтық,
жазықтық және көлемдік (сурет. 2.32, 2.33).

2.32 – сурет. Массаға енетін сыртқы кеңістік бір-бірімен байланысты
көлемді элементтерді бөліп көрсетеді, ал композиция көлемдердің үйлесуіне

бағынады: а-сыртқы кеңістікке тік бағытта дамиды; Б-жабық Атриум
кеңістігін құрайды; В-сыртқы кеңістікке көлденең бағытта дамып,

курдонерлер құрайды
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2.33 - сурет. Көлемді композицияның мысалы [5]

Терең кеңістіктік композиция. Композицияның бұл түрі барлық
жерде қолданылады: үй-жайлардың интерьерін шешуден бастап көшелерді,
алаңдарды, шағын аудандарды және т.б. дамытуға дейін. Соңғы белгі оның
дизайн жұмысындағы маңызды көркемдік маңыздылығын анықтайды. Бұл
әртүрлі пластикалық формалардың терең кеңістікке кең енуімен көрінеді.
Оның ұзындығы кеңістік тереңдігінің еніне қатынасы арқылы анықталады.
1:1 − ден кем қатынас кезінде кеңістік салыстырмалы түрде таяз (көлденең),
1:1-ден артық қатынас кезінде терең (бойлық) ретінде сипатталады. 1:1 − ге
тең қатынас кезінде-орташа тереңдік. Терең кеңістіктің маңызды
композициялық белгісі немесе көркемдік қасиеті-ашықтық (сурет. 2.34) [5]

2.34 - сурет. Терең кеңістіктік композицияның мысалы [5]

Композиция құралдары:
- пішімі;
- композициялық орталық;
- тепе-теңдік;
- тұтастық;
- бағыну;
- ырғақ;
- контраст;
- динамика / статика;
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- симметрия / асимметрия;
- доминант.

2.3.1 объектілерді композициялық құру заңдары

Композицияның негізгі заңдары:
- Тепе-теңдік заңы;
- Тұтастық заңы;
- Бағыну заңы.

Тепе-теңдік заңы. Бейнелеу өнерінің кез-келген туындысы тепе-
теңдікке ие болуы керек. Оның үстіне, тіпті ең мәнерлі және динамикалық
композиция әлі де тепе-теңдік заңына бағынады, себебі бұл жалғыз әдіс,
себебі ол тек осылай аяқталады.

Суретші кез-келген заттарды бейнелегенде, оларды парақтың немесе
кенептің жазықтығына таратады. Олардың кейбіреулері үлкен, кейбіреулері
кішкентай. Кейбіреулері сол жақта, кейбіреулері оң жақта орналасқан ... дәл
осы парақтағы заттардың таралуы қозғалыс, орын ауыстыру, тепе-теңдік
және тепе-теңдік сезімін тудыруы мүмкін (сурет. 2.35).

2.35 – сурет. Тепе-теңдік заңы және оның болмауы [5]

Тұтастық заңы. Элементтерді, бөліктерді біртұтас тұтасқа біріктіру.
Бірлік әртүрлі дизайн элементтерінің өзара байланысын қамтамасыз

етеді, осылайша әртүрлі бөліктерді бір-бірімен байланыстырады. Бірлік
кескін элементтерінің бір-бірімен қаншалықты жақсы үйлесетінін
анықтайды. Дизайнда бірлікке жетудің бірнеше жолы бар. Бірінші әдіс-
элементтерді бір-бірінен жақын қашықтықта орналастыру. Екінші әдіс-
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элементтерді қайталау. Бұл болуы мүмкін: пішіндер, түстер, текстуралар
және т.б. (сурет. 2.36).

2.36 – сурет. Тұтастық Заңы және оның болмауы [4]

Бағыну заңы. Кескіннің барлық элементтерін доминантқа бағындыру.
Бағыну дегеніміз-барлық басқа элементтер бағынатын (тек Бағынып

қана қоймай, оның мағынасын күшейтетін) композицияның ортасын
(доминантты) бөлу, яғни композицияда иерархия пайда болады. Иерархияда
екінші ретті доминанттар (екпіндер) болуы мүмкін. Элементтер арасындағы
басым деңгейлердің санына байланысты иерархияның екі дәрежесі бар:

- екі деңгейлі (доминантты және қайталама элементтер немесе
доминантты және екпін);

- үш деңгейлі (мысалы: басым, екпін және екінші элементтер) (2.37-
сурет).

2.37 – сурет. Бағыну Заңы және оның болмауы [4]

Композициялық орталық мыналарға байланысты:
- Оның мөлшері және басқа элементтердің мөлшері.
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- Жазықтықтағы позициялар. Элементтің айналасында бос орын
ұйымдастырылады, ал қалғандары бір-біріне жақындайды. Негізгі элемент
екінші реттік күш сызықтарымен көрсетіледі.

- Басқа элементтердің пішінінен ерекшеленетін элемент формалары.
- Басқа элементтердің текстурасынан ерекшеленетін элемент

текстурасы.
- Түсті. Екінші реттік элементтердің түсіне қарама-қарсы (қарама-

қарсы түсті) қолдану арқылы (бейтарап ортадағы ашық түс және керісінше;
ахроматтар арасындағы хроматикалық түс; екінші реттік элементтердің
жалпы суық гаммасы бар жылы түс; ашық түстер арасындағы қара түс).

- Пысықтау элементі. Негізгі элемент екінші элементтерге қарағанда
анағұрлым дамыған.

- Элементті жарықтандыру (сурет. 2.38, 2.39).

2.38 – сурет. Композициялық Орталық: 1-элементтердің сұлбасы
бойынша күрделі; 2-Элементтер тобы; 3-үзіліс; 4-ішкі сипаттамасы

өзгертілген элемент

2.39 - сурет. Композициялық Орталық: 1 – үзіліс; 2 – ішкі сипаттамасы
өзгертілген элемент; 3 – композицияның ең кішкентай элементі; 4-

композицияның ең үлкен элементі
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Композиция ережелері мен әдістері:
- Доминант;
- Симметрия және асимметрия;
- Статика және динамика;
- ырғақ;
- Контрасты, ерекшеліктері, ұқсастықтары.

Доминант - бұл барлық басқа элементтер бағынатын композицияның
негізгі элементтері (сурет. 2.40).

2.40 - сурет. Доминант [5]

Симметрия және асимметрия-кеңістікті ұйымдастырудың екі қарама-
қарсы әдісі.

Симметрия - жазықтыққа немесе сызыққа қатысты тең бөліктердің
бірдей орналасуы. Симметрияның қарапайым түрі-айна симметриясы. Бұл
жағдайда композицияның жартысы екіншісінің айна бейнесі болып
табылады. Сызбаларда симметрия жазықтығы сызықпен ұсынылған,
сондықтан оның бөлігі симметрия осі деп аталады.

Айна симметриясынан басқа орталық осьтік, спиральды және
диагональды симметрия бар. Симметрия композицияны біріктіреді. Негізгі
элементтің осьте орналасуы оның маңыздылығын баса көрсетеді,
бөлшектердің бағыныштылығын арттырады. Сұлулық симметриялық
композиция жасалады балансында бөліктерін, статикалығы және толықтығы.
Жартылай бұзылған симметрия дисимметрия деп аталады (сурет. 2.42).
Дишимметрия табиғатта кең таралған. Адам да асимметриялы.

Симметрияға қарама-қарсы кеңістікті құру және ұйымдастыру әдісі
асимметрия деп аталады. Бірлік, тұтастық-асимметриялық композицияны
құру мақсаты, сондықтан олар симметрияға ұқсас. Бірақ асимметрияда
визуалды қабылдау кезінде симметриядан айырмашылығы, визуалды тепе-
теңдікті табу қиын.
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Асимметриялық композиция симметриялыға қарағанда икемді, ол
элементтердің ерекше үйлесуіне мүмкіндік береді және ақын әрқашан жеке
болады (сурет. 2.41).

2.41 - сурет. Симметрия және асимметрия [4]

2.42 – сурет. Симметрия және дисимметрия

Статикалық композициялар негізінен тыныштықты, үйлесімділікті
жеткізу үшін қолданылады. Статикалық композицияға арналған элементтер
пішіні, салмағы және құрылымы бойынша бірдей таңдалады. Тональды
ерітіндіде тән жұмсақтық бар. Нюанстарға негізделген түс схемасы-жақын
түстер: күрделі, жер, қоңыр. Негізінен орталықта симметриялы
композициялар бар.

Динамика, бұл статикаға мүлдем қарама-қайшы. Өз шығармаларында
динамикалық құрылымдарды қолдана отырып, сіз көңіл-күйді, эмоциялар
жарылысын, қуанышты неғұрлым айқын жеткізе аласыз, заттардың пішіні
мен түсін баса аласыз. Динамикадағы элементтер негізінен диагональ
бойынша орналасады және асимметриялық орналасу көтермеленеді.
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2.43 - сурет. Статика және динамика [5]

Ритм - бұл өлшемді элементтердің біркелкі ауысуы, сызықтардың,
көлемдердің және жазықтықтардың үйлесу реті. Ырғақтар камералық немесе
монументалды болуы мүмкін, қуаныш немесе салтанат пен тыныштық көңіл-
күйін тудыруы мүмкін.

Ритм біздің сезімімізге әсер етеді. Біз мұны көзбен ғана емес, құлақпен
де қабылдаймыз. Ат мініп, ырғақты ұрады. Паровоз дөңгелектерінің ырғақты
соғуы, би музыкасы. Өлең неғұрлым ырғақты болса, оны оқып, есте сақтау
оңайырақ болады. Дыбыс көзі ритмикалық ретінде қабылданады, себебі
дыбыстар мен соққылар арасындағы бірдей интервал сақталады.

Алайда ырғақ тек қозғалысқа ғана емес, сонымен қатар статикалық
нысандарға да тән. Мысалы, архитектуралық құрылымдарда терезелерді
тігінен және көлденеңінен ырғақты бөлу. Ырғақты жалпақ суретте де
байқауға болады: тұсқағаздағы, кілемдердегі, маталардағы ою-өрнек. Біз
жануарлар мен өсімдіктер әлеміндегі ырғақтың ерекше жарқын көрінісін
байқай аламыз (сурет. 2.44).

2.44 - сурет. Ырғақ [5]
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Контраст - композициядағы контраст (түсі, құрылымы, пішіні,
мөлшері және т.б.).

Контраст - тон, түс немесе өлшем бойынша элементтер арасындағы
күрт айырмашылық. Ең қарама - қайшы-ақ фонда қара мәтін немесе
керісінше-қара фонда ақ мәтін. Орналасудағы барлық ақпаратты неғұрлым
маңызды және азырақ маңызды деп бөлуге болады, сондықтан контраст бір
элементті екіншісіне қатысты бөлектеу үшін немесе орналасудың белгілі бір
бөлігіне көбірек назар аудару үшін қолданылады (сурет. 2.45, 2.46, 2.47).

2.45 - сурет. Түсі бойынша Контраст [5]

2.46 - сурет. Өлшем контрасты, пішін контрасты [5]

2.47 - сурет. Текстураның контрасты [5]
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Нюанс керісінше. Орналасу элементтері арасындағы түс
айырмашылығы өте аз. Ол орналасуды аз маңызды ақпаратпен толықтыру
үшін қолданылады, ол фонда немесе басқа ақпарат арасында байқалмайды.
Көбінесе нюанс қайталанумен бірге қолданылады. Мысалы, сызықтар немесе
пішіндер орналасудың басқа бөліктерінде қайталануы мүмкін, бірақ олар тым
көп назар аудармайтындай қарама-қайшы емес (Сурет. 2.48).

2.48 - сурет. Нюанс [5]

Екпін - бөлектеу, элементтің астын сызу композицияның
экспрессивтілігін білдіру үшін қолданылады. Көбінесе екпін түсімен,
пішінімен ерекшеленеді (әдетте кішкентай, әйтпесе екпін басым болады)
(сурет. 2.49).

2.49 - сурет. Екпін [5]
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Аналог - ұқсастық (композициядағы бірдей немесе ұқсас элементтер).
Композицияға бірлік беретін аналогтар. Көбінесе олар түске, пішінге және
құрылымға негізделген (сурет. 2.50).

2.50 - сурет. Аналог [5]

2.3.2 Көлемдік-кеңістіктік композицияны құру әдістері

Көлемді-кеңістіктік композицияны құру келесі кезеңдерден тұрады:
1. Суретті параққа орналастырудан бастаңыз.
2. Пропорциялар мен масштабтардың арақатынасын байқаңыз.
3. Орталық элементті анықтаңыз.
4. Тұлпардың мәнерлілігін байқаңыз.
5. Пішіннің көлемдік-кеңістіктік қасиеттерін сақтаңыз.
6. Перспективамен және сызықтармен жұмыс жасаңыз.
7. Көлемді анықтаңыз (жарық, көлеңке, жартылай көлеңке).
8. Таңдау назар.
Біріншісі - өлшемді таңдап, заттарды берілген форматта

орналастырыңыз. Дұрыс орналасу үшін нысандардың пішінін, өлшемдерін
және орналасуын талдаңыз. Пропорцияларды, парақтағы кескіннің орнын,
өлшемі мен масштабын анықтаңыз.

Содан кейін пропорциялар мен сипаттамаларды салыстыра отырып,
парақтағы суретті натурамен салыстырыңыз. Композицияның ортасын
анықтағаннан кейін негізгі және екінші нысандарды таңдаңыз. Суретте өлі
нүктелер болмауы керек.

Сурет салу кезінде заттың дизайны мөлдір болуы керек, көрінбейтін
заттың жақтары құрылымдық түрде көрсетілуі керек.

Барлық заттарды перспективаға сәйкес қысқартумен салу керек. Жою
нүктесін анықтаңыз, бұрышты ескеріңіз, нәтижесінде барлық сызықтар
жойылу нүктесінде біріктірілуі керек.
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Үшін сызу плановости, акцентируете заттар бірінші орында.
Соңында суретті жалпылауға әкеліңіз. Бұл жалпы визуалды әсер мен

композициялық тұтастыққа сәйкес барлық реңктердің жалпы бағынуы.

2.51 - сурет. Көлемдік-кеңістіктік композицияның мысалы

Өзіндік бақылау сұрақтары:

1. Композицияны анықтаңыз.
2. Композицияның негізгі қағидасы неде?
3. Композицияның принциптерін атаңыз. Әрқайсысын түсіндіріңіз.
4. Дизайнерден шешімнің қарапайымдылығын не талап етеді?
5. Композицияның тепе-теңдігіне қандай құралдар қол жеткізеді?
6. Тұтастық заңы дегеніміз не?
7. Бағыну заңы дегеніміз не?
8. Композициялық орталық неге байланысты?
9. Композицияның ережелері мен әдістері қандай?

2.4 Суреттерді кескіндеменің түрлі көркемдік құралдарымен беру
тәсілдері

Кескіндеме - бұл бейнелеу өнерінің бір түрі, ол картиналарды
жасаудан тұрады, онда олар шындықты толық көрсетеді. Қатты бетке
қолданылатын бояулармен (май, темперамент, акварель, гуашь және т.б.)
жасалған өнер туындысы кескіндеме деп аталады.

Кескіндеменің көркемдік және экспрессивті құралдарына: түс,
жанасу, сызық, дақ, түс және жарық контрасты, түс, пішін, композиция,
құрылым кіреді.

Кескіндеменің негізгі экспрессивті құралы-түс. Әрбір тірі және жансыз
заттың өзіндік түсі бар. Түс сияқты, жарықтандыру маңызды рөл атқарады.
Түсті бояудың әсері, кеңістіктегі орналасуы және ауа күйі түске әсер етеді.
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Біз таңдайтын және жақсы көретін сұлулық - бұл шындықтың немесе түстің
түрлі-түсті байлығы.

Суретші түс, түс сезімдері, түс комбинациясы, суық және жылы
түстердің үйлесімі арқылы көңіл-күй мен сезімнің барлық түрлерін жеткізеді:
қуаныш, күту, мазасыздық, қайғы, нәзіктік.

Кескіндемедегі қылқалам - суретшінің кенепке, қағазға немесе
картонға қалдырған бояуы бар щетканың ізі. Техника суретшінің жеке
стиліне байланысты, ол өте алуан түрлі.

Техникалық әдістер мен қолданылатын материалдарға сәйкес
кескіндемені келесі түрлерге бөлуге болады: май, темперамент, балауыз
(энкаустика), эмаль, желім, дымқыл сылаққа арналған су бояулары (фреска)
және т. б. Кейбір жағдайларда кескіндемені графикадан бөлу қиын (сурет.
2.52, 2.53).

2.52 – сурет. В.Ван Гог. Сен-Маридегі теңіз

2.53 – сурет. А. Дерен. Айлақ

Кескіндеме бірден бір қабатты, көп қабатты болуы мүмкін, оның ішінде
бояудың мөлдір және мөлдір қабаттарының қабаты арқылы кептірілген
бояуға қолданылатын тегістеу және тегістеу. Бұл ең нәзік нюанстар мен түс
реңктерін алуға мүмкіндік береді.

Кескіндеме түрлері: станоктық кескіндеме; монументалды кескіндеме.
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Станоктық кескіндеме өз атауын "станок" сөзінен алды, бұл
"станок"дегенді білдіреді. Әрдайым және барлық жерде жазуға дағдыланған
нағыз суретшілер бұл үш немесе төрт аяқты "досымен"ешқашан бөліспейді.
Кенепті станокқа қою арқылы шебер қызықты оқиғаны бұрмалаусыз жазып
қана қоймайды (егер сіз үстелге отырғанда сурет салсаңыз), сонымен қатар
нәтижені қашықтыққа бағалау үшін жұмыстан анда-санда кетіп қалуы
мүмкін. Бұл әдіс бүкіл суретті көруге және кемшіліктерді тез түзетуге
мүмкіндік береді (сурет. 2.54).

2.54 - сурет. Станоктық кескіндеме

Монументалды кескіндеме сәулетпен тығыз байланысты. Оның басқа
атауы – «фреска», яғни «қабырғаға сурет салу» дегенді білдіреді.
Ғимараттардың төбелері мен қабырғалары монументалды суреттермен
безендірілген. Әдетте, мұндай «кенептің» сюжеті дизайнның мақсатын баса
көрсетеді, онымен бірге көркемдік те, тақырыптық те біртұтас
тұжырымдаманы құрайды. Бұл файлдарда фрескалар технологиясы жиі
қолданылады - дымқыл сылаққа сурет салу (сурет. 2.55).

2.55 - сурет. Монументалды кескіндеме: Андреа дель Позцоның "Әулие
Игнатийдің салтанаты" фрескасы; Рафаэль Сантидің "Парнас" фрескасы,

1510 ж
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Сондай-ақ, сәндік кескіндеме бар, оның негізгі кәсібі-безендіру. Ол
таза, шырынды түстермен, жақсы ойластырылған пішіндермен және
логикалық композициямен сипатталады. Бағыттың ерекшеліктеріне мыналар
жатады: перспективаның бұзылуы, пропорциялардың өзгеруі, көлемнің
болмауы, контурлық және сәндік өрнектердің болуы. Сәндік кескіндеме
станокты да, монументалды да болуы мүмкін.

Кескіндеменің негізгі стильдері:
- ренессанс (Жаңғырту). Стиль Италияда, 14 ғасырда пайда болды.

Өмірдің зайырлы жағының бейнесіне бағытталған. Суретшілер адам ағзасына
табынуды атап өтеді және бөлшектерге қызығушылық танытады. Ол рококо
стилінің негізіне айналды - барокко "нұсқасының" талғампаздығы;

- маньеризм. Италиядан 16 ғасырда келді. Стиль эротизммен, сынған
сызықтармен, кейбір деформациямен, фигуралардың ұзаруымен,
композицияның шамадан тыс жүктелуімен, каустикалық түстер
палитрасымен, позалардың кернеуімен және т. б. сипатталады.;
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- барокко. Стиль 16 ғасырда Италияда пайда болды. Ол Испания,
Франция және Германияға жетті. Негізгі ерекшеліктері-сән-салтанат, асқақ,
динамизм. Зергерлік бұйымдарға және бай класқа жататын байлықты
көрсететін басқа элементтерге көп көңіл бөлінеді;

- классицизм. Ол 17 ғасырда Батыс Еуропа елдерінде стиль ретінде
дүниеге келген. Жүз жылдан кейін ол шығыс бөлігін қамтыды. Классицизм
стилінде боялған суреттер натуралистік, догматикалық көбеюмен
сипатталады. Бейнелеу өнерінің канондарын құптайтын академизмнің
ұрпағы;

- романтизм. Ол Батыс Еуропада 18 ғасырдың соңында пайда болды.
Стиль көркем көріністегі кейіпкерлердің эмоциясы мен даралығына баса
назар аударумен, сонымен қатар табиғаттың күші мен сұлулығын
дәріптеумен сипатталды. Көптеген елдерде романтика 1800-1850 жылдар
аралығында шыңына жетті.
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- импрессионизм. Ол Франциядан 19 ғасырдың соңында келді.
Стильдің мәні-жылдам соққылардың көмегімен сәтті түсіру. Бұл стильде
жасалған кенептерді қысқа қашықтықтан қарастырған жөн, сондықтан
бояудың жарқын дақтары жалпы көріністі қалыптастырады;

- экспрессионизм. Ол ХХ ғасырдың басында Еуропада пайда болды.
Экспрессионизм дегеніміз - қоршаған шындықты әдеттегі сипаттаудан
суретшінің субъективті жағдайын білдіруге дейін пайда болған
импрессионизмнің өзгеруі деп саналады. Көрерменге эмоциялар арқылы әсер
ету әрекеті негізгі әдістерді қолдана отырып беріледі: ашық түстер,
бұрыштық және бұрмаланған сызықтар, өрескел және жылдам соққылар;
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- авангард.  Бұл ХХ ғасырдың басында жеке стильге айналды. Бұл
модернистік тенденциялармен тығыз байланысты және жаңа формалар мен
кескіндерді іздеуді, кенептегі суреттерді жеңілдету арқылы кескіндемеге
инновациялық тұжырымдамаларды енгізуді қамтиды. Авангардизмнің мәні-
дәстүрлермен келіспеушілік, кескіндеме туралы классикалық түсінік және
стереотиптермен күрес.

Өзіндік бақылау сұрақтары:

1. Кескіндеме дегеніміз не?
2. Кескіндеменің қандай көркемдік құралдарын білесіз?
3. Кескіндемедегі жағынды дегеніміз не?
4. Кескіндеменің қандай түрлерін білесіз?
5. Станокты кескіндеме дегеніміз не?
6. Монументалды кескіндеме дегеніміз не?
7. Сәндік кескіндеме дегеніміз не?
8. Кескіндеменің негізгі стильдері қандай?

2.5 Ғимараттар мен құрылыстарды дизайн-жобалауда жуу
техникасы

Сызықтық сурет, штрихтар («форма бойынша штрих») немесе тоналды
құймалар (қара немесе түрлі-түсті) құрылымымен белсенді танысу.
экспрессивті, ақпараттық және мазмұнды мүмкіндіктерді арттырады.
Жобаның графикасы оның көркемдік формаларының спектрін кеңейтеді.
Қазіргі заманғы суреттер кружевтік сызықтық графиканың композициялық
контрастына негізделген көркемдік және стилистикалық ерекшелігімен
ерекшеленеді. Мысалы, ағаштар тобын өткізген кезде, алдымен олардың
жалпы силуэтін анықтау үшін қарындашты пайдалану керек, үлкен және
кішкентай дақтарды жанасу тонына жайып, содан кейін люкті орындаңыз.

Үш өлшемді пішінді немесе кеңістікті бейнелеудегі хиароскуро-
көлеңкелі қатынастарды модельдеуді жобалаудың дәстүрлі міндетін
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графикалық түрде әр түрлі жолмен шешуге болады. Қытайлық сиямен
жасалған жуу (мөлдір - көп қабатты) - бұл сәулет өнерінен алынған
классикалық дизайн және графикалық технологиялар. Акварель бояуы
сонымен қатар жылтыратылған немесе "мөлдір" (мөлдір, жабынды) түстерді
қолдана отырып, жуу техникасында қолданылады, бұл жобаланған
кеңістіктің графикалық кескінінің толықтығының жоғары дәрежесін алуға
мүмкіндік береді. Жуу негізінде Сіз құрылымдық және пластикалық күрделі
формаларды, ал кеңістікті - жарық пен көлеңкенің бай ойынымен
модельдеуді жобалай аласыз. Жуу әдісі өте көп уақытты қажет етеді,
эксплуатациялық емес және хиароскуроны құру үшін геометриялық
сызбаларды білудің нақты білім беру ортасын қажет етеді.  

Тушьпен және акварельмен жұмыс істеуге арналған материалдар
мен керек-жарақтар.

Жуу сапасы көбінесе қағаздың сапасына байланысты. Жақсы қағаз
белгілі бір уақыт өткеннен кейін түсін өзгертпейді, иілу кезінде бұзылмайды,
серпімді таспаны қолданған кезде немесе қажет емес бояу қабатын жуған
кезде нашарламайды. Акварельмен жұмыс өрескел беті бар қалың қағазда
жасалуы керек. Қағаздың бұл түрі бояу мен суды жақсы сіңіреді. Тегіс
немесе жылтыр беті бар Қағаз жууға жарамайды. Қағаздың айқын құрылымы
ұсынылған Құрылыс және әрлеу материалдарының құрылымын жеткізуге
көмектеседі, сонымен қатар оның тығыздығы көп қабатты ахроматикалық
және түрлі-түсті жууға төтеп беруге мүмкіндік береді. Планшеттегі жақсы
сапа мен сапалы керілу жұмыс нәтижесін шамамен 30% анықтайды (сурет.
2.62).

2.56 - сурет. Қағаз түрлері: а-акварель парағы; б-ватман

Планшетті қағаз құрғағанша тез тартыңыз. Егер парақты сумен
ылғалдандыру қажет болса, онда ешқандай жағдайда оны сүртудің қажеті
жоқ (сурет 2.57).

Содан кейін планшет Парақ толығымен құрғағанша көлденең күйде
құрғатылады. Егер қағазды планшетке тарту технологиясы сақталмаса,
әртүрлі ақаулар болуы мүмкін.
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2.57 – сурет. Қағазды планшетке тарту
 

Қылшықтар әртүрлі пішіндер мен өлшемдерде болады (№1-ден № 24-
ке дейін). Орындалатын жұмыс түріне және қолданылатын түстерге
байланысты щетка түрі таңдалады. Акварель үшін әртүрлі мөлшердегі,
пішіндегі және құрамдағы щеткаларды қолдануға болады (сурет 2.58, 2.59,
2.60).

 

 
 

2.58 - сурет. Қылқалам түрлері [17]
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2.59 - сурет. Дөңгелек щеткалардың түрлері: а - қарапайым; б -
толтырылған ұшымен; в - өткір ұшымен  

 

 

 
 

2.60 - сурет. Жалпақ щеткалардың түрлері: а – қысқа көрмемен; б –
стандартты көрмемен; в – кесілген; г – «Фундук» формалары; д – «мысық

тілі» формалары; е - желдеткіш; ж - флейта
 

Сүрме. Графикалық жұмыстарды жуу үшін қара сияны пайдаланыңыз.
Қазіргі уақытта сатылымда сияның бірнеше түрі бар: Шығыс елдерінде
(Қытай, Жапония, Корея және т.б.) шығарылатын әр түрлі пішінді брикет
плиткалары түріндегі плиткалар және бөтелкелердегі синтетикалық
ерітінділер (сурет. 2.61).

 
2.61 - сурет. Сүрме түрлері: 10 а – ерітіндіде; б-құрғақ Қытай тақтайша

сүрмесі
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Графикалық жұмыстарды жуу үшін көркем акварель бояулары
қолданылады. «Акварель» атауы латынның «Аква» сөзінен шыққан, ол «су»
дегенді білдіреді. Бірақ мұнда су тек акварель бояуларына арналған еріткіш
ретінде қызмет етеді, бірақ олар жарыққа төзімді пигменттерден
(бояғыштардан) және байланыстырғыштардан (көбінесе бояуға икемділік
беру үшін қант пен глицерин қосылған Араб арабынан) жасалады. Акварель
бояулары сумен жұмыс істеу үшін сұйылтылады, содан кейін қағазға мөлдір
қабаттармен щеткамен жағылады.

Жуу техникасы. Тональды жуу әдісі табиғатты жеткізудің бай
мүмкіндіктеріне ие. Жуу - бұл сумен сұйылтылған щеткамен және бояумен
жұмыс жасау әдісі, ол бояудың мөлдір қабаты бар қағаз бетіне біркелкі түс
береді: акварель, тушь, шай және басқа да жылтыратқыш материалдар.
Көбінесе ол инженерлік графикада сызбаларды тондау үшін және тоналды
қатынастар мен кеңістіктік сипаттамаларды беру үшін дизайн графикасында
қолданылады.

Жуу түрлері бөлінеді:
- түсі бойынша-қара-ақ және түрлі-түсті;
- бояуды жағу тәсілі-бір қабатты және көп қабатты;
- реңктік градация түрі-сатылы ритмикалық тонға және бірқалыпты

тонға;
- бояу түрі-сия мен акварельге арналған.
Жуу техникасында жұмыс істеу техникасының белгілі бір ережелері

мен ерекшеліктері бар. Жуу техникасымен танысу кезінде Сіз мыналарды
үйренуіңіз керек:

а) толтыруды орындаңыз, яғни біркелкі, дақтарсыз және жолақтарсыз,
кішкентай және үлкен беттерді сия немесе бояу ерітіндісімен жабыңыз;

б) ашық түстерден қою немесе қанық түстерге біртіндеп ауысуды
жасаңыз. Алдын ала жұмыс істеу үшін жұмыс орнын ұйымдастырып, қажетті
аксессуарларды дайындау керек.

2.62 - сурет. Жұмыс орнын дайындау: а - қажетті материалдар
және керек-жарақтары; б - жұмыс орны

Үлкен аумақты сиямен немесе бояу ерітіндісімен біркелкі толтыру
үшін (мысалы, фон, үлкен шығыңқы), зембіл немесе қағаз тақтайшаны
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жоғарыдан төменге қарай біркелкі ағып кету үшін көлбеу ұстау керек (30 °
шегінде).

Ерітінді щетканың солдан оңға және жоғарыдан төменге көлденең
қозғалыстарымен қолданылады. Қолдың солдан оңға қарай қозғалысы
ерітіндінің үлкен массаға жиналуына жол бермейді, ол ағып, жұмысты бұзуы
мүмкін. Қалыптасқан роликті жуылған жазықтықтың бүкіл ені бойынша
көлденең ұстау керек. Жуылған жазықтықтың төменгі шекарасына жеткенде,
ерітінді ағыны жартылай Сығылған щеткамен алынады, ешқандай жағдайда
оның кебуіне жол бермейді. Сұйылтылған сия немесе бояудың реңі әлсіз
болуы керек. Сұйылтылғаннан гөрі қанық немесе қою реңк алу үшін кескін
бірнеше рет жабылады. Екінші рет, сол ерітіндіні тек кептірілген бірінші
қабатқа қолдануға болады, әйтпесе жолақтар пайда болуы мүмкін.

2.63 – сурет. Біркелкі жуу тәсілі
 
Қабатты жуу әдісі. Бұл әдіс қисық беттерді, шатырларды немесе

рельефті жуу үшін қолданылады. Оның мәні мынада: ашық тоннан қараңғыға
дейін жуу керек жазықтық ені бірдей жолақтарға бөлінеді (жолақтар
неғұрлым аз болса, жарықтан қараңғыға ауысу соғұрлым тегіс болады).
Содан кейін бүкіл беті сұйылтылған тушьтың әлсіз жеңіл реңімен жабылған.
Беті құрғаған кезде, сол ерітінді бетті қайтадан жаба бастайды, бірінші
жолақты өзгеріссіз қалдырады және т. б.

2.64 – сурет. Қабатты тәсілмен жуу: а-жарықтан қараға дейінгі жазықтық; б-
цилиндр

Размывной тәсілі жуу. Жуу әдісін қолданған кезде жарықтан
көлеңкеге өту тондарды біртіндеп қолдану арқылы емес, бірден бір қадаммен
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анықталады. Алдымен, жуылған фрагменттің жоғарғы бөлігін Қара
ерітіндімен жабыңыз, шамамен көздің өту шекарасын белгілеңіз. Содан кейін
щетканы аздап сығып алыңыз, щетканың ұшын таза сумен ақырын сулаңыз
және оны келесі жолақты жауып, сығылған ерітіндімен толтырыңыз, қазірдің
өзінде жабылған беттерді тазаламауға тырысыңыз және келесі жабынды
жоғарғы жолақтың ұшынан төгіп тастаңыз.

2.65 – сурет. Жуудың шаю тәсілі

«Шикі» бойынша жуу. Бұл әдіс келесі ретпен орындалады:
біріншіден, бүкіл жазықтық бір жеңіл реңкпен жабылған, ол жазықтықтың
төменгі бөлігіндегі ашық түске қарағанда сәл әлсіз; бетінің кебуіне жол
бермей, жоғарғы бөлігі күшті реңкпен жабылған, ол басқа, таза және сәл
суланған щеткамен төменгі шекарада бұлыңғыр болады. Бұл әдіс тушь
ерітіндісінің концентрациясын жоғарылату арқылы бірнеше рет қайталанады.

Сол сияқты, сол жолмен олар ашық тоннан қараңғыға ауысуды алады.
Айта кету керек, тез арада құрғақ бетке тушьтың күшті тонын енгізу қажет
емес, себебі тіктөртбұрыштың жоғарғы шекарасында бұл қара қабатты оның
төменгі бөлігіне қарағанда жуу әлдеқайда қиын; сондықтан тушьтың күшті
тонын біртіндеп енгізу ұсынылады. Бұл әдістің күрделілігі-қағаз бетінің
ылғалдылығын оның кебуіне жол бермей бақылау керек, әйтпесе қажетсіз
ағып кетулер пайда болады.
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Өзіндік бақылау сұрақтары:

1. Жуу дегеніміз не?
2. Жуудың қандай түрлерін білесіз?
3. Жуу үшін қандай материалдар қажет?
4. Қабатты жуу әдісінің ерекшеліктері қандай?
5. Жуу әдісінің қандай ерекшеліктері бар?
6. Шикі түрінде шаю қалай орындалады?

2.6 Антураж және стаффаж әдістері

Жоба бойынша жұмыс кезінде жобалық мәселелерді шешумен бірге
сызбаны графика көмегімен жобалау мәселесі шешіледі. Қоршаған орта-
қоршаған орта жағдайларының жиынтығы, жобаланған объектілер
орналасқан орта. Қоршаған орта сәулет-құрылыс сызбаларында, әсіресе
қасбеттер мен перспективалар сызбаларында маңызды рөл атқарады.
Біріншіден, бұл барлық объектілердің көрсетілуі керек ортада болуымен
байланысты – бұл табиғи және объектілік орта.

Қоршаған орта элементтеріне: аспан, жер, су, флора мен фауна,
адамдар мен көлік құралдары жатады. Қоршаған ортаны бейнелеу сәулет
сызбаларының графикасында өте маңызды және іргелі мәселе болып
табылады. Барлық сәулеттік сызбалар үшін: бас жоспарлар, ғимараттардың
жоспарлары, қасбеттер, перспективалар, интерьерлердің аксонометриясы,
қоршаған ортаның бейнесі табиғи, себебі сурет ұсынатын "ақпараттың"
толықтығы жобаланған объектінің композициялық өзара әрекеттесуінің
нақты көрінісін қамтиды. оның нақты ортасы, табиғаты бар құрылым.

Бұл элементтер сызбада екінші роль ойнау, ақпараттық және
демонстрациялық функцияны орындау, объектінің бейнесін қалыптастыруға
көмектесу және көрерменге (клиентке) эмоционалды қолдау көрсету арқылы
өмір атмосферасын жасайды. Алайда, қоршаған орта элементтері (рельеф,
жасыл, кішкентай сәулеттік формалар және т.б.) тым натуралистік, "сөзбе-
сөз" болмауы керек және объектінің негізгі бейнесін жасырмауы керек.
Қоршаған ортаны бейнелеу конгрестігі, мысалы, ағаштар, барлық
бөлшектерді алып тастауды талап етеді, тек олардың сипаты мен құрылымын
анықтайды.

Дизайн графикасы - сурет салу, жобалық сызбаны толықтырады және
жасайды, жалпылама түрде антураж және стаффаж деп аталады.

Антураж термині XVIII ғасырда сәулетшілер мен суретшілер арасында
пайда болды
ғасырда. Француз тілінен аударылған-қоршаған орта, жағдай, сәулетшілер
мен дизайнерлердің қазіргі тілінде қоршаған орта жобалық сызбадағы
ағаштар, бұталар, гүлдер, шөптер мен басқа да өсімдіктердің, рельефтің және
басқа да табиғи элементтердің суреттері ретінде түсіндіріледі. Осылайша,
қоршаған орта жобалық графика құралдарының бірі болып табылады. Атап
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айтқанда, өсімдік әлемі мен жабайы табиғат элементтерінің стильдендірілген
бейнесі болып табылатын сызбаны құрайтын графикалық сурет.

Кейінірек стаффаж термині пайда болды. Қазіргі уақытта ол адам
фигураларының, жануарлар әлемінің өкілдерінің, жабдықтар мен көлік
құралдарының стильдендірілген суреттерін білдіреді, олар сонымен қатар
жобаның сызбасын толықтырады. Адамдар, машиналар суретті
жандандырады, масштаб пен қозғалыс әкеледі. Қасбеттің, перспективаның
немесе интерьердің сызбасындағы адамдардың орналасуы ғимарат
элементтерінің визуалды тепе-теңдігін құру, объектіге дейінгі қашықтықты
және суреттің бірнеше жоспарларының тереңдігін анықтау міндеттеріне
бағынуы керек.

2.66 - сурет. Қоршаған ортаны пайдалану мысалы

2.67 - сурет. Стаффажды пайдалану мысалы
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Суретке айналымдар мен стаффаждарды қосу оны шынайы етеді және
композицияны байытады. Айналасы мен стаффажы Аспан мен ағаштардан
ландшафтқа дейінгі барлық нәрсені ескере отырып, жобаның көзқарасын
сүйемелдейтін және кеңейтетін сурет элементтерінен тұрады. Олар жобаның
масштабын береді және дизайнды нақты көрсетеді. Жалпы, қоршаған орта
мен стаффаж сызбаны неғұрлым сенімді және түсінікті етеді.

2.68 – сурет. Қоршаған орта мен стаффаж бөлшектерінің
композициялық орналасуы. Ғимараттың және айналаның сәулеттік

проекциясының көкжиек сызығына қатысты орналасуы
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2.69 – сурет. Стаффаж бөлшектерінің интерьердегі композициялық
орналасуы

- Болашақ сызбаларда құрылыстың қарапайымдылығы үшін алдымен
әр фигураның орналасқан жерін көрсету керек. Содан кейін әр нүктеден тік
сызық сызыңыз және әр фигураның көздерінің көкжиек сызығы деңгейінде
орналасуын сызыңыз.

- Бақылаушының позициясы деңгейінен жоғары немесе одан төмен
орналасқан фигуралар алдымен бақылаушымен бірдей деңгейде болатындай
етіп салынуы керек, содан кейін оларды қажетінше жылжытуы керек.
Сызықтық перспектива принциптеріне сәйкес фигураны солға немесе оңға,
жоғары немесе төмен, сонымен қатар перспективаға терең жылжытуға
болады [5].

2.70 - сурет. Болашақта стаффаж бөлшектерінің композициялық орналасуы

Өзіндік бақылау сұрақтары:
1. Антураж дегеніміз не?
2. Стаффаж дегеніміз не?
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2.7 Макеттеу әдістері мен тәсілдері

Жақсы және сапалы макет жасау үшін Сізге келесі материалдар қажет:
- Жақсы өткір пышақ немесе алынбалы пышақпен кескіш.
- Шеңберлер мен доғаларды кесуге арналған дөңгелек пышақ. Егер

мұндай пышақ болмаса, онда қағазды немесе компасты кесіп тастау үшін
қатты өткір инесі бар өлшеуішті қолдануға болады, ол үшін диагональ
бойынша сынған ұстара рейс-фидерге салынып, мықтап қысылады.

- Тікелей ұштары бар қайшылар.
- Желім (қағаз бен картонды желімдеу үшін ең ыңғайлы PVA желімі,

себебі ол ақ түсті және парақта із қалдырмайды), түрлі-түсті қағазды қағазға
немесе картонға желімдеу үшін резеңке желім қолданылады.

- Фанера, пластик немесе қатты тақтадан жасалған арнайы тақта.
- Сызғыштар жақсырақ металл, себебі олар макеттік пышақпен

нашарламайды (қағаз бетіне сырғып кетпес үшін, төменгі бетінде резеңке
төсеммен және оны ұстап тұруға ыңғайлы болатын шығыңқы).

- Түрлі-түсті қағаз.
- Техникалық құралдардың жиынтығы сызба құралдарының қабатында

төселген құты.
- Сканерлеуді, орналасу бөлшектерін сызуға арналған сурет тақтасы

немесе зембіл.
- Өзара перпендикуляр және параллель сызықтар жүргізу үшін тақтаға

немесе зембілге балық аулау сызығы арқылы созылған рельс.
- Тік, параллель, перпендикуляр және көлбеу сызықтар салу үшін 30°,

60° және 45° бұрыштардағы тікбұрышты үшбұрыштар
- Қаттылығы НВ, Н, 2Н, ЗН немесе ТМ, Т, 2Т, ЗТ ресейлік

стандарттары бойынша қарындаштар. Қаламның қалыңдығы 0,3-0,5 мм,
мысалы, Ротринг, Стадлер және т. б. қарындаштарды қолдануға болады.

- "Сәулетші", "Кохинор" және т. б. жұмсақ резеңке жолақтар.
- Әртүрлі нысандағы және қисық сызықтарды сызу үшін қолданылатын

үлгілер.

2.71 - сурет. Макеттеуге арналған құралдар
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- ені 9-дан 22 мм-ге дейін ауыстырылатын пышақтары бар модельдік
пышақ. Оның пышақтары арнайы қайрауды қажет етпейді, себебі оларда
өткір ұшты сындыруға мүмкіндік беретін ойықтар бар, осылайша пышақтың
келесі өткір бөлігін ашады;

- пышақтардың ұштарын қауіпсіз алып тастауға арналған
миниатюралық атқыштар;

–диаметрі 0,3-1,7 см шеңберлер мен доғаларды кесуге арналған
ойықтар. Бұл арнайы құрал дөңгелек және жартылай шеңбер тәрізді әртүрлі
архитектуралық бөлшектерді тез және тиімді орындауға мүмкіндік береді;

- ұсақ бөлшектермен жұмыс істеуге арналған пинцет;
- ұзындығы 45 см-ге дейін және ені 3 см-ге дейін металл сызғыш; тар

сызғыштар ыңғайсыз. Қағаздан макет жасау кезінде ағаш және пластикалық
сызғыштарды қолдануға болмайды.

- PVA желімі, картонмен және қағазбен жұмыс істеу үшін ең ыңғайлы,
себебі ол із қалдырмайды. PVA желімі-бұл су негізіндегі желім, ал қағазбен
жұмыс кезінде артық ылғалға жол берілмейді.

Сондықтан желім консистенциясы бойынша қалың кремді болуы керек
(сіз PVA кеңсе тауарлары үшін желім қолдана алмайсыз). Эскиздің
орналасуымен жұмыс істеу үшін резеңке желімді қолдануға болады;

- ағаш тіс тазалағыштар мен тігіншілер;
- 30 × 45 см өлшемді орналасу бөлшектерін кесуге арналған арнайы

негіз (шыны, плитка, пластик, арнайы резеңке төсеніш, картон).
Көлемді-кеңістіктік композицияны құрудың негізгі материалдары-

картон мен қағаз сияқты қол жетімді материалдар. Қалыңдығы 3 мм
гофрленген картон тек орналасу эскизінің сатысында қолданылады. Соңғы
кезеңде қалыңдығы 1-3 мм Картон және 1,5 мм картон қолданылады. Қағаз
(сурет, түрлі тығыздық пен фактураның түсі, қарындаш калькасы) нобай
сатысында аз мөлшерде және толық көлемде - түпкілікті берудің соңғы
сатысында пайдаланылады. Қағаз макетте әртүрлі әрлеу материалдарын
(сылақ, тас, ағаш және т.б.) көрсетуге мүмкіндік береді.

Көлемді-кеңістіктік композицияны құру тапсырмасы қала
құрылысының макетін жасауды қамтиды.

Әрбір білім алушыға 1: 1000 масштабында базалық негіз беріледі, онда
негізгі жолдар, қоғамдық ғимараттар және тұрғын үй кварталы көрсетілген.
Негіз 20 × 20 см жақтаумен шектелген, сондықтан оның шетінен заттарға
дейін кемінде 3 см болды. Субпозицияның орны мен оған бекітілген
кескіннің орны қалай анықталады.
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Эскиз кезеңінде қала құрылысы кеңістігін жобалау және оның даму
динамикасын анықтау ұсынылады, ол үшін қоғамдық ғимараттың мақсатын
ұсыну қажет және осыған сүйене отырып, оның қабаттылығын анықтау
қажет. Осыдан кейін біртұтас биіктік композициясын қалыптастыру үшін
тұрғын үй кварталының қабатын анықтаңыз.

Тұрғын үйлердің биіктігі композицияға байланысты 3-тен 7 қабатқа
дейін өзгеруі мүмкін. Сондай-ақ, бұл кезеңде тұрғын үй кварталының,
қоғамдық ғимарат аумағының және саябақ аймағының (негізгі жаяу
жүргіншілер жолдары, тротуарлар, жолдар, автомобиль тұрақтары және
бұрылыстар) ландшафтық дизайнын әзірлеу қажет.

Барлық жаяу жүргіншілер мен көлік коммуникациялары бір-бірімен
және бас магистральмен байланысты болуы тиіс. Ландшафт дизайнын
қолдану қағаз субстратына қарындашпен жасалады және оқытушымен
келісіледі.

Ландшафт дизайнын дұрыс салу үшін студент елді мекендерді
жоспарлау және дамыту нормалары туралы түсінікке ие болуы керек:

- негізгі көлік магистралінің ені-9-14 м;
- аула ішіндегі ені-3-4, 5 м;
– жаяу жүргіншілер жолдарының ені олардың мақсатына байланысты:

тротуарлар – 2 м, аллеялар – 3-3,5 м, екінші дәрежелі жаяу жүргіншілер
жолдары-1-1, 5 м;

- автомобиль тұрақтарының ауданы - 25 м2 (тұрақ шегіндегі өту
жолдарын қоса алғанда).

Автомобиль тұрақтарының сыйымдылығын бір орынға көрме
павильонының жанында 10-15 келуші (бір мезгілде үй-жайда тұратындар),
қалалық саябақтар үшін 20-30 келуші есебінен қабылдау қажет.

Абаттандырылған аумақты көгалдандыру нұсқасын ұсыну қажет.
Табиғи ландшафт элементтері белгілі бір өлшемдерге ие: біздің

солтүстік аймақтағы ересек ағаштардың биіктігі сирек 25 м – ден асады,
бұталардың биіктігі-2 м, ағаштар (белгілі бір геометриялық пішінге кесілген
(шар, текше)) биіктігі 5-6 м.
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Эскиздік макет бекітілгеннен кейін сіз екінші кезеңге – соңғы
жоспарлау макетін жасауға кірісе аласыз. Аяқтау макеті нобаймен бірдей
ретпен орындалады. Аяқтау макеті монохромды да, полихромды да болуы
мүмкін. Полихромды орналасуда реңктерді есептемегенде үш негізгі
түстерден артық емес. Түс схемасы макетпен көрсетілген қала құрылысы
жағдайын тұтас қабылдауға ықпал етуі керек (сурет. 2.72).

2.72 – сурет. Нобайлық қала құрылысы макетінің мысалдары. М 1: 1000 [14]

Макеттеу техникасы.
Қала құрылысын жоспарлау үшін рельефті орындау принципі. Нобай

үшін соңғы орналасу үшін 3 мм гофрленген картонды пайдаланыңыз- 1,5–3-
миллиметрлік картон. Қағаз негізіндегі көлденең сызықтарды картонға
бірнеше жолмен жылжытуға болады. Біреуі суретті бекітеді. Негіз қағаз
картонға бұрыштарға бекітілген түйреуіштердің көмегімен жағылады, содан
кейін инъекциядан жеңіл инелермен қажетті жерлерде белгілер жасалады.
Екінші әдіс-үлгіні пайдалану. Шаблон қағаз негізінен дайындалады, оның
көмегімен тиісті көлденең қайшылардың көмегімен кезекпен кесіледі. Үлгі
картонға түйреуіштермен бекітіліп, қарындашпен сызылған. Осылайша,
әрбір көлденең сызық дәйекті түрде орындалады.
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Бланкілердің барлық элементтері дайын болған кезде оларды картон
парағынан кесуге болады. Картон-материал өте тығыз, сондықтан кесу
кезінде белгілі бір күш қажет. Бұл процесті жеңілдету үшін пышақ
пышағының өткірлігін, оның картонға қатысты дұрыс орналасуын және
пышақтың қысым Күшін мұқият бақылау керек. Базаның тікелей бөлімдері
тек металл сызғышпен кесіледі, ал қисық бөліктер қолмен немесе үлгіні
қолдана отырып кесіледі. Орындалу сапасына және таңдалған түс схемасына
байланысты түпкілікті орналасудың субстрат элементтерін түрлі-түсті
қағаздармен желімдеуге болады. Негізгі элементтерді бір-біріне жинау үшін
артқы жағында нүктенің шетінен шамамен 0,5 см қашықтықта ПВА желімін
қолдану керек, содан кейін желімделген элементтерді таңбалау сызықтары
бойымен ақырын жалғаңыз, оларды сәл басып, біраз уақыт ұстаңыз. Егер
желім дұрыс таңдалса, бұл процесс көп уақытты қажет етпейді. Қоғамдық
және тұрғын үй ғимараттарының қала құрылысын жоспарлау жобасында
олар жеке элементтерді (бір элемент - бір қабат) желімдеу арқылы 3 мм
гофрленген картоннан жасалған.

Қорытынды макетте қоғамдық және тұрғын үй ғимараттары әртүрлі
тәсілдермен орындалады.

Қоғамдық ғимараттар биіктігі эскизбен анықталған қабырғаларды
сканерлеу әдісімен жасалады.

Тұрғын үй әр қабатта жиналады, әр элемент бір қабатқа сәйкес келеді,
сонымен қатар сканерлеу әдісімен орындалады. Соңғы орналасудағы тұрғын
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үй ғимаратының элементтерінің саны жоспарлау жобасында бекітілген
едендер санына сәйкес келеді.

Тұрғын үй ғимаратының биіктігі - 3 мм. Ғимараттың жоспары көлденең
элементтердің контурына және тиісті элементтің қабырғаларының сыпыру
мөлшеріне байланысты әртүрлі конфигурацияға ие. Сканерлеуден кейін
барлық қажетті жазулар сызылып, қолданылады (бүктеу сызықтары, артқы
жағында қатаң сканерлеудің ортасында, көлденең элементпен байланыс
сызығы) және болашақ иілу сызықтары бойымен ішкі жағында кесіктер
жасалады, онда сыртқы жиек пайда болады. Кесулер қағаздың немесе
картонның шеттері айқын, бүгілместен және бүктелместен бүгілуі үшін
жасалады. Кесу тереңдігі қолданылатын қағаздың немесе картонның
қалыңдығына байланысты және оның қалыңдығының 1/3-тен 2/3-ке дейін
болуы мүмкін.

Барлық осы дайындық кезеңдерін аяқтағаннан кейін құрастыру
басталады. Мұны құрудың ең жақсы тәсілі-оны бір-біріне желімдеу
(шетінде), яғни қосымша элементтерсіз. Бұл әдіс 1: 1000 және 1: 100
масштабында жасалған модельдер үшін жақсы. Қалалық жоспарлаудың
тұрғын үй құрылысының бірыңғай көлемін құру үшін едендер (бөлек
орындалған элементтер) бір-бірімен жақтау немесе зигзаг элементі түрінде
арнайы дайындалған кірістірулер арқылы қосылады. Қосылатын элементтер
арасындағы қашықтық 1,5–2 мм болуы керек. Бөлшектер құрылыстардың
нақты қала құрылысы жоспарлау жоқтың қасы. Масштаб орналасуы тек
үлкен сәулет элементтерін (витриналар, пилондар, баспалдақтар және т.б.)
орындауға мүмкіндік береді.
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Ландшафт элементтері (жолдар, тротуарлар, автотұрақтар және
автомобильдерге арналған бұрылыстар) эскиздің орналасу кезеңінде
бекітілген сызбаға сәйкес қағаздан жасалады.

Орналасу масштабына сәйкес келетін кез-келген материалды (пластик,
көбік резеңке, кеңсе түймелері, табиғи материал және т.б.) эскиздік
орналасуда көгалдандыру элементтері ретінде пайдалануға болады.

Ағаштар негізге алдын-ала жасалған композиция схемасына сәйкес
ПВА желімімен бекітіледі. Тұрғын үйдің түпкілікті орналасуында табиғи
материал қоршаған орта ретінде пайдаланылады, сонымен қатар
мамандандырылған дүкенде сатып алынған дайын элементтерді (ағаштар,
адамдар, автомобильдер) пайдалануға болады.
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Өзіндік бақылау сұрақтары:
1. Орналасу дегеніміз не?
2. Орналасудың қандай әдістерін білесіз?
3. Орналасу үшін қажетті құралдар мен материалдарды атаңыз.

ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАР

1. Сурет негіздерімен жұмыс.

1- тапсырма. «Бір күш сызықтарын және бір-бірінен тең қашықтықта
жүргізу» жаттығуы (сурет. 2.2).

Бұл тапсырма 2.1 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы
керек.

2 - тапсырма. Жаттығу «өсіп келе жатқан күш сызықтарын жүргізу.
қарындаштың әр түрлі қысымымен қол жеткізіледі» (сурет. 2.4).

Бұл тапсырма 2.1 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы
керек.

3 - тапсырма. Жаттығу «белгілі бір пропорцияда орналасқан
сегменттердің әртүрлі бағыттарын сызыққа салу» (сурет. 2.4).
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Бұл тапсырма 2.1 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы
керек.

4 - тапсырма. «Бұрышты тең бөліктерге бөлу» жаттығуы (сурет. 2.4).
Бұл тапсырма 2.1 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы

керек.

5-тапсырма. «Қағаз жазықтығын біркелкі тонмен және жеңіл тоннан
қара тонға тегіс және сатылы ауысумен градациямен сөндіру» жаттығуы
(сурет. 2.7).

Бұл тапсырма 2.1 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы
керек.
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2. Түстану негіздері.
1- тапсырма. Модульдік комбинаторика. Комлиментальды түстер

(сурет. 2.28).
Бұл тапсырма 2.2 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы

керек.

2 - тапсырма. Қарама-қарсы түстерге негізделген орташа контраст
(сурет. 2.31).

Бұл тапсырма 2.2.1 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы
керек.

3. Композицияның негізгі ережелері мен құралдары.

1 - тапсырма. Симметриялық композиция (сурет. 2.45, 2.46).
Бұл тапсырма 2.3.1 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы

керек.

2 - тапсырма. Асимметриялық композиция (сурет. 2.45).
Бұл тапсырма 2.3.1 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы

керек.

3 - тапсырма. Композициялық орталықты анықтай отырып жаттығу
(сурет. 2.43).

Бұл тапсырма 2.3.1 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы
керек.
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4 - тапсырма. Композициядағы тепе-теңдік (сурет. 2.39).
Бұл тапсырма 2.3.1 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы

керек.
5 - тапсырма. Статикалық және динамикалық композиция (сурет. 2.47).
Бұл тапсырма 2.3.1 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы

керек.

4. Кескіндеменің әртүрлі көркемдік құралдарымен суреттерді беру
тәсілдері.

1 - тапсырма. Пайдалана отырып суреттеу құралдары кескіндеме
бейнелеп натюрморт.

Бұл тапсырма 2.4 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы
керек.

2 - тапсырма. Майлы бояуларды қолдана отырып, пейзажды
экспрессионизм стилінде суреттеңіз.

Бұл тапсырма 2.4 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы
керек.

3 - тапсырма. Акрил бояуларын қолдана отырып, авангард стилінде
композиция жасаңыз.

Бұл тапсырма 2.4 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы
керек.

5. Ғимараттар мен құрылыстарды дизайн-жобалауда жуу
техникасы.

1 - тапсырма. Қабатты жууды орындау.
Бұл тапсырма 2.5 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы

керек.
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2 - тапсырма. Жууды шаю тәсілімен орындау.

Бұл тапсырма 2.5 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы
керек.

3 - тапсырма. Шаюды шикі түрде орындау.
Бұл тапсырма 2.5 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы

керек.
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6. Антураж және стаффаж әдістері.
1 - тапсырма. Бұталар, ағаштар, гүлдер және т. б.
Бұл тапсырма 2.6 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы

керек.

2 - тапсырма. Адамдардың бейнесі.
Бұл тапсырма 2.6 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы

керек.

3 - тапсырма. Жануарлардың бейнесі.
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Бұл тапсырма 2.6 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы
керек.

7. Макеттеу әдістері мен тәсілдері.

1 - тапсырма. Үлгі бойынша геометриялық ою-өрнек жасаңыз. Түзу
сызықтар (ою-өрнек) көмегімен фронтальды бетті бөлуді ойлаңыз. Өлшемі
10x30 см.

Бөлу сызықтары тік, көлденең, көлбеу, параллель, қиылысатын болуы
мүмкін. Олар ою-өрнек қалыптастыра алады: лента, центрлік, белгілі бір
уақыт аралығында қайталанатын немесе бүкіл беті үшін бірыңғай.
Орналасуды орындау тәртібі:

- сызба жасау;
- өлшеуішпен парақтың ішкі жағына қажетті нүктелерді тесу;
- ілгектер жасаңыз;
бұл өтпелі тіліктердің;
- қарындаш сызықтарын өшіру;
- үстіңгі сызық бойымен бүгіңіз.
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Жұмыстың мысалдары - масштабқа адам фигурасын енгізе отырып,
қабырғаның алдыңғы беті.

Жұмыс мысалдары Куба архетипін түрлендіру
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2 - тапсырма. Сканерлеу арқылы геометриялық фигураның макетін
орындаңыз.

Бұл тапсырма 2.7 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы
керек.

3 - тапсырма. Ою-өрнектің макетін орындаңыз.
Бұл тапсырма 2.7 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы

керек.

ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Сурет негіздерімен жұмыс.
1. Кішкентай өлшемдегі графика, кескіндеме немесе мүсін туындысы

тез және тез орындалады деп аталады: 
А) сурет; 
Б) эскиз; 
В) пейзаж; 
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Г) этюд.
 
2. Композицияның барлық бөліктерін ұйымдастыратын негізгі жетекші

элемент: 
А) ырғақ; 
Б) контраст; 
В) композициялық орталық; 
Г) силуэт.
 
3. Көркемдік құрал, қарама-қарсы қасиеттерге сәйкес заттарды

салыстыру: 
А) контраст; 
Б) ырғақ; 
В) түсі; 
Г) тон.
 
4. Барлық көркем суреттер графикалық болып табылатын бейнелеу

өнерінің саласы: 
А) графика;  
Б) кескіндеме; 
В) сәулет; 
Г) мүсін.
 
5. Сурет қалай аталады, оның мақсаты-бейнелеу ережелерін, бейнелеу

тілін меңгеру?: 
А) оқу суреті;  
Б) техникалық сурет; 
В) шығармашылық сурет; 
Г) сурет салу.
 
Кодтар мен жауаптар

1. Б
2. В
3. А
4. А
5. А

2. Түстану негіздері.
1. Табиғаттағы түстердің өзара әрекеттесу заңдылықтарын зерттейтін

ғылым:
A) биология;
Б) физика;
В) бионика;
Г)түс тану.
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2. Спектрді бірінші ашқан Физик:
A) Планк;
Б) Рутерфорд;
В) Ньютон;
Г) Эйнштейн.
3. Қосымша түстер, комплимент - бұл:
А) қызыл, көк, сары түс;
Б) түстер дөңгелегінде бір-біріне қарама-қарсы орналасқан түстер;
В) суық және жылы түстер;
Г) түстер дөңгелегінде қатар орналасқан түстер.

4. Түстердің үштігін көрсетіңіз (негізгі түстер):
A) ақ, қара, сұр;
Б) көк, қызыл, ақ;
В) жасыл, қоңыр, сары;
Г) қызыл, көк және сары.

5. Ахроматикалық түстерді көрсетіңіз:
A) қара, ақ, сұр;
Б) көк, күлгін, қызыл;
В) қызыл, қызғылт сары, сары;
Г) жасыл, күлгін, қызғылт сары.

Кодтар мен жауаптар
1. Г
2. В
3. Б
4. Г
5. A

3. Композицияның негізгі ережелері мен құралдары.
1. Композиция дегеніміз не?
A) құрастыру, құрастыру;
Б) орналасу;
В) сурет;
Г) симметрия.

2. Симметрия дегеніміз не?
A) композициядағы үйлесімділік;
Б) композициялық сәйкестілік;
В) өлшем бірлігі;
Г) доминант.
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3. Ритм дегеніміз не?
A) графикалық элементтер;
Б) ағым, қозғалыс;
В) элементтердің екпіні;
Г) симметрия.

4. Пропорциялардегеніміз не?
A) түстерді араластыру;
Б) арнайы бөлік;
В) қатынастардың тепе-теңдігі;
Г) симметрия.

5. Композициядағы асимметрия дегеніміз не?
A) элементтердің күрт айырмашылығы;
Б) композициялық тепе-теңдік;
В) көлемді геометриялық құрылымдар;
Г) объектілерді ұлғайту.

Кодтар мен жауаптар
1. А
2. Б
3. Б
4. В
5. А

4. Кескіндеменің әртүрлі көркемдік құралдарымен суреттерді беру
тәсілдері.

1. Кескіндеме- дегеніміз:
А) негізгі бейнелеу құралдары ретінде сызықтар, штрихтар, дақтар мен

нүктелерді пайдаланатын бейнелеу өнерінің түрі;
Б) қатты немесе икемді бетке бояу жағу арқылы визуалды бейнелерді

берумен байланысты бейнелеу өнерінің түрі;
В) туындылары көлемді пішінді және қатты немесе пластикалық

материалдардан жасалған бейнелеу өнерінің түрі;
Г) туындылары графикалық редакторда орындалатын бейнелеу

өнерінің түрі.

2. Бояу- дегеніміз:
А) түс туралы ғылым;
Б) табиғат туралы ғылым;
В) адам туралы ғылым;
Г) өмір туралы ғылым.
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3. Кескіндемедегі негізгі құрал:
А) штрих;
Б) дақ;
В) түсі;
Г) адам.

4. Француз тілінен аударылған Натюрморт:
А) тірі табиғат;
Б) табиғат құбылысы;
В) өлі табиғат;
Г) өмір туралы ғылым.

5. Натюрморт нені бейнелейді?
А) анимациялық заттар;
Б) жансыз заттар;
В) дерексіз пәндер;
Г) машиналар.

Кодтар мен жауаптар
1. Б
2. A
3. В
4. В
5. Б

5. Макеттеу әдістері мен тәсілдері.
1. Бұл макет?
А) бір нәрсенің кеңістіктік бейнесі, әдетте кішірейтілген мөлшерде;
Б) жаңадан жобаланатын құрылыстың, құрылыстар кешенінің немесе

тарихи сәулет мұрасының нақты ескерткішінің бейнесі;
В) сурет;
Г) сызба.

2. Геометриялық денелер элементтері:
А) аяқ, гипотенуза, жағы;
Б) бұрыш, бисектор, кесінді;
В) қыры, шеті, шыңы, негізі, бүйір беті;
Г) шеті, негізі.

3. Бір жағы үшбұрыш болып табылатын фигура қандай?
А) пирамида;
Б) конус;
В) ромб;
Г) шеңбер.
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4. Қандай фигуралардың бұрыштары жоқ?
А) пирамида, текше, октаэдр, тіктөртбұрыш;
Б) призма, параллелепипед, шаршы;
В) шар, цилиндр, конус;
Г) цилиндр, шаршы.

5. Ғимараттардың күмбезі ретінде қандай геометриялық дене
қолданылады?

А) жарты шар немесе жазықтықпен шектелген сфераның бір бөлігі;
Б) пирамида;
В) конус;
Г) шеңбер.

Кодтар мен жауаптар
1. Б
2. В
3. А
4. В
5. А

Қысқаша қорытынды

Осы бөлімді оқып-үйренгеннен кейін білім алушылар келесі білімдерді
меңгереді: негізгі заңдар, композициялық құрылыстың негіздері, түстану
негіздері, графика түрлері, композиция ережелері мен құралдары және
қоршаған орта заттарын бейнелеу, графикалық және кескіндемелік
материалдармен жұмыс істеу техникасы, антураж және стаффаж әдістері,
жуу тәсілдері, макеттеу құралдары мен тәсілдері.

Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі

1. Тихонов С. В. және т. б. Сурет: Жоғары оқу орындарына арналған
оқу құралы / С. В. Тихонов, В. Г. Демьянов, В. Б. Подрезков. – М.:
Стройиздат, 1983. -296 б.

2. Саунина В. М. Түстану. Жаңадан бастаушыларға арналған
графикалық сауаттылық негіздері. Ridero, 2018 ISBN 978-5-4493-5327-6
зияткерлік баспа жүйесінде құрылған.

3. Леденева Г.Л. Сәулет композициясының теориясы: дәрістер курсы /
Г.Л. Леденева. - Тамбов: ТМУ баспасы, 2008. - 80 б. ISBN 978-5-8265-0676-9.
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3
ДИЗАЙН-ЖОБАЛАУДАҒЫ КОМПЬЮТЕРЛІК БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ

МЕҢГЕРУ

Оқу мақсаттары
Осы бөлімді зерттеу нәтижелері бойынша сіз мынаны игересіз:

- заманауи компьютерлік бағдарламаларды пайдалана
отырып жобаларды орындау;
- компьютерлік бағдарламалардың көмегімен жұмыс
сызбаларын орындау;
- компьютерлік бағдарламалардың көмегімен
объектілерді визуализациялауды орындау.

АЛДЫН АЛА ТАЛАПТАР:
Осы бөліммен жұмыс жасамас бұрын студенттер келесі дағдыларды

игеруі керек: сызбалар жасау, Компьютерлік жобалау әдістері, сызбаларды
жобалау, сурет негіздері, композиция.

ҚАЖЕТТІ ОҚУ МАТЕРИАЛДАРЫ
Ноутбуктер, қаламдар, қарындаштар, сызғыштар, метр, компьютер

немесе ноутбук, графикалық редакторлар: Adobe Photoshop, Coreldraw,
AutoCAD, 3ds Max.

КІРІСПЕ

Бұл бөлімде "дизайн - жобалауда компьютерлік бағдарламаларды
меңгеру", "технологиялық (диплом алдындағы) практика" модульдері
зерделенеді және компьютерлік бағдарламалардың көмегімен дизайн-
жобаларды орындау үшін қажетті жұмыстардың, Дағдылар мен білімдердің
нәтижелілігі қаралады. Модульді зерделеу кезінде білім алушылар мынадай
білімді меңгереді: дизайн-жобалауға арналған компьютерлік бағдарламалар;
компьютерлік бағдарламалар арқылы дизайн - жобаларды жасау тәсілдері
мен әдістері.

3.1 Графикалық редакторлардағы жұмыс негіздері

Сурет редакторлары екі түрге бөлінеді:
- нүктелік кескін: кескін нүктелік матрицаға (пиксель)

орналастырылған кезде нүктелік кескін ұғымын жүзеге асырады, олардың
әрқайсысы жазықтықтағы координаттармен және түстермен сипатталады;
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- векторлық кескіндер: кескін-бұл математикалық формулалармен
сипатталған контурлар мен қисықтар жиынтығы.

Растрлық редакторлар нақты кескіндерді өңдеуге өте қолайлы.
Олардағы ақпарат файлдарды сақтау алгоритмдерімен түрлендіру және қысу
кезінде жоғалады, бұл визуалды бұрмалануға әкелуі мүмкін.

Векторлық редакторлар кескін элементтері нақты геометриялық
сипаттамалары бар жерлерде қолданылады, мысалы, диаграммалар,
диаграммалар, жарнамалық өнімдер және т. б.

Растрлық графика. Нүктелік кескіннің ерекшелігі - бұл мозаика
сияқты пиксель ұяшығының кішкене бөліктерінен тұрады. Ажыратымдылық
неғұрлым жоғары болса, соғұрлым көп пиксельдер бір ауданға сәйкес келеді.
Мысал: ажыратымдылық 600x800rx (сурет. 3.1). Бұл дегеніміз, суретте 600
тік нүкте және 800 көлденең нүкте бар. Егер бұл сурет экранға қарап өспесе,
онда адамның көзі балды байқамайды.

3.1 - сурет. Растрлық кескіннің үлкейтілген фрагменті [8]

Растрлық суреттер көптеген реңктердің түстерінің тегіс ауысуын беру
үшін қолданылады. Ең көп таралған бағдарлама-фотосуреттерді өңдеу,
коллаждар жасау және т. б. Растрлық графиканың ең танымал редакторы-
Photoshop.

Нүктелік кескін векторға қарағанда дискіде көбірек орын алады. Adobe
Photoshop (сурет. 3.2).
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3.2 - сурет. Бағдарлама логотипі және құралдар тақтасы.
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3.3 - сурет. Photoshop экранының көрінісі

1 - практикалық жұмыс. Сүзгілермен жұмыс
Мысалы, Португалияда түсірілген суретті алыңыз:
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Photoshop-та суретті өзгерту үшін бағдарламадағы суретті ашып, түс
қабатын жасаңыз: Layer/"қабаттар" → New Fill Layer/"жаңа қабат-
толтыру" → қатты түс.../"түс...".

Пайда болған тілқатысу терезесінде эскиз болатын қағаздың түсін
орнатыңыз. Сіз ақ, сұр немесе сепияның реңктерін таңдай аласыз.
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Осыдан кейін біз негізгі қабаттың көшірмесін жасаймыз (артқы қабат)

және Filter/"сүзгі" → Filter Gallery.../"сүзгі галереясы..." жиынтығынан
Photocopy/"жыртылған жиектер"сүзгісін қолданамыз.
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Жаңа қабат "өрескел эскиз"деп аталады. Біз оны
Multiply/"көбейту"араластыру режимін орнатамыз. Бұл суретшілер егжей-
тегжейлерді жасамас бұрын жасаған эскизге еліктеу.

Суретшілер бірінші рет айқын және дәл сызықтар салмайды. Біз
эскизге ұқсас нәрсе жасауға тырысамыз, ол үшін өрескел сызықтар көп
болуы керек. Сондықтан біз "өрескел эскиз" қабатының көшірмесін жасап,
оны сәл арттырамыз. Command + T пернелер тіркесімін басып, жоғарғы
мәзірге ені мен биіктігін 105% қойыңыз.

 
Кенеп сәл созылып, сурет сызықтары екіге бөлінеді. Осыдан кейін біз

осы қабаттың мөлдірлігін шамамен 10-20% орнатамыз, осылайша сызықтар
көрінбейтін болады, суретші әрі қарай сурет салу үшін парақты белгілеп,
белгілегендей.
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Енді біз дәл солай қайталаймыз, бірақ одан да көп эскиздер жасау үшін
бастапқы кенепті азайтамыз. Біз "өрескел эскиз" қабатын көшіреміз және
трансформацияны қолдана отырып, ені мен биіктігін 95% дейін
төмендетеміз, бұл қабат үшін 10-20% мөлдірлік орнатамыз.

Енді стилизация сурет сияқты күшті болуы үшін көбірек графикалық
эффектілерді қосу керек. Background негізгі қабатының көшірмесін жасаңыз.
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Содан кейін Filter/«Фильтр» → Filter Gallery…/«Галерея
фильтров…»сүзгілер жинағынан  сүзгісін пайдаланамыз. Сүзгі
параметрлерін сіздің талғамыңызға қарай таңдауға немесе мысалда
көрсетілген сүзгілерді қолдануға болады.

Стильдендірілген қабатты қабаттар тақтасының жоғарғы жағына
апарып, Filter/"сүзгі" → Stylize/"сәндеу" → edges табу.../"Жиектерді
таңдау..."сүзгісін қолданыңыз. Бұл суретте жақсы сызылуы керек
объектілердің негізгі сызықтары мен шекараларын көбірек анықтауға
мүмкіндік береді.
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Енді біз алдыңғы қадамда белгіленген қара және ақ шекараларды
жасаймыз: Сурет / "Сурет" → Adjustments/ "түзету" → Desaturate /
"түссіздену".

Жаңа қабатты "Эскиз" деп атайық және оған Color Burn режимін
орнатамыз. Түссіз еместігін реттейміз.

Қосымша мәліметтер қосу үшін алдыңғы қадамды қайталауға болады.
Фотодан олар Photoshop бағдарламасында сурет салды. Қаламмен сызық
сызу сүзгісін қосамыз. Фондық негізгі қабатының тағы бір көшірмесін жасап,
оны қабаттар панелінің жоғарғы жағына апарыңыз. Жаңа қабатқа
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Filter/"сүзгі" → Stylize/"Стильдеу" → Find Edges.../"Жиектерді
бөлектеу..."сүзгісін қолданамыз.

Енді оны түссіздендіріңіз.

Filter / "Сүзгі" → Filter Gallery…/ "Сүзгілер галереясы..." мәзіріндегі
Brush Strokes / "Сызықтар" жиынтығынан Angled Strokes / "Көлбеу
сызықтар" сүзгісін пайдаланыңыз.
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Сызықтың ұзындығын, бағыты мен толықтығын реттеңіз. Жаңа қабатқа
Multiply / "Көбейту" қабаттастыру режимін және шамамен 60% түссіздікті
орнатыңыз. Суретке сызықтар қосылғанын байқауға болады.

Мәліметтерді қосуды жалғастырыңыз. Бұрынғыдан көп сызықтар
сызамыз. Сондай-ақ, Background негізгі қабатын көшіреміз, Filter / "Сүзгі" →
Filter Gallery…/ "Сүзгілер галереясы..." мәзіріндегі Brush Strokes /
"Сызықтар" жиынтығынан  Crosshatch / "Көлбеу сызықтар" сүзгісін
пайдаланыңыз.
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Оны түссіздендіріңіз.

Multiply / "көбейту" араластыру режимін орнатыңыз және мөлдірлікті
реттеңіз.
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Бұл кезеңде біз фотосуреттен Photoshop бағдарламасына сурет сала
алдық. Егер сіздің мақсатыңыз қара және ақ түсті эскиз болса, онда осы
жерден тоқтатуға болады.

Барлық сүзгілерді сынап көргісі келетіндер үшін бояу әсерін жасау
әдісін пайдаланыңыз: суреттің кейбір бөліктері түрлі-түсті болады, ал
басқалары монохромды күйінде қалады. Background негізгі қабатының тағы
бір көшірмесін жасаңыз және оны қабаттар панелінің жоғарғы жағына
сүйреңіз. Color/ "Түс" қабаттастыру режимін орнатыңыз. Сурет бірден
"боялды". Маскада суреттің жеке бөліктерін боялған күйде қалдыру қалды.

Қабаттар панелінде төменгі мәзірдегі Add Layer Mask/ "Маска қосу"
пиктограммасын басу арқылы қабатқа маска қосыңыз. Әдепкі бойынша, ақ
түсті маска қосылады, біз оны өзгертуіміз керек: маска пиктограммасын
түртіп, Command + I пернелер пәрменін басыңыз.
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Содан кейін өз талғамымызға сәйкес қылшақты таңдаймыз. Бұл Adobe
Photoshop бағдарламасының стандартты жиынтығындағы қарындаш, борлар
немесе акварель бояуларына немесе кейбір қосымша қылшақтарға ұқсату
болуы мүмкін.

 
 

Маскадағы қылшақпен таңдалған ақ түспен түс болуы керек
вймақтарды сызыңыз. Қылшақтың өлшемі және түрі, оның тығыздығын
сынай аласыз.

Кейбір қозғалыстардың көмегімен Photoshop бағдарламасында
фотосуреттен сурет шығаруға болады. Әр қадам бөлек қабатта болады,
сондықтан кез келген уақытта белгілі бір әсерді күшейтуге немесе әлсіретуге,
маска көмегімен бір нәрсе қосуға немесе алып тастауға болады.

Осы әдістің қағидаларын негізге ала отырып, Filter/ "Сүзгі" → Filter
Gallery…/ "Сүзгілер галереясы…" жиынтығынан басқа сүзгілермен алгоритм
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ойлап тауып, Photoshop бағдарламасында фотосуреттен қарындашпен сурет
салуға болады.

Векторлық графика. Нүктелік кескіннен айырмашылығы, векторлық
кескін жеке пиксель нүктелерінен тұрмайды. Векторлық кескіннің логикасы
мүлдем басқаша. Векторлық графика нысандарында арасында қисықтары бар
тірек нүктелері бар. Бұл қисықтардың қисықтығы математикалық
формуламен сипатталады. Графикалық редактор бәрін өздігінен сипаттайды.
Біздің мақсатымыз - қалаған пішінді алу үшін тінтуірмен нүктелерді
орналастыру және қисықтарды "тарту".

Векторлық графиканың ең танымал редакторлары-Coreldraw және
Adobe Illustrator.

Векторлық графика көбінесе басып шығаруда қолданылады: буклеттер,
парақшалар, визиткалар және т.б., яғни мәтіні, логотиптері, өрнектері бар ою-
өрнектер шабдалы түсінің барлық 18 реңін дәл беруді қажет етпейтін және
қисықтарды қолдана отырып сипаттауға болады. Векторлық кескіндер
көбінесе "қисық" деп аталады.

Векторлық кескіндердің ең үлкен артықшылығы-кескін нысаны қатты
өскен кезде де кескін сапасы өзгермейді. Егер сіз оны визит карточкасына
вектордан басып шығарсаңыз немесе сол билборд өлшеміндегі визит
карточкасын басып шығарсаңыз, сурет бірдей жақсы болады.
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CorelDraw (Сурет. 3.4).

3.4 - сурет. Бағдарлама логотипі және құралдар тақтасы.

Практикалық жұмыс 2. CorelDRAW-да стандартты формалармен
жұмыс істеу негізін зерттеу.
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Құжат жасаңыз және Rectangle құралы (F6) көмегімен тіктөртбұрыш
сызыңыз. Жаңа салынған тіктөртбұрышты таңдаңыз және Қасиеттер
тақтасында (Property Bar) сіз оның бұрыштарының пішіні мен радиусын
өзгерту нұсқаларын таба аласыз. Дөңгелек бұрыштарды таңдап, бұрыштарды
дөңгелектеу радиусы үшін (Corner Radius) 2 дюйм (2,0") мәнін
енгізіңіз.(Рқао-ның ескертуі.аудармашы: тіктөртбұрыштың мөлшеріне
байланысты бұрыштарды дөңгелектеу радиусының басқа мәнін енгізу қажет
болуы мүмкін, сондықтан осы кезеңде алу керек фигурамен суретке назар
аударыңыз.)

Оның түйіндерін жылжыту арқылы пішінді өзгерту үшін дөңгелек
тіктөртбұрышты таңдап, оны қисықтарға айналдырыңыз (түрлендіруге
(басқару-Q)). Pick Tool құралын қолдана отырып, тіктөртбұрыштың
мөлшерін жұқа етіп өзгертіңіз (қара маркерді бүйірінен ұстап, оны
тіктөртбұрыштың ішіне сырғытыңыз). Содан кейін пішінді түйіндерді
жылжыту үшін Shape Tool (F10) құралын қолданыңыз, сонда пішін төменгі
бөлікке қарағанда тар болады.
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Copy (Control-C) көшіріп, дөңгелектелген тіктөртбұрыштың алынған
пішінін Paste (Control-V) қойыңыз, содан кейін Pick Tool құралын
пайдаланып, тінтуірдің сол жақ батырмасын (Double-Click) объектінің
көшірмесіне екі рет нұқыңыз, содан кейін оны бастапқы орталық фигураға
қатысты аздап бұраңыз.

Copy (Control-C) көшіріп, сол жақ пішінді (болашақ асқабақтың бір
бөлігін) Paste (Control-V) салыңыз да, Қасиеттер тақтасындағы Mirror
Horizontally (көлденеңінен аударыңыз) түймесін басыңыз (Property Bar).
Пішіндерді асқабақтың кесектері тәрізді етіп жасау үшін әр пішіндегі
түйіндерді тағы бір рет жылжытыңыз (сонымен қатар пішінді өзгертпестен,
оны Pick Tool құралымен ерекшелеп, содан кейін Ctrl қысылған кезде,
фигураның сол жағындағы қара маркерді оңға қарай тартыңыз (фигураның
ішіне), ол "шағылысқанға"дейін).

Object Manager панеліне өтіп, екі бүйір тілімді де асқабақтың орталық
тілімінің астына қойыңыз (мұны осылай жасауға болады - қалаған пішінді
таңдап, arrange > Order > to back мәзірінде орындаңыз).
Асқабақтың келесі тілімін салыңыз (паста) және суретте көрсетілгендей оны
фонға салыңыз (үш тілімнің астына). Оны Орталық тілімге қатысты бұраңыз,
масштабтаңыз (масштаб) және оның түйіндерін жалпы пішіні асқабаққа
ұқсас болатындай етіп жылжытыңыз. Осыдан кейін сіз барлық тілімдерді бір
объектіге-асқабаққа топтастыруыңыз керек (Group (Control-G) командасы).
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Асқабақ бөліктерінің түсі мен құрылымын өзгерту үшін Object Manager
панеліндегі және object Properties (Alt-Enter) Объектілік қасиеттер
панеліндегі әр тілімді таңдаңыз, барлық тілімдердегі соққыны (құрылымды)
өшіріңіз; әр тілімге қызғылт сары түстің әр түрлі реңктері түрінде қажетті
толтыру түсін (толтыру) орнатыңыз:
• #FFB02D
• #FF9C1E
• #FF862C
• #FF782C

Асқабақтың түйірлерінің бар тобын көшіріп, салыңыз, содан кейін
оларды топтастырыңыз (ungroup (Control-U)). Олардың барлығын
бөлектегеннен кейін, Property Bar Қасиеттер тақтасындағы Weld түймесін
басыңыз (бұл барлық тілімдерді бір нысанға айналдырады. Мұны Arrange >
Shaping > Weld) арқылы да жасауға болады.

Нысанды көшіру және қою кезінде сіз көшірменің түпнұсқа
түпнұсқадан жоғары тұрғанын байқайсыз. Object Manager панелінде алынған
жоғарғы нысанды нұқыңыз және оны асқабақ кесектері тобының астына
өткізіңіз, содан кейін нысанның контурын (Outline) қою қызғылт сары түсті
(# F74A00) және қалыңдығын (Weight) 4,0 баллға орнатыңыз.

Шеңберді салу үшін Ellipse Tool (F7) құралын пайдаланыңыз
(пернетақтадағы басқару пернесін басып тұрыңыз). Property Bar панеліндегі
Curves-ке айналдыру арқылы шеңберді қисықтарға айналдырыңыз, содан
кейін Shape Tool құралын пайдаланып , оң жақ түйінді оңға қарай
жылжытып, көз жасына ұқсас пішінді алыңыз.

Smear Tool көмегімен Property Bar тақтасынан Pointy Smear таңдаңыз
және фигураның осы жағын парақтың өткір ұшына айналдырып, оң түйінді
өткір бұрышқа айналдырыңыз (ескі нұсқаларда өткір ұшты алу үшін, қажетті
тірек нүктесін таңдап, оны cusp-тің Make Node-ді басу арқылы өткір бұрышқа
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айналдырыңыз, содан кейін осы нүктенің бағыттаушыларын қажетті пішінге
жеткенше жылжытыңыз).

Smooth Smear-ға ауысыңыз және оны үлкенірек және қисық етіп жасау
үшін парақтың пішінінен Мұқият өтіңіз (бағдарламаның ескі нұсқаларында
Парақ пішінінің құрылымына нүктелер қосуға болады (Shape Tool құралын
таңдаңыз (F10), сілтеме түйінін қосқыңыз келетін сызықтың бір бөлігін
нұқыңыз және Add Node (s) Қасиеттер тақтасында басыңыз), содан кейін
бағыттағыштардың орнын өзгертіп, сілтеме нүктелерін жылжытыңыз.қажетті
пішінді алыңыз). Қажетті нәтижеге жеткенше эллипс пішінін параққа
Өзгертуді жалғастырыңыз.

Асқабақтың жоғарғы жағына жапырақ салыңыз. Қажет болса, оның
өлшемін өзгертіңіз (масштаб) және бұраңыз (айналдыру). Екі парақ болу
үшін парақты көшіріп, қойыңыз. Нысан қасиеттерін теңшеу терезесінде
(Object Properties) қалыңдығы (салмағы ) 2,0 ПТ (2.0 pt) қосыңыз. Бірінші
парақты кесіп өтетін эллипсті сызыңыз. Сипаттар тақтасында (Property Bar)
эллипстің сызылған пішінін сәйкес батырманы (Arc) басу арқылы доғаға
айналдырыңыз. Жапырақ контурының түсі сияқты контурдың түсін
орнатыңыз.
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Екі элементті (және доғаны да, парақты да) таңдап, Properties bar
Қасиеттер тақтасындағы Intersect түймесін басыңыз. Object Manager
панеліндегі бастапқы доға нысанын алып тастаңыз және жаңадан жасалған
фигураны қалыңдығы ( салмағы ) 2,0 пунктке (2.0 pt) орнатыңыз.

Екінші параққа "жолақты" көшіріңіз (көшіру), қойыңыз (өту) және
бұраңыз (айналдыру). Парақтың "венасы" бірінші парақтың астындағы Object
Manager панелінде екеніне көз жеткізіңіз.

Сабақты салу үшін пішінді сызудың екі құралын пайдалану керек.
3-Point Ellipse құралын алыңыз және асқабақ сабағының еніне тең

сызық сызыңыз. Осыдан кейін эллипс жасау үшін тінтуірді жоғары қарай
жылжытыңыз. Сіздің эллипсіңіз өте тар және көлденең орналасуы керек.
Эллипске қоңыр Толтыруды (толтыру) орнатыңыз, мысалы #996633 түсі.

3-Point Rectangle құралын қолданыңыз және эллипстің ұзындығына тең
сызық сызыңыз, содан кейін асқабақтың сабағының қажетті ұзындығын алу
үшін тінтуірді төмен қарай жылжытыңыз.
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Тіктөртбұрышты эллипс сияқты бірдей қоңыр толтырумен
(толтырумен) орнатыңыз және екі нысанның да соққысын алыңыз
(құрылым).Эллипсті көшіріп, екі рет салыңыз (паста), содан кейін олардың
біреуін тіктөртбұрыштың түбіне салыңыз. Жоғарғы эллипстің біреуін,
тіктөртбұрышты және төменгі эллипсті таңдап, оларды Weld пәрмені арқылы
бір жалпы фигураға біріктіріңіз .
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Біріктірілген нысанның түсін қою қоңырға өзгертіңіз (#663300).
Пайдаланыңыз құралы Shape Tool бөлектеу үшін түйіндері төменгі

бөлігінде нысанын сабақтарының және жылжытуға олардың ішіне (үшін
нысаны сабақтарының төменгі жағында болды қарағанда жоғарғы жағында).

Екі түйіннің орналасуы мен бағыттағыштарын реттеп, түбін
дөңгелектеңіз. Содан кейін екі нысанды бір-біріне топтастырыңыз (қара
қоңыр және оның үстіне қоңыр эллипс).

Алынған сабақтың пішінін асқабақтың алғашқы үш тілімінің астына
қойыңыз, ол үшін сабақты дұрыс жерге қою үшін асқабақтың кесектерін
топтастыру керек (егер сіз бұған дейін жасамаған болсаңыз). Қалыңдығы 2,0-
3,0 ПТ (2.0-3.0 pts ) болатын сабақтың негізгі (Қою қоңыр) пішініне қара
қоңыр соққыны (Outline) қосыңыз (мысалда көрсетілгендей, соққының түсі
сабақтың қара қоңыр фигурасының түсінен күңгірт болуы керек).

Polygon Tool (Y) көпбұрыштарды салу құралының астында құралдар
тақтасында (Toolbox) көптеген еркін пішінді сурет салу құралдары бар. Spiral
Tool (A) спиральды сызу құралын таңдаңыз, спираль бұрылыстарының санын
(спиральды революциялар ) 2 - ге орнатыңыз және спираль түрін таңдаңыз-
логарифмдік спираль (Logarithmic Spiral). Draw екі спиральді нысандарын
және орналастыру, олардың жанында туындаған және жапырақты.
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Өзіндік бақылау сұрақтары:

1. Сурет редакторларының қандай түрлерін білесіз?
2. Растрлық суреттер дегеніміз не?
3. Векторлық кескіндер дегеніміз не?
4. Adobe Photoshop – дегеніміз не?
5. Coreldraw-дегеніміз не?

3.2 Компьютерлік бағдарламалардағы жұмыс сызбалары

Көптеген техникалық мамандықтарға сұраныс және құрылыс, дизайн,
Дизайн және модельдеу рөлі қоғам үшін тиісті мамандықтағы адамдарға
жүктеме артты. Олардың жұмысын жеңілдету үшін энергия мен уақытты
үнемдеу мақсатында адам үшін стандартты әрекеттер жиынтығын
орындайтын Компьютерлік бағдарламалық жасақтама жасалды.

Алғашқы жүйелер 1970 жылдары жасалды және жазықтықта модельдер
жасап, жасай алды. 40 жылдан кейін жетілдірілген қосымшалар объектілер
туралы жобалық және технологиялық мәліметтер негізінде тақырыптар
бойынша құжаттар пакетін жасай алады.

CAD және CAM жүйелері.
Платформалар құрылыс пен дизайнға байланысты сызбалармен,

графиктермен және тізімдермен жұмысты жеңілдетуге көмектеседі.
Электрондық түрде әзірлеу макетке әсер етпейтін өзгерістер енгізуге
мүмкіндік береді, себебі басып шығару кезінде тек соңғы нұсқасы көрінеді.
Артықшылығы-өнімділікті арттыру, себебі автоматтандырылған жұмыс
кезінде адам тапсырманы орындау уақытын тездетіп келесі кезеңді орындай
алады. Әзірленген графиктердің, құжаттардың және модельдердің сапасы
жоғары, себебі Автоматты орындау процесін тәжірибелі мамандар бірнеше
рет жетілдірді.

CAD артықшылығы-өнімнің өзіндік құнын төмендету. Үш өлшемді
модельді әзірлеу соңында платформа тиімдірек және өндіруге ыңғайлы
материалдардың тізімін ұсынады. Ноутбук немесе компьютер әлемнің кез-
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келген жерінде орналасуы мүмкін, бірақ өндіріс процесі геолокацияға
байланысты болмайды.

Қазіргі заманғы CAD жүйелері-бұл инженерия мен дизайнның негізгі
міндеттерін орындайтын қуаттар жиынтығы. Оларға мыналар кіреді:
- Үш өлшемді (көлемді) модельдерді құру.
- Базаға енгізілген алгоритмдер бойынша сызбалар мен графиктерді әзірлеу.
- Нысандар бойынша сипаттамаларды анықтайтын стандартты схема
бойынша құжаттама жасау.

Бағдарламалық жасақтама CAD шешімдері де қолдайды:
- жоғары деңгейлі жүйелер-CAD/CAM Unigraphics;
- орташа деңгейдегі кешендер-Solid Edge;
- төменгі деңгейлі жүйелер-AutoCAD және басқалар.

AutoCAD (Сурет. 3.5)
Ең танымал 2 және 3 өлшемді автоматтандырылған жобалау және сызу

жүйесі. Бұл жүйе соншалықты жан-жақты, ол барлық жерде қолданылады.
AutoCAD туралы білім дизайнердің, дизайнердің қабілеттерін анықтаудың
негізгі талабы болып табылады. Бастапқыда AutoCAD екі өлшемді
сызбаларға арналған автоматтандырылған дизайн жүйесі ретінде құрылды.
Бұл жүйе 1982 жылдан бері дамып келеді. Осы уақыт ішінде үшінші тарап
компаниялары мен Autodesk-тің мыңдаған кеңейтімдері мен
мамандандырылған шешімдері жасалды [10].

3.5 - сурет. Бағдарлама логотипі және жұмыс терезесі
 

Кез-келген сурет, тіпті ең күрделі болса да, бір команданың көмегімен
жасауға болатын қарапайым Нысандар жиынтығынан тұрады. Олар:
сегменттер, шеңберлер, доғалар, сегменттер және т. б. AutoCAD жүйесінде
мұндай нысандар графикалық примитивтер деп аталады. Нысанды сурет
терезесінде орналастыру үшін тиісті пәрмен шақырылады, нүктенің
координаттары және қажетті параметрлер орнатылады.

Нүкте.Команданы енгізу жолдары:
- Пернетақтадан пәрмендерді теріңіз: Point
- Мәзірден қоңырау шалу: сурет>нүкте
- Құралдар тақтасындағы батырма
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- Команданы берілген тәсілдердің бірімен енгізіңіз.
Сурет терезесіндегі нүкте жүйенің сұранысына жауап ретінде жұмыс

өрісіндегі ЛБМ басу арқылы пернетақтадан енгізілген немесе тіркелген
координаттармен анықталады.

Current point modes: PDMODE=0 PDSIZE=0.0000
Specify a point:
Нүкте үшін өлшем мен пішінді орнатуға болады. Өлшем абсолютті

бірліктерде немесе экран өлшеміне қатысты орнатылады. Нүктенің түрі мен
өлшемін point Style тілқатысу терезесінде таңдауға болады. Терезе
Format>Point Style [11] пәрменімен шақырылады.

Кесінді. Команданы енгізу жолдары:
- Пернетақта пәрмендерін теріңіз: Line
- Мәзірден қоңырау шалу: Draw>Line

- Құралдар тақтасындағы батырма      
Кесінді салу үшін екі нүктенің координаттарын көрсету керек – басталу

және аяқталу. Команда бір сегментті немесе сегменттер тізбегін жасайды.
Құрылыс үшін келесі тізбекті орындау керек:
- Команданы жоғарыда аталған әдістердің бірімен енгізіңіз.
- Specify first point: жүйесінің сұрауына: бастапқы нүктенің

координаттарын енгізіңіз.
- Specify next point or [Undo] жүйесінің сұрауына: бастапқы нүктенің

координаттарын енгізіңіз.
- Specify next pointor [Undo]: жүйесін сұрау: келесі әрекеттердің бірін

орындаңыз:
- Enter пернесін басу арқылы Команданы орындауды аяқтаңыз;
- келесі кесіндінің соңғы нүктесінің координаттарын енгізу;
- Specify next point or [Undo]: жүйесін сұрау үшін келесі әрекеттердің

бірін орындаңыз:
- келесі кесіндінің соңғы нүктесінің координаттарын енгізу;
- келесі тәсілдердің бірімен команданың орындалуын аяқтаңыз:
- Enter пернесін басу;
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- пернетақтадан Жабу опциясын енгізіңіз. Бұл жағдайда соңғы нүктені
бірінші кесіндінің бастапқы нүктесімен байланыстыратын кесінді салынады.
Осылайша, тұйық контур құрылады;

- егер сіз команданың орындалуын аяқтамасаңыз, онда бесінші қадам
қажетті рет қайталанады.

Шеңбер. Команданы енгізу жолдары:
- Пернетақта пәрмендерін теріңіз: Circle
- Мәзірден қоңырау шалу: Draw>Circle
- Құралдар тақтасындағы батырма

Шеңберді келесі жолдармен салуға болады:
- Шеңбердің ортасын және радиустың немесе диаметрдің өлшемін

көрсетіңіз.
- Шеңберде орналасқан және бір түзу сызықта жатпайтын үш нүктенің

координаталарын көрсетіңіз.
- Диаметрдің ұштары болып табылатын екі нүктенің координаттарын

көрсетіңіз.
- Көрсетілген нүктелерде бұрын салынған екі нысанға қатысты шеңбер

құрыңыз.
Құрылыс үшін келесі тізбекті орындау керек:
- Жоғарыда аталған әдістердің бірімен Команданы енгізіңіз
- Circle specify center point for circle or жүйесінің сұранысына

[3p/2P/Ttr (tan Tan radius)]
Шеңбердің центрінің координаттарын енгізіңіз.
Specify radius of circle or [Diameter] сұрауына: радиус мәндерін немесе d

опциясын енгізіңіз.
Егер сіз D опциясын енгізсеңіз, диаметрі мәнін енгізу керек Specify

diameter of circle сұранысы пайда болады.
Айта кету керек, радиусы немесе диаметрі жүйенің сұранысына сәйкес

келмейді, бірақ нүктенің координаттарын көрсетуге болады. Осыдан кейін
бағдарлама берілген нүктеден шеңбердің ортасына радиусты немесе
диаметрді дербес есептейді.

Доға.Команданы енгізу жолдары:
- Пернетақтадан пәрмендерді теріңіз: Arc
- Мәзірден қоңырау шалу: Draw>Arc
- Құралдар тақтасындағы батырма
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Құрылымдық сызық. Команданы енгізу жолдары:
- Пернетақта пәрмендерін теріңіз: Xline
- Мәзірден қоңырау шалу: Draw>Construction line
- Құралдар тақтасындағы батырма
Құрылымдық сызық-берілген нүктенің екі жағына бағытталған сәуле.
Құрылыс үшін келесі тізбекті орындау керек:
- Команданы жоғарыда аталған әдістердің бірімен енгізіңіз.
- Command: xline Specify a point or

[Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]жүйеден сұрау салуға.
- Бірінші нүктенің координаттарын енгізіңіз.
- Екінші нүктенің координаттарын енгізіңіз.
- Specify trough point жүйесінің сұранысына: бастапқы нүкте ортақ

болатын бірнеше құрылымдық сызықтарды салу үшін нүктелердің
координаттарын енгізіңіз немесе ESC немесе ENTER пернесін басу арқылы
Команданы орындауды аяқтаңыз.

Сәуле. Команданы енгізу жолдары:
- Пернетақта пәрмендерін теріңіз: Ray
- Мәзірден қоңырау шалу: Draw>Ray
- Құралдар тақтасындағы батырма
Сәуле-нүктеден шексіздікке бағытталған сызық. Қойылады, екі нүкте –

бастауыш және нүктесі орналасқан-ға луче [5].

Өзіндік бақылау сұрақтары:
1. CAD жүйесі дегеніміз не?
2. Бұл бағдарламалық жасақтаманың қандай артықшылықтары бар?
3. Қазіргі CAD жүйелері қандай міндеттерді орындайды?
4. AutoCAD – дегеніміз не?
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3.3 Нысандарды визуализациялау

3ds Max шолуын бағдарламаның қысқаша сипаттамасынан бастайық.
3Ds Max - үш өлшемді графиканың алғашқы редакторларының бірі және
1990 жылдан бері өз тарихын жүргізіп келеді. Өзінің өмір сүру кезеңінде
пакет бірнеше атауларды өзгертті. 2005 жылдан бастап бағдарлама Autodesk
3ds Max атауымен шығарылады. Бағдарлама 3D модельдеудің ең кең
пакеттерінің бірі болып саналады, онда көптеген түрлі тапсырмаларды
орындауға арналған көптеген плагиндер мен қондырмалар бар [13].

Дәстүр бойынша, бұл бағдарлама сәулетшілер мен интерьер
дизайнерлері үшін кәсіби құрал болып саналады. Мұның себебі қатты
заттарды үш өлшемді модельдеудің ыңғайлылығы, модельдерді құрудағы
үлкен еркіндік және фотореалистік визуализацияға арналған жоғары сапалы
Модульдер. Алайда, Autodesk 3ds Max-тың заманауи нұсқалары көптеген
функцияларды орындауға мүмкіндік береді және сәулет модельдерінен асып
түседі.

Бағдарлама бөлшектер жүйесін, сондай-ақ анимация құралдарын жақсы
іске асырады. Физиканы есептеудің ойластырылған механизмінің арқасында
қатты және жұмсақ денелердің мінез-құлқын модельдеу қиын емес.
Пайдаланушылар 3D модельдерін физиканың нақты заңдарына сүйене
отырып басқарады, бұл керемет реализмге қол жеткізуге мүмкіндік береді.
HairandFur модулі, оның көмегімен шаш пен жүнді жасау және "сәндеу" екі
рет басылады.
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Бағдарламаның негізгі функциясы-3D графикасын құру және өңдеу.
Басқа параметрлер жасалған нысандарды толықтыруға және оларға нақты
көрініс беруге арналған. Бағдарлама модельдермен жұмыс істеуге арналған
көптеген модификаторлар мен құралдармен жабдықталған. 3Ds Max 3D
нысандарының келесі дизайн түрлерін ұсынады [9]:

- Полигондарды модельдеу. Үш өлшемді модельдеудің ең көп таралған
түрі көптеген үш өлшемді графикалық пакеттерде кездеседі. Оны Әртүрлі
күрделіліктегі модельдерді жасау үшін пайдалануға болады;
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- Примитивтер негізінде модельдеу. 3ds Max құрамында примитивтер
деп аталатын стандартты нысандардың кірістірілген кітапханасы бар.
Көптеген жағдайларда модельдерді құру олардан басталады, себебі мұндай
примитивтерге әртүрлі модификаторлар қолданылады;

- Сплайндар негізінде модельдеу. Бұл сонымен қатар модельдеудің
негізгі әдістерінің бірі. Ол үш өлшемді қисықтардан (сплайндардан)
бұйымның жақтауын салудан тұрады. Ол 3D объектісінің өзін құру үшін
қолданылады;
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- NURBS қисықтары негізінде модельдеу. NURBS немесе гетерогенді
рационалды B-сплайн-бұл 3D модельдерін жасауға арналған арнайы
технология. Тегіс беті бар органикалық заттар мен заттарды модельдеу үшін
өте қолайлы;

 
- Безье беттеріне негізделген модельдеу. Безье қисықтарына

негізделген үш өлшемді модельдеудің арнайы әдісі. Ол көбінесе үш өлшемді
модельдің жеке бөліктеріне қолданылады, олар үшін бақылау нүктелерінің
желісі жасалады. Оларды кез-келген бағытта бетті созу үшін қолдануға
болады.
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Autodesk 3ds Max-бұл жарықты, қолданылатын материалдарды және
әртүрлі эффектілерді модельдеуге арналған көптеген модульдермен
үйлесетін шынымен қуатты визуализация бағдарламасы. Бағдарлама
экспозицияны, өрістің тереңдігін және т. б. қоса, параметрлерді икемді
басқаруға мүмкіндік береді.

Өзіндік бақылау сұрақтары:

1. Autodesk 3ds Max – дегеніміз не?
2. Бағдарламаның негізгі функциясын атаңыз.
3. 3ds Max 3D нысандарының қандай түрлерін ұсынады?
4. 3ds Max-та визуализация әдістерін сипаттаңыз.

ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАР

1- тапсырма. Стандартты параллелепипед (Box) және 4 цилиндр
(Cylinder) көмегімен үстел жасаңыз. Ол үшін Top проекциясында
параллелепипедтен үстел жасаңыз. Оны X, Y, Z координаталарына қатысты
ортаға салыңыз. Параметрлерді өзіңіз орнатыңыз. Содан кейін үстел
аяқтарын қосыңыз цилиндрлерден көшіру және жылжыту әрекеттерін
қолдана отырып. Ол төмендегі суретке ұқсас болуы керек.
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Жақсартылған примитивтер негізінде ұқсас кесте кескінін жасаңыз
(кеңейтілген примитивтер). Орындық қосыңыз.

Қабырға кескінін plane (ұшақ) және Box құралдарына негізделген
тереземен қосыңыз. Логикалық операцияларды қолданыңыз.

Шайнекті үстелдің ортасына қойып, орындықтарды үстелдің
айналасына орналастырыңыз. Топтау пәрмендерін қолдана отырып,
орындықты алдын - ала топтастырыңыз: сахнада топтастырылатын
нысандарды таңдаңыз; топ командасын орындаңыз; топ диалогтық
терезесінде (топтау) көрсетіңіз - топ-мәзір топ атауы өрісінде топ Атауы (топ
Атауы). Топталғаннан кейін құрылған топтың айналасында бірнеше
контейнердің орнына бір өлшемді контейнер пайда болады.

ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Графикалық редакторлардағы жұмыс негіздері.

1. Растрлық суреттер:
А) тұрақты тордың түйіндерінде орналасқан өлшемі мен пішіні бірдей

пикселдер массиві;
Б) күрделі және әртүрлі геометриялық объектілердің жиынтығы;
В) мөлшері бірдей күрделі және әртүрлі геометриялық объектілердің

жиынтығы;
Г) биттегі пикселдер.

2. Векторлық кескін:
А) мөлшері бірдей күрделі және әртүрлі геометриялық объектілердің

жиынтығы;
Б) күрделі және әртүрлі геометриялық объектілердің жиынтығы;
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В) тұрақты тордың тораптарында орналасқан өлшемі мен пішіні бірдей
пикселдер массиві;

Г) биттегі пикселдер.

3. Суреттердің кемшілігі-сақтау үшін үлкен жад болып табылады:
А) пиксель;
Б) векторлық;
В) растрлық;
Г) шу.

4. Corel Draw редакторы:
А) пиксель редакторы;
Б) растрлық редактор;
В) векторлық редактор;
Г)фракталдық редактор.

5. Құралдар терезесін ашу үшін:
А) құралдар-орнату;
Б) терезе-панельдер-құралдар жинағы;
В) терезе – құралдар тақтасы-стандартты;
Г) құралдар-қалам.

Кодтар мен жауаптар
1. А
2. Б
3. А
4. В
5. Б

2. Компьютерлік бағдарламалардағы жұмыс сызбалары.
1. AutoCAD-да қандай сызықтық өлшем бірліктерінде жұмыс істеуге

болады?
А) миллиметрмен және дюйммен;
Б) кез келген бірлікте;
В) өлшемсіз;
Г) метрмен.

2. Қалқымалы құралдар тақтасын қалай орнатуға болады?
А) экранды тінтуірмен панельді тартыңыз;
Б) кез келген панельдің мәтінмәндік мәзірінде панельдің атын

бөлектеңіз;
В) пәрмен жолында панельдің атын теріңіз;
Г) құралдар-қалам.

 



152

3. Line командасын орыс тіліне қалай аударуға болады?
А) сызық;
Б) кесінді;
В) тікелей;
Г) қауырсын.

4. Параметрлер қай пәрмен бойынша жасалады?
А) tools — options — опциялар мәзірі арқылы немесе опциялар пәрмені

бойынша;
Б) tools — palettes — toolspalettes;
В) по команде File — Setup — Manager;
Г) tools — palettes.

5. Sheet Set жиынтығының функциясы қандай?
А) бұл тақырыптар бойынша сызбаларды таңдау;
Б) бұл ұжымдық операцияларды жасауға болатын сызбаларды сақтауға

арналған каталогтар;
В) бұл парақтардың көшірмелері;
Г) бұл редакциялау.

Кодтар мен жауаптар
1. А
2. Б
3. Б
4. А
5. Б

Қысқаша қорытынды

Осы бөлімді оқып болған соң білім алушылар келесі білімдерді
меңгереді: дизайн-жобалауға арналған компьютерлік бағдарламалар;
компьютерлік бағдарламалар арқылы дизайн - жобаларды жасау тәсілдері
мен әдістері. 

Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі

1. Фотошоп. [Электрондық ресурс]. - Қолжетімдік режимі:
https://photoshop.demiart.ru/book/1/Index2.htm

2. Корелмен жұмыс [Электрондық ресурс]. - Қолжетімдік режимі:
https://corel.demiart.ru/book12/

4. Муленко В. В., Блохина М. Г. Мұнай-газ кеніштерінің машиналары
мен жабдықтарын жобалау кезінде AutoCAD АЖЖ қолдану бойынша
практикалық жұмыстар жинағы. Оқу-әдістемелік құрал-М.: И. М. Губкин
атындағы мұнай және газ РММ, 2016. – 100 б.
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4
СӘУЛЕТ-ДИЗАЙНЕРЛІК ЖОБАЛАУ

Оқу мақсаттары

Осы бөлімді зерттеу нәтижелері бойынша сіз мынаны
игересіз:

- интерьер дизайнының барлық кезеңдерінде жұмыстың
дәйектілігін қамтамасыз ету;
- жобалардың эскиздерін, клаузураларын орындау;
- болашақ жобаның сызбасын құрыңыз;
- құрылымдық элементтер мен түйіндерді жобалау;
- интерьерлердің дизайн-жобаларын орындау;
- сметалық құнын жасау;
- жобалау-техникалық құжаттаманы жасау;
- оқу схемасы техникалық қамтамасыз ету Үй-жайлар
- графикалық редакторларда жобалар жасаңыз.

АЛДЫН АЛА ТАЛАПТАР:

Осы бөліммен жұмыс жасамас бұрын студенттер сызу негіздерін,
сызбаларды жобалауды, жобалау әдістерін, сурет, кескіндеме, композиция
негіздерін, жұмыс техникасының нұсқаларын, компьютерлік модельдеу
негіздерін үйренуі керек.

ҚАЖЕТТІ ОҚУ МАТЕРИАЛДАРЫ

Форматы А4, А3, А2 (қағаз тығыздығы кемінде 100гр.). Қарындаштар
қарапайым қаттылық H (T) - ден 4B (4М) - ге дейін. Өшіргіш. Қарындаштар
түрлі-түсті. Линер. Сызғыш. Компас. Протектор. Акварель бояулары.
Қылқалам (ақуыз, баған, дөңгелек, №2-4). Маркерлер.

Техникалық жабдықталуы: компьютер, Adobe Photoshop, CorelDraw,
AutoCAD, 3dsmax графикалық редакторы.

КІРІСПЕ

Осы бөлімнің шеңберінде «интерьерді сәулеттік-дизайнерлік
жобалау», «технологиялық (диплом алдындағы) практика» модульдері
зерделенеді және интерьерді жобалауды ұйымдастыру және оны
Нормативтік-құқықтық құжаттармен сүйемелдеу мәселелері қаралады.
Жоба барысында үй-жайларды жабдықтаудың техникалық жүйелері, жұмыс
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көлемін есептеу және графикалық бағдарламалар арқылы жоба нәтижесін
визуализациялау зерттеледі.

4.1 Жобалауды ұйымдастыру

4.1.1 Жобаны орындау кезеңдері (сызба, эскиз, клаузура)

1-қадам. Өлшеу сызбасы. Интерьер дизайнын ұйымдастыру
бастапқыда бірінші кезеңді-бөлменің өлшеу сызбасын қамтиды. Осы өлшем
бойынша сіз бөлменің жалпы ауданын есептейсіз. Егер сіз болашақта бөлмені
қайта құруды, жөндеуді және басқа да жұмыстарды жоспарласаңыз, дайын
жоба болса да, барлық бөлшектерді сызу керек.

Тиісті органдар арқылы бекітілген дайын жобада сіз жалпы алаңның,
қабырғалардың ұзындығының, ойықтардың барлық өлшемдерін тексеруіңіз
керек, себебі көбінесе бұл өлшемдер нақты сандарға сәйкес келмейді.

Бұл кезеңді орындау үшін Сізге келесі құралдар қажет:
1)Негізгі графикалық материал: қарындаш. H-ден 4B-ге дейін

қарапайым қаттылыққа арналған қарындашты, сондай-ақ линерді, қарындаш
ұштағышты қолданыңыз.

2) А4 және А3 форматындағы қағаз, сызғыш.

3) Рулетка (ұзындығы 50-100 м)

Интерьер бөлмесін өлшеу құрылыс кезінде қолданылатын ережелерге
сәйкес жүзеге асырылады:

- рулетка кеуде деңгейінде болуы керек, траекториядан жоғары немесе
төмен ауытқымаңыз. Таспаның ұзындығын бөлменің ауданы негізінде таңдау
керек, егер сізге жоғары дәлдік пен үлкен көлем қажет болса, онда ұзындығы
50 м-ден сәйкесінше ұзындығын таңдаңыз.;

- қабырғаларды өлшеу көлденең және тігінен жүзеге асырылады, оған
төбеден еденге дейінгі ұзындық, терезелерден төбеге дейін, бұрыштар
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арасындағы қашықтық кіреді. Сондай-ақ, өлшемге терезелердің, есіктердің
өлшемі, қабырғалардың ұзындығы кіреді.

Барлық өлшеулерден кейін деректерді сақтаңыз және AutoCad
графикалық редакторында сызыңыз.

Таңдаңыз: (Жаңа) құжат жасаңыз – құралдар тақтасында Полилиний
құралын таңдаңыз.

Әрі қарай, сызықтың қасиеттерін таңдап, өлшеу сызбасына сәйкес
сызыңыз. Міндетті түрде ескеріңіз: жүк көтергіш қабырғалар мен бөлімдердің
қалыңдығы (сызбаны оқып, кеңістікті өзгерту нұсқаларын анықтау үшін).

Өлшем бірліктерін орнатыңыз – миллиметр. "Format" мәзірінен -
"Units"таңдаңыз. 1:50 масштабын таңдаңыз.
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4.1 - сурет. Өлшеу сурет мысалы

Өлшеу жұмыстарының мақсаты-құрылыс конструкцияларының және
олардың элементтерінің геометриялық параметрлерін нақтылау, ал сіз
олардың жобаға сәйкестігін немесе ауытқуын анықтайсыз.

Келесі өлшемдерді нақтылаңыз:
- конструкция аралықтарының параметрлері;
- жоспардағы аралық қадам;
- көлденең қималардың өлшемдері;
- үй-жайлардың биіктігі туралы деректер;
- тән түйіндердің белгілері;
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- түйіндердің орналасуы;
- түйіндер арасындағы қашықтық және т. б.
Нәтижелері бойынша олар: құрылымдардың орналасуы, жұмыс

бөлімдерінің сызбалары, ғимараттардың бөліктері, құрылымдардың
түйіндерінің сызбалары.

Құрылымдарды тексеру кезінде өлшеу жұмыстары жүргізіледі:
- құрылыстың бөлу осьтерінің;
- аралықтардың;
- көтергіш құрылымдардың геометриялық параметрлері;
- құрылымдардың қималарының өлшемдері;
- түйісу түйіндерінің пішіні мен өлшемдері;
- иілу, иілу, ауытқу.
Нәтижелері бойынша мыналардың болуын, орналасуын және санын

анықтайды: темірбетон конструкцияларында - коррозия белгілері, қорғаныш
қабатының жағдайы, тас конструкцияларында - жарықтардың болуы және
олардың мөлшері, металл конструкцияларында - Сығылған шыбықтардың
түзулігі, дәнекерлеу сапасы, тойтармалардың немесе болттардың орналасуы,
саны және диаметрі, ағаш конструкцияларда - элементтердің қисаюы және
деформациясы [1].

4.2 - сурет. Санау Микроскопы

2-қадам. Жоспарлау эскизі. Келесі кезең бөлменің дайын өлшемдері үшін
эскизді әзірлеуді қамтиды. Эскиздік дизайнның мақсатын анықтаңыз.

Эскиздік жобаға мыналар кіреді: жоспарлау шешімі, геометрия
эскиздері, материалдарды, түстерді, жабдықтарды таңдау, визуализация,
Жарық дизайны.

Қолмен эскиздеу жобаны әзірлеуге егжей-тегжейлі элементтерді
енгізеді. Осы өтінім арқылы жаңа формалар, жаңа шешімдер жасауға болады.

Интерьер дизайны жобасының эскиздері қажет:
1) Техникалық тапсырманы құрастыру;
2) Тапсырыс берушімен және құрылысшылармен келісу;
3) дизайн-жобаның альбомын жасау;
4) жекелеген элементтерді нақтылау.
Жоспарлау эскизі-бұл бөлменің орналасу нұсқаларының эскиздері( бір

жобаның 2-3 нұсқасы), жобаның көрнекі көрінісі (сурет.4.2). Ең оңтайлы әдіс
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– бұл миллиметрлік қағаз, 5х5 мм ұяшық түріндегі парақтары бар парақтар.
Қабырғалардың қалыңдығын және орналасуын көрсете отырып сызыңыз
(сурет.4.3).

4.3 - сурет. Графикалық қағаздағы эскиздік жоспарлаудың мысалы

Әрі қарай, дайын жобаны графикалық редакторға өткізіңіз. Бөлменің
эскиздік орналасуын сызыңыз. Негізгі міндет-эскиздік макетті әзірлеу, жиһаз,
жабдық және декор элементтерін орналастыру. Жобада өлшемдерді
орнатыңыз, сыртқы сызықтарды сызыңыз, есіктерді ашу/жабу нұсқаларын
қарастырыңыз, сызбаларды оқу үшін белгіленген стандарттарға сәйкес
жиһазды көрсетіңіз. Жиһазды қабырғалардан қашықтықта қойыңыз. Сондай-
ақ заттар мен жабдықтар арасындағы қашықтықты ескеріңіз (сурет.4.4).

4.4 - сурет. Жоспарлау шешімінің мысалы
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3-қадам. Қолмен Эскиз. Жүргізілген өлшеулерден және жоспарлау
шешімінің жоспарынан кейін сізге болашақ жобалардың эскизін қолмен
орындау қажет.

Эскиз-бұл бөлменің ішкі нұсқаларының жылдам эскиздері (бір жоба
үшін 2-3 нұсқа), композициялық шешімдерді таңдау, интерьер
элементтерінің масштабты арақатынасын ескеру.

Эскиз Сызбадан өзгеше. Оны сурет құралдарынсыз жасау керек, ал
қабырғалар мен бөлменің дизайн элементтерінің пропорцияларын сақтау
қажет. Бөлменің барлық бөліктерін бейнелеу керек болғандықтан, әрқашан
бірнеше эскиздер жасалады.

Болашақ жобаны алдын-ала ұсыну үшін эскиздер жасау қажет. Бұл
жұмыста сіз түзетулер жасай аласыз, түстердің реңктерін таңдай аласыз,
белгілі бір материалдарды біріктіре аласыз, жиһаз бен жабдықты таңдай
аласыз.

Бұл кезең үшін сізге қажет: қажетті қағаз парақтары, қарындаштар,
өшіргіш, ұштағыш. Интерьер дизайнының сызбасы бөлмені жөндеу немесе
қайта құру басталғанға дейін бөлменің атмосферасын көруге мүмкіндік
береді.

Соңғы кезең - интерьерді әртүрлі техникалар мен материалдарда
орындау. Техниканың нұсқалары: қарындашта, акварельмен жуу,
линерлермен жұмыс, гуашь, пастель және т.б. (сурет 4.5).

4.5 - сурет. Қолмен интерьер эскиздер мысалы (Автор: компания «жаз»)

4 - қадам. Клаузура. Клаузура-бұл сәулет немесе дизайн мәселесін
шешуде студенттердің практикалық дағдылары тексерілетін Жобалық іс-
әрекеттің бір түрі. Композицияға интерьер, қасбеттер, бөлімдер, орналасу,
қайта құру, дизайн элементтерінің бөлшектері кіруі мүмкін. Сондай – ақ,
негізгі элемент болуы керек-дизайнердің идеясын бейнелейтін
перспективадағы немесе проекциядағы интерьерлердің бірі.

Мақсаты:
- жоба идеясын іздеу;
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- қасбеттерді, интерьерлерді безендіру нұсқалары.
Клаузура белгілі бір уақытта орындалады.
Клаузураның мақсаты-жобаның жалпы визуалды бейнесін алу,

сәулеттік дизайнның құрамын анықтау.
Ең басында сіз силуэт бейнесін белгілейсіз, бәрін блоктарға

орналастырасыз. Клаузура тақырыбына орын қалдырыңыз. Тақырып, әдетте,
сіздің жобаңыздың жоғарғы жағында орналасқан. Техниканы таңдаңыз:
көмірмен көлеңкелеу, сангина, қаламмен көлеңкелеу, акварель. Сізге
ыңғайлы жабдықты таңдау керек, себебі уақыт шектеулі. Жобаланған
интерьердің ең жақсы және маңызды жақтарын көрсету керек. Сіз әдебиетті
пайдалана алмайсыз. Клаузураның көлемі тапсырманың қойылған
міндеттеріне сәйкес келуі керек. Эскизді беру шешімді көлемде немесе
жазықтықта ұсынады. Көрнекі сурет тұжырымдамаға байланысты (суре .4.6).

4.6 - сурет. Клаузураның мысалы
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Өзіндік бақылау сұрақтары

1. Өлшеу сызбасы дегеніміз не?
2. Өлшеу сызбасы қандай мақсаттарда қолданылады?
3. Олармен жұмыс істеудің негізгі құралдары мен әдістерін сипаттаңыз.
4. Эскиз дегеніміз не?
5. Жоспарлау эскизінің мақсаты қандай?
6. Қолмен эскизді орындау әдістерін сипаттаңыз.
7. Эскизді орындаудың қандай әдістері бар?
8. Клаузураның мақсаты және оны орындау техникасы қандай?

4.2 Жобалау-техникалық құжаттаманы әзірлеу

Дизайн жобасы тұрады:
• техникалық тапсырма;
• эскиздік дизайн;
• 3D визуализация;
• жұмыс жобасы.
Жұмыс құжаттамасы-жобалық құжаттама бойынша объектінің

техникалық шешімдерін іске асыруға арналған мәтіндік және Графикалық
құжаттардың жиынтығы. Композицияға жұмыс сызбаларының негізгі
жиынтықтары, смета, жабдықтың, бұйымдар мен материалдардың
сипаттамалары, сондай-ақ жұмыс сызбаларына қосымша жасалған басқа
құжаттар кіреді.

Сәулет-құрылыстық жобалау кейіннен күрделі құрылыс объектілеріне,
салынып жатқан объектілерге, реконструкцияланып жатқан объектілерге,
сондай-ақ күрделі жөндеу кезінде қолданылатын жобалау құжаттамасын
дайындағаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

Бастапқыда сіз жобалардың ерекшелігін белгілейсіз: жаңа құрылыс,
қайта құру жобасы, жаңарту, қалпына келтіру немесе күрделі жөндеу.

Жобалық құжаттама мәтіндік және графикалық бөліктерден тұрады. Ол
мемлекеттік сараптамаға жіберіледі, содан кейін бекітіледі. Алайда, құрылыс
үшін жобалық құжаттаманың көлемі жеткіліксіз, ерекшеліктер мен егжей-
тегжейлі дәреже жоқ.

Жобалау құжаттамасының техникалық шешімдерін іске асыру үшін
мәтіндік құжаттардан, жұмыс сызбаларынан және ерекшеліктерден тұратын
жұмыс құжаттамасын әзірлеу қажет.

Егер жобалық және жұмыс құжаттамасы параллель жұмыс істесе, онда
бәрі стандарттарға сәйкес келеді деп қорытынды жасауға болады, бірақ
жұмыс құжаттамасы жұмыс құжаттамасын жасаудан бұрын болмайды.
Пайдалану қасиеттеріне әсер ететін барлық бұзушылықтар мен ақаулар
жобалау кезеңдеріндегі қателіктермен байланысты.

Құжаттама мынадай құрамда жасалуы тиіс:
- сызбалар жиынтығы;

 



162

- ЖТС (жабдықтың техникалық сипаттамасы);
- МТ (материалдарды тұтыну тізімдемесі);
- ҚМТ (құрылыс-монтаж жұмыстарының тізімдемесі);
- ЖС және ОС (жергілікті сметалар және объектілік сметалар) [18].
Дизайн жобасында келесі құжаттар пакеті бар: сызу құжаттамасы,

сипаттама, визуализация, түсіндірме жазба.
Сіздің бірінші қадамыңыз - сызу құжаттамасы. Мұнда жобаның қажетті

жұмыстарын кезең-кезеңімен жоспарлау көрсетіледі. Схемалар мен
сызбаларды әзірлеу үй-жайларды өлшеу негізінде жүргізіледі.

Міндетті түрде көрсетіңіз:
- электр сымдарының орналасуы;
- қабырға құрылымдары мен қалқаларды монтаждау және

демонтаждау;
- сантехниканың орналасуы;
- плиткаларды төсеу, жиһазды орналастыру.
Едендер мен төбелердің жоспарын жасаңыз, онда таңдалған

материалды, ұсынылған жабындар мен жабдықтарды көрсетіңіз (сурет.4.7).
Бұл кезеңде жарықтандыру құрылғыларының, коллекторлар мен

реттегіштердің таралуын ескеріңіз, қуат стандарттарын есептеңіз,
шамдардың санын көрсетіңіз.

4.7 - сурет. Төбенің жоспары (сол жақта) және еден жоспары (оң жақта)
мысалы)

(Авторлар: Designburo.pro)

Есіктерді ашу схемасын жасаңыз, онда бөлмедегі есіктердің түрі,
бағыты, орналасқан жері және өлшемдері көрсетіледі.
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4.8 - сурет. Есіктерді ашу схемалары

Қабырғаларды сканерлеңіз. Сканерлеу барлық бөлмелердің
қабырғаларының алдыңғы проекциясын көрсетеді. Оның көмегімен
пайдаланылатын материалдардың санын таратыңыз, розеткаларды белгілеңіз
және т. б.

4.9 - сурет. Қабырғаларды сыпыру мысалы

Құжаттардың келесі кезеңі - жобаны визуализациялау. Визуализация -
жөндеуден кейінгі бөлменің нақты бейнесі, бірнеше нұсқада ұсынылған.
Жабындардың құрылымы мен түс схемасы, жиһаздың орналасуы,
жарықтандыру және декор элементтері көрсетілген.

Бұдан кейін спецификация мен ведомость беріледі. Бұл объектілердің
техникалық сипаттамаларының нақты сипаттамасы.

Сіз оны әрлеу материалдарын, жабындарды дұрыс таңдау, Жарық,
жабдық немесе жиһазды таңдау үшін жасайсыз, содан кейін олардың саны
мен құнын есептейсіз.

Тізімдеме-әрлеу материалдарының санын ескереді және олардың
құнын анықтайды. Кесте түрінде жасалады. Тізімді жасау кезінде сіз
интерьер заттарының болуына, әрлеу аймағына байланысты бағандар мен
графиктердің санын өзгерте аласыз.
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Кесте 4.1 - сипаттаманың мысалы
Түрі Атауы Өлшемі, мм Саны дана.

Соңында сіз түсіндірме жазбаменжұмысты аяқтайсыз. Мұнда дизайн
тұжырымдамасы көрсетілген. Бұл көмекші, жобаның функционалды,
техникалық, сәндік шешімдерін егжей-тегжейлі жеткізеді.

Содан кейін Сіз экономикалық тиімділікті анықтау үшін әрі қарай
жұмыс істеу үшін ауданды есептей аласыз [16].

Ауданды есептеудің екі түрі бар:
1-қарапайым пішінді бөлмелер үшін. Бұл кезде төбенің және еденнің

ауданы бірдей болады.
Бөлменің ұзындығы мен енін өлшеңіз. Содан кейін s=A*B формуласын

қолданыңыз, мұндағы А - ұзындық, в - ені.
Бөлмені көрнекі түрде тіктөртбұрыштарға бөлу керек, содан кейін

олардың әрқайсысының квадратурасы есептеледі. Нәтижелері бойынша
оларды бүктеу керек.

2-тұрақты емес бөлмелер үшін. Бұл тіректер, бағандар және т. б. болған
кезде. Мұндай жағдайларда төбенің ауданын өлшеу қажет болуы мүмкін
және мұны 2 кезеңде жасаңыз. Алдымен периметрді таспамен өлшеңіз,
барлық қабырғаларды өлшеңіз. Содан кейін бөлменің эскизі жасалады. Егер
бөренелер болса, олардың әрқайсысының мөлшерін анықтау керек - биіктігін
ұзындыққа көбейтіңіз, және бұл квадратура жалпы аймаққа қосылады.

Трапеция түрінде формула ½ *(а+в)*H, мұндағы H - биіктік, А және В
– параллель жақтар. Төбенің көлбеу жазықтығымен ұзындығы төбеге және
еденге бірдей болатын жағын өлшеу керек. Нәтижелер көбейтіледі.

Өзіндік бақылау сұрақтары

1. Дизайн жобасының құрамын сипаттаңыз.
2. Жұмыс құжаттамасы не үшін жасалады?
3. Схемалар мен сызбаларды жасау кезінде міндетті түрде не

көрсетіледі?
4. Қалай бөлуге жарықтандыру аспаптары?
5. Спецификацияны не үшін жасау керек?

4.3 Бөлменің сантехникалық құрылғыларының негіздері

4.3.1 Сызбалар жасау

Желдету - бұл адам басқара алатын бөлмелерде ұйымдастырылған ауа
алмасу. Желдету ауа ағынын да, бөлмеден шығатын ауаны да қамтиды.
Кейбір бөлмелер таза ауаны береді, ал басқалары ауаны шығаруды қажет
етеді.

Орналасу ережелері:
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- сорғыштарға арналған трассалар салынады;
- желдеткіштерге арналған орындар орнатылады (оларды бөлек

ажыратқыштан қосу керек);
- кондиционерлерге арналған орындар орнатылады (үй-жайдың

ауданынан есептеледі);
- сантехникалық шкаф жиналады (ағынды су жылытқыштың,

қазандықтың және т.б. болуын тексеріңіз).
Схемаларды құру ережелері келесідей:
- барлық өлшемдер миллиметрмен көрсетіледі;
- кондиционердің ішкі блогын орнатудың ұсынылған орнын көрсетіңіз;      
- желдету каналының шығысын, клапанмен шығатын желдеткішті

көрсетіңіз (сурет.4.10).

4.10 – сурет. Желдету және кәріз жоспарының мысалы

Сумен жабдықтау - тұтынушыға су жеткізуге арналған техникалық
құрылғылар жүйесі. Сумен жабдықтау сумен жабдықтау арқылы қамтамасыз
етіледі. Су құбыры: шаруашылық-ауыз су, өрт және өнеркәсіптік болуы
мүмкін.

Сумен жабдықтау жүйесі орталықтандырылған және жеке болып
бөлінеді. Орталықтандырылған су қалаларға, кенттерге жеткізіледі. Жеке
үйлерде жеке сумен жабдықтау ұйымдастырылған.

Әрі қарай, ваннаны, раковиналар мен жуғыштарды, қондырғыларды,
дәретхананы, душты және т. б. орнату орындарында схемалар жасаңыз.
Сондай-ақ, суық және ыстық суды ағызу және беру нүктелерінің егжей-
тегжейлі схемалары.

Үйде схемаға ыстық және суық сумен жабдықтау жүйесін орнату
керек. 4.11- суреттегі орнату мысалы.
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4.11 – сурет. Сантехникалық жабдықты, ваннада, дәретханада ыстық және суық
сумен жабдықтауды байланыстыру жоспарының мысалы

4.12 – сурет. Сантехникалық жабдықты, дәретханадағы, ас үйдегі ыстық және
суық сумен жабдықтауды байланыстыру жоспарының мысалы

Схемаларды құру ережелері келесідей:
- барлық өлшемдер миллиметрмен көрсетіледі;
- сантехникалық жабдықтың түрін көрсетіңіз;
- ағызу, ыстық, суық судың мәні көрсетіледі;
- міндетті түрде шығарылған мәндер;
- қажетті бөлмелер бөлек шығарылады.
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4.13 - сурет. Сантехникалық жабдықты байланыстыру жоспарының мысалы

Соңғы нұсқа - сантехникалық жабдықты орнатуға қажетті үй-жайларды
көрсететін жоспар. Жуынатын бөлме, ас үй, жуынатын бөлме ретінде бөлек
шығарылады.

Кәріз - тұрғын және өндірістік үй-жайлардан пайдаланылған су
ағындарын бұруға арналған техникалық құрылғылар, арнайы құбырлар
(кәріз) және тазарту және ассенизация құралдары жүйесін қамтиды.

Кәріз мынадай құрылғылардан тұрады: раковинаны төгу, кәріздің
жалпы кіреберіс тіреуіші, үйішілік кәріз, кәріз коллекторлары және
ассенизация туралы жалпы қалалық тазарту жүйелері.

Схемаларды құру ережелері келесідей:
- барлық өлшемдер миллиметрмен көрсетіледі;
- сантехникалық жабдықтың түрін көрсетіңіз;
- кәріз шығару элементтерін көрсетіңіз;
- міндетті түрде шығарылған мәндер;
- инсталляциялар;
- есептегіштер;
- сүзгілер;
- құбырларды ажыратуды сумен жабдықтау және кәріз жобасына

сәйкес жүргізу (сурет 4.14).
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4.14 а - сурет. Сантехникалық жабдықты орналастыру жоспарының мысалы

4.14 B - сурет. Сантехникалық жабдықты орналастыру жоспарының мысалы
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4.15 – сурет. Сумен жабдықтау және кәріз схемасы

Газбен жабдықтау – бұл орталықтандырылған және автономды болуы
мүмкін отынның ең қол жетімді түрі-газды жеткізу және тарату.

Газбен жабдықтау объектілердің (тұрғын және коммерциялық
мақсаттағы) жұмыс істеу шарты ретінде қажет. Адамдардың ғимараттарда
болуына қолайлы жағдай жасауға арналған. Газ құбырларының екі түрі бар –
магистральдық және тарату.

Газбен жабдықтау жүйелерін жобалау құрылыстың қажетті шарты
болып табылады. Осы дизайн арқылы желдету жабдықтарының,
мұржалардың, құбырлардың орналасуын, сондай-ақ жабдықтың түрін
анықтауға болады.

Газ құбыры жер астында төселеді және оның желісінің қысым
деңгейіне байланысты бөлінеді:

- төмен қысымды газ құбыры;
- орташа қысымды газ құбыры;
- жоғары қысымды газ құбыры;
- аса жоғары қысымды газ құбыры.
Газ құбырларын жер үстінен төсеуге рұқсат етіледі (тұрғын үй

кварталдарының ішінде, коммуналдық және өнеркәсіптік кәсіпорындардың
аумағында).

Үйді газбен жабдықтау жоспарын жасау үшін Сіз нормативтік
құжаттардың барлық тармақтарын білуіңіз керек.
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Газбен жабдықтау жобалары жеке болуы тиіс, жергілікті жердің
ландшафтына, төсеу тәсіліне және монтаждау жағдайларына байланысты
ерекшеленуі тиіс.

4.16 А - сурет. Газ құбырының үлгісі

Жобада үйдің орналасуы және газ жабдықтарының орналасуы
көрсетілген.

4.16 Б – сурет. Газ құбыры схемасының мысалы

 



171

Өзіндік бақылау сұрақтары

1. Желдеткіш дегеніміз не?
2. Кәріз жоспарын есепке алудың мақсаты қандай?
3. Азаматтық ғимараттарда сумен жабдықтау дегеніміз не?
4. Сантехника жоспарында қандай мәндер қажет?
5. Кәріз құрылғыларын сипаттаңыз.
6. Отынның таралуын сипаттаңыз.
7. Газ құбырының түрлері қандай?

4.4 Азаматтық ғимараттарды жобалау

4.4.1 Ғимараттардың құрылымдық элементтері мен
тораптарының түрлері

Азаматтық ғимараттар-бұл тұрғын үй және қоғамдық ғимараттар.
Ғимаратқа қойылатын негізгі талаптар функционалдық мақсаттылық,

сәулеттік мәнерлілік, беріктік, үнемділік болып табылады. Дизайн схемасын
таңдау ғимараттың жоспарлау және сәулет-көркемдік шешіміне әсер етеді.

Ғимарат белгілі бір мақсаттағы өзара байланысты жеке бөліктерден
тұрады. Бұл бөліктер үш негізгі топқа бөлінеді:

1.Көлемді жоспарлау элементтері (қабат, баспалдақ және т.б.).
2. Ғимараттың құрылымын анықтайтын құрылымдық элементтер

(іргетастар, қабырғалар, тіректер, төбелер, баспалдақтар және т.б.).
3. Құрылыс өнімдері-салыстырмалы түрде кішкентай элементтер

(қабырғалар кірпіштен, баспалдақтар-қадамдар мен көлбеу аралықтан,
төбелер - жеке плиталар мен Арқалықтардан және т.б.).

Мақсатына сәйкес ғимараттың барлық құрылымдық элементтері тірек
және қоршау болып бөлінеді. Тасымалдаушылар ғимаратта пайда болатын
немесе ғимаратқа әсер ететін барлық жүктемелерді қабылдайды, қоршаулар
бөлмелерді сыртқы кеңістіктен және бір бөлмені екіншісінен бөледі.

Тірек-сәулелік жүйеге негізделген қазіргі заманғы ғимараттардың үш
құрылымдық схемасы бар:

- сыртқы және ішкі қабырғалары бар;
- сыртқы қабырғалары мен ішкі жеке тіректері бар
(ішкі немесе толық емес қаңқасы бар ғимараттар);
- тірек жеке тіректермен
(толық емес қаңқалы ғимараттар, қаңқалы ғимараттар).
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4.16 Б – сурет. Азаматтық ғимараттардың конструкциялық схемаларының
мысалы

Ғимараттардың төбелерінің құрылымдық бөліктерін дамыту сыртқы
қабырғаға кесуден басталады.

Бастапқыда A3 форматын алыңыз, парақтың кеңістігін бірнеше
аймаққа бөліңіз, оларда Жеке түйіндер жұмыс істейді. Түйіндердің
әрқайсысы екі бөлімде жұмыс істеуі керек.

Тораптар. Шығарылатын элементтер. Түйіндер дизайнның егжей-
тегжейін егжей-тегжейлі көрсету үшін қолданылады. Мұндай жағдайларда
ғимараттың жеке үлкейтілген бөліктері көрсетіледі. Бұл элементтер
белгіленеді және белгіленеді. Тиісті орын, әдетте, түйін нөмірін араб
цифрымен алып тастайтын шеңбермен белгіленеді [2] (сурет.4.19).

4.17 – сурет. Азаматтық ғимараттар тораптарының мысалы
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4.18 – сурет. Азаматтық ғимараттар тораптарының мысалы
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4.19 - сурет. Кесу бар сурет парағының орналасу мысалы

- бөренелер әр 600 мм сайын орналасады;
- еден плитасы мен еден жабыны арасында еден құрылымын желдету

үшін кішкене бос орын қою керек;
- түйіндер шеңбермен белгіленеді.

4.20 – сурет. Төбелердің типтік конструкциялары

Ғимарат элементтерін биіктігі бойынша байланыстыруға арналған
белгілер алынғаннан кейін үш ондық белгімен метрмен көрсетіледі.

Шартты нөлдік белгі ретінде бірінші қабаттың таза еденінің 0,000
белгісі алынады.

 



175

Шартты нөлдік белгіден жоғары белгілер белгісіз, ал шартты нөлдік
белгіден төмен – минус (- ) белгісімен көрсетіледі.

Қасбеттер мен тілімдерде белгілер шығарылатын сызықтарға немесе
контур сызықтарына орналастырылады.

Белгі белгісі сөресі бар көрсеткіні білдіреді.
Жебе ұзындығы 2-4 мм негізгі сызықтармен орындалады, олар 45°

бұрышпен қашықтағы сызыққа немесе контур сызығына тартылады.
Белгі белгісі түсіндірме жазулармен қоса берілуі мүмкін.

4.21 - сурет. Типтік іргетасы торабы мысалы
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Қима сыртқы көтергіш қабырға бойынша орындалуға және ғимараттың
жер асты және жер үсті бөліктерінің конструктивтік шешімі туралы
ақпаратты қамтуға тиіс:

- іргетас құрылғысының торабы және оның жертөле еденіне жанасуы;
- жертөле қабырғасының құрылысы;
- сыртқы қабырғаның жертөле/ ростверк қабырғасымен түйісуі;
- ғимараттың сыртқы қабырғасына жертөле жабынын тірейтін торап;
- терезе ашу торабы;
- жеке кірпіштер мен қалау тігістері бейнеленген сыртқы

қабырғалардың құрылымы;
- карниз торабы;
- шатыр құрылымының көлденең қимасы.
Сызбада көрсетеді:
- қабырғаның үйлестіру осі;
- өлшемдер мен биіктік белгілері;
- жабындар, едендер, жабындар конструкцияларының құрамы;
- сурет атауы.

4.4.2. Серпімділік пен кернеудің сыртқы және ішкі күштері. Ығысу
деформациясы.

Деформация процесінде сыртқы жүктемелерді теңестіруге тырысатын
ішкі серпімді күштер пайда болады. Егер жүктемелер ішкі серпімді
күштерден үлкен болса, дене бұзылады. Ішкі күштер дененің барлық
бөлігінде үздіксіз әрекет етеді деп саналады.

Көлденең қиманың бірлігіне әсер ететін ішкі күштің шамасы кернеу
деп аталады. Ол аудан бірлігіне тағайындалған күш бірліктерімен өлшенеді.
Кернеуді анықтау үшін көлденең қима әдісі қолданылады.

Ішкі күштердің мөлшері мен бағыты әртүрлі болуы мүмкін.
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Материалдың бұзылуы немесе елеулі пластикалық деформациялар
пайда болатын кернеу шекті деп аталады. Бұл материалдың түріне және оның
физикалық-механикалық қасиеттеріне байланысты.

4.4.3 Сәулет объектілерін қалпына келтіру мен
реконструкциялаудың техникалық негіздері

Қайта құру-ғимараттың қайта құрылуы, онда құрылымдардың сапасы
қалпына келтіріледі немесе жақсарады, инженерлік жабдықтар
ауыстырылады, қайта құру жасалады, ғимараттың көлемі өзгереді, сыртқы
түрі жақсарады, бөлмелердің заманауи интерьері қалыптасады.

Азаматтық ғимараттарды қайта жаңарту қызмет көрсетудің
жайлылығын, сапасын арттыру, қызмет көрсету көлемін ұлғайту мақсатында
жүргізіледі.

Құрылыс сызбаларын, физикалық тозу дәрежесін, тозуды, қалалық
сызықта орналасуды ескере отырып, азаматтық ғимараттарды қайта құру
техникалық шешімдердің үлкен ауқымына ие [3].

4.2-кестеде қайта жаңарту жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз ететін
техникалық шешімдер мен технологиялар ұсынылған.

Кесте - схема 4.2-қайта құру жұмыстарының деңгейі

Қайта құру жұмыстары заманауи талаптарды ескере отырып,
ғимараттардың пайдалану сипаттамаларын арттыру және қасбеттерді
сәулеттік жаңарту үшін жүргізілуде.

Ғимараттарды жобалау сызбаларына және олардың техникалық
жағдайына байланысты қайта құру нұсқалары әртүрлі.
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Ғимараттарды қайта жаңарту бойынша сәулет-жоспарлау және
конструктивтік шешімдер:

- шағын сәулет нысандарының элементтерін кеңейту (шығанақ
терезелер мен кеңейтімдер);

- бір және екі деңгейлі секцияларды қайта құру, сондай-ақ шатыр
түрінде еденнің үстіңгі құрылымы.

Кешенді қайта құру жақын орналасқан бес қабатты және олардың
арасында салынған көп қабатты ғимараттардың құрылысына мүмкіндік
береді. Бұрыштық және сызықтық қондырғылардың құрылысы дамудың
кеңістіктік құрамын жақсартуға мүмкіндік береді.

Егер конструкциядағы күш оның көтеру қабілетінен асып кетсе, онда
конструкцияның жай-күйін авариялық деп тану керек. Тексеру нәтижелері
бойынша ғимарат конструкцияларының техникалық жай-күйі туралы акт
және есеп жасалады. Қайта құру әдісін таңдау ғылыми-техникалық
прогрестің дамуымен байланысты, нәтижелері бойынша конструкцияларды
жөндеудің заманауи әдістері, Құрылыс техникасы, механикаландыру
құралдары анықталады, сондай-ақ конструкциялардың беріктігі мен
күшейтілуін есептеу әдістері жетілдіріледі [4].

4.4.4 Беріктік пен орнықтылықты есептеу негіздері

Статистикалық және динамикалық есептеулер құрылымдардың
кернеулі-деформацияланған күйін анықтауға және ғимаратты материалдың
максималды үнемдеуімен жобалауға мүмкіндік береді, бірақ жүйенің
беріктігі мен тұрақтылығына зиян келтірмейді.

Құрылыс конструкцияларын есептеу кезінде негізгі мақсат-пайдалану
жағдайларын және конструкциялардың беріктігін қамтамасыз ету, бірақ бұл
ретте материалдардың ең аз шығыны және еңбектің аз шығыны (монтаждау,
сондай-ақ дайындау) болуы тиіс [15].

Құрылыста тұжырымдама бар-шекті күй, бұл жағдайда құрылымдар
өндіріс кезінде берілген пайдалану талаптарына сәйкес келмейді.

Құрылымдарды есептеу кезінде келесі шекті күйлер ескеріледі:
- бірінші топ-конструкциялардың көтергіш қабілетін және (немесе)

пайдалануға толық жарамсыздығын жоғалту бойынша (орнықтылықтың
жалпы жоғалуы, бұзылуы, орналасу орнықтылығының жоғалуы
,конструкцияның ауысуы, конфигурацияның өзгеруі, қосылыстардағы
жылжулар, жарықтардың шамадан тыс ашылуы);

– екінші топ-құрылыстарды қалыпты пайдаланудың қиындығы
бойынша.

Бірінші топта шекті күйлер максималды жүктемелер мен әсерлерді
есептеу арқылы тексеріледі, екінші топта операциялық жүктемелер мен
әсерлерді есептеу.

Құрылымды есептеу ерекшеліктері әсер ету сипатына, сипатына,
сондай-ақ оның ұзақтығына байланысты.
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Әсердің жіктелуі мыналарға бөлінеді:
- атмосфералық жүктемелер;
- технологиялық жүктемелер;
- Климаттық әсерлер;
- монтаждау жүктемелері;
- конструкциялардың өз салмағынан түсетін жүктемелер;
- сейсмикалық әсерлер;
- апаттық жүктемелер және т. б.
Статикалық жүктемелердегі жүктеме жылдамдығы нөлге тең.
Динамикалық жүктемелердегі жүктеме жылдамдығы жоғары,

құрылымдардың динамикасы әдісін қолдана отырып, құрылымдарды есептеу
кезінде күштерді ескеру қажет.

Математикалық сипаттамадағы барлық жүктемелер кездейсоқ шамалар
немесе кездейсоқ уақыт функциялары түрінде ұсынылуы керек.
Құрылымдарды шекті күйлер бойынша есептеу кезінде біз жүктемелердің
детерминистік мәндерін қабылдаймыз.

Бастапқыда ол бірінші топ үшін конструкцияларды есептейді, онда
қауіпсіздік деңгейі жоғары жүктемелердің максималды мәндері шекті күймен
қабылданады. Әрі қарай, шекті күйлердің екінші тобын есептеу кезінде
қауіпсіздік төмен болуы мүмкін.

Есептеу бойынша жүктемелердің екі мәні белгіленеді: нормативтік
және есептік.

Егер жүктемелер пайдалану шарттарына сәйкес келсе, олар
Нормативтік болып табылады. Олардың мәні Техникалық Тапсырмада
көрсетілген жобалау нормаларында көрсетілген.

Жүктемелердің қолайсыз жаққа ықтимал ауытқу жағдайлары бар,
содан кейін γƒ жүктемесі бойынша сенімділік коэффициенті ескеріледі.

Жүктемелердің нормативтік мәндерін жүктеме бойынша сенімділік
коэффициенттеріне көбейте отырып, олар мыналарды алады: I>есептелген
жүктемелер F = Fnγ электр қуаты; q = qsub > nγ электр қуаты,

мұндағы Fn, qn-нормативтік жүктемелер.
Есептік жүктемелердің қамтамасыз етілуі 0,99-дан асады.
Есептеу әр жүктеме үшін бөлек жүргізіледі, есептеулер жүргізілгеннен

кейін күш-жігердің қолайсыз комбинациясы анықталады.
Егер негізгі комбинацияға бір уақытша жүктеме кірсе, ол

төмендетілмей қабылданады.
Және екі және одан артық уақытша жүктемелер негізгі үйлесімі

олардың табысының коэффициенті ұштастыру ψ ескеретін, аз ықтималдығы
бірлескен іс-әрекетін мәндерін. Уақытша ұзақ жүктемелер үшін ψ1 = 0,95,
қысқа мерзімді ψ2 = 0,9. Арнайы комбинацияларда ψ1 = 0,95, ψ1 = 0,8. бұл
жағдайда арнайы жүктеме төмендетілмей қабылданады. Сейсмикалық
аудандар үшін үйлесім коэффициенттерінің мәндері арнайы нормаларда
белгіленген.
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4.22 – сурет. «Техпроект» ЖШС деректері бойынша есептеу үлгісі»

Өзіндік бақылау сұрақтары

1. Құрылымдық элементтердің қандай түрлері бар?
2. Ғимарат түйіндерінің түрлерін сипаттаңыз.
3. Ғимарат тораптары дегеніміз не?
4. Қашықтағы элементтердің мақсаты қандай?
5. Серпімділіктің сыртқы және ішкі күштерін не анықтайды?
6. Ғимаратты қайта құру дегеніміз не?
7. Беріктік пен тұрақтылықты есептеу негіздерін біліңіз.

4.5 Интерьер дизайны жобасын орындау және визуализациялау

Жобаны визуалды түрде көрсетуге графикалық редакторлардағы
кескіндерді модельдеу және 3D модельдеу арқылы қол жеткізіледі.

Интерьерді визуализациялау дизайн жобасын объективті бағалауға
мүмкіндік береді, әрі қарай жұмыс істеу кезінде сіз интерьер
тұжырымдамасын өзгерте аласыз.

1. Adobe Photoshop бағдарламасы. Дайын модельдер мен
жабдықтардың, жиһаздың, әрлеу материалдарының суреттерінің каталогын
ашыңыз. "Таңдау" құралын пайдаланып коллаж жасаңыз. Барлық әрекеттер
тек нысандарды жылжытуды және масштабпен жұмыс істеуді білдіреді.
Стилистикалық коллажды көлеңкелер, жарық және т. б. қолданбай жинаңыз.
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Батырма-жылжыту

4.23 - сурет. Стилистикалық коллаждардың мысалы

2. 3ds max үш өлшемді модельдеу бағдарламасы. Барлық сызбалар
мен түрлер жиналып, әрі қарай жұмыс істеу үшін альбомға қосылады.
Интерьер дизайны жобасын визуализациялау объектілерді жобалаудың
маңызды және соңғы кезеңдерінің бірі болып табылады.

Бағдарламаны іске қосыңыз. AutoCad-да дайын жобаны таңдаңыз, оны
3dsmax бағдарламасына көшіру-қою оң жақ батырмасымен өткізіңіз. Бұл сіз
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бөлмені жоспарлау кезінде жасаған сурет жобасы. Мәзірден файл/импорт,
"All Formats"файл түрін таңдаңыз.

Құжат параметрлерінде біз өлшем бірліктерін орнатамыз, дисплей
бірлігі шкаласының Customize мәзірінде Миллиметрлерді таңдаймыз.
AutoCAD DWG/DXT импорт параметрлері терезесі ашылады, онда біз
импорт параметрлерін реттей аламыз. Layers қосымша бетіне ауысыңыз. Skip
all frozen layers - ке қарсы жалауша болуы керек. Келесі қосымша беттің
параметрлері – SplineRendering сол күйінде қалады.

Modify, Extrude қойындысын нұқыңыз. Бұл функциямен сіз жобаланған
интерьердің қабырғаларын көтересіз.

Егер сізде аппараттық модельдердің, материалдарды әрлеудің дайын
кітапханасы болса, онда оларды тек файл/импорт функциясымен таңдау
керек.

Қабырғаны таңдап, қажетті материалды қолданыңыз немесе бөлмені
таңдап, жиһаз бен жабдықты орналастырумен бөлменің бекітілген
жоспарына сәйкес жиһаздың орналасуын жасаңыз. Адамның эргономикасы
мен мөлшерін, сондай-ақ оның кеңістіктегі қозғалысын және әртүрлі
бөлмелерге қажеттілігін ескеруді ұмытпаңыз.

4.24 – сурет. Үй-жайларды үш өлшемді модельдеу нұсқалары

Эргономикалық талаптарды нормалар мен ережелерге сәйкес ескеру
маңызды.

1-қадам-негіз-эскиздік жоспарлау бойынша жобаланатын үй-жайдың
дайын жоспары;

2-қадам-орынды таңдап, жиһазды бөлменің функционалды мақсатына
сәйкес орналастырыңыз.

3-қадам-жабдықты орналастырыңыз;
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4-қадам - дайын жобаны көрсетілімге жібереміз. Құжатты көрсету 1
сағаттан бірнеше күнге дейін созылуы мүмкін. Қабаттасатын қабаттардың
күрделілігі мен санына байланысты.

4.25 – сурет. Үй-жайдағы эргономикалық деректерді есепке алу

Өзіндік бақылау сұрақтары

1. Adobe Photoshop негізгі редакторы интерьерді жобалау кезінде не
береді?

2. Жобаны әртүрлі кезеңдерде жүзеге асыруда қандай бағдарламалар
көмектесе алады?

3. Эргономикалық талаптарды есепке алудың мәні неде?

4.6 Жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі

Дизайн жобасының экономикалық негіздемесі үшін Сіз мыналарды
анықтауыңыз керек:

1) жобаны дайындаудың еңбек сыйымдылығы;
2) басқа шығындар;
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3) материалдық шығындар;
4) еңбекке ақы төлеу шығындары;
5) өзіндік құн.
Уақыт нормасы жобаны әзірлеудің келесі кезеңдері бойынша

жұмыстарды қамтиды:
1) дизайнерлік тапсырманы қалыптастыру;
2) ойды қалыптастыру;
3) іздеу эскиздері;
4) жұмыс эскизі;
5) эскизді жобаға енгізу.

Кесте 4.3-жобаның еңбек сыйымдылығын анықтау мысалы
Әзірлеу кезеңінде Уақыт шығындары Ескертпелер

1. Дизайн тапсырмасын қалыптастыру
2. Ойды қалыптастыру

3. Іздеу нобайлары
4. Жұмыс нобайы

5. Жобаға эскизді енгізу

4.4-кесте-материалдарға арналған шығындарды анықтау мысалы
Материалдың
атауы/обор.

Өлш.
бірл. Саны Бірлік

құны, тг.
Құны,
тг.

Жеткізу
мерзімі

Жынысы

Қабырғалар

Жуынатын бөлме,
жуынатын бөлме

Төбе

Жарықтандыру
құралы
Жиыны:

Тікелей шығындар мыналардан тұрады:
- материалдардың құны;
- жұмысшылардың негізгі ЗП;
- ЭММ шығындары;
- сметалық пайданы есептеу.
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Кесте 4.5 - Жобаның өзіндік құнының калькуляциясы
Шығындар баптары Сомасы
1. Материалдық шығындар
2. Дизайнердің негізгі жалақысы
3. Дизайнердің қосымша жалақысы (негізгі жалақының 10 % )
4. Сақтандыру жарналары
5. Жалпы өндірістік шығындар (негізгі жалақының 35% )
6. Жалпы шаруашылық шығындар (негізгі еңбекақыдан 50% )
7. Өндірістік өзіндік құн
8. Коммерциялық шығындар (өндірістік шығындардың 5% )
9. Толық құны (өндірістік + коммерциялық)

Нысан сметасы. Нысан сметасын жасау салынып жатқан объект
туралы ақпаратты көрсетеді. Жергілікті сметалар да олармен есептеледі.

Жергілікті смета-көлемдер негізінде жекелеген жұмыс түрлеріне
жасалған бастапқы сметалық құжат. Жергілікті смета түпкілікті шығындар
мен жұмыс көлемі анықталмаған кезде есептеу үшін қажет [5].

Құжат негізінде жасалады:
- Тапсырыс берушінің бастапқы деректерін;
- жабдық саны;
- жұмыс көлемі;
- сметалық нормативтер;
- көлік шығындарының бағасы;
- жабдықтың, құрал-сайманның, жиһаздың бағасы.

Кесте 4.6-тікелей шығындардың негізгі құрылымы
Бағалардағы смета бойынша тікелей шығындар жиынтығы
Үстеме шығындар
Сметалық пайда
Жиыны
Оның ішінде:
Материалдар
Машиналар мен механизмдер
ЕАҚ
Үстеме шығындар
Сметалық пайда
Уақытша 1,8%
Жиыны
Күтпеген шығындар 2%
Барлығы күтпеген
ҚҚС
Смета бойынша барлығы

Өзіндік бақылау сұрақтары
1. Техникалық-экономикалық негіздеменің мақсатын сипаттаңыз.
2. Уақыт нормасы нені қамтиды?
3. Объектілік және жергілікті сметаның айырмашылығы неде?
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ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАР

1. Жобалауды ұйымдастыру.

1‑тапсырма. Редакторды үй жайдың өлшейтін сызбаны орындау.
Бұл тапсырма 4.1 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы

керек.
2‑тапсырма. Жоспарлау эскизін орындаңыз.
Бұл тапсырма алгоритмге сәйкес 1.1, 4.1 бөліміне сәйкес орындалуы

керек.
3‑тапсырма. Бөлмелердің эскиздерін сызыңыз.
Болашақта сурет салу әдісін қолданыңыз.
Перспективалы әдіс алынған интерьер үлгісін табиғи түрде қабылдауға

мүмкіндік береді.

Тікелей перспектива әдісі. Парақтың ортасында орналасқан бір жоғалу
нүктесі қолданылады. Квадрат (тіктөртбұрыш) сызыңыз, ол алыс қабырғаны
білдіреді. Өлшемдер таңдалған парақтың өлшемдерімен салыстырылуы
керек.

Осыдан кейін квадраттың бұрыштары оның (квадраттың) периметрінен
тыс түзулердің шығуымен диагональдармен қосылады. Сызықтар (а) жойылу
нүктесінен өтуі керек.

 



187

Бұл сызықтар қабырғаларды, төбені және еденді білдіреді. Ішкі
диагональдарды өшіргішпен өшіреміз.

Біз терезенің биіктігін таспамен өлшейміз, қағаз парағына шамамен
пропорцияны қолданамыз. Бақылаушыға ең жақын терезе шеті алыс жаққа
қарағанда ұзағырақ көрінеді. Қабырғаға түсу нүктесінен екі көлденең сызық
сызыңыз және терезе алыңыз. Әрі қарай, бұл сызықтар тік сызықтармен
қосылады.

Алдыңғы есікті дәл осылай суреттеңіз.
Қабырғаның тереңдігін көрсету үшін бұрыштың әр шыңынан ішкі

бөліктерді сызыңыз. Бұл сегменттер алыс қабырғаның едені мен төбесінің
сызығына параллель орналасқан.

Содан кейін сурет салыңыз: жиһаз, жарықтандыру және т. б. Жиһаз
және интерьер элементтері де таңдалған жоғалу нүктесі арқылы тартылады.
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Соңғы кезеңде: контурларды сызыңыз, заттарды көлеңкемен
қараңғылаңыз, таңдалған техниканың көмегімен интерьер үлгісіне түс
беріңіз.

4‑тапсырма. Белгіленген жоспарға сәйкес интерьер бөлмесінің
клаузурасын орындаңыз.
Бұл тапсырма 4.1 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы

керек.

2. Жобалау-техникалық құжаттаманы әзірлеу.
1‑тапсырма. Еден жоспарын орындаңыз.
Еден жоспарын салу кезінде оның орналасуын жасаңыз. Жобада жоба

материалдары белгіленеді, бұл ретте жиынтық ерекшелікте көрсетіледі.
Еден жоспары көрсетеді:
1)жылы еденді орналастыру;
2) өлшемдері бар еден жабындарының түрлері;
3) еден жабындарының қалыңдығы;
4)жабындарды төсеу әдісі.
Жоспарды сызыңыз, содан кейін ауданды есептеу үшін өлшемдерге қол

қойыңыз.

«Декор толқынында» студия жобасынан жылы еденді белгілеу

Содан кейін кеңістікті аймақтарға бөліңіз.

 



189

Таңдалған плитка мен паркет тақтасының сипаттамаларын
көрсеткеннен кейін. Біз еден материалын жоспарға қойдық. Орналасуды
қағаз парағында немесе компьютерде арнайы бағдарламада қолмен
(масштабты сызғышпен қарындашпен) жасауға болады. Қалыңдығын
көрсетуді ұмытпаңыз. Мұнда сізге қанша метр материал қажет екенін есептей
аласыз.

2‑тапсырма. Жарықтандыру құрылғыларын таратумен төбенің
жоспарын орындаңыз.

3‑тапсырма. Есіктерді ашу схемасын жасаңыз.
Бұл тапсырма 4.2 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы

керек.

3. Бөлменің сантехникалық құрылғыларының негіздері.

1‑тапсырма. Желдету жоспарын жасаңыз.
Бұл тапсырма алгоритмге сәйкес 1.1, 4.3 бөліміне сәйкес орындалуы

керек.

2‑тапсырма. Кәріз жоспарын жасаңыз.
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Бұл тапсырма алгоритмге сәйкес 1.1, 4.3 бөліміне сәйкес орындалуы
керек.

3‑тапсырма. Ас үйді, ваннаны/дәретхананы сумен жабдықтау жоспарын
жасаңыз.

Бұл тапсырма алгоритмге сәйкес 1.1, 4.3 бөліміне сәйкес орындалуы
керек.

4. Азаматтық ғимараттарды жобалау.
1‑тапсырма. Азаматтық ғимараттардың кез-келген 3 түйінін

орындаңыз.
Бұл тапсырма алгоритмге сәйкес 1, 4.4.1 бөліміне сәйкес орындалуы

керек.

5. Интерьер дизайны жобасын орындау және визуализация.
1‑тапсырма. Бағдарламада 3 бөлменің стилистикалық коллажын

орындаңыз.
Бұл тапсырма алгоритмге сәйкес 3, 4.5 бөліміне сәйкес орындалуы

керек.

6. Жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі.
1‑тапсырма. Жобаның жалпы сметасын орындаңыз.

Бұл тапсырма 4.6 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы керек

ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Өлшеу сызбасының мақсаты:
А) ақауларды іздеу;
Б) қабырғалар мен терезе ойықтарының мөлшері;
В) өлшемдерді нақтылау;
Г) тораптардың пішіні мен өлшемдері.

2. Эскиздердің мақсаты:
А) жаңа нысандарды іздеу;
Б) сызбалық детализация;
В) мөлшерін өлшеу;
Г) биіктігін/енін анықтау.

3. Клаузура нені бейнелейді:
А) практикалық дағдылар;
Б) өлшемді сызық;
В) жиһаздың болуы;
Г) - дизайн анықтамасы.
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4. Жобалық құжаттама мыналардан тұрады:
А) мәтіндік және графикалық бөліктер;
Б) еден мен төбенің жоспары;
В) үй-жайларды аймақтарға бөлу;
Г) жұмыс құжаттамасы.
5. Құжаттаманың құрамына не кірмейді:
А) сызбалар жиынтығы;
Б) еден мен төбенің жоспары;
В) материалдарды тұтыну ведомосы;
Г) жергілікті және объектілік смета.

6. Желдету-дегеніміз не:
А) бөлмедегі ауа алмасу;
Б) кондиционерді басқару;
В) ауа алмасуды аймақтарға бөлу;
Г) таза ауа беру.

7. Сумен жабдықтау-дегеніміз не:
А) тұтынушыға су жеткізу жүйесі;
Б) су құбыры жұмысы;
В) сантехникалық жабдықты орнату;
Г) Таза су беру.

8. Кәріз - дегеніміз не:
А) тұтынушыға су жеткізу жүйесі;
Б) сантехникалық жабдықтың жұмысы;
В) есептегіштердің, сүзгілердің жұмысы;
Г) ағызу нүктелерін белгілеу.

Кодтар мен жауаптар
1 В
2 А
3 А
4 А
5 Б
6 А
7 А
8 Б

Қысқаша қорытынды

Осы бөлімді оқып, интерьер жобасының әзірлемелерін орындағаннан
кейін студенттер сызбалар құру, оларды дұрыс жобалау, эскизді қолмен
сауатты беру бойынша білім мен дағдыларға ие болады. Үй-жайларды
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эскиздік жоспарлау әдістері мен түрлеріне, сызбалар, ведомостар,
ерекшеліктер жасауға көңіл бөлінеді. Соңғы кезең-жұмыстың тиімділігін
көрсететін дайын дизайн жобасын визуализациялау.

Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі

1 Кузлякина Л. А. Сәулеттік өлшемдер. Оқу құралы / - Благовещенск:
АмГу баспасы, 2015. - 160 б. Екінші басылым, кеңейтілген және
толықтырылған

2. Константинов А.П., Плотников А. А., Стратий П. В., Сысоева Е. В.:
Аз қабатты азаматтық ғимараттардың сәулеттік-конструктивті дизайны – М.:
2018. – 210 б.
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Қосымшалар
 

1‑қосымша

Желдету жүйесі мен кондиционерлердің мысалы

Автор: VentBazar шығармашылық студиясы
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2‑қосымша

Ыстық және суық судың таралу мысалы
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3‑қосымша
Қабырғаларды сыпыру мысалы
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4‑қосымша
Визуализация мысалы
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5
ИНТЕРЬЕР ДЕКОР ЭЛЕМЕНТТЕРІН, ЖАБДЫҚТАРДЫ, ИНТЕРЬЕР

БҰЙЫМДАРЫНЫҢ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫН ӘЗІРЛЕУЖӘНЕ
ОРЫНДАУ

Оқу мақсаттары
Осы бөлімді зерттеу нәтижелері бойынша сіз мынаны игересіз:
- білімді меңгеру сәулеттің даму тарихы;
- интерьерде сәулеттік стильдерді қолдану;
- сәулет ескерткіштерін талдау;
- жабдық пен жиһаз элементтерін жобалау;
- сәндік элементтерді жобалау;
- жабдыққа эргономикалық талаптарды қолдану;
- макеттер дайындау;
- өндірісте Тапсырыс берушімен жұмыс істеу.

АЛДЫН АЛА ТАЛАПТАР:
Осы бөліммен жұмыс басталар алдында білім алушылар сызу

негіздерін, сызбаларды ресімдеуді, проекциялау әдістерін, сурет, кескіндеме,
композиция негіздерін, компьютерлік модельдеу негіздерін зерделеуі, үй-
жайды өлшеуді орындауы, интерьер дизайн-жобасын орындауы, жобалау-
техникалық құжаттаманы әзірлеуі тиіс.

ҚАЖЕТТІ ОҚУ МАТЕРИАЛДАРЫ
Форматы А4, А3, А2 (қағаз тығыздығы кемінде 100гр.). Қарындаштар

қарапайым қаттылық H (T) - ден 4B (4М) - ге дейін. Өшіргіш. Қарындаштар
түрлі-түсті. Линер. Сызғыш. Компас. Протектор. Акварель бояулары.
Қылқалам (ақуыз, баған, дөңгелек, №2-4). Маркерлер.

Техникалық жабдықталуы: компьютер, Adobe Photoshop, CorelDraw,
AutoCAD, 3dsmax графикалық редакторы.

КІРІСПЕ

Осы бөлімнің шеңберінде «интерьер декор элементтерін,
жабдықтарды, интерьер бұйымдарының конструкцияларын әзірлеу және
орындау» модулі зерделенеді және интерьерді жобалауда сәулет тарихын
дамыту, материалдағы кеңістікті безендіру техникасын игеру мәселелері
қаралады. Заттар мен жиһаздарды орындаудың сәндік міндеттері, әртүрлі
материалдардың көмегімен интерьердің құрылымдық элементтерінің
макеттерін жасау мүмкіндігі зерттеледі.

Бөлімді зерделеу кезінде студенттер дизайн-жобалауда материалдарды
қолдану мүмкіндіктерін зерттеуі керек.
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5.1 Интерьер дизайнындағы сәулет тарихы

5.1.1 Сәулеттік стильдердің даму кезеңдері және оларды интерьер 
дизайнында қолдану

Архитектураның дамуы адамзаттың бүкіл тарихын, технологиялық
прогресс кезеңдерін, діннің ойлауға рухани әсерін көрсетеді.

Сәулет (грек тілінен architéctōn – құрылысшы) немесе сәулет-бұл
адамның практикалық қажеттіліктеріне, техникалық мүмкіндіктеріне және
қоғамның эстетикалық идеяларына сәйкес материалдық ұйымдасқан орта
құратын ғимараттарды, құрылыстарды немесе олардың кешендерін жобалау
және салу өнері.

1‑қадам. Архитектураның даму тарихын зерттеңіз. Сәулет
дамуының негізгі кезеңдерін және олардың арасындағы айырмашылықты
анықтайтын ерекшеліктерді анықтаңыз. Әрбір сәулет стилі интерьер
дизайнында көрінеді.

Сәулет адамның ортасын қалыптастырады. Өнердің басқа түрлерінен
айырмашылығы, сәулет рухани және материалдық мәдениетке жатады,
оларды практикалық қызмет тұрғысынан біріктіру арқылы қол жеткізіледі.
Архитектураның өзі ғимараттардың құрылымын, олардың беріктігі мен
беріктігін анықтайтын құрылыстың техникалық мүмкіндіктерімен өте тығыз
байланысты.

Сәулеттік бейнелерді іске асыру құрылыс техникасының
мүмкіндіктерімен байланысты (темірбетон, Болат қаңқа, қорытпалар, жарық
өткізгіш мөлдір материалдар және т.б.). Бірақ біз кез-келген берік және берік
ғимарат тарихи көркемдік құндылыққа ие бола бермейді деп айтамыз. Дәл
осы сәулет ескерткіштері идеологиялық және эстетикалық мағынаға ие
техникалық және функционалды маңызы бар құрылымдар бола алады (яғни,
дәуір мен уақыттың санасы көрінеді).

Ежелгі заманның сәулеті үш жағынан қарастырылады: функционалды,
конструктивті және эстетикалық.

Архитектураның дамуы әлеуметтік жүйенің құрылымымен, өз
заманының мәдениеті мен өнерімен, климаттық жағдайлармен және ұлттық
ерекшеліктермен байланысты. Сәулет тарихын зерделеу кезінде құрылыс
материалдары мен Қолданылатын құрылымдардың технологиялық
ерекшеліктерінің өзгеруін қадағалаңыз.

Осылайша, белгілі бір тарихи кезеңде сәулет-көркемдік бейнелер
жүйесі – стиль қалыптасады.

Сәулет стилі белгілі бір уақыт ішінде ғимараттар мен құрылыстардың
материалдық және құрылымдық схемасы мен көркемдік бейнесінің тұрақты
ортақтығын білдіреді. Стиль белгілі бір дәуірдегі ғимараттардың түрлеріне
тән. Ерекшеліктеріне байланысты сәулет тарихы белгілі бір кезеңдерге
бөлінеді. Дизайнердің шығармашылық ойлауының қалыптасуы сәулет
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ескерткіштерінің мысалында сәулет өнерінің дамуын зерттеумен
байланысты.

Сонымен, алғашқы мысал – Ежелгі Шығыс пен Египет елдеріндегі
сәулет ескерткіштері. Олар жерлеу құрылыстары –перғауындардың
пирамидалары. Кейінірек жер үсті және үңгір храмдары мен қабірлер
салынуда. Архитектурада бағандар мен архитравалар түрінде тірек-сәулелік
дизайн жүйесі жасалды. Табиғи тастың жетіспеушілігіне, мемлекеттік
құрылымдардың тұрақсыздығына байланысты қиын емес әдістер
қолданылды. Қорғаныс сипатына ие тұрғын үйлер мен қалалар мұнаралары
бар шикі кірпіштен (сурет.5.1).

5.1 – сурет. Египет сәулетінде бағандарды қолдану шешімдері

Әрі қарай, гуманистік және демократиялық әлеуметтік жүйені
бейнелейтін ежелгі Грецияның сәулетін қарастырыңыз. Бұл әлемдік
архитектураның дамуына негіз болған грек сәулет өнерінің заңдары,
пропорциялары, формалары мен бұйрықтары болды.

Грек сәулетінде қоғамдық ғимараттардың жаңа түрлері пайда болады:
ашық театрлар, булевтериялар (ақсақалдар кеңесінің отырысы), стадиондар,
храмдар (сурет.5.2).

Интерьерде грациондық стиль айқын шекаралармен, қалыптау
түріндегі декормен, үлкен айналармен, фрескалармен, көптеген ақ түстермен,
классикалық жиһаздармен және т.б. сипатталады (сурет.5.2).

5.2 - сурет. Греция Сәулеті
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Ежелгі Рим сәулеті аркаларды, арка мен күмбездерді кең көлемде
қолданумен сипатталады. Конструкциялар бетон, тас және гидравликалық
ерітінділерден жасалды. Римдіктер бетонды қабырғалар мен арықтарды төсеу
үшін қолдана бастады. Тапсырыстардың 5 түрі қолданылды: дорик, ион,
тоскан, корифн және күрделі. Модулі деп аталады, өлшем бірлігі ордер
(төменгі колоннанң радиусі тең). Осы тапсырыс жүйесі бойынша цирктер,
амфитеатрлар, моншалар және т.б. салынды және салынды (сурет.5.3).

5.3 - сурет. Рим тапсырыстары. 1 - дорик; 2 - тоскан; 3 - ион; 4-Коринф; 5-
композиттік [1].

Батыс Еуропада романскалық стиль дамыды. Негізгі ерекшеліктері-
формалардың қатаңдығы мен нақтылығы, тар баспалдақтар мен көптеген
қорғаныс құрылымдары қолданылды. Қабырға материалы-тас. Техниканың
дамуымен 3-4 қабатты тұрғын үйлердің құрылысы басталды, төбесі биік,
төбесі жабық (сурет.5.4).

5.4 - сурет. Романскалық стильдегі сәулет
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Романск стилі интерьер стилі ретінде бәріне қол жетімді бола
алмайды, себебі ол негізінен қала сыртындағы үйде, кафелерде немесе
мейрамханаларда жасалады. Негізінен жеке стиль элементтерін
қолданыңыз. Интерьердегі тән қарапайымдылығы конструкцияларын
пайдалану, тікелей желі, сәндік әрлеу, тік бұрышты нысаны. Түс схемасы
ақ, қара, сұр.

Қабырғалар табиғи тасты, сылақты (сұр-күл, үнсіз сары) еліктейтін
материалдың көмегімен жасалады. Төбенің түстер палитрасы
қабырғалардың түстеріне сәйкес келуі керек. Еден үшін табиғи тасты,
керамикалық плиткаларды қолданыңыз.

Жиһаздың ішінде әртүрлі орындықтар (жұмсақтық жоқ), орындықтар,
жаппай кеуделер, үлкен үстелдер бар. Декор элементтері аз. Суреттер мен
гобелендердің көмегімен интерьерді безендіріңіз. Олар Киелі кітапты
(православие тақырыбы) көрсете алады (сурет.5.5).

5.5 - сурет. Романскалық стильдегі Интерьер

Батыс Еуропаның тағы бір стилі готика болды. Бұл стильде
қолданылған - ланцет формалары, аркалар, доғалар, ұштары бар ою-
өрнектермен сипатталады.

Готикалық стильде негіз-бұл тас қоймалар сүйенетін тіректерден
тұратын жақтау жүйесі (сурет.5.6).

5.6 - сурет. Готикалық стильдегі сәулет
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Готикалық стильдің интерьерінде жаңа инженерлік шешімдер
қолданылады - бағандар жүйесі, крест аркасы, аркбутандар, тіректер. Үй-
жайлардың ішкі ауданы ұлғаяды. Құрылымдық элементтердің бекітпелері
орналасқан жерде мұнаралар, сәндік элементтер, мүсіндер орнатыла
бастайды.

Қабырғаларда бұрынғыға қарағанда үлкенірек терезелер кесіледі. Бұл
терезе саңылауларына қорғасын жақтауындағы әйнектер салынған. Тұрғын
үй-жайларда перделер негізінен қолданылады (драперлер сәндік функцияны
атқарады). Тас және ағаш едендерде күрделі орналасулар, Мозаика
қолданылады. Қарама-қарсы түстердегі тастардың ырғағы лабиринттер мен
иллюзиялық перспективаларды құрайды.

Түстер палитрасы-қызыл, жасыл реңктер, акроматикалық ақ, қызғылт,
күлгін, көк, Изумруд, сары. Бұл түстер витраждарда, жиһаздарда, кілемдер
мен мүсіндерде қолданылады (сурет.5.7).

5.7 - сурет. Готикалық стильдегі Интерьер

Идеологияның, буржуазия мен феодализм мәдениетінің күресінде
қалыптасқан Стиль-Ренессанс (Ренессанс). Онда композицияның
айқындылығы мен қисындылығы, ежелгі Тапсырыс жүйесіне негізделген
формалардың үйлесімділігі көрсетілген. Негізгі геометриялық пішіндер-
текше, шаршы және тіктөртбұрыш. Стильде сәндік сылақ, терракота,
мажолика, глазурь қолданылады.

Ренессанс стиліндегі интерьерлер күрделі сәулет элементтерімен,
мүсіндермен, көркем суреттермен, төбелермен, витраждармен безендіріле
бастады. Ренессанс пропорционалды, әсем пішіндермен, геометриямен –
шеңбермен, ромбпен, квадратпен сипатталады, қабырғаларда, бағандарда,
төбеде ежелгі ою – өрнек бар-жүзім шоғыры, өсімдік үлгісі, гүл шоқтары
(сурет.5.8).
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5.8 - сурет. Сәулет (сол жақта) және интерьер (оң жақта) Италия

Барокко стилі әр түрлі бөлшектер мен әрлеудің байлығын көрсетеді.
Бұл үлкен стиль, сәнді декор, онда бағандар көлемді көрінеді және бәрі
формалардың кішкентай иілімдерінен ауытқып, интерьерлерде мүсіндік
композициялар қолданылады (сурет. 5.9).

 

5.9 - сурет. «Барокко» стилі

Рококо бароккодан айырмашылығы жеңіл, талғампаз декорға
айналады, интерьер әшекейлері қосылады. Рокайл стилінің негізгі элементі-
өсімдіктердің шекарасындағы теңіз қабығы түріндегі ою.

Францияда сәулет стилі - классицизм дамыды. Сарай ғимараттары
Ежелгі элементтермен көлденеңінен созылған үлкен масштабта жасалған.

Стиль негіздері-аркалары бар бағандар, ежелгі стильдегі шыбықтар,
каминдер, гобелендер, жаппай люстралар, сапалы материалдардан жасалған
маталар, фестондар, розеткалар, жебелер және т. б. Табиғи ағаштан жасалған
жиһаз, дивандардың қабырғалары асыл тастармен қапталған. (Сур.5.10)

5.10 - сурет. «Классицизм» стилі
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Егер архитектуралық формаларда формалардың геометриясының
үйлесімі байқалса, сонымен қатар интерьерлер мен сыртқы көріністердің
дизайнында әскери атрибуттардың символы қолданыла бастаса, онда бұл
стиль империя деп аталады (сурет.5.11).

ХХ ғасырдың басында сәулет инженерлік шешімдер саласындағы
дамумен сипатталады. Ғимараттар, сауда ғимараттары, көрме залдары және
т. б. салына бастайды. Қолданылатын материал - темірбетон, болат, шыны,
сонымен қатар көптеген жаңа құрылыс материалдары.

Сән-салтанаттың, мәнерліліктің және кеңістікті ұтымды
ұйымдастырудың симбиозымен ерекшеленетін Стиль арт-деко деп аталады.
Ғимараттардың орналасуы интерьерді дамытудан басталады. Зигзаг және
сатылы формалар, қымбат материалдар, сонымен қатар технологиялық
прогрестің барлық жетістіктері қолданылады (сурет.5.11).

5.11 - сурет. «Империя» стилі (сол жақта) «Арт-Деко» (оң жақта)

Art Nouveau стилі пайда болады, ол күрделі формалармен,
асимметрияны қолданумен, қисық саңылауларды, карниздерді және т.б.
қолданумен сипатталады (сурет.5.12).

Конструктивизм стилі сәулет формаларын ғимарат конструкцияларына
және оның функционалды мақсатына қатаң бағынуға, сәулет-көркемдік
мәнерлілік мөлшерін азайтуға негізделген.

5.12 - сурет. «Заманауи» Стиль
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5.13 - сурет. «Конструктивизм» стилі

ХХ ғасырдың екінші жартысындағы ең танымал стиль-Жоғары
технология. Стильдің ерекшелігі-кеңістіктік шешімдердің қарапайымдылығы
мен нақтылығы, технологиялық жетістіктерді, әйнек және айна беті бар
материалдарды пайдалану, декордың практикалық болмауы, сонымен қатар
инженерлік жүйелерді әшекей ретінде пайдалану.

5.14 - сурет. «Жоғары технологиялық» стиль

Әрбір архитектуралық стиль-бұл өткен және қазіргі кездегі симбиоз,
онда алдыңғы шешімдер безендіріледі немесе өзгертіледі. Жалпы тізімде
шамамен 103 интерьер стилі бар. Сізге неғұрлым қолайлы және жақын
нәрсені үйреніңіз.

5.1.2 Сәулет ескерткіштерін сыни талдау

1‑қадам. Сәулет ескерткіштерін сыни талдау әдісін таңдау керек.
Жұмысты қолданыстағы әдістермен танысудан бастаңыз, содан кейін

сіздің зерттеу тапсырмаңызды шешу үшін ең қолайлы әдісті таңдаңыз.
1 әдіс-архитектураны монографиялық талдау әдісі.
Архитектураның әртүрлі туындыларын зерттеу кезінде функция мен

форманың, сондай-ақ құрылымдар мен Тектониканың өзара байланысы
ескеріледі. Бұл әдіспен сіз талдау тәртібін үйренесіз.

1. Құрылымдық және тектоникалық жүйелерді талдау.
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Сәулет өнеріндегі дизайн жұмысының көркемдік көрінісі тектоника
деп аталады. Әр түрлі архитектуралық кезеңдерде тектоникалық және
безендіру принциптерінің арақатынасы өзгерді.  Студенттердің талдауға
арналған міндеттері құрылымның жұмысындағы осы қатынастарды бастапқы
түсінуді, сонымен қатар сәулетшінің ғимараттарды салу кезінде қолданған
әдістерін анықтауды қамтиды.

Сіз ескерткіштердің тектоникасын талдаудың келесі түрлерін қолдана
аласыз: құрылымдық негізді анықтау (мұндай жағдайларда қасбеттер мен
бөлімдердегі элементтерді салыстыру ыңғайлы, құрылымның жүктемесі
интерьердің аксонометриялық проекциясында көрсетілген), сәулет формасы
мен оның құрылымдық негізінің жақындығын анықтау (жасырын
құрылымның сәулеттік элементтің сыртқы формасына әсері қарастырылады),
содан кейін ғимараттың тектоникалық схемасы жасалады.

2. Пропорциялар мен пропорцияларды талдау.
Бұл әдіс сәулет құрылымдарын зерттеуге мүмкіндік береді, тіпті

жобалау туралы жазбаша дәлелдер болмаса да. Ежелгі заманнан бері
сәулетшілер пропорциялар арқылы әлемдік тәртіпті көрсетті. Математикалық
білім қолданылды. Ұзындық өлшемі (түйіндері бар арқан), сызықтар,
квадраттар таңдалды, содан кейін жоспар бөлінді (ұзындығы мен ені), содан
кейін негізгі биіктік бөлімдері көтерілді (Арка өкшелері, негіз және т.б.).
Осылайша ғимараттың негізі құрылды. Екі талдау болды: бірнеше
қатынастарды талдау, ескерткіштерде геометриялық заңдылықтарды іздеу.
Сізге жоспардың жақтары, содан кейін ғимараттың бөліктері арасындағы
қатынасты анықтау керек.

3. Метро-ырғақтық заңдылықтарды талдау.
Мұндағы композицияны дамытудың ең жоғары жүйесі-тапсырыс,

сонымен қатар ырғақты құрылған композиция. Бұл талдауда екі принципті
ауыстыру немесе біріктіру нұсқаларын қарастырамыз.

Нәтижесінде сіз метро-ескерткіш формаларының ырғақты қатарлары
көрсетілген шартты диаграммаларды жасауыңыз керек. Ескерткіштерді
ырғақ пен метрге зерттеудің қиындығы табылған заңдылықтардың
графикалық бейнесінен тұрады.

4. Ескерткішті графикалық қайта құру.
"Графикалық қайта құру" – бұл ескерткіштің жоғалған көрінісін

гипотетикалық қалпына келтіру-толығымен жойылған және тек
археологиялық қазба түрінде ғана бар, қираған күйде сақталған, көлемінің
бір бөлігін жоғалтқан немесе кейбір бөлшектері мен сәндік элементтерін
жоғалтқан.

Қайта құру көркем немесе ғылыми болуы мүмкін.
Ғылыми қайта құру сәулет тарихын зерттеуде, сондай-ақ қалпына

келтіру шеберханаларында қолданылады. Сіз археологиялық өлшеулерді,
кірпіш жүйелерін және декор элементтерін орындауыңыз керек. Бұл талдау
әдісі мұғалімнің жұмысты орындау процесіне белсенді қатысуын қамтиды.
Қайта құруды өз бетінше орындауға жол берілмейді.
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5. Сәулет суреттерін салу.
Ол дамыған көлемді құрамы бар ескерткіштерді зерттеуде

қолданылады. Мұнда уақыт өте келе сәулет туындысын түсіну принципі
қолданылады. Оның ерекшелігі-қозғалыс құрылымды тексерудің
"сценарийіне" енгізілген. Соңғы нұсқада сіз бас жоспар құрасыз, ондағы
суреттер мен аралық түрлердің қабылдау нүктелері мен аймақтарын
белгілейсіз. 3-тен 6-ға дейін сурет салу. Ескерткіштің компьютерлік бейнесін
пайдалануға болады.

6. Масштаб пен масштабты талдау.
Бұл жағдайда масштабты қатынастар зерттеледі. Мысалы, ғимараттар

мен қоршаған құрылыстар, ғимараттар мен ландшафттар, көшелер, адамдар
мен ғимараттар. Соңында табылған масштабты арақатынастарды көрсете
отырып, ескерткіштердің перспективалық бейнелері болуы және оларды не
түспен, не графикамен бөлектеуі тиіс.

2 әдіс-сәулет ескерткіштерін салыстырмалы талдау әдісі.
Бұл әдісті талдауда бастапқы ақпаратты алуға мүмкіндік беретін

принципті таңдау маңызды.
1. Екі сәулет ескерткішінің композициясын салыстыру
Архитектуралық талдауда көлемді композицияны немесе екі

ескерткіштің пропорциясындағы айырмашылықты салыстырыңыз. Бұл әдіс
салыстырылатын ескерткіштерде масштабты сызғыштар болмаса жүзеге
асырылады. Ұқсастықтар мен айырмашылықтарды графикалық құралдармен
көрсету керек. Сонымен қатар, тек ұқсас нысандарды (бір функционалды,
көлемдік-кеңістіктік, стилистикалық түрге жататын) салыстыру маңызды.

2. Эволюциялық қатарлар мен типологиялық кестелердің
құрылысы.

Эволюциялық қатардың құрылысы-уақыт өте келе құрылымның
бастапқы түрінің өзгергіштігін анықтау. Типологиялық кесте-бір типтегі
формалардың әртүрлілігін ескереді. Эволюциялық қатарларда жоспарлар,
қасбеттер, бөлімдер, құрылымдық және сәндік элементтер зерттеледі.
Типологиялық кестелерді құру әдісінде құрылымның тән түрлері (жоспар,
қасбет, кесу) және өзгеру хронологиясы құрылады.

3. Картографиялау.
Бұл әдіс эволюциялық қатарлар мен типологиялық кестелердің

құрылысына байланысты. Алайда, айырмашылық бар, талдау барысында
анықталған кезде заңдылықтар қатар немесе кесте ретінде жүйеленбейді,
бірақ географиялық картаға шығарылады. Мұнда конвенциялар жасалады,
онда бір типтегі ескерткіштер бір белгішемен, ал басқалары мүлдем басқа
белгішемен көрсетіледі.  Картографиялаудың бір ғана әдісін қолдана отырып,
жұмысты орындауға үзілді-кесілді жол берілмейді.
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3 әдіс - бір сәулетшінің жұмысын монографиялық зерттеу.
Бұл әдіс тарихи-сәулет ғылымында қолданылады. Бұл белгілі

сәулетшінің мерейтойы қарсаңында немесе қандай да бір оқиғаға немесе
басқа естелік күнге байланысты жасалады.

Өзіндік бақылау сұрақтары
1. Сәулет стилі дегеніміз не?
2. Архитектураның даму тарихын білу не үшін қажет?
3. Интерьер стилі оның дәуірін көрсете ме?
4. Жерлеу құрылыстары қай ғасырға тән?
5. Романескінің готикалық стильден айырмашылығын сипаттаңыз.
6. Интерьердегі заманауи стильдерді сипаттаңыз.
7. Сәулет ескерткіштерін сыни талдау әдістерін үйреніңіз.

5.2 Интерьерді безендірудің заманауи элементтері

Интерьер дизайн-жобасымен жұмыс кезінде заттар мен декор
элементтеріне назар аударылады.

Декор элементтері мен элементтері интерьерді өзгертуге көмектеседі.
Олар дизайнның күрделі композицияларын құрайды немесе дизайн
тұжырымдамасын көрсете отырып, фонда қалады.

1‑қадам. Интерьер тұжырымдамасы-жалпы идеямен біріктірілген
болашақ кеңістіктің көрнекі, эмоционалды, сезімтал элементтері. Бұл сөз
латынның conceptio сөзінен шыққан, "түсіну, жүйе"дегенді білдіреді.

Интерьер дизайнының тұжырымдамасы-бұл белгілі бір нәрсеге
негізделген идея: сурет, ваза, фотография. Тұжырымдама идеясы
бөлшектердің, заттардың бірлігін қамтамасыз етеді. Тұжырымдаманың
міндеті - эмоцияны ояту және атмосфера құру.

Бастапқыда сіз тақырыпты, хоббиді, қызығушылықты талдауыңыз
керек және деректерді талдау негізінде интерьер тұжырымдамасын
жасауыңыз керек.

Декор мен декор элементтері интерьер тұжырымдамасының
сатысында ойластырыла бастайды. Бұл декорға жатады: суреттер,
мүсіндер, перделер, құмыралар, гүлдер, бұтақтардың ұсақ бөлшектері,
сәндік жастықтар және т. б. Бөлмеде декор болмаса, ол ыңғайсыз болады.

2‑қадам. Тұжырымдаманың идеялық дизайнын анықтағаннан
кейін интерьерге арналған декор түрін таңдаңыз.

Әр элементті бөлек таңдаңыз. Текстурадан, өлшемнен, түстен бастап
материалға дейін бәрі маңызды.

Интерьерді безендіруге арналған Декор мен декор элементтері дайын
өнім (өндіріс) немесе импровизацияланған материалдардан жасалуы мүмкін.

Декор-бұл әртүрлі бөлмелерді безендіру және безендіру үшін
қолданылатын заттар. Оны үш топқа бөлуге болады:
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o біріншісі-сәулет декоры. Оған әрлеу бөлігі ретінде әрекет ететін
элементтер кіреді (бағандар, аркалар, терезе саңылаулары және т. б.);

o екіншісі-мүсіндік декор. Оған өнімдер кіреді: мүсіншелер, гипс
композициялары, саз құмыралары және т. б.;

o үшіншісі - көркем декор, мұнда бастысы – суреттер.
Арнайы жасалған декор белгілі бір Тұжырымдаманың күрделі

стилистикалық шешімдеріне сәйкес келеді.

3‑қадам. Декордың орнын таңдаңыз.
Декор элементтері интерьердегі орналасуына байланысты топтарға

бөлінеді:
o еден: вазалар, сәндік шамдар, ағаштар және т. б.;
o үстел: мүсіншелер, сағаттар, гүлдер, шамдар;
o қабырға: айналар, суреттер, фотосуреттер, сағаттар;
o төбелік: люстралар, шамдар, құстар, айналар және т. б.
Декорды орналастырудың негізгі аймағы бос көрінбеуі үшін

қабырғалар болып табылады.
Ең көп таралған нұсқа - суреттер мен фотосуреттер. Мұнда

рамаларға назар аудару керек. Сіз бүкіл интерьерді қандай стильде
жасағаныңызға байланысты, сол стильде жақтаулар мен жақтаулар
жасаңыз (сурет.5.15).

5.15 - сурет. Декорды (суреттер, фотосуреттер) интерьерге
орналастыру

Сондай-ақ, қабырғаға арналған декордың ішінде кәдесый тақталары,
антиквариат, шляпалар, саяхат олжалары және т. б. Артық болмау үшін
және бәрі қысқа болып көрінуі үшін, заттарды декор түріне қарай
біріктіріңіз. Қабырға мен декордың контрастымен қарапайым әдіс - бұл
суретте қабырға түсінің болуы және керісінше (сурет.5.16).    
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5.16 - сурет. Декор түрін біріктіру (контраст, тақтайшалар)

4‑қадам. Декор материалын таңдаңыз.
Қазіргі уақытта декор жасау мен өңдеуге арналған жаңа технологиялар,

инновациялық материалдар көбейіп келеді. Келесі қадамға байланысты сіз
оны жасаған материалды жіктеу үшін декор элементін таңдайсыз.

Жіктеу бойынша бөлінеді:
o тас-бұл әртүрлі қондырғылар, мүсіндер, мүсіндер және т. б.;
o ағаш бұйымдар. Жіп элементтері бар әртүрлі жыныстардан

жасалған;
o металл. Бұл негізінен соғу немесе құю әдісі арқылы жасалған

бұйымдар;
o керамика-фарфор;
o гипс мүсіндері;
o шыны-бұл витраждар, шамдар және т. б.;
o пластик;
o қағаз;
o тоқыма;
o қайталама шикізат (экологиямен байланысты).  

5‑қадам. Сәндік элементтерді жобалаңыз.
Өзіндік бақылау сұрақтары
1. Интерьер ұғымы нені білдіреді?
2. Интерьер декорының қандай түрлері бар?
3. Интерьердегі декордың орналасу айырмашылығын сипаттаңыз.
4. Материалдардың жіктелуіне сәйкес декор элементтерінің

ерекшеліктерін сипаттаңыз.
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5.17 - сурет. Интерьер безендіру жобасы [4]

5.3 макеттегі жабдық элементтері мен бұйым конструкцияларын
жобалау

Жобалау процесі келесі кезеңдерден тұрады:
1. Дайындық (жоба алдындағы зерттеу).
2. Көркем-конструкторлық ұсыныс.
3. Көркем-конструкторлық әзірлемелерді жүзеге асыру.
Егер біз орналасу туралы айтатын болсақ, онда ол көркемдік дизайн

жобасының сатысында болады. Нәтижесі-жоба көлемінде.
Итальян және француз тілдеріндегі "орналасу" "эскиз" дегенді білдіреді

- кішірейтілген өлшемдегі кеңістіктік кескін.  
Макеттеу әдістемесі мен техникасы – суретші-конструктордың

жобалау-зерттеу жұмысының құралы.
Функционалды жобалау, модернизациялау және болжау міндеттері

тұрақты ережелерді қажет етпейді. Нұсқалық дизайнның мақсаты-жасалған
өнімнің қандай формаларға ие болатындығын, іздеудің шегі не екенін және
шешімді қалай оңтайлы ету керектігін анықтау. Ережелер барлық заттар мен
жабдықтарды өзгертуге болмайтынын анықтайды.

Орналасу жұмыстары қандай элементтер мобильді, қайсысы
салыстырмалы түрде өзгермейтіндігіне байланысты жоспарлануы керек.

Орналасу өнімді бір элементтер жиынтығынан қалай құрастыруға
болатындығын түсіну үшін бөледі. Жабдықтар мен жиһаздарды модельдеу
қолдану арқылы жүзеге асырылады. 1:100 немесе 1:50 масштабында
бөлшектелген объектінің өлшемдеріне сәйкес келетін тіктөртбұрыштар
немесе басқа фигуралар қалың түсті қағаздан кесіледі.

Орналасуды жасау кезінде қабырғалар биіктігі, бөлменің ені, ал
ұзындығы бойынша – екі немесе үш жақтың периметрі бойынша тегіс
қағаздан жасалады. Терезелер мен есіктер жолақтан кесіліп, жабық бөлменің
бұрыштарына сәйкес бүгіледі.
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Егер сіз көлемді-кеңістіктік композицияның макетін жасасаңыз, онда
оны саздан, пластилиннен, полистиролдан, қағаздан жасауға болады.
Бастапқы деректер-текшелер-әлеуметтік кеңістіктер моделінен алынған
формалар.

Орналасу жалпыланған нысандарда жүзеге асырылады, композиция
элементтері таза және кесілген жазықтықтар, көлемді фигуралар, тірек
рамалары болып табылады. Нақты құрылымдардың материалымен
байланысты құрылымның тектоникасына ерекше назар аударылады.

Мысалы, жалпақ конструкцияларға - қағаздан, табиғи тастан жасалған
кірпішке және көбік блоктарынан жасалған бағандарға, күмбезді
құрылымдарға, иілген және ойылған пішіндерге – пластилиннен еліктеу
оңайырақ.

Оқу макеттеуіндегі материалдар.
Макеттерді жасау үшін қалың қағаз (сурет немесе акварель) және

картон, ал жұмыс макеттері үшін – қағаз, полистирол, саз және пластилин
қолданылады. Қағаздың қасиеттері айқын бұрыштарды, қатты құрылымдық
қосылыстарды және сонымен бірге қисық беттерді жасауға мүмкіндік береді.
Қағаздан бүгілген бұрыштар тұрақты элементтер болып табылады.

Егер сіз қағаз бен картонға макет жасасаңыз, онда сіз саз және
пластилинмен жұмыс жасасаңыз, конструктивті ойлауды дамыта аласыз -
мүсіндік - пластикалық ойлау.

Көрсетілген беттердің қасиеттерін беру үшін материалдардың табиғи
сапасына еліктейтін шартты сәндеу және текстуралы қағазды қолданыңыз.
Қағаздың көркемдік және экспрессивті сипаттамасы оның құрылымы болып
табылады (тегіс бор сорттарынан бастап үлкен құрылымы бар өрескел
сорттарға дейін).

Мөлдір құрылымдық элементтерді жасау үшін қағаз немесе пергамент
қағазы сияқты қағаздар қолданылады. Оның қалыңдығы 0,05-тен 0,5 мм-ге
дейін.

Орналасудың сапасы қағаздың артықшылықтарын дұрыс және
негізделген пайдалану және барлық кезеңдерде жұмысты дәл орындау
арқылы анықталады. Макеттер үшін сурет салу қағазының екі түрі
қолданылады: орамалы және форматталған, 60х80 ММ парақтарда.

Фигураның немесе оның жеке элементтерінің кеңістіктік
деформациясы-егер орналасуда элементтер бетінің сәл иілісі болса.
Қаттылық қабырғалары, секіргіштер мен бұрыштар түрінде қосымша
элементтерді қолдану сонымен қатар орналасуды сапалы етеді.

Егер сізге түсті макет жасау керек болса, тоналды қағазды қолданыңыз.
Дайын макетті бояу ұсынылмайды. Қағаздан және картоннан жасалған
макеттер поливинилацетатты ("ПВА"), әмбебап ("Момент", "Суперцемент"
және т.б.), резеңке, сирек казеин және ағаш желімдерін қолданумен
орындалады.

Орналасу процесінде жұмыс үшін әртүрлі сурет және рейстер,
сызғыштар, көміршілерөлшеу құралдары қолданылады.
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Сонымен, жиһаздың орналасуын орындау керек. Ол үшін Сіз жұмыс
істеуге ыңғайлы материалды таңдайсыз, құралдарды дайындайсыз. Содан
кейін жиһазды бөлшектерге бөліп, кеңсе пышақпен кесіңіз. PVA желімімен
желімдеңіз немесе технологияға сәйкес жинаңыз.

5.18-сурет. Техникалық желімдеу техникасындағы жиһаздың макеті

Объектінің силуэтін ойлап тауып, контурын қиын алып, бір бірімен
жабыстырасыз. Гофрленген қабаттар әртүрлі бағытта орналасуы керек.

5.19 - сурет. Картон жиһазының орналасуы

5.20 - сурет. Картон жиһазының орналасуы
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Модельді әзірлеу кезінде нормалар мен ҚНжЕ бойынша
эргономикалық талаптарды ескеру қажет. Жалпы құндылықтар сақталуы
керек және адамның негізгі қажеттіліктері, оның қозғалысы мен
эргономикасы ескерілуі керек (сурет.5.21).

5.21 – сурет. Эргономикалық көрсеткіштер

Болашақ жобаның моделін пластилиннен де жасауға болады. Бұл
жағдайда пластикалық материалдың барлық мүмкіндіктерін ескеріп, Өлшем
ережелеріне сәйкес орындаңыз (сурет. 5.22).

Өзіндік бақылау сұрақтары

1. Декор макетін интерьер макетінен не ерекшелендіреді?
2. Нысанның қажетті масштабы қандай?
3. Декор макетін орындау кезінде қалаған материалдарды сипаттаңыз.
4. Орналасу кезінде эргономикалық талаптардың қажеттілігін

сипаттаңыз.
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5.22 - сурет. Пластилиннен жасалған декор моделінің макеті

5.4 Дизайн студиясындағы жұмыс құрылымы

Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық
Өндірісте жұмыс істеу кезінде жұмысшылардың өмірі мен

денсаулығына әсер ететін көптеген факторлар ескеріледі. Мұндай түрлерге
мыналар жатады:

а) физикалық:
- кесетін және тесетін заттар;
- жабдықтың жылжымалы бөліктері;
- кескіш құралдың ашық бөліктері;
- құрылымдардың тұрақсыздығы;
- жарықтың жеткіліксіздігі;
- электр сымдарының ашық бөліктері;
- дірілдің жоғары деңгейі;
- электр тізбегіндегі кернеудің жоғары мәні;
- жоғары шу;
- шаңның жоғарылауы;
- қарқынды еңбек.
б) психологиялық:
- назар аудару кернеуі;
- ашуланшақтық;
- жоғары жауапкершілік сезімі;
- көру жүктемесі.
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Жұмыс орнында қолданылатын қауіпсіздік белгілері:

5.23-сурет. Өндірістердегі қауіпсіздік белгілері

Тапсырыс берушімен жұмыс.
Дизайнер декорды қажет ететін Тапсырыс берушімен жұмыс

жасағанда, жеке интерьерлерді жасау үшін екпін қою, түстерді өзгерту қажет.
Дизайн студиясында дизайнер Тапсырыс беруші үшін маңызды сәттер

мен оның қажеттіліктерін қанағаттандыратын акценттерге назар аударады.
Кеңістіктік-композициялық шешім жасау үшін дизайнның негізгі әдістері
қолданылады. Дизайннан кейін дизайнер екпін бере бастайды. Дизайн мен
тапсырыстағы Декор маңызды рөл атқарады. Бірақ тапсырыс берушінің

 



217

сипатына байланысты декордың рөлі негізгі және жетекші, немесе екінші
және қосымша болады.

5.24-сурет. Декорсыз Интерьер (сол жақта) және декормен интерьер (оң
жақта)

Тапсырыс беруші өз жобасында бұралуды көргісі келсе, онда сіз декор
элементтерін пайдалануыңыз керек. Сіз декор ретінде жоғарыда айтылған
материалдарды ұсынуыңыз керек, сонымен қатар идеяны біріктіретін
бөлшектерді қолдануға болады. Тапсырыс берушіге қолмен нұсқада
жобалардың 2-3 нұсқасын, сондай-ақ графикалық редактордағы коллажды
ұсыну қажет. Жобалар бекітілгеннен кейін элементтерді нақтылауға кірісіңіз.
Тапсырыс беруші технологиялық білімге ие емес, сондықтан сіз
композицияның сапасы мен тұрақтылығы үшін жауап бересіз.

Алайда, егер Тапсырыс беруші декорды екінші роль ретінде таңдаса,
онда сіз сәндік элементтерсіз кеңістіктік шешім ұсынуыңыз керек. Мұндай
интерьер кейіннен тек дизайн арқылы өзгереді (сурет. 5.25).

Егер Тапсырыс беруші бөлмені көңіл-күйге сәйкес тәжірибе жасауға
және өзгертуге дайын болса, онда сіз интерьерді бейтарап дизайнмен және
жиһазбен жобалай аласыз, ал оның фонында сіз қолданатын кез-келген декор
назар аударады.
Интерьерге заттар мен декор элементтерін енгізу нұсқаларында қатаң
шектеулер жоқ. Негізгі ережелерді бөлектеңіз:

1. Стиль сәйкестігі. Декор стилистикалық мотивтер мен дизайн
бағыттарына бағынады.

2. Сандық сәйкестік. Стильді таңдау тұрғысынан олардың
әрқайсысында декордың көп мөлшерін қолдануға болмайды.

3. Бөлмелердің өлшемді сәйкестігі. Кішкентай бөлмеде көп декор
қолданбаған дұрыс. Үлкен декор барлық бос кеңістікті "жей" алады. Үлкен
декор элементтері кең бөлмелерге қолайлы.
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4. Бөлменің функционалдық ерекшеліктері. Декор әмбебап немесе
мамандандырылған болуы мүмкін.

Барлық ұсақ бөлшектерді бекіткеннен кейін жобаны визуализациялауға
көшіңіз.

5.25-сурет. Декордағы Интерьер (сол жақта) және кеңістіктегі интерьер (оң
жақта)

Өндіріс процесіндегі жабдық түрлері.
Өндірісте Тапсырыс берушімен бастапқы жұмыс қажет болған

жағдайда принтермен және сканермен жұмысты білдіреді. Басып шығару
сапасы нормативтік стандарттарға сәйкес келуі керек (принтердегі кемінде 3
түс және басып шығару сапасы кемінде 300dpi), қағаз тығыздығы кемінде
150 гр. басып шығару минутына кемінде 3 дана және үш өту.

Басып шығару сапасы, экрандағы және қағаздағы түстердің сәйкестігі
неғұрлым жақсы болса, Тапсырыс беруші сіздің жобаңызды тезірек және
жақынырақ қабылдайды.
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Макетті дайындау кезінде өндірісте жұмыс істеу кезінде ғимарат
моделі элементтерінің сипаттамалары мен техникалық сызбаларын дайындау
болып табылады. Бөлшектерді жасау үшін фрезерлік, лазерлік және құю
жабдықтары қолданылады, оның дәлдігі тіпті ең кішкентай бөліктердің
құрылымын нақты өңдеуге мүмкіндік береді.

Келесі жабдықтар қолданылады:
- гравировка - фрезерлік станок арналған кесу, гравировка және

модельдеу бұйымдар 2D және 3D форматтарында. Жабдық әртүрлі
материалдармен жұмыс істей алады, соның ішінде пластик, ағаш, акрил
әйнегі, поливинилхлорид (ПВХ), талшықты ағаш плитасы (талшық тақтасы)
және полистирол көбік (сурет. 5.26).

5.26 - сурет. Гравировка Фрезер станогы

- лазерлік машина - материалдарды кесуге арналған.
- плоттер-әртүрлі материалдардан, соның ішінде ағаштан, пластиктен

және басқалардан жоғары дәлдіктегі трафареттерді кесуге арналған. Егер сіз
макетпен жұмыс жасасаңыз.

Жабдықтың барлық деректері олардың әрқайсысы үшін белгіленген
үлгідегі графикалық бағдарламалар арқылы тікелей жұмыс істейді.

Өзіндік бақылау сұрақтары

1. Басып шығаруда қандай жабдық қолданылады және баспаханада
қайсысы қолданылады?

2. Өндірісте белгілердің қандай санаттары бар?
3. Тапсырыс берушімен жұмыс әдісін сипаттаңыз.

ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАР

1‑тапсырма. Белгілі бір дәуір ескерткіштерін талдау және нәтиженің
графикалық жұмысын орындау. Төменде талдау мысалдары және оларды
параққа жинау келтірілген. Бұл жұмыс оқу жоспары бойынша курстық
жұмыс болып табылады.
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Бұл тапсырма 5.1 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы
керек

Ежелгі Египеттің бағандарын талдау мысалы

Зиггураттарды салыстыруды талдау мысалы

Бірыңғай модульдік жүйені ерекшелеу
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Көпір модульдерін салыстыру талдауының мысалы

Ежелгі дәуірден орта ғасырға дейінгі діни құрылыстарды талдау мысалы

Готикалық кезеңдегі конструкцияларды талдау мысалы

2‑тапсырма. Схемаға сәйкес белгілі бір стильдегі интерьерге арналған
декор жасаңыз. Декор пішінін сызыңыз. Бөлменің сипаттамаларына
байланысты әр жеке бөлмедегі декор мөлшерін анықтаңыз. Декорды
бөлшектер мен құрылымдарға орналастырудың мысалын көрсетіңіз.
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3‑тапсырма. Мүсіндік декорды жасаңыз. Контурлар мен бөлшектерді
сызып, парақтағы декор эскизін орындаңыз. Содан кейін оны таңдалған
материал арқылы көлемде модельдеңіз (саз, саз және т.б.).

Бұл тапсырма 5.1 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы
керек.

4‑тапсырма. Төмендегі мысал бойынша сәулет декорын жасаңыз
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5‑тапсырма. Интерьердегі декорды орналастырудың әртүрлі
нұсқаларын жасаңыз-суреттер, фотосуреттер, ыдыс-аяқ және т. б.

Бұл тапсырма алгоритмге сәйкес 5.2 бөліміне сәйкес орындалуы
керек (3-қадам).

6‑тапсырма. Таңдалған стильде ас үйге, жатын бөлмеге, қоғамдық
интерьерге арналған декор макетін жасаңыз.
Бұл тапсырма 5.3 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы

керек.

7‑тапсырма Бөлменің белгілі бір аймақтарына жиһаздың макетін
орындаңыз.
Бұл тапсырма 5.3 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы

керек.

ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Сәулет нені қалыптастырады:
А) ақауларды іздеу;
Б) адамның қоршаған ортасы;
В) өлшемдерді нақтылау;
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Г) тораптардың пішіні мен өлшемдері.

2. Сәулет стилі тән:
А) белгілі бір дәуір;
Б) тастармен қаптау;
В) түс тарихы;
Г) мұнаралар.

3. Қандай Тапсырыс жоқ?:
А) тосканский;
Б) дорик;
В) иондық;
Г) Теңіз.

4. МЕТРО-ритмикалық заңдылықтарды талдау не береді?
А) кезектесу нұсқалары;
Б) пропорционалды ауысу;
В) конструкцияларды талдау;
Г) тектоникалық ауысу.

5. Келесі белгі нені білдіреді?

А) темекі шегуге тыйым салынады;
Б) өтуге тыйым салынады;
В) жүгіруге тыйым салынады;
Г) қорғаныш маскадағы жұмыс.

Кодтар мен жауаптар
1 Б
2 А
3 Г
4 А
5 Б

Қысқаша қорытынды

Декорды сыни талдау және дамыту бойынша жұмыстарды орындау,
студент белгілі бір стильдің барлық ережелерін, ережелерін, заңдылықтарын
қолдануды үйренді. Декор адам айналасындағы кеңістікті құрайды, яғни ол
тұтынушы идеясының психологиялық, эмоционалды мәнін көрсетуі керек.
Сіз стильдерді, канондарды, Тапсырыс берушімен жұмыс істеу ережелерін,
қалпына келтірумен әрі қарай жұмыс істеу және өндірістік жұмыстарды
орындау кезінде материалмен жұмыс істеу ережелерін ескересіз.
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Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі

1. Сәулеттік талдау әдістемесі. ОҚУ ҚҰРАЛЫ Сәулет тарихы курсы
бойынша практикалық жұмысты орындау жөніндегі нұсқаулар [Электрондық
ресурс]. - Қолжетімдік режимі:
https://marhi.ru/kafedra/guman/history/files/method/2k_04_posobie_archanalys

2 Пәтер декорының жобасы [Электрондық ресурс]. - Қолжетімдік
режимі: https://park-zodchy.com/dizajn/proekt-dekora-kvartiry
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6
СӘУЛЕТ ОБЪЕКТІЛЕРІН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ ЖӘНЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯЛАУ

Оқу мақсаттары

Осы бөлімді зерттеу нәтижелері бойынша сіз мынаны
игересіз:
- ғимараттарды пайдалану мерзімдерін білу;
- басылымның тозуын анықтау;
- құрылыстарды қайта құру және қалпына келтіру
негіздерін меңгеру;
- қалпына келтіру жұмыстарының әдістерін меңгеру;
- қала құрылысын қайта жаңарту;
- серпімділік күшін анықтау.

АЛДЫН АЛА ТАЛАПТАР:

Осы бөліммен жұмысты бастамас бұрын білім алушылар сызу
негіздерін, сызбаларды ресімдеуді, проекциялау әдістерін, композиция
негіздерін, компьютерлік модельдеу негіздерін, үй-жайды өлшеуді,
интерьердің дизайн-жобасын орындауды, жобалау-техникалық құжаттаманы
әзірлеуді зерделеуі тиіс.

ҚАЖЕТТІ ОҚУ МАТЕРИАЛДАРЫ

А4 форматы (қағаздың тығыздығы 100гр кем емес). Қарындаштар
қарапайым қаттылық H (T) - ден 4B (4М) - ге дейін. Өшіргіш. Қарындаштар
түрлі-түсті. Линер. Сызғыш. Компас. Протектор

КІРІСПЕ

Осы бөлім аясында "сәулет нысандарын қалпына келтіру және қайта
құру"модулі зерттелуде. Объектілердің бұзылу әдістері; түрлері мен
себептері, оларды реставрациялау және сақтау нұсқалары; реставрациялау
жұмыстарын жүргізу әдістері; қала құрылысын қайта жаңарту нұсқалары;
Техникалық механика білімін қолдану негіздері; деформациялар кезінде
беріктікке, қаттылыққа және орнықтылыққа есептеу қағидалары қаралды.
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6.1 Ғимараттарды пайдаланудың нормативтік және нақты
мерзімдері

Қазақстан Республикасы Үкіметінің (ҚР) Қаулысымен бекітілген
"Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен
бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптарға" және нормативтік-
техникалық құжаттарға сәйкес: ҚР ҚНжЕ 1.01-05-2008 " құрылыс
терминологиясы. Құрылыс технологиясы және ұйымдастыру "және ҚР ҚНжЕ
1.01-32-2005 "құрылыс терминологиясы", біз келесі ұғымдарды негізгі деп
белгілей аламыз:

- ғимараттың (элементтің) тозуы - белгілі бір уақыт сәтінде
техникалық және пайдалану көрсеткіштерінің нашарлау дәрежесімен
сипатталады;

- қызмет ету мерзімі-техникалық құжаттамада көрсетілген бұйымды
пайдаланудың басынан бастап шекті жай-күйдің пайда болу сәтіне дейінгі
уақыт кезеңі;

- құрылысты пайдалану-берілген функцияларды техникалық
құжаттаманың талаптарында белгіленген параметрлермен орындауға
қабілетті конструкциялардың жай-күйін сақтау жөніндегі қажетті іс-
шараларды жүргізе отырып, құрылысты функционалдық мақсаты бойынша
пайдалану;

- құрылыс объектісінің өмірлік циклі-құрылыс объектісінің құрылуын,
пайдаланылуын және өмір сүруінің аяқталуын қоса алғанда, оның өмір
сүруінің дәйекті және өзара байланысты кезеңдері;

- құрылыс объектісінің жұмыс істеуінің аяқталуы - құрылыс
объектісінің өмірлік циклінің соңғы кезеңі, оның нәтижесінде объектіні жою
арқылы объектінің жұмыс істеуі тоқтатылады немесе қайта құру немесе
кейіннен кәдеге жарату (объектіні бұзу) арқылы жаңа объектіге айналады.

6.1.1 Ғимараттардың тозуы мен қирауының негізгі себептері

Ғимараттардың (құрылыстардың) тозуы және бұзылуы жер асты
суларының, атмосфералық жауын-шашынның, климаттың, қоршаған
ортаның әсерінен болады, сондай-ақ құрылыс жұмыстарының сапасының
төмендігінен болуы мүмкін.

Негізгі себептерді анықтаңыз:
1. Дұрыс пайдаланбау және жөндеу. Бұл жағдайда сыртқы және ішкі

температура арасындағы айырмашылықты бақылау қажет. Ауа-райына
байланысты есіктерді, терезелерді қашан ашуға болатындығы ескеріледі,
желдетудің ұзақтығы таңдалады. Егер бөлмеде кескіндеме немесе кескіндеме
болса, онда бөлменің маусымы мен жылуы ескеріледі.

Ескерткіштерді қалпына келтіру атмосфералық ылғалды режимді
ескере отырып жүргізіледі.
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Сондай-ақ, жойылу биологиялық организмдердің әсерінен болады
(балдырлар, зеңдер, саңырауқұлақтар, ағаш тігістерінде тамыр алатын
ағаштар). Мұндай жағдайларда ағаш құрылымы, ерітінді және тас бұзылады.

Сынуға конденсаттың пайда болуы немесе ауа буларының ауаның
салқындауы және жылытылмаған ғимараттардағы қабырғалардың,
пилондардың, едендердің ішкі беттеріне ылғалдың түсуі нәтижесінде судың
ең кішкентай тамшыларына айналуы әсер етеді.

6.1-сурет. Конденсат түзілуі

2. Адам қызметі. Адамдар табиғи тепе-теңдікті бұзады, бұл топырақ
эрозиясына әкеліп соғады, содан кейін ескерткіш төсемі бұзылады. Бұған
мыналар жатады: орманды кесу, каналдарды төсеу және т. б.

6.2 – сурет. Эрозияның пайда болуы

3. Соғыс қылмыстары.
4. Кернеулердің таралуын және негіздердің біркелкі ылғалдануын

елемеу. Жүктеменің үлкен аймаққа сәйкес таралуын ескеру қажет, негізгі
жүктеме қабырғаның ұшынан тыс бұрыштық жерлерде жүреді. Демек,
тіректің үлкен ауданын алатын қабырғалардың ұштары да аз тұнбаға ие.
Негіздің сазды топырақтарында ылғалдану ғимарат бұрышының төменгі
бөлігінің бөлінуіне әкеледі (сурет. 6.3).
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6.3 - сурет. Ылғалдандыру кезінде ғимараттың деформациясы

5. Ісінген саздарға салынған ғимараттарда деформациялардың
пайда болуы. Саз минералдарында су молекулалары енген кезде оңай
қозғалатын жылжымалы кристалды тор бар. Ісінген саздардың бұзылу
себебін анықтау үшін ғимараттарды егжей-тегжейлі тексеру қажет.

6. Аяздан ісіну әсері. Егер Іргетастардың тереңдігі мұздату
тереңдігінен аз болса (терең топырақтарда), онда топырақ қатып қалған
қабырға көтерілсе, бұл әсер ескеріледі.

Егер біз қабырғаға іргелес жатқан топырақтың әсерінен иілуді
қарастыратын болсақ, онда бұл сирек кездеседі деп айта аламыз, себебі ескі
құрылымдардың қабырғалары қалың.

7. Біркелкі емес жауын-шашын. Жауын-шашынды максималды
біркелкі болмаса да, ғимараттың жұмысы жалғасуы үшін есептеу керек.

8. Су объектілерінің жақын орналасуы және рельефтің әсері.
Егер ерітінді мен кірпіш әлсіз болса, онда олар ылғалға төзімді және

ылғалданған, ал мұндай жағдайларда кірпіш өзінің жүк көтергіштігін
жоғалтады.

Көшкін-бұл жер массаларының ығысуы, содан кейін олардың өз
салмағының әсерінен құлайды (жер асты сулары, гидродинамикалық қысым,
сейсмикалық күштер, көліктен сілкіну, жарылыстар, толқындардың соғуы
және т.б.). Сырғыма беткейде сырғу бетіне сәйкес келетін әлсіз қабат болған
кезде пайда болады.

Көшкіннің бар-жоғын ғимарат пен өзенге қарай көлбеу жағалау
арасында орналасқан "мас" ағаштардан анықтауға болады; ғимараттың
айналасындағы асфальтта жағаға параллель көрінетін жарықтар пайда
болғаннан кейін.

Әрқашан топырақты бұрғылау ұңғымаларымен зерттеп, жағалау мен
ғимарат арасында орналастыру керек (әр жағынан кемінде бір).
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9. Сейсмикалық әсерлерден тербелістер. Егер объектілердің көлік
магистральдарына жақын орналасуы болса, онда қатты діріл пайда болады.

10. Көлденең және тік жарықтардың пайда болуының әртүрлі
себептері. Егер кірпіште көлденең жарықтар (жарықтар) пайда болса, олар
негізінен кірпіштің бір көлденең тігісінен өтеді, бұл төменгі құрылымдардың
үлкен жауын-шашынын көрсетеді.

11. Шөгетін топырақты ылғалдандыру. Егер құрылымдар тұрақсыз
құрылымы бар топырақтарда орналасса, онда деформациялар пайда болады.
Ылғалданған кезде олардың шөгуіндегі орман топырақтарының ерекшелігі.
Атмосфералық жауын-шашын жақсы орналасу болмаған кезде жерге түсетін
сулану көзі болып табылады.

12. Коррозияның әсері. Бұл қабырғаға Болат кронштейндермен
бекітілген беткі тастардың бұзылуы. Бұл негізінен цемент ерітіндісінің
белгілі бір қалыңдығымен қорғалмайтын кеуекті материалдардан жасалған
металл бекітпелерден жасалған тастарды ылғалдандыру әсерінен болады.

13. Байланыстардың тірек қабілетін жоғалту.
14. Атмосфералық жауын-шашынның әсері. Соңғы жылдары

атмосфералық жауын-шашындарда Ұшпа күкірт қосылыстарының мөлшері
едәуір өсті, олар сумен әрекеттескенде әртүрлі материалдардың жойылуын
тездететін күшті қышқылдар түзеді.

6.1.2 Ғимараттың тозуын анықтау

Жоғарыда айтылғандай, ғимараттың тозуы-бұл ғимараттың пайдалану
сипаттамаларының жоғалуы.

Бұл ғимаратты мақсатына сай пайдалану кезінде оның физикалық
сипаттамалары нашарлап, тозу мен бұзылу процесі жүретін процесс. Егер
ғимараттың тозу салдары туралы айтатын болсақ, онда олар көп – бұл жылу
оқшаулаудың, желдету жүйелерінің, Шу оқшаулаудың нашарлауы, ауа
айналымының нашарлауы және т. б.

Ғимараттардың физикалық тозуын бағалау ережесі.
Ғимараттардың тозуы пайызбен есептелуі керек (бұл жылжымайтын

мүліктің құнына тікелей әсер етеді). Яғни, үйдің тозу деңгейі неғұрлым
жоғары болса, оның қабырғаларындағы пәтерлердің құны соғұрлым арзан
болады.

Егер ғимараттың дұрыс жұмыс істеуі жақсы жағдайда сақталса, онда
бұл тозу деңгейін бәсеңдетудің маңызды факторы болып табылады.

Тозудың 2 дәрежесі бар:
- жойылатын;
- жойылмайтын.
Бірінші дәрежеде ғимараттың тозуы біртіндеп жүреді және оны

баяулатуға болады, екіншісінде ешқандай шаралар көмектеспейді (мұндай
құрылым бұзылуға жатады).
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Ғимараттардың физикалық тозуын анықтау.
Ғимараттардың физикалық тозуын анықтауға болатын әдістер бар.

Бағалау ережелерінің негізі бар, олар әр құрылымдық элементтің тозу
белгілерін көрсетеді, содан кейін барлық көрсеткіштер жинақталады, жеке
элементтерді қалпына келтіру құнының үлесі ескеріледі.

Ол көмегімен жасалуы мүмкін:
1. Объектіні көзбен шолып бақылау;
2. Арнайы кестелер бойынша тозу дәрежесін есептеу;
3. Арнайы құралдарды қолдану арқасында: қарапайым және өте

күрделі.
Бақылаудың келесі дәрежелері бар: деструктивті және бұзылмайтын

бақылау.

Кесте 6.1-қабырғалардың физикалық тозуын бағалау мысалы
Тозу белгілері Сандық

бағалау, %
Физикалық
тозу, %

Шамамен
жұмыс құрамы

Қасбеттің шығыңқы бөліктерінің
жиектемесін бүлдіру

Алаңда 5-ке
дейін

0-10 Бітеу

Жарықтар, буындардан ерітіндінің
жарылуы

10-ға дейінгі
алаңда

11-20 Қаптаманы
жөндеу

Тозу дәрежесіне әсер ететін мән-жайларға мыналар жатады:
o жоспарлау;
o ғимаратта тұратын адамдар саны;
o жұмыс қарқындылығы;
o ғимаратқа қызмет көрсету деңгейі;
o қоршаған орта әсерінің ерекшеліктері.

Өзіндік бақылау сұрақтары
1. Ғимараттарды пайдаланудың нормативтік мерзімдері қандай?
2. Ғимараттың тозуы дегеніміз не?
3. Ғимараттың өмірлік циклі нені қамтиды?
4. Құрылымның қызмет ету мерзімін қалай анықтауға болады?
5. Ғимараттардың бұзылу себептері қандай?
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6.2 Құрылысты қайта жаңарту және қалпына келтіру

6.2.1 Қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу әдістері

Латын тілінен" қалпына келтіру ""қалпына келтіру" деп аударылады.
Ол мыналарды қамтуы мүмкін: жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары.

Қалпына келтірудің міндеті-өзгерген агрессивті ортада сақтау.
Қалпына келтіру жұмысы барысында:
- құрылымы күшейтіледі;
- деформацияланған бөліктерді түзету бар;
- өзгертілген элементтер қалпына келтіріледі;
- кейінгі толықтырулар жойылады.
Қалпына келтіру негізі үшін жан-жақты кешенді зерттеулер

қолданылады.
Зерттеулер құрамына мыналар кіреді:
1. Заттай зерттеулер.
2. Библиографиялық және мұрағаттық зерттеулер.
3. Инженерлік ізденістер.
4. Көлемдік параметрлер бойынша зерттеулер және арнайы

инженерлік-технологиялық зерттеулер.
Материалды зерттеу кезінде мыналар анықталады: фазалық және

химиялық құрамы, дәрежесі, "материал – Су" өзара әрекеттесу сипаты,
ылғалдану түрі, морфология, ластану дәрежесі мен түрі, химиялық және
геохимиялық гетерогенділік, микроқұрылым, құрылымдық ақаулар, беріктік
ресурсы.

Зерттеулерден кейін материалдар зертханаға жіберілуі мүмкін, онда
жұмыстың келесі түрі жүзеге асырылады:

• Сылақ ерітінділерін петрографиялық талдау (үлгілердің құрамы мен
ерітінді толтырғышын анықтаңыз).

• Түрлі-түсті қабаттарды стратиграфиялық талдау (бастапқы қабатты
анықтау).

Зерттеу нәтижелері бойынша қорытынды жасалады. Оған аспаптық
сынақтар, химиялық талдау нәтижелері бар кестелер мен диаграммалар,
рентгенограмма, фотосуреттер және т. б. қоса беріледі.

Қорытындылар табиғи тексеру кезінде және зертханалық зерттеулер
кезінде жасалады.

Қалпына келтіру жұмыстарының тізімдемесі жасалады.
Содан кейін жұмыс технологиясы сипатталған.
Қалпына келтіру кезінде қабырғаларды гидрооқшаулау жұмыстары

негізгі жұмыс болып табылады. Қабырғаларды төсеу негізінде көлденең
гидрооқшаулағыш болған кезде электрлік инъекция әдісі қолданылады.
Сондай-ақ,кірпіштегі жарықтарды енгізуге болады (1 мм-ге дейін ерітіндінің
құрамындағы судың мөлшерін 2-2, 5 есе арттыруға рұқсат етіледі).

Тәжірибеде қолданылады:
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- қабырға кескіндемесі бар қабырғалар мен конструкцияларды
инъекциялауға арналған ерітінділер;

- авариялық құрылымдарға арналған ерітінділер;
- қабырғалардың, аркалардың, аркалардың, бағаналардың,

бағаналардың кірпіш және ақ-тас қалауын нығайтуға арналған ерітінділер;
- археологиялық құрылыстарды егуге арналған ерітінділер;
- арматуралау кезінде инъекцияға арналған ерітінділер.

6.2.2 Қайта жаңартылатын объектінің жоспарлы шешімі

Қайта құру әдістеріне кез-келген ғимарат ұшырауы мүмкін:
Өнеркәсіптік, азаматтық, өндірістік және т. б. Бірақ негізінен объектілерін
қайта айналып, ғимараттың пайдалану, олардың ғасырдан ғасыр және одан да
көп. Дәл осындай көп қабатты ғимараттар қайта құру үшін жоспарлау
шешімдерін қажет етеді.

Қайта қалпына келтірілген ғимараттардың жоспарлау шешімдері
олардың құрылымдық, эстетикалық және функционалдық сипаттамаларын
өзгертуге немесе арттыруға бағытталған. Қала құрылысы және әлеуметтік
міндеттер, оны жүзеге асырудың техникалық және экономикалық жағы
ескеріледі.

6.4 - сурет. Бастапқы деректер қасбеттерінің мысалы

6.5-сурет. Ұсынылған шешімдердің қасбеттерінің мысалы
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Ғимаратты қайта құру бойынша жоспарлау шешімдерін орындау
кезінде сіз келесі көрсеткіштерді ескересіз:

o корпустың ені;
o терезе саңылауларын жоспарлау қадамы;
o ғимаратты бөлшектеу;
o құрылысты бөлшектеу;
o құрылысты күшейту;
o қолданыстағы баспалдақтар арасындағы қашықтық;
o жеке элементтерді ауыстыру.
Жұмсайды өлшеу үй-жайлар. Барлық терезелер мен есіктерді қосқанда

және бастапқы деректерді беріңіз. Қасбетті (қажет болған жағдайда) және
ғимараттың бір бөлігін, қайта қалпына келтірілген элементтерді көрсететін
бөлменің жоспарын құрғаннан кейін. Сондай-ақ, бөлімде үй-жайлардың
осьтер бойымен орналасуын және оларды өзгертуге ұсынылған шешімді
көрсетіңіз.

6.6-сурет. Ғимараттың кесіндісінің және қоғамдық мақсаттағы үй-
жайларды ұсынылып отырған қайта құрудың мысалы

Өлшеу жұмыстарының көлемі мен құрамы бастапқы құжаттардың
болуымен және техникалық тексеру түрімен айқындалады.

Егер ішкі үй-жайларды өлшеу жүргізілсе (оларға-тұрғын, кеңсе үй-
жайлары, сауда залдары және т. б.), онда ол объектінің техникалық жоспарын
әзірлеу, қайта жоспарлау, жаңарту, жөндеу және т. б. мақсатында жүргізіледі.
Нәтижелері бойынша: салмақ түсетін қабырғалардың, терезе мен есіктердің,
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аралықтардың, сантехникалық құрылғылардың орналасуын, бөлменің
есептелген жалпы ауданын және жеке бөлмелердің ауданын көрсететін
өлшеу жоспарын жасаңыз.

Егер Құрылыс конструкцияларын өлшеу жүргізілсе (оларға қасбеттер,
баспалдақтар, іргетастар және т. б. кіреді), онда олардың геометриялық
өлшемдері анықталады, содан кейін жеке элементтердің өлшемдері
анықталады - карниздер, шығыңқы жерлер және т. б.

Өлшеу жұмыстарының ең көлемді түрі-ғимарат параметрлерін өлшеу.
Осы өлшеу жұмыстары кезінде объектінің сыртқы және ішкі

геометриялық өлшемдерін өлшеу (қажет болған жағдайда жабық
конструкцияларды ашу арқылы) жүргізіледі.

Осы жұмыстардың нәтижесінде келесі өлшеу сызбалары жасалады:
- барлық қабаттардың, соның ішінде жертөле мен шатырдың едендік

жоспарлары;
- конструкцияның жекелеген тораптарының сызбалары;
- қасбеттердің сызбалары;
- Іргетастардың сызбалары;
- арақабырғалардың сызбалары, жабындар плиталарының орналасуы;
- шурфтардың қималарының схемалары (іргетасты зерттеу кезінде)

және т. б.
Өлшеу жұмыстарын жүргізу мыналарды қамтиды:
- дайындық сызбалары;
- табиғи мөлшерді алу және оларды ұшаларға жағу;
- өлшеу сызбаларын камералдық орындау;
- компьютерлік бағдарламаларды қолданумен жұмысты рәсімдеу;
- құжаттаманы тапсырыс берушіге тапсыру.
Қалпына келтіру жұмыстарына дейін және кейін қайта жаңартудың

техникалық көрсеткіштерінің кестесі жасалады.

6.7-сурет. Техникалық көрсеткіштер кестесінің мысалы
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Өзіндік бақылау сұрақтары

1. Қалпына келтіру әдістерін сипаттаңыз.
2. Ғимаратта қалпына келтіру жұмыстары кезінде не болады?
3. Қалпына келтіру жұмыстарын зерттеудің қандай түрлері бар?
4. Қандай ғимараттар жиі қайта құруға жатады?
5. Әр түрлі мақсаттағы ғимараттарды өлшеу жұмыстарының
айырмашылығы неде?

6.3 Қала құрылысын қайта жаңарту

Қалыптасқан құрылыс қала аумағында орналасуымен, жоспарлау
шешімдерінің ерекшеліктерімен, қабаттылығымен, құрылыс тығыздығымен,
ескі құрылыстың үлес салмағымен сипатталады.

Ескі қалаларда жұмыс істеген кезде құрылыстың тарихи-сәулеттік
құндылығы ерекше мәнге ие, оған ескерткіштер аумағы, сондай-ақ маңызды
Қалалық ландшафт кіреді.

Қала құрылысы және оның айналасы адамдардың тіршілік әрекеті үшін
құрылған (жұмыс, ұйқы, демалыс). Сондықтан реконструктивті шараларды
жобалау кезінде барлық заманауи қала құрылысы, сәулет, санитарлық-
гигиеналық талаптарды ескеру қажет (сурет. 2.1.1).

6.8 – сурет. Кварталды қайта жаңарту бойынша жобалық ұсыныстың мысалы

Жұмыс басталар алдында жобалау алдындағы зерттеулер мен
деректерді талдау жүргізіледі:

- аудан құрылысының тарихы;
- құрылыстың сақталған құжаттамасы:
- ауданның демографиялық және әлеуметтік сипаттамасын құрастыру;
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- өлшеу жүргізу және өлшеу сызбаларын жасау;
- сәулет ескерткіштерінің болуын зерттеу;
- қызмет көрсету кәсіпорындарының;
- еңбек ету орындарының саны.
Қала құрылысын қайта жаңартуды жобалау кезеңдері:
- қаланы қайта құрудың бас жоспары;
- тұрғын үй тобын қайта құру жобасы;
- тұрғын ауданды қайта құру жобасы;
- аумақты қайта құру және абаттандыру жобасы;
- жеке ғимараттарды қайта құру жобасы.
Қала құрылысын қайта құрудың 3 аймағы бар:
- сақтау аймағы (сақтауды талап етеді);
- реттеу аймағы (жаңарту мен қайта жаңартуды талап етеді);
- қайта құру аймағы (ескі құрылыстарды, жаңа құрылыстарды бұзуды

талап етеді)
Жобалау-сметалық құжаттама жасау
Ғимараттарды қайта жаңартуға әзірленетін техникалық құжаттама

жобалау мерзімдерін қысқартуды және құрылыс-монтаждау жұмыстарын
жүргізу құнын төмендетуді көздеуі тиіс.

Қайта жаңартуға арналған осы құжаттама бір сатыға – сметасы бар
жұмыс жобасына жасалады. Бірақ егер кешенді қайта құру, оның ішінде үй –
жайларды қайта құру, қасбеттің сыртқы түрін өзгерту, жабындарды
ауыстыру және құны жоғары болса, онда екі кезең жүзеге асырылады: 1 –
техникалық жоба, 2-жұмыс сызбалары.

Квартал шегінде қайта жаңарту кезінде жобалық құжаттама 2 сатыда
әзірленеді:

- техникалық-экономикалық негіздемесі бар жобалық ұсыныс;
- сметалары бар қайта құрудың техникалық жобасы.
Екі кезеңді жобалау кезінде мынадай элементтеренгізілген:
- бас жоспар 1:500 масштабта жасалады...1:200;
- барлық қабаттардың (жертөлені қоса алғанда) негізгі өлшемдері және

жоспарлау мен конструкциялардың өзгерістері көрсетілген жоспарлары;
- белгілері бар 1: 100 масштабтағы қималар;
- белгілері мен негізгі өлшемдері бар қасбеттер;
- түсіндірме жазба;
- жұмыс сметасы.
Бекітілген техникалық жоба негізінде жұмыс сызбаларын жасау қажет.
Бұдан әрі техникалық құжаттаманы өрт сөндіру басқармасымен, су

құбыры, кәріз, электрмен жабдықтау басқармасымен, мемлекеттік
инспекциямен, Тапсырыс берушімен және қосалқы мердігер ұйымдармен
келісесіз.

Өнеркәсіптік кәсіпорындарды қайта құру кезінде өндіріс процесіне
байланысты өзіндік ерекшеліктер бар, барлық прогрессивті сәттерді
байланыстыру қажеттілігі, экономикалық ынталандыру қорларын есептеу
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және т.б. - мұның бәрі қайта құру объектілерін жобалауға қосымша уақыт
пен ресурстарды қажет етеді.

Жобаның техникалық-экономикалық негіздемелері жаңа құрылыспен
салыстырғанда реконструкциялаудың тиімділігін растайтын есептеулерді
қамтиды.

Кәсіпорынды қайта құру жобасының құрамына мыналар кіреді:
- жалпы түсіндірме жазба;
- техникалық және құрылыс шешімдері;
- құрылыс-монтаждау жұмыстарын ұйымдастыру жөніндегі шешімдер;
- сметалық құжаттама;
- жобаның паспорты.

Өзіндік бақылау сұрақтары
1. Қала құрылысын қайта құруға не жатады?
2. Қала құрылысын қайта құру кезінде қандай жоба алдындағы
зерттеулер жүргізіледі?
3. Қала құрылысын қайта құрудың әр кезеңіндегі жұмыс
ерекшеліктерін сипаттаңыз.
4. Жобалау-сметалық құжаттаманың құрамына не кіреді?

6.4 Техникалық механика түсінігі

Механика-бұл материалдық денелердің механикалық қозғалысы мен
өзара әрекеттесуі туралы ғылым. Техникалық механика бұл механиканың бір
бөлімі, онда денелер қозғалысының заңдылықтары мен осы қозғалыстардың
қасиеттері зерттеледі. Осы заңдылықтарды ескере отырып, Техникалық
механиканың әдістері мен әдістері жасалды, олардың көмегімен құрылыстар,
механизмдер мен машиналар салынып, техникалық және құрылыс
конструкцияларының беріктігі, қаттылығы мен тұрақтылығы үшін
есептеулер жүргізілді. Яғни, олардың өнімділігі жүктемелердің белгілі бір
аралығында қарастырылады. Техникалық механика келесі бағыттарды
қамтиды: Теориялық механика, Материалдардың кедергісі, Машина
бөлшектері мен механизмдері.

Теориялық механика бөлімдерден тұрады: статика, кинематика,
динамика.

Статика дененің тепе-теңдік жағдайында болатын жағдайларды
зерттейді (не дене тыныштықта, не біркелкі қозғалыста). Мұндағы әдістер
мен әдістер сыртқы күш факторларын анықтауға мүмкіндік береді, денеге
қолданылатын сыртқы күштердің белгілі мәндеріне сәйкес берілген Денеге
әсер ететін белгісіз күш моменттері есептеледі. Бұл есептеулер құрылыс
конструкцияларының жұмыс қабілеттілігін бағалау үшін жасалады.

Кинематика күш факторларын ескерместен денелердің қозғалыс
заңдылықтарын зерттейді (геометриялық тұрғыдан). Мұнда сіз белгілі бір
уақытта тірек шеңберіне қатысты кеңістіктегі дененің орнын анықтайсыз.
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Әдістер бөлшектер мен түйіндер салыстырмалы қозғалыстар жасайтын
есептеулер жүргізуге мүмкіндік береді.

Материалдардың кедергісі Құрылыс және техникалық
конструкциялардың материалдары мен элементтерінің беріктігі мен
деформациялануын зерттейді. Мұнда техникалық және құрылыс
конструкцияларын беріктікке, қаттылыққа және тұрақтылыққа есептеңіз.
(Теориялық механикадан айырмашылығы, мұнда деформацияланатын
денелер, яғни жүктеме кезінде өлшемдері мен пішінін өзгертетін денелер
қарастырылады).

Машиналардың бөлшектері мен механизмдері құрылымдар мен
инженерлік құрылымдарды жобалау кезінде материалдардың қарсыласу
әдістерін практикалық қолдану мүмкіндіктерін зерттейді. Мұнда бөлшектерді
біріктіру түрлерін, олардың қасиеттері мен ерекшеліктерін жіктеуді
қамтитын компоненттер зерттеледі.

Өзіндік бақылау сұрақтары

1. Техникалық механика ұғымы не береді?
2. Техникалық механика бөлімдерінің негізгі айырмашылықтарын
сипаттаңыз.

6.5 Ғимараттың беріктігіне, қаттылығына және орнықтылығына
есептеулер

Материалдардың кедергісі-бұл құрылымдық элементтердің, машина
бөлшектерінің, құрылғылар мен механизмдердің сенімділігі мен тиімділігі
туралы ғылым. Бұл Сізге сенімді және үнемді құрылымдарды құруды
қамтамасыз ететін жүктеудің қарапайым түрлеріне қарсы тұратын
құрылымдық элементтерді талдау және есептеу әдістерін игеруге мүмкіндік
береді.

Егер элементтің немесе құрылымның сенімді кедергісі тұтастай
қамтамасыз етілсе, онда олардың беріктігі, қаттылығы және тұрақтылығы
қамтамасыз етіледі.

Беріктік дегеніміз дененің сыртқы жүктемелерге қарсы тұру қабілетін
білдіреді.

Қаттылық дегеніміз дененің сыртқы жүктемелердің әсерінен мөлшері
мен пішінінің өзгеруіне қарсы тұру қабілетін білдіреді.

Тұрақтылық дегеніміз-дененің тұрақты тепе-теңдіктің бастапқы
формасын ұстап тұру қабілеті.

Сенімділік көрсеткіші N қор коэффициенті болып табылады:

𝑛𝑛𝑛𝑛 =
𝑃𝑃𝑃𝑃кр
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
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мұндағы Ркр-параметрдің критикалық (шекті) мәні (жүктеме, кернеу).
Pmax-бұл параметрдің жұмыс жағдайындағы ең үлкен мәні.

Сенімділік шарты n ≥ [n] түрінде болады, мұнда [n]- ұқсас
конструкцияларды жасаудың практикалық тәжірибесіне, техника деңгейіне
сүйене отырып тағайындалатын қор коэффициентінің рұқсат етілетін немесе
нормаланатын мәні. Технологияның әр саласы үшін [n] өзінің мағыналық
шекаралары бар. Мысалы, стационарлық ұзақ мерзімді құрылыстарды
жобалау кезінде[n] = 2...5, авиациялық техникада [n] =1,5...2.

Ішкі күш факторлары.
Ішкі Күштер құрылымдық элементтің жүктемесін анықтайды. Анықтау

үшін қима әдісін қолданыңыз. Сыртқы күштердің әсерінен тепе-теңдікте
болатын еркін пішінді денені қарастырып, денені жазықтықпен екі бөлікке
бөліңіз. Бүкіл дене тепе-теңдік күйінде болғандықтан, әр кесілген бөлік тепе-
теңдікте болады. Кесілген бөлікке әсер ететін сыртқы күштер ішкі жағынан
тепе-теңдікке ие болады, бұл оның дененің оң жақ бөлігімен әрекеттесуін
анықтайды.

Мысалы, Nx х осьіндегі сыртқы күштердің проекцияларының
қосындысына, ал M x-дененің қарастырылып отырған бөлігіне әсер ететін х
осьіне қатысты сыртқы күштердің моменттерінің қосындысына тең болады.

Кернеу-бұл дененің материалдық бөлшектерінің өзара әрекеттесуін
анықтайтын ішкі күштердің көлденең қимаға таралу қарқындылығының
сандық өлшемі. Сондықтан бөліктің жүктеме дәрежесі ішкі күштермен емес,
кернеулермен анықталады. Олар белгілі бір деңгейге жеткенде дененің
материалдық бөлшектерінің ішкі байланыстары бұзылады.

Деформация-бұл материалдық нүктенің төңірегіндегі геометриялық
бұрмалану. Деформация сызықтық және бұрыштық болып бөлінеді.
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Жобаланатын (жұмыс істейтін) конструкция элементтері берік, яғни
құлаусыз сыртқы жүктемелердің әсеріне қарсы тұруға қабілетті болуы тиіс.
Бұл жағдай осы элемент (бөлік) жасалған материал үшін сыртқы рұқсат
етілген кернеулермен [σ] болатын сыртқы жүктемелерден туындайтын
конструкция элементіндегі максималды кернеуді (smax) салыстыруға
негізделген беріктік шартын орындаумен қамтамасыз етіледі):

мұндағы Nрас - ең жоғары кернеу пайда болатын неғұрлым жүктелген
(қауіпті) қимадағы есептік ішкі күш; [s] - нақты материал үшін рұқсат
етілетін кернеу.

Қаттылық жағдайы жүктемелердің әсерінен құрылымдық элементтер
мөлшерінің өзгеруіне шектеулер қояды және сыртқы түрі бар

Мұнда [Dl]; [e] - белгілі бір материал үшін реттелетін шыбықтың ең
деформацияланған бөлігінің ұзындығының сәйкесінше рұқсат етілген
абсолютті және салыстырмалы өзгерісі.

Белгілі бір есептеу схемасы үшін беріктік пен қаттылық жағдайларына
сүйене отырып, тапсырмалардың үш түрін шешуге болады (жүктеудің кез-
келген түрімен).

1. Тексеру есебі. Есептеудің мақсаты-келесі белгілі параметрлерде
беріктік пен қаттылық жағдайларын тексеру: сыртқы жүктемелер,
құрылымның және оның элементтерінің өлшемдері, құрылымдық
элементтердің материалы [s], [e].

2. Жобалық есептеу. Есептеудің мақсаты-егер құрылымдық
элементтердің сыртқы жүктемелері мен Материалы белгілі болса,
құрылымдық элементтердің мөлшерін анықтау. Бұл есептеу кезінде
бөлшектердің берілген өлшемдері үшін материалды таңдау мүмкін болады.

3. Рұқсат етілген жүктемелерді есептеу. Есептеу мақсаты-құрылымдық
элементтердің берілген өлшемдері мен таңдалған материал үшін максималды
рұқсат етілген сыртқы жүктемелерді анықтау [17].
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Өзіндік бақылау сұрақтары
1. Икемділікті, қаттылықты есептеу туралы білім не үшін қажет?
2. Беріктік пен тұрақтылықты есептеу нәтижелері қандай мәселелерді

шешеді?

ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАР

1‑тапсырма. Ғимараттың физикалық тозуын бағалауды анықтауға
талдау жасаңыз.

Бұл тапсырма 6.1 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы
керек.

2‑тапсырма. Графикалық көріністе таңдалған қаланың тұрғын ауданын
қайта құруды ұсыныңыз.

Бұл тапсырма 6.3 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы
керек.

3‑тапсырма. Таңдау үшін ғимараттың қасбеттерін қайта құруды
ұсыныңыз.

Бұл тапсырма 6.2 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы
керек.

4‑тапсырма. Қоғамдық ғимараттың интерьерін қайта құруды
ұсыныңыз.

Бұл тапсырма 6.2 бөліміне сәйкес алгоритмге сәйкес орындалуы
керек.

Қысқаша қорытынды

Қалпына келтіру жұмыстарын орындау ғимараттар мен құрылыстардың
қолданыстағы нормативтік базаларының әдістерін, сондай-ақ өлшеу
жұмыстарын жүргізу ережелерін зерттеуге мүмкіндік береді. Осы бөлімді
зерделеп, зертханалық зерттеулердің нәтижелерін қолдану әдістері,
жоспарлау шешімі дағдылары қалыптасты.

Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі

1. Сотников Б. Көлемдік-кеңістіктік композиция: "Көлемдік-
кеңістіктік композиция" пәні бойынша ДАС мамандығының 1-2 курс
студенттеріне арналған оқу құралы / - Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 68 б.

2. Степанов, А. В. Көлемді-кеңістіктік композиция / А. В. Степанов, В.
В. И. Мальгин, Г. И. Иванова. – М.: Архитектура-С, 2004

3. Гоголева Н. Жобалау графикасы [Мәтін]: оқу-әдіс. құралы / Н. А.
Гоголева, Д .А. Орлов; Нижегород. мемлекеттік архитектуралық құрылыс.
ун– ті. - Н. Новгород: ННГАСУ, 2018-94 б.
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7
АУМАҚТЫ АБАТТАНДЫРУЖӘНЕ ЛАНДШАФТЫҚ ДИЗАЙН

Оқу мақсаттары

Осы бөлімді зерттеу нәтижелері бойынша сіз мынаны игересіз:
- қаланы абаттандыру бойынша жобаларды орындау;
- құрылымдық сұлбаларды орындау;
- шағын бақтың үзінділерінің жобаларын әзірлеу;
- шағын сәулет нысандарының жобаларын әзірлеу;
- геодезиялық жұмыстардың негіздерін білу;
- бас жоспарды әзірлеу.

АЛДЫН АЛА ТАЛАПТАР:

Осы бөліммен жұмыс жасамас бұрын студенттер сызу негіздерін,
сызбаларды жобалауды, жобалау әдістерін, сурет, кескіндеме, композиция
негіздерін, жұмыс техникасының нұсқаларын, компьютерлік модельдеу
негіздерін оқып, дизайн жобасын орындауы керек.

ҚАЖЕТТІ ОҚУ МАТЕРИАЛДАРЫ

Форматы А4, А3, А2 (қағаз тығыздығы кемінде 100гр.). Қарындаштар
қарапайым қаттылық H (T) - ден 4B (4М) - ге дейін. Өшіргіш. Қарындаштар
түрлі-түсті. Линер. Сызғыш. Компас. Протектор. Акварель бояулары.
Қылқалам (ақуыз, баған, дөңгелек, №2-4). Маркерлер.

КІРІСПЕ

Осы бөлімнің шеңберінде «аумақты абаттандыру және ландшафтық
дизайн» модулі зерделенеді және қала аумағын абаттандыру
қағидаттарының мәселелері, жобаның конструктивтік схемасы, шағын
сәулет нысандары мен ландшафтты әзірлеу қаралды. Абаттандыру
шешімдерін жоспарлау кезінде жергілікті жерді геодезиялық өлшеу әдістері
және құрылыстарды салу және пайдалану кезіндегі геодезиялық жұмыстар
қарастырылады.
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7.1 Қала аумағын абаттандырудың сындарлы схемасын әзірлеу
қағидаттары

Абаттандыру деп қала аумағын күтіп ұстау жөніндегі іс-шаралар
кешеніне бағытталған қызмет түсініледі, ол қала тұрғындарының өмір сүру
жағдайларының жайлылығын қамтамасыз етуге және арттыруға, қала
аумақтарының санитарлық, экологиялық және эстетикалық жай-күйін ұстап
тұруға және жақсартуға, елді мекендер мен объектілердің, іргелес
аумақтардың аумақтарын күтіп-ұстауға бағытталған объектілерді жобалау
мен орналастыруды қамтиды.

Аумақты абаттандыру, инженерлік дайындау, қоршаған ортаны қорғау
жөніндегі іс-шаралар қала аумағын функционалдық-кеңістіктік
ұйымдастырудың бірыңғай кешенін құра отырып, көлік жүйесімен,
инженерлік қамтамасыз етумен жобаланатын сәулет-жоспарлау
шешімдерімен тығыз байланыста әзірленеді.

Абаттандыру элементтерінің кешені-ыңғайлы және тартымды орта
құру үшін абаттандыру элементтерінің минималды үйлесімі. Аумақты
абаттандырудың жергілікті нормалары мен қағидаларының құрамында
абаттандыру элементтерінің нормаланған кешені белгіленеді.

Аумақты абаттандыру объектілері:
- алаңдар;
- аулалар;
- кварталдар;
- әкімшілік округтер мен қалалық округтер аудандарының аумақтары;
- бірыңғай қала құрылысын регламенттеу қағидаты бойынша бөлінетін

аумақтар (қорғау аймақтары).

7.1- сурет. Қала аумақтарын абаттандыру нұсқалары
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Кешенді абаттандыру тұжырымдамасы үш топты қамтиды:
- қаланың қоғамдық кеңістіктері (белсенді қатысады, жергілікті

маңызы бар орталық болып табылады);
- тұрғын үй аумақтары (кеңістіктің мақсатына байланысты өз

талаптары бар);
- рекреациялық мақсаттағы аумақ (саябақтар, бақтар, демалыс

аймақтары және қорғалатын аумақтар).
Қала аумақтарының ерекшеліктеріне, табиғи-климаттық жағдайларға

байланысты.
Егер аумақты абаттандыру әдістері туралы айтатын болсақ, алдымен

аумақтардың түрлерін зерттеу керек. Оның барлық ерекшеліктерін
қарастырыңыз:

o көшелер мен алаңдар заманауи жабындарды, жаңа материалдарды,
жарықтандыруды, эргономикалық ерекшеліктерді, көгалдандыруды қажет
етеді;

o салынған аумақтар инженерлік коммуникациялар мен желілерді
төсеуді, тротуарларды қазіргі заманғы орнатуды, жарықтандыруды,
көгалдандыруды талап етеді;

o көгалдандырылған кеңістіктер олардың функцияларына сәйкес
сауатты ұйымдастыруды қажет етеді, жарықтандыру, шағын сәулет
формасын (МАФ), жолдарды және т. б.;

o акваториялардың (жағалаулардың) жағалау белдеуі инженерлік
қорғауды, көгалдандыруды және жарықтандыруды және т. б. талап етеді.

Аумақтарды абаттандырудың негізгі элементтерінің бірі жасанды
жабындарды (киімдерді) пайдалану болып табылады. Бұл жолдарға,
көшелерге, тротуарларға, әртүрлі алаңдар мен жолдарға қатысты. Жасанды
жабындар олардың мақсатына байланысты жылдың әртүрлі уақыттарында
динамикалық және статикалық жүктеме кезінде олардың тұрақтылығын
қамтамасыз ететін жеткілікті беріктікке ие болуы керек. Ең көп динамикалық
жүктемелерге әртүрлі көлік түрлерін өткізуге арналған көше жолдары мен
өту жолдарының жабындары (киімдері) жатады.

7.2 – сурет. Жол бөлігі жабындарының (сол жақта) және тротуарлардың (оң
жақта) конструкциясы
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7.3 – сурет. Рекреациялық аумақтардың жол желісі (сол жақта) мен балалар
алаңдары жабындарының конструкциясы (оң жақта)

Функционалды және құрылымдық талаптарға сәйкес, жол киімі болуы
керек:

o жабын бетінің тегістігі;
o жабын бетінің кедір-бұдырлығы;
o беріктігі;
o механикалық және химиялық әсерлерге төзімділік;
o конструкцияда қалдық деформациялардың болмауы;
o функционалдық-пайдалану сипаттамалары.
Жол төсемінің құрылымы мынадай элементтерден тұрады:
o жүктемелерді қабылдау үшін қызмет ететін негіздер (бір немесе

бірнеше қабаттардан);
o екі қабатты жабындар (жоғарғы және төменгі);
o құрылымдық, дренаждық және жылу оқшаулағыш және басқа да

функциялары бар төсек қабаты.
Қамтуды таңдауға әсер ететін факторлар: объектінің мәртебесі,

пайдаланудың маусымдылығы, оның орналасқан жері, келушілер саны,
объектіні салу және пайдалану жөніндегі жұмыстарды қаржыландыру көлемі.
Тарихи нысандарды қалпына келтіру кезінде жабындарды таңдауға ерекше
назар аударылады, оны пайдаланудың жаңа жағдайларында түпнұсқа
жабындарды пайдалану мүмкіндігін ескере отырып.

Ландшафтық сәулет объектісінің үйлесімді бейнесін жасау кезінде
жолдар мен алаңдардың жабындары маңызды сәулет-көркемдік рөл
атқарады. Түсті, текстураны және жабын үлгісін таңдау әсерді жақсартады
немесе бұзады.

Құрылымдық типтегі барлық жол киімдері екі негізгі түрге бөлінеді:
қатты - иілуге қарсы, сондай - ақ қатты емес және жартылай қатты-иілуге
әлсіз қарсы тұрады. Құрылымдық қабаттардың саны мен құрамы
гидрогеологиялық, климаттық және функционалды факторлармен
анықталады.
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7.4 - сурет. Спорт алаңдарына арналған үлгілік конструкциялар

Көшелер бойындағы тротуарлар мен жаяу жүргіншілер аймақтары
қаладағы ең көп баратын ландшафтық сәулет объектілеріне жатады. Оларға
тұрақты жабындар қажет — құрғақ күйде адгезия коэффициенті бар өрескел
(сырғып кетпейтін) беті бар қатты жабындар — кем дегенде 0,6; ылғалды
жерде-кем дегенде 0,4.

Жаяу жүргіншілерге арналған жолдар-ландшафтық сәулет
объектілерінің жоспарлау элементтері. Жабындар плиткалардан, қиыршық
тастардан және т.б. жасалуы керек, бұл ерекше жағдайларда асфальт
жабынын қолдануға мүмкіндік береді. II және III сыныптардағы жолдар үшін
жаяу жүргіншілер қозғалысының қарқындылығы төмен болған кезде жұмсақ
жабындарды қолдануға болады.

Велосипед жолдары байланыстырғыштармен өңделген
материалдардан, сондай-ақ кірпіштен, қиыршық тастан, жанғыш
жыныстардан және шлактардан, қиыршық тастан, топырақ қабығынан, ал
егер бұл материалдар болмаса, тиісті техникалық — экономикалық
негіздемемен-асфальтбетон мен цементбетоннан жасалуы керек.

7.5 - сурет. Жұмсақ жабындардың типтік конструкциялары
 

7.6 – сурет. Қатты жабындардың типтік конструкциялары
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7.7 – сурет. Аралас жабындардың типтік конструкциялары

Қалалық ортаның жайлылығы мен экологиялылығын арттыруға
көгалдандыру – қала шекарасында жасанды өсімдік екпелерін – бақтар,
саябақтар, скверлер, көгалдар жасау есебінен қол жеткізіледі.

Ландшафтық ортаның дизайнерлері қаланы көгалдандыру үшін
өсімдіктерді отырғызу түрлерін әзірледі. Көгалдандыру-қаладағы қоршаған
ортаны жақсартудың тиімді әдістерінің бірі, себебі өсімдіктер атмосферадан
көмірқышқыл газы мен улы заттарды сіңіреді, оны оттегімен және Ұшпа
заттармен байытады.

Қалалардағы жасыл желектерді қаланың көлемі мен мәнін, оның
жоспарлау құрылымын ескере отырып, бірыңғай жүйе түрінде жобалау
керек,
құрылыстың сәулеттік-кеңістіктік құрамы, жасыл желектердің болуы және
басқа да жағдайлар. Бұл ретте қолда бар жасыл алқаптарды барынша
сақтауды және пайдалануды көздеу қажет.

Нақты қалалық нысандарды абаттандыру кезінде сіз тапсырмаларды
жақсы шеше алатын өсімдіктерді таңдауыңыз керек. Қалалық жасыл
кеңістіктер пайдалану сипатына және қала жоспарында орналасқан жеріне
байланысты бөлінеді:

o жалпы пайдаланудағы екпелер;
o шектеулі пайдаланылатын екпелер;
o арнайы мақсаттағы екпелер.
Жалпы қолданыстағы негізгі жасыл кеңістіктер - саябақтар мен бақтар,

аудандық саябақтар, жоспарланған аудандардың саябақтары, сонымен қатар
мамандандырылған - балалар, ботаникалық, спорттық және т. б.

7.8 - сурет. Көгалдандыру мысалдары (қалалық саябақ, алаң)
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Тұрғын үй құрылыстары шектеулі көгалдандыруға жатады-тұрғын
үйлер топтарындағы жасыл екпелер, шағын аудан бағы, мектепке дейінгі
және мектеп мекемелерінің учаскелерін көгалдандыру, Спорт және
шаруашылық алаңдарының айналасындағы, автотұрақтар мен гараждардағы
қорғаныс екпелері.

7.9 – сурет. Тұрғын үй құрылысын көгалдандыру

Тұрғын үй құрылысы аумақтарын көгалдандыру жобаларын әзірлеу
кезінде тұрғын үй ғимараттарынан тартылыс орталықтарына - мектептерге,
балабақша-бөбекжайларға, сауда орталықтарына, қоғамдық көлік
аялдамаларына және т.б. дейінгі қысқа қашықтықтар бойынша негізгі жаяу
жүргіншілер аллеяларын, сондай-ақ қажетті инсоляцияны ескере отырып,
ересектердің демалуына арналған алаңдар мен балалар алаңдарын
трассалауды көздеу қажет.

Бір адамға арналған жасыл кеңістіктің жалпы ауданының стандарттары
бар. Норматив ғимараттардың қабаттылығына қарай қарастырылуы керек: 2-
3 қабатты тұрғын ғимараттар-19-15 м2; 4-5 қабатты - 14-11 м2; 6-8 қабатты-
10,5 - 9 м2; 9-12 қабатты –8,5 - 8 м2; 16 қабатты-7 м2.

Жағалауды жоспарлау шешімі іргелес аумақпен байланысты болуы
керек. Негізгі рөлді жағалаудың сәулеттік дизайны, оны қаптау,
көгалдандыру, жиындар ойнайды.

Су айдындарының эстетикалық маңызы бар, көбінесе қаланың
сәулеттік-жоспарлау құрылымын анықтайды.
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7.10 – сурет. Жағалау аумақтары

Қаланы инженерлік қамтамасыз ету инженерлік коммуникациялар,
құрылыстар және қосалқы құрылғылар жүйесі болып табылады. Инженерлік
коммуникациялар жер асты, жер үсті және жер үсті болып табылады.

7.11 – сурет. Инженерлік коммуникациялардың жер асты және жер үсті
орналасу жобалары

Өзіндік бақылау сұрақтары

1. Аумақты абаттандыру дегеніміз не?
2. Абаттандыру элементтерінің дұрыс кешенін қалай құруға болады?
3. Абаттандыру объектілерінің санатына не кіреді?
4. Аумақты абаттандыру тұжырымдамасы дегеніміз не?
5. Абаттандыру аумақтарының түрлерін және олардың мақсатын

сипаттаңыз.
6. Жол төсемінің функционалдық талаптарын сипаттаңыз.
7. Ландшафт сәулетінің ең көп баратын нысандарын сипаттаңыз.
8. Жасыл алаңдардың нормативтерін сипаттаңыз.
9. Инженерлік коммуникацияларды жобалау бойынша жұмыс неден

тұрады?
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7.1.1 балалар алаңын абаттандыруды жобалау

Ойын алаңы-бұл ойын және белсенді ойын-сауық алаңы. Балабақша
учаскелерін абаттандыру барлық қауіпсіздік нормалары мен талаптарына
сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Алаңдардың эстетикалық дизайны өте
маңызды және балалар ұжымының эмоционалды микроклиматына әсер етеді.

Балалар алаңдарын жобалау бақтың ландшафтық дизайнын жасаудағы
ең қиын кезең болып табылады. Баланың жасын, қажеттіліктерін, мінезін
ескеруді ұмытпаңыз.

Балалар алаңдарының аумағын көгалдандыру және абаттандыру
кезіндегі негізгі міндет - балалардың тілектері мен қажеттіліктерін
қамтамасыз ету.

Ойын алаңын жоспарлағанда, үйдің жанындағы құнарсыз
топырақтарда орналасудан бастаңыз. Содан кейін жарық деңгейін
қарастырыңыз. Оңтайлы, ойын алаңының үштен бірі күн сәулесінде, ал
үштен екісі көлеңкеде болған кезде. Жобалау кезінде құмсалғышты
кішкентай ағаштың көлеңкесінің астына, ал белсенді ойын алаңы – күн
шуақты жерде орналастыру керек. Ойын алаңын ойпатқа қоймаңыз-
жаңбырдан кейінгі ылғалдылық ұзақ уақыт сақталады.

Сондай-ақ, ойын алаңы қоршалғанын анықтау керек. Егер аумақ
мүмкіндік берсе, кеңістікті бөлуге болады, егер жоқ болса, онда кеңістікті
бөлудің қажеті жоқ.

Ойын алаңы үшін дұрыс жабынды таңдау өте маңызды. Негізгі талап –
қауіпсіздік, беріктік және функционалдылық. Ойын алаңдарын жобалау
кезінде ашық түстерді таңдау керек-олар балаларға тартымды, сонымен қатар
жарқын элементтер белсенді ойындар кезінде балалардың қауіпсіздігін
қамтамасыз етеді.

Балалардың ойын кезінде және ойын аймағындағы алаңдардағы
қозғалыс кезінде қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жабындардың тек жұмсақ
түрлерін (құмды, резеңке және т.б.) көздеу қажет. Егер сайтта орындықтар
болса, онда олар қатты жабындарға немесе іргетасқа орнатылады.

Бөренелердің жоғары жағымен қорғалған ойын алаңы үшін Сіз
қалыңдығы 15 қабаты бар ұсақталған қабықпен толтыруды қолдана
аласыз...20 см. Алаңды шөппен жабу кезінде қатты, жұмсақ немесе аралас
жабындары бар ойын жабдықтарына жақындау жолдарын қамтамасыз ету
қажет.
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7.12 - сурет. Балалар алаңы жабынының конструкциялары

Қажетті жабдықты таңдаңыз. Сайтта орналасуы керек: әткеншек,
құмсалғыш, слайд, кішкентай ойын үйі. Үлкен балалар үшін үстел
ойындарына арналған үстел, физикалық дамуға арналған ғимараттар кешені
жабдықталған.

Ойын алаңының аумағын көгалдандыру және абаттандыру соңғы
кезеңде өсімдіктердің орналасқан жері мен ассортиментін көрсету керек.
Ойын алаңын көгалдандырудағы ең бастысы-барлық қауіпті, улы немесе
тікенді өсімдіктерді жою.

7.13 – сурет. Жас санаты бойынша балалар алаңын абаттандыру

Өзіндік бақылау сұрақтары

1. Ойын алаңын жобалау ерекшеліктерін сипаттаңыз.
2. Орналасқан жер ойын алаңының құрылысына қалай әсер етеді?
3. Ойын алаңы жобасының реттілігін сипаттаңыз.
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7.2 Шағын сәулет формасының элементтері бар шағын бақтың
жобасы

7.2.1 Ландшафтық дизайнды жобалау принциптері

Ландшафт сәулеті-бұл ашық кеңістік сәулеті. Бұл ландшафтық
дизайнның органикалық және ажырамас бөлігі. Ландшафт сәулеті табиғи
және жасанды компоненттердің әртүрлі қатынастарымен ландшафттарды
қалыптастыру және сақтау мәселелерін шешеді.

Оның қызмет саласына бау-саябақ өнері, тұрғын үй аумақтарын,
көшелер мен жолдарды, қала орталықтарын, өнеркәсіптік аудандарды,
ауылшаруашылық кәсіпорындарын, Тарихи ландшафттарды, қорғалатын
аумақтарды көгалдандыру және абаттандыру кіреді.

Ландшафтық жобалау ашық кеңістікті безендіруге арналған сәулеттік-
жоспарлау және көлемдік-кеңістіктік шешімдер кешені болып табылады.

Аумақты абаттандырудың бірінші кезеңі ландшафтық жобалау болып
табылады. Процесс жерге барудан, аумақты зерттеуден басталады. Жоспар
жасалады, оған есіктер мен терезелер орналасқан барлық құрылымдар,
сондай-ақ қоршаулар, коммуникациялар, жолдар мен өткелдер, ағаштар
қолданылады.

Екінші кезең – эскиз жоспарларын құру. Жолдар, балалар, спорт
алаңдары, арбалар, сәндік бақтар, тоғандар, сәндік және жеміс өсімдіктерін
отырғызу, олардың өзара байланысы мен жұмыс істеу ыңғайлылығы
пысықталғанына көз жеткізіңіз. Жер асты коммуникацияларының өту
орындары ескеріледі.

Үшінші кезең-дренаж жүйесінің жоспары, жабын картасы, өсімдіктерді
таңдау, учаскені жарықтандыру және суару схемалары және т. б. сияқты
жұмыс сызбаларын жасау. Сызбалар саны жобаның құрамымен анықталады.

7.14-сурет. Ландшафтық жобалау

Ландшафтық сәулет объектілері ашық және жабық кеңістіктер болып
табылады:
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o әртүрлі функционалдық мақсаттағы парктер;
o көшелер мен алаңдар;
o әртүрлі рекреациялық алаңдары бар тұрғын аумақтар;
o шағын рекреациялық аумақтар (скверлер, бульварлар, жағалаулар,

жаяу жүргіншілер көшелері));
o әр түрлі функционалды интерьерлер (Қысқы бақтар, Атриум

кеңістіктері, аулалар).
Барлық осы объектілерде табиғи ортаны белгілі бір кеңістікті

қалыптастыруға қосу міндеті жүзеге асырылады және жасанды ландшафт
элементтерін егжей-тегжейлі зерттеу жүзеге асырылады.

7.15-сурет. Ландшафтық жобалау объектілері

7.2.2 Бақ-саябақ ландшафтын жобалау

Ландшафт сәулеті материалдық және көркем мәдениеттің барлық
түрлерімен бір ағымда дамыды. Әрбір әлеуметтік-экономикалық
формацияның өзіндік идеологиясы, сәулет пен өнердің өзіндік түсінігі мен
мақсаты болды.

Бақшаны көгалдандыру инженерлік аспектіні, сонымен қатар
биологиялық, тарихи және философиялық аспектілерді қамтиды.
Ландшафтық дизайн жобасының негізгі компоненттері-қарапайымдылық,
ыңғайлылық және практикалық, сонымен қатар эстетика.

Жалпы қолданыстағы негізгі Жасыл кеңістіктерге ең алдымен
саябақтар мен бақтар жатады. Құрылу тарихы, бақша, саябақ, скверлерді
қамтиды мыңжылдық. Біз бақтар мен саябақтардың сипаттамаларын ежелгі
тарихшылардың, философтардың трактаттарынан, сондай-ақ ақындар мен
жазушылардың шығармаларынан табамыз. Археологтар ежелгі сәндік
көгалдандыру туралы қызықты материалдарды табады. Ежелгі бақтар туралы
эскиздік тарихи мәліметтер де сәндік бағбандықтың дамуының жоғары
деңгейін көрсетеді.

 



255

Саябақтардың, бақтардың, алаңдардың ауданы әр түрлі және әдетте
кем дегенде жалпы қалалық саябақтар - 5 га, жоспарланған аудандардың
саябақтары - 10 га, тұрғын аудандардың бақтары - 3 га, алаңдар - 0,5 га.

 

7.16 - сурет. Қалалық саябақтар мен скверлерді ұйымдастыру

Заманауи қаланың сәулеттік және көркемдік келбетін қалыптастыруда
саябақтар мен бақтар маңызды рөл атқарады. Олардың жоспарлау және
композициялық шешімдері сыртқы факторлармен көбірек анықталады:
қоғамдық орталықтарды, көлік коммуникацияларын, көп қабатты тұрғын
үйлер мен қоғамдық ғимараттарды орналастыру, жалпы қалалық және
аудандық көгалдандыру жүйелерін дамыту және т. б.

Алаңдар негізінен халықтың қысқа мерзімді демалуына арналған,
дегенмен белгілі бір жағдайларда оларды ұзақ демалуға, серуендеуге және
балалардың ойындарына пайдалануға болады. Кейбір жағдайларда алаңдар
мен көшелердегі алаңдар ескерткіштер, мүсіндер орнатумен немесе
субұрқақтарды орналастырумен Архитектура-Сәндік мақсатта ғана
ұйымдастырылады.

Жобалау кезеңдері:
1. Учаскеге шығу.
2. Ландшафтық дизайнды әзірлеу.
Құжаттардың екі түрі жасалады – функционалды аймақтарға бөлу

жоспары және тұжырымдамалық жоспар.
3. 3D-жобаны модельдеу.
4. Учаскенің төсем жоспарын әзірлеу (төсем жоспарын және бақша

төсемінің түрлерін қамтитын Жол-жол желісін жобалау).
5. Барлық мөлшерлерді орналастыра отырып, жоспарлау сызбасын

(1:100 Не 1:200 тиісті масштабтағы жоспарлауға бөлу сызбасы) дайындау.
Сызбада ғана көрсетіледі салынған және жүйесі төсеуге).

6. Дендрожобалау.
Ағаштар мен бұталардың орналасқан жері анықталады, бұл ретте

дендрологиялық жоспар және ассортименттік ведомость, сондай-ақ бөлу-
отырғызу сызбасы жасалады.

7. Ландшафтық жарықтандыруды жобалау.
8. Сайтты суару жүйесін таңдау.
9. Бас жоспарды құру.
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Ландшафты жобалаудың осы кезеңінде бақтың барлық элементтерін
көрсететін сайттың негізгі жоспары жасалады: ғимараттар мен құрылыстар,
өсімдіктер екпелері, тоғандар, жолдар және т. б.

Сәулеттік ландшафт компоненттері. Ландшафт объектілерін
қалыптастыруда жасыл кеңістіктердің қорғаныс және кеңістікті
ұйымдастыру функциясы қолданылады. Өсімдік топтары ландшафтық
дизайн құралдарын қолдана отырып кеңістіктік модельдеудің негізгі
компоненті болып табылады.

Өсімдіктер үш түрге бөлінеді: ағаштар, бұталар, шөпті өсімдіктер.
Өсімдік топтарын таңдағанда өсімдіктердің сәулеттік және көркемдік
қасиеттері ескеріледі: биіктігі, тәждің пішіні және жапырақтардың табиғаты.
Сәндік және композициялық себептерге байланысты биіктігі 5 м-ден төмен
ағаштарды биіктігі 0,5-тен 5 м-ге дейін бұталары бар бір топқа жатқызуға
болады.

7.17-сурет. Өсімдік түрлері

Гүл композиция құрылады шөптесін өсімдіктер (көп жылдықтар, екі
жылдықтар, бір жылдықтар). Олар осылайша өмір сүру ұзақтығына
байланысты бөлінеді: көпжылдық (5-10 жыл); екіжылдық (2 жыл); жылдық (1
жыл).

7.18 - сурет. Гүлді композициялар
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Функционалдылыққа байланысты көгалдарды үш негізгі топқа бөлуге
болады:

o сәндік;
o спорттық;
o арнайы.

7.19 - сурет. Көгалдарды тарату мысалы

Ландшафт композицияларында су құрылғылары көркем
композицияның элементі болып табылады.

Негізгі су құрылғылары:
o фонтандар;
o сарқырамалар;
o каскадтар;
o сәндік бассейндер;
o жасанды тоғандар.
o

7.20 - сурет. Сәндік сарқыраманың мысалы

Соңында сәндік жол жабынының жобасын жасаңыз. Жабындардың
сәндік қасиеттері (түсі, пішіні, элементтердің мөлшері және олардың өрнегі)
үйлесімді ландшафт композицияларын жасауда маңызды.

Материалға байланысты жабынды:
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o табиғи (табиғи) материалдардан жасалған жабындар: тас, ағаш,
кірпіш, бетон;

o ірі фракциялардың сусымалы материалдарынан жасалған жабындар
(қиыршықтас және қиыршықтас);

o бірнеше материалдардан жасалған аралас типтегі жабындар;
o жасанды материалдардан жасалған жабындар.

7.21-сурет. Сәндік жабынның мысалы

7.2.3 Шағын сәулет формасының элементтерін жобалау

МАФ-бұл ландшафтық сәулет объектілерін сәулет-жоспарлау
ұйымдастыруға, келушілердің жайлы демалысын құруға, жалпы аумақты
ландшафтық-эстетикалық байытуға арналған құрылымдар.

МАФ-бұл қоғамдық орындар мен тұрғын үй аумақтарын безендірудің
және абаттандырудың негізгі элементтерінің бірі: бақтар, саябақтар, жеке
үйлер, қала аумақтары, ойын-сауық және спорттық бағыттағы қоғамдық
орындар. Олар ландшафт дизайнын толықтырады.

МАФ келесі түрлерге бөлінеді:
o сәндік-субұрқақтар, мүсін, беседка, сәндік тоғандар, көпірлер,

жасанды ағындар және т. б.;
o утилитарлық сипатта-сауда дүңгіршектері, орындықтар, қоршаулар

мен қоршаулар, көрсеткіштер, белгілер және т. б.;
o спорттық-ойын-сауық-құмсалғыштар, әткеншектер және т. б.
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7.22-сурет. Шағын сәулет нысандарының Тұжырымдамалары

Утилитарлық сипаттағы МАФ өз кезегінде келесі түрлерге бөлінеді:
o гүлді өсімдіктерді орналастыруға арналған құрылғылар, торлар;
o Рельефті ұйымдастыратын және аумақтың жекелеген учаскелерін

ресімдейтін МАФ ашық баспалдақтар, пандустар, еңістер;
o қоршаушы МАФ-дуалдар, қабырғалар, парапеттер;
o жасанды су құрылғылары-бассейндер, тоғандар, каскадтар,

сарқырамалар, ауыз су бұрқақтары, су карусельдері және т. б.;
o демалуға арналған құрылғылар-жағажайлар, алаңдарды жабдықтау,

павильондар, бақ-саябақ жиһазы;
o сауда және коммуналдық қызметтерге арналған құрылғылар-

дүңгіршектер, шатырлар, дүңгіршектер, балалар және шаруашылық
алаңдарының жабдықтары және т. б.

МАФ құрғақ престеу немесе құю әдісімен жасалуы мүмкін.
Құрғақ престеу. 1:2 қатынасында құм қосылған Цемент су қоспай

бетон араластырғышта араластырылады. Қоспа түсіріліп, сумен
шашыратылады (шаң болмас үшін). Пішін майланбайды, қоспамен
толтырылады, толтырудың әр қабаты ағаш түйгішімен тығыздалады.
Толтыру аяқталғаннан кейін үстіңгі беті полистирол үккішпен сүртіледі және
пішіні дайын бұйымнан Мұқият алынады. 5 күн ішінде өнім орнату және
80% беріктік жиынтығы үшін ажыратқыш орнында болады. Бұйымға желдің
және тікелей күн сәулесінің әсеріне жол берілмейді. Өнімді күнделікті суару
қажет. Бесінші күннен кейін өнімді қоймаға тасымалдауға немесе орнату
үшін Тапсырыс берушіге беруге болады.

Балясина, бағандар, гүлдер, мүсіндер жасауға болады.
Құю. 1:3 қатынасында құм қосылған Цемент бетон араластырғышта

араластырылады. Су мөлшері эксперименталды түрде анықталады және ауа
температурасына, құмның ылғалдылығына және қоспаның қажетті
тұтқырлық деңгейіне байланысты. Ерітінді неғұрлым жұқа болса, соғұрлым
ол пішіннің барлық қуыстарын толтырады. Алайда, сұйық цемент шөгудің
жоғары деңгейіне ие және мұндай қоспаны құйған кезде өнім пісіп жатқанда
ерітіндіні қосу керек.
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Пішін маймен майланады (дизель отыны + май, қатынасы 4.5:1),
жиналады, ерітіндімен толтырылады және виброүстелге орналастырылады
(1-2 мин.), содан кейін өнім Бір күн ішінде пішінде піседі. Ажыратпас бұрын,
пішін резеңке балғамен ақырын басылады.

Кез-келген бұйымдарқалыптастыруға болады.
Жалпы, МАФтар жеке тапсырыс бойынша немесе белгілі бір формалар

мен құрылымдарда қалыптасады.

Өзіндік бақылау сұрақтары

1. Ландшафт дизайнының принциптерін сипаттаңыз.
2. Ландшафт дизайнының кезеңдерін сипаттаңыз.
3. Ландшафтық сәулет объектілері қандай?
4. Бақша ландшафтының әдістерін сипаттаңыз.
5. Сәулет ландшафты компоненттерінің құрамына не кіреді?
6. Әр түрлі аумақтардағы МАФтардың негізгі міндетін сипаттаңыз. 3

мысал келтіріңіз.

7.3 Топографиялық-геодезиялық жұмыстардың негіздері

Топография (грек. topos – Жер, жер және grapho-жазамын),
топографиялық карталарда, жоспарлар мен профильдерде бейнелеу
мақсатында жер бетін және онда орналасқан объектілерді геометриялық
тұрғыдан зерттейтін ғылыми-техникалық пән. Топографияның басты міндеті-
топографиялық карталар мен жоспарлар жасау. Жер бетін зерттеудің негізгі
әдісі – топографиялық түсірілім.

Инженерлік-Топографиялық жоспар-бұл жер бедерінің элементтері,
жер асты және жер үсті коммуникацияларын (олардың күрделі құрылыс
объектілерін жобалау, салу, реконструкциялау, күрделі жөндеу және
пайдалану үшін қажетті техникалық сипаттамалары бар), жобаланатын
объектілердің контурлары (осьтері) көрсетілген мамандандырылған жоспар.

Сандық Топографиялық жоспар-бұл аэрофототүсірілім нәтижелері
негізінде жасалған жазықтықта алынған жер беті учаскесінің векторлық
бейнесі. Бұл шартты белгілері бар аумақтың ауқымды сызбасы.

Жоспар жасау үшін топографиялық түсірілім жүргізіледі. Процедура
далалық жағдайда жүргізілетін геодезиялық жұмыстар кешенін қамтиды.
Топографиялық жоспарларды әзірлеу жобаларды жасау, әртүрлі мақсаттағы
объектілерді салу кезінде жүргізіледі.

Егер топографиялық құжаттар масштабта орындалған болса 1:500,
1:1000, 1:2000, 1:5000, содан кейін олар арнайы топографиялық және басқа
жоспарларды, шағын масштабтағы карталарды жасау үшін негіз ретінде
қолданылады.

Топографиялық жоспарға қолданылады:
o темір жол объектілері;
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o тірек геодезиялық пункттер (координаттар жеткізгіштер);
o автожолдар және жол инфрақұрылымы;
o инженерлік коммуникациялар;
o гидротехникалық құрылыстар және су көлігі объектілері;
o жер бедерінің ерекшеліктері;
o ғимараттар мен құрылыстар;
o ауыл шаруашылығы объектілері;
o учаскелердің шекаралары.

7.23-сурет. Топографиялық жоспарлардың мысалдары
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Топографиялық түсірілімдердің түрлері:
o жалпы мақсаттағы (бас жоспарларды, коммуникациялық

жоспарларды, жобалауды, тік жоспарлауды құру үшін);
o байланыс түсіру;
o кадастр үшін жер учаскесін топотүсірілім;
o ландшафтық дизайн үшін топографиялық түсірілім;
o сүрек астындағы топографиялық түсірілім (әрбір ағаштың

бейнесімен және ағаштардың ведомосімен Топографиялық жоспар жасау
үшін);

o атқарушы топографиялық түсірілім (жобаны іске асыруды бақылау,
құрылыс барысында ауытқуларды анықтау.

7.24 - сурет. Атқарушы түсіру мысалы

Жобалық горизонтальдарда рельефті ұйымдастыру жоспарын орындау
кезінде оларды барлық жоспарланған аумақ (жер беті, автомобиль жолдары,
алаңдар) бойынша 0,10 немесе 0,20 м сайын бедердің қимасымен жүргізеді.
Рельефтің біркелкі еңісі бар учаскелерде рельефтің қимасы 0,50 м сайын
жобалық горизонталь салуға жол беріледі.

Жобалық горизонталь белгілері рельефті көтеру жағынан жазылады.
1,00 М еселік жобалық горизонталь белгілері толық көрсетіледі, аралық
белгілер үтірден кейін екі белгіге сәйкес келетін бүтін сан түрінде
келтіріледі.

7.3.1 Геодезиялық аспаптармен жұмыс

Топографиялық түсірілім әртүрлі құралдар мен аспаптардың көмегімен
орындалады. Құралдардың құрылғысын және олармен жұмыс істеу
техникасын зерттеу топографияның міндеттерінің бірі болып табылады.
Геодезиялық жұмыстар кезінде кез келген шаманың көлденең және тік
бұрыштарын өлшеуге арналған аспаптар кеңінен қолданылады.
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Жерде көлденең және тік бұрыштарды өлшеу теодолит деп аталатын
құрылғы арқылы жүзеге асырылады. Теодолиттер дәлдікке байланысты
жоғары дәлдіктегі, дәл және техникалық болып бөлінеді.

Теодолиттің айналасында 360º-қа бөлінген әйнек немесе металл лимб
бар. Лимб үстінде айналатын шеңбер орнатылған – алидада.

Теодолиттің тіректеріне нн1 осінің айналасында тік жазықтықта
айналатын көру құбыры бекітілген.

Теодолит оптикалық-механикалық және геометриялық жағдайларды
қанағаттандыруы керек. Геометриялық жағдайлар құрылғыны пайдалану
және тасымалдау процесінде өзгерістерге ұшырайды. Сондықтан далалық
жұмыстарды бастамас бұрын геометриялық жағдайларды тексеру керек.

Теодолиттің негізгі мақсаты-бұрыштық өлшеулерді орындау:
o бағыттағыштарды анықтау және орнату;
o нүкте туралы анық топогеодезиялық ақпарат алу;
o жобалық деректерге қатаң сәйкестікте салынып жатқан

объектілердің жоспарлы жағдайын қамтамасыз ету.
Геодезиялық құрылғы қолданылады:
o үшбұрыштармен қалыптастырылған жергілікті жер учаскесінде

геодезиялық пункттер желісіне топографиялық карталар мен жоспарлар құру
үшін;

o учаскедегі нүктелердің бір-біріне қатысты орналасуын анықтау үшін;
o құрылыс жұмыстарын орындау үшін.

7.25 - сурет. Теодолит құрылғысы

Кез келген техникалық құрылғыны, оның ішінде теодолитті пайдалану
осы құрылғыны (теодолитті) пайдаланудың берілген техникалық
жағдайларында параметрлерде ұстап тұруға байланысты тұрақты іс-
шараларды жүргізуді талап етеді. Теодолиттерді пайдалануға қатысты осы іс-
шаралардың бірі тексеру және түзету болып табылады.

Сызбаны шындыққа айналдыру үшін Сіз базаның аймағындағы
бірнеше нүктелердегі биіктік айырмашылығын және салыстырмалы деңгей
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деп саналатын белгіні анықтауыңыз керек. Бұл геометриялық Тегістеу
арқылы жасалады. Бұл процедура деңгей көмегімен жүзеге асырылады.

Нивелирлеу-бұл жер бетінің кейбір нүктелерінің басқаларынан асып
кетуін, сондай-ақ қабылданған бетінен жоғары нүктелердің биіктігін
анықтайтын геодезиялық өлшеулер түрі.

7.26-сурет. Лазерлік нивелир (сол жақта) және оптикалық нивелир (оң жақта)
құрылғысы)

Лазерлік деңгей жабық кеңістікпен шектелген, ал оптикалық деңгей
құрылыс алаңдарында ауданы шектеусіз қолданылады.
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7.27 - сурет. Невилирмен жұмыс

Нивелирлеудің келесі әдістері қолданылады:
- гидростатикалық (нақты пункттердің көрінуінен тыс өлшеулерді

орындайды);
- барометрлік (арнайы компьютерлік бағдарламалар және жоғары

дәлдіктегі барометрлер қолданылады);
- тригонометриялық (теодолитті қолдану арқылы);
- геометриялық (деңгей көмегімен).

7.3.2 Рельефті ұйымдастырумен Бас жоспар

Абаттандыру жобасы әзірлемелердің ілеспе ақпараттық
ведомостарымен, сондай - ақ оның бөлшектерінің құрылымдық
сызбаларымен бірге аумақты абаттандырудың жеке сызба-жоспарымен
ұсынылады.

Аумақты абаттандыру жоспары көлденең жоспарлау сызбасы негізінде
орындалады, ол бірқатар компоненттермен толықтырылады.

Абаттандыру элементтері ғимараттар мен құрылыстар
қабырғаларының сыртқы қырларына, қызыл сызықтарға, автомобиль
жолдарына мөлшерлік байланыстармен байланыстырылады. Тротуарлардың,
жолдар мен алаңдардың өлшемдері метрмен көрсетілуі тиіс.

Жоспардың күрделі конфигурациясы кезінде сызбаға 5 немесе 10 м
жақтары бар квадраттардың көмекші торы қолданылады, оны құрылыс
геодезиялық торына, ғимараттар мен жолдарға байланыстырады.
Абаттандыру жоспарының сызбасына абаттандыру элементтерінің жобалық
сипаттамалары енгізілетін әзірлемелер ведомосі қоса берілуі тиіс.
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Абаттандыру жоспарының құрамына бас жоспар кіреді. Сайттың бас
жоспары-кез-келген ландшафтық дизайн жобасының ажырамас бөлігі болып
табылатын бақша кеңістігін жоспарлаудың соңғы нұсқасы.

Абаттандыру жоспарында:
1. Тротуарлар мен жаяу жүргіншілер жолдары.
2. Конструктивті киімдері бар Жолдар.
3. Әртүрлі мақсаттағы алаңдар.
4. Демалыс алаңдарын жабдықтау.
5. Ағаштар, бұталар, гүлзарлар мен көгалдар.

7.28-сурет. Аумақты абаттандыру жоспарларының мысалдары (Бас жоспар)
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Аумақты абаттандыру жоспары келесі сызбаларды қамтиды:
1. Жалпы деректер.
2. Ахуалдық жоспар (М1:500).
3. Бөлу жоспары (М1:200).
4. Жер учаскесін жоспарлы ұйымдастыру схемасы (М1:500).
5. Өту жолдарының, тротуарлардың, жаяу жүргіншілер

жолдарының, алаңдардың жоспары (М1: 200.)
6. Көгалдандыру жоспары (М1:200).
7. МАФ және тасымалданатын бұйымдардың орналасу жоспары

(М1:200).

Жер бедері елді мекендердің бас жоспарларын, олардың аумақтарын
егжей-тегжейлі жоспарлау және салу жобаларын әзірлеуде басты орын
алады. Қала аумағының рельефі инженерлік, санитарлық және сәулет
талаптарын қанағаттандыруы тиіс.

Рельеф-бұл құрылымы, мөлшері, шығу тегі, жасы және даму тарихы
бойынша әр түрлі құрлықтың, мұхиттер мен теңіздердің түбінің біркелкі емес
жиынтығы. Пішіндер дөңес және ойылған болуы мүмкін.

Рельефтің негізгі формалары: тау, жоталар, шұңқырлар, шұңқырлар
мен ер-тоқымдар.

Рельефтің бөлшектеріне: қорғандар, сайлар, үймелер, кемерлер және т.
б. жатады.

Рельеф элементтері: негіз (табан), шың (түбі), еңіс (еңіс), еңіс және еңіс
бағыты, биіктігі (тереңдігі), су бөлу және су жинау сызықтары (тальвег).

Рельеф-бұл объектінің жалпы композициялық және жоспарлау
шешімін анықтайтын маңызды табиғи ресурс. Дизайнердің міндеті - табиғи
рельефті сақтау. Рельефтің түрі қаланың жол желісінің орналасуына, әртүрлі
жоспарлау аймақтарының және жеке элементтердің орналасуына әсер етеді.

Жергілікті жер бедері геодезиялық түсіріліммен айқындалады және
топографиялық жоспарда бір-бірінен бірдей қашықтықта биіктігі бойынша
орналасқан көлденең жазықтықтармен беттің қиылысу проекциясының
шартты сызықтары болып табылатын қолданыстағы (қара) көлденеңінен
бейнеленеді.
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7.29-сурет. Жер бедерінің түрлері

Горизонталь-нүктелерді бірдей белгілермен байланыстыратын сызық,
горизонтальдар жоспарда бір-бірімен қиылыспайды. Горизонтальдарда
олардың абсолюттік нөлден есептелген биіктік белгілері жазылады, ол үшін
жер беті нивелирлеу кезінде Балтық теңізінің деңгейі қабылданады. Бұл
жағдайда белгілер "абсолютті" деп аталады, ал мұндай мәліметтер болмаған
кезде бетті тегістеу шартты түрде қабылданған деңгейден жүзеге асырылады
және белгілер "салыстырмалы"деп аталады.

Рельефтің көлденең қимасының биіктігі немесе көлденең қадам – бұл
жоспардағы көршілес биіктіктер арасындағы айырмашылық. Төсеу-
жоспардағы көршілес биіктіктер арасындағы қашықтық.

Жер бедері беткейлермен және олардың бағытымен сипатталады.
Көлбеу бағыттың көрсеткіші (көлденеңге жақын орналасқан қысқа инсульт,
оны "бергштрих" деп те атайды) рельефтің төмендеуі бағытын нақтылау
үшін қолданылады.
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7.30 – сурет. Бедер пішіндерінің түрлері

Жергілікті жер бедері жергілікті жердің топографиялық түсірілімі
негізінде жасалған топографиялық жоспарларда бейнеленеді. Топографиялық
түсірілім жағдай (өсімдіктер, қолданыстағы ғимараттар мен құрылыстар,
коммуникациялар және т.б.) және жер бедері туралы шынайы, өзекті
деректерді алу үшін орындалады, олар кейіннен жобалау алдындағы
құжаттаманы, жобалауды, құрылысты, кадастрлық есепті негіздеу үшін
пайдаланылады.

Геопластика-ландшафт сәулетіндегі ең перспективалы бағыттардың
бірі. Бұл тік орналасу. Қазіргі заманғы технологиялар кез-келген рельефті
жасауға мүмкіндік береді. Бұл термин жер бетін пластикалық өңдеуді
білдіреді.

Жер бедерінің геопластикасын қалыптастырудың негізгі құралдары
ретінде беткейлер, тіреу қабырғалары, баспалдақтар, пандустар, жер
қорғандары, біліктер, төбелер қолданылады. Ландшафт объектілерін
қалыптастырудағы Геопластика екі негізгі функцияны орындайды: қорғаныс
және кеңістікті ұйымдастыру.

7.31-сурет. Жасанды бедер жобаларының мысалдары
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Геопластика үңгірдің жоспарлау құрылымына, үңгірлерге-күтпеген
композициялық эффекттер тудыратын элементтерді қосуға мүмкіндік береді.
Рельефті модельдеу бөлшектерді – баспалдақтар, пандустар, беткейлер, тіреу
қабырғалары және т. б. мұқият зерттеуді қамтиды.

Өзіндік бақылау сұрақтары

1. Топографиялық жұмыстардың мақсатын сипаттаңыз.
2. Геодезия нені зерттейді?
3. Топографиялық түсірілім дегеніміз не?
4. Геодезиялық құралдармен жұмыс істеу әдістерін сипаттаңыз.
5. Бас жоспар нені көрсетеді?
6. Жер бедерінің түрлерін сипаттаңыз.
7. Жасанды рельефті жобалаудың мәні неде?

ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАР

1‑тапсырма. Тротуарлардың, спорт алаңының жабындарының
дизайнын сызыңыз.

Бұл тапсырма алгоритмге сәйкес 7.1 бөліміне сәйкес орындалуы
керек.

2‑тапсырма. Ландшафты бар ойын алаңының жобасын жасаңыз.
Бұл тапсырма алгоритмге сәйкес 7.1.1 бөліміне сәйкес орындалуы

керек.

3‑тапсырма. Бақша-саябақ аймағы ландшафтының жобасын орындау.
Бұл тапсырма алгоритмге сәйкес 7.2 бөліміне сәйкес орындалуы

керек.

4‑тапсырма. Сәндік МАФТЫ жобалаңыз.
Бұл тапсырма алгоритмге сәйкес 7.2.3 бөліміне сәйкес орындалуы

керек.

5‑тапсырма. Таңдау үшін аумақты абаттандырудың бас жоспарының
жобасын орындаңыз.

Бұл тапсырма алгоритмге сәйкес 7.3.2 бөліміне сәйкес орындалуы
керек.

6‑тапсырма. Таңдалған топ бойынша аумақты абаттандыру
тұжырымдамасын әзірлеу.
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ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Аумақты абаттандыру дегеніміз не:
А) ақауларды іздеу;
Б) адамның қоршаған ортасы;
В) қала аумағын күтіп ұстау жөніндегі іс-шаралар;
Г) санитарлық нормалар.

2. Абаттандыру элементтерінің кешені:
А) балалар алаңы;
Б) адамның қоршаған ортасы;
В) қалалық аумақ;
Г) абаттандыру элементтерінің үйлесімі.

3. Абаттандыру аумағының түрлеріне не жатпайды?
А) шам;
Б) жабындар;
В) көгалдандыру;
Г) көшелер.

4. Ландшафт сәулеті дегеніміз не?
А) ашық кеңістік сәулеті;
Б) шектеулі кеңістіктер архитектурасы;
В) көгалдандырылған аумақтардың сәулеті;
Г) жасырын кеңістіктер архитектурасы.

5. Топография нені зерттейді?
А) жер беті және ондағы объектілер;
Б) су беті және ондағы объектілер;
В) күрделі жөндеу;
Г) аумақты көгалдандыру.

Кодтар мен жауаптар

1 В
2 Г
3 А
4 А
5 А
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Қысқаша қорытынды

Геодезиялық өлшеулер және аумақты абаттандыруды жобалау әдістері
бойынша жұмыстардың орындалуын зерделеу нәтижелері бойынша білім
алушылар жергілікті жердің жоспарын жасау, қажетті рельефті және жұмыс
нысандарын таңдау ережелерін меңгереді. Барлық жұмыс орналасқан жері
мен мақсатына байланысты абаттандыру объектілерін жобалаудан тұрады.

Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі

1. Сәулеттік талдау әдістемесі. ОҚУ ҚҰРАЛЫ Сәулет тарихы курсы
бойынша практикалық жұмысты орындау жөніндегі нұсқаулар [Электрондық
ресурс]. - Қолжетімдік режимі:
https://marhi.ru/kafedra/guman/history/files/method/2k_04_posobie_archanaly.pdf
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Қосымшалар
1‑қосымша

Жобадағы ағаштарды графикалық бейнелеу нұсқалары
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2‑қосымша

Шағын архитектуралық нысандар тізімінің мысалы
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8
ДИЗАЙНЕРДІҢ НЕГІЗГІ ЖҰМЫС ТҮРЛЕРІН ОРЫНДАУ

Оқу мақсаттары

Осы бөлімді зерттеу нәтижелері бойынша сіз мынаны
игересіз:
- жабдықпен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру;
- дайын өніммен жұмыс жасаңыз;
- графикалық редакторларда сызбаларды жобалау;
- интерьерді визуализациялауды орындау;
- жиһаз бөлшектерін визуализациялау.

АЛДЫН АЛА ТАЛАПТАР:

Осы бөліммен жұмыс жасамас бұрын студенттер сызу негіздерін,
сызбаларды жобалауды, жобалау әдістерін, сурет, кескіндеме, композиция
негіздерін, жұмыс техникасының нұсқаларын, компьютерлік модельдеу
негіздерін оқып, дизайн жобасын орындауы керек.

ҚАЖЕТТІ ОҚУ МАТЕРИАЛДАРЫ

Ноутбуктер, қаламдар, қарындаштар, сызғыштар, компьютер немесе
ноутбук, графикалық редакторлар: Adobe Photoshop, Coreldraw, AutoCAD,
3ds Max.

КІРІСПЕ

Осы бөлімнің шеңберінде "дизайнер жұмысының негізгі түрлерін
орындау" модулі зерделенеді және принтерлермен және плоттерлермен
жұмыс істеу үшін қажетті дағдылар мен білімдер жетілдіріледі; баспаға
арналған қағаздың түрлері мен тығыздығын айқындау; дайын өнімді
баспаға шығару; дайын өнімді плоттермен кесуге шығару;
мамандандырылған компьютерлік бағдарламаларда үй-жайдың
жоспарлануын орындау.
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8.1 Жабдықпен жұмыс істеу принципі

3D принтер-бұл әртүрлі материалдардан нақты нысандарды жасауға
мүмкіндік беретін құрылғы. Сүлгі ілгегі, газ турбиналық компрессор және
смартфон корпусы басып шығарылуы мүмкін.

3D принтері (1) корпусынан, оған бекітілген бағыттаушылардан (2)
тұрады, олар арқылы басып шығару басы (3) қадамдық қозғалтқыштармен
(4), өнім өсірілетін жұмыс үстелімен (5) қозғалады; және мұның бәрі
электроникамен басқарылады (6) (сурет. 8.1).

8.1 - сурет. 3D принтер схемасы

3D принтерлерге арналған шығын материалдары (жіптер)-бұл
катушкаларға оралған пластикалық жіптер. Шығын материалдары әртүрлі
типтер мен қасиеттерге ие (сурет. 8.2).

8.2 - сурет. 3D принтерлер үшін шығын материалдары

Жіп (филамент) (1) басып шығару басына (Экструдер) (2) түседі, онда
ол сұйық күйге дейін қызады және экструдердің саптамасы арқылы
сығылады. Беріліс белдіктері бар қадамдық қозғалтқыштар Экструдерді (2)
басқарады, ол бағыттағыштар бойымен қозғалады (3) және пластикті
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платформаға (4) қабатқа қабаттайды. Төменнен да жоғары. Нәтижесінде
сіздің өніміңіз (5) қабат арқылы өседі.

 
3D принтерін бастау үшін болашақ бөлшекті барлық үш өлшемде салу

керек. Бұл CAD редакторлары немесе CAD ("автоматтандырылған жобалау
жүйелері") деп аталатын арнайы бағдарламалар арқылы жасалады.

3D басып шығару туралы айтатын болсақ, мұндай модельдер "кесуге"
ұшырайды, яғни олар "кесу"деп аталатын арнайы бағдарламалардың
көмегімен жеке қабаттарға бөлінеді. Вазаны басып шығарғыңыз келетінін
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елестетіп көріңіз: ең алдымен вазаны шартты түрде жұқа, жұқа қабаттарға
кесіп, әрқайсысын қайтадан шартты түрде суретке түсіру керек. Сіз суреттер
жинағын принтерге жібере аласыз, және ол әр кескіннің көшірмелерін бір-
бірінің үстіне, қабаттың артындағы қабат түпнұсқа вазаны қалпына
келтіргенше жасайды. Мұнда тек принтерлер әртүрлі және әртүрлі
материалдардан "сурет салады".

 
Шектегіш 3D принтері үшін арнайы бағдарлама жасайды. Бұл

бағдарламада принтерге үлгіні қалай басып шығару керектігі - экструдерді
қайда жылжыту керек, пластикті қандай жылдамдықпен сығу керек, модель
және басқа параметрлер қабаттардың қалыңдығы қандай болады. Бүкіл
принтер бағдарламасы G-code деп аталатын файлда сақталады. Содан кейін
флэш-карта немесе USB кабелі арқылы бағдарлама 3D принтеріне жүктеледі
және басып шығару басталады.

Өзек басып шығару басына беріледі, онда ол ериді және жұқа саптама
арқылы сығылады. Басы екі жазықтықта қозғалады, бүкіл қабатты жіппен
тартады. Бір қабатты аяқтағаннан кейін принтер басын көтереді немесе
платформаны төмендетеді, содан кейін жаңа қабатты жаңа қолданылғанға
басып шығара бастайды. Сонымен, қабат-қабат, түпнұсқа заттың көшірмесі
өседі.
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Плоттер-электрондық сызбалардың, карталардың және басқа да
графикалық ақпараттың қағаз көшірмелерін алуға арналған құрылғы. Оны
кең форматты басып шығару үшін де қолдануға болады.

Плоттерлер планшет, барабан, үйкеліс және орамға бөлінеді.
- Планшеттік плоттерлер А3 және А2 форматтарының парағын жазу

түйінімен және электростатикалық әдіспен бекітумен ерекшеленеді. Жазу
парағы екі координатта қозғалады.

- Барабан плоттерлері айналмалы барабанға бекітілген
тасымалдаушымен жұмыс істейді.

- Үйкеліс плоттерлері, оларда медиа үйкеліс роликтерінің көмегімен
қозғалады.
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- Роликті (роликті) плоттерде бір бағытта қозғалатын сурет басы бар.
Бұл қозғалыс кезінде тасымалдаушы бір уақытта бастың траекториясына
перпендикуляр қозғалады. Роликті плоттерлерді қолдана отырып, сіз үлкен
ұзын және A1, A0 форматтары бар орамдарға сурет сала аласыз.

 
Плоттерлер жұмыс үстелінде және еденде шығарылады. Плоттерлердің

көмегімен алынған суреттер құрылыс принципіне сәйкес бөлінеді.
Векторлық плоттерлер кескіндерді жасау үшін шарлы қаламдар,

киізден жасалған қаламдар, маркерлер мен қарындаштарды пайдаланады.
Біздің уақытта олар тоқтатылды. Растрлық плоттерлер принтерлердің дизайн
ерекшеліктерін мұра етеді. Олар жол бойындағы ойнатуды қолдана отырып,
керемет кескін жасайды.

Растрлық плоттерлер өз кезегінде басып шығару әдісіне сәйкес
бөлінеді:
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- Сиялы плоттерлер сиялы басып шығару принципіне негізделген және
іс жүзінде кең форматты принтерлер болып табылады.

- Лазерлік плоттерлер лазерлік басып шығару технологиясы бойынша
жұмыс істейді.

- Жарықдиодты плоттерлер сонымен қатар лазерлік басып шығару
әдісін қолданады, бірақ кескінді барабаннан қағазға арнайы жарық
диодтарымен тасымалдайды.

- Фотоплоттерлер суретті фотосезімтал материалға бекітеді. Сондай-ақ,
термиялық плоттерлер мен микрофильм плоттерлері бар.

Өзіндік бақылау сұрақтары

1. 3D принтер – дегеніміз не?
2. 3D принтер неден тұрады?
3. 3D принтері үшін қандай шығын материалдары қажет?
4. Плоттер-дегеніміз не?
5. Планшеттік плоттерлер дегеніміз не?
6. Барабан плоттерлері дегеніміз не?
7. Плоттерлердің көмегімен алынған суреттер қандай принцип

бойынша бөлінеді?
8. Векторлық плоттерлердегеніміз не?

8.2 Интерьерді, жиһазды визуализациялау

3ds max-үш өлшемді кескіндерді жасауға арналған бағдарлама. Бұл
ғимараттарды, пәтерлерді, жиһаздарды, интерьерді модельдеуге өте ыңғайлы.
Бұл дизайн мен сәулет саласындағы қызықты және перспективалы бағыт
[12].

Практикалық жұмыс 1. 3D Max және vray плагинінің көмегімен
фотореалистік интерьер жасаңыз.

Интерфейсті модельдеу және конфигурациялау.
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Главное меню Customize—Unitssetup. Терезеде Metric
Масштаб 1 см орнату керек. Содан кейін біз Customize—Grid and snaps
settings-те 10 см тор қадамын орнатуымыз керек.

Осы торды қолдана отырып, бөлменің қабырғаларының жақтауын
құрайтын шпалдар салуға болады. Ғимараттың қабырғалары: мұнда сіз ең
көп таралған үш нұсқаны таңдай аласыз:

1) ең оңай жолы - қораптардан қабырғалар жасау. Оны жаһандық
жарықтандырумен бірге пайдалану ұсынылмайды, себебі артефактілер
бұрыштарда пайда болуы мүмкін және бұл дизайн дәл болмайды.

2) шыңдар мен көпбұрыштарды жылжыту арқылы экструзияға дейін
торда жазықтық жасаңыз және көпбұрыштар жасаңыз, бұл әдіс
артефактілерді дерлік бермейді, бірақ бұл көп уақытты қажет етеді. Оны көп
бөлмелі интерьерлерді жасау үшін пайдалану ұсынылмайды.

3) кейіннен сығу (созу) арқылы саңылауларды құруға негізделген әдіс.
Алдымен тұрғын үйді өлшеу керек және парақта модель салынатын

өлшемдер көрсетілген.
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Келесі кезең-алынған сплинді бөлменің биіктігіне экструзиялау (бұл
жағдайда 280 см) amount сегменттерінің параметрін 3, cap start және cap end
орнату керек, Егер кесу көрсетілімі жоспарланса.

Содан кейін алынған нысанды көпбұрышты торға айналдыру керек.
Содан кейін Vertex төменгі деңгейіне өтіп, шыңдардың 2 ортаңғы қатарын
жылжытыңыз.

Келесі қадам есіктің жанындағы көпбұрыштарды таңдау және оларға
көпір командасын қолдану болады. Ұқсас әдіс терезенің ашылуын жасайды,
екі жағынан терезенің көпбұрыштары бөлінеді, содан кейін көпір
командасын қолдану.
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Терезелер жасаңыз:

Осыдан кейін, 4 шыңды масштабтау арқылы бөлменің ішіне аздап
бұрыш жасаңыз.

Еден кәдімгі плейнмен жасалады. Төбені жасау үшін сплайндарды
қайтадан пайдалану керек. Бекіткіштерді пайдаланып сплайн жасаңыз. Мұны
істеу үшін "S" пернесін басыңыз немесе суреттегі тінтуірмен түймені
таңдаңыз.
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Сплайн құрыңыз, қисықтыққа қол жеткізу үшін бізді қызықтыратын 2
шыңды таңдап, таңдалған объектімен тінтуірдің оң жақ батырмасымен
шақырылған мәзірден bezier тармағын таңдап, қажетті нәтижеге жету үшін
басқару тұтқаларын жылжыту, масштабтау және айналдыру арқылы таңдау
керек.

Осы әрекетті орындағаннан кейін төменнен ұқсас сплайн жасаңыз.
Сондай-ақ, шеңбер құралымен Circle.жасаңыз.

Extrude модификаторын қабырғалардағыдай параметрлермен
қолданыңыз, айырмашылығы-экструзия тереңдігі = 20 см. Қабаттасу еден
сияқты, жалюзи көмегімен жасалады.

Біз екі тіктөртбұрыштан терезе жақтауын жасаймыз, содан кейін
экструзия, Chamfer командасы және тегіс қолдану (Meshsmooth және
turbosmooth-пен шатастырмау керек) Autosmooth құсбелгісімен және 46
градус табалдырықтың бұрышымен. Перекладина – box.
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Еден мен төбеге арналған юбка тақталары келесідей жасалады:

бөлменің контурын қайталайтын сплайн жасау, көшірме жасау. Яғни, біреуі
төбеге, екіншісі еденге арналған. Сондай-ақ, біздің юбка тақтасының
профилін жасаңыз.

Контур таңдаңыз. Содан кейін күрделі нысандарға өтіп, шатырды
іздеңіз, содан кейін "пішінді алу" түймесін басып, профильді таңдаңыз.
Көбінесе лифтпен проблемалар туындауы мүмкін, мысалы, юбка тақтасы
дұрыс көрінбейді, пішіннің төменгі деңгейіне өтіп, Профильді 180 граммға
дейін кеңейтеді.
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Дисплейде проблемалар туындауы мүмкін, содан кейін лифт
параметрлеріне flipnormal қойыңыз. Тор параметрлері маңызды емес, бірақ
торды оңтайландыруға тырысыңыз.

Төбе плинтусы У осьі бойынша төменгінің шағылысуымен көрсетіледі.
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Біз жиһазды қарапайым примитивтерден жасаймыз, себебі бұл
сабақтың басты мақсаты емес. Суреттерде диван құрудың негізгі кезеңдері:
диван үш қораптан жасалған, бірнеше фаскалар (chamfer) алынып,
autosmooth (meshsmooth емес) белгісімен smooth модификаторы
қолданылады.

сөрелер қораптардан жасалған

Үстел сплиндерден жасалады. Экструдиялаймыз, қиық жиек жасаймыз,
тегістеуді қолданамыз. Сонымен, осы үстелдің барлық элементтері.
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Сөрелер үстел сияқты жасалады.
Көріну үшін терезеде бір жарық көзі бар сахна-көрсету (Vray).
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Нысан атауы Модельдеу сипаттамасы Ескерту
Компьютер мониторы
Пернетақта
Орындық
Өсімдікке арналған құмыра
және вазалар
Өсімдік
Кітаптар және журналдар
Галоген шамдар
Есік

Жоғарғы мәндерінің орнын
ауыстыру арқылы бокстан
құрылады
Сегменттері көп бокстан
кейін экструдирлеу және
полигондарын масштабтау
арқылы
Арқлығы және отырғышы
сплайннан жасалады +
экструд және smooth
Қалған барлығы бокстардан
Сплайн + Lathe
модификаторы
Сегменттер саны аз жазықтық
жасалады және жоғарғы
мәндері деңгейінде
редакцияланып, ол
көшіріледі.
Аздап өзгертілген бокстар
Тегістелмеге жартысфера
және примитив тор
Плэйн

Баптаулардан min таңдаңыз
Біркелкілігін жою үшін noise
және Fddbox пайдалану керек
Шындыққа жақындастыру
үшін шеттеріне екі фаскадан
қосу керек
Тегістеуден ауытқу үшін
сфераның параметрлеріндегі
smooth белгіні алып тастау
керек
Есіктің геометриясын біз
Bump текстурасы көмегімен
кейіптейміз

Нысандарды орналастырғаннан кейінгі көрініс
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Нысан Стандартты рендерде материалды құрастыру
Материалды vray құрастыру

Қабырғалар және төбе
Үстел беті, сөрелер, еден,
үстел
Диван
Галогендер
Орындық
Перде

Ақ түсті стандартты материал
Есіктің фотосуреті diffuse
слотына
diffuse слотына ағаш
текстурасы, 20 жуық specular,
10 жуық glossiness
Ақ түсті стандартты материал
Макс кітапханасындағы
алтын түстес материал
Subcomponent material:
табандары raytrase,
отырғыштары қара диффуз
Ашық сары диффуз, opacity
40 self illumination 30

Ақ түсті vray mtl diffuse
Есіктің vray mtl фотосуреті
diffuse слотында
Diffuse слотына 40-50 жуық
glossiness ағаш текстурасы,
қою сұр reflect
Ақ түсті vray mtl diffuse
Сары түсті vray mtl diffuse,
ашық сұр түсті reflect IOR 6.0
Хром: vray mtl, мұндағы
diffuse сұр, reflect ақ түске
жақын IOR 6.0
vray mtl

Жарықтандыру күндізгі болады, сондықтан бізге 1 vray light
қажет.суреттердегі жарық көздерінің параметрлері:олардың орналасқан
жеріне назар аударыңыз vray light бөлме ішінде.
Сіз сондай-ақ жасанды жарық көздерін жасай аласыз және күнді қоса аласыз,
бәрі қиялға байланысты. Ұмытпаңыз басу 8 және орнату background color
ақшыл көгілдір [12].

Vray жарық көзінің параметрлері аздап өзгеруі мүмкін.
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- - invisibleкөрінбейтін, мен ажыратылған, егер сіз жарқыраған панельді
жасауыңыз керек болса, осы құсбелгіні алып тастаңыз.

- Ignorelightnormals Жарық нормаларын елемеңіз.
- Mult жарық жарықтығы, көздердің, материалдардың санына

байланысты.
- Type көзі нысаны: сфера, жазықтық.
- Size өлшемі
- Subdiv көлеңкелердің сапасына өте әсер етеді.

Irradiance map алдын-ала орнатылған нұсқасы өзгеруі мүмкін: төмен
(төмен) бастап жоғары (Жоғары) дейін, бұл қай көрсетілімге немесе
аяқталғанына байланысты.

Антиализинг параметрлері де өзгеруі мүмкін (min rate, max rate) және
интерьерге арналған сүзгіні Catmull_Rom пайдалану ұсынылады.

Егер көрініс тым ашық болса, exposure control пайдаланыңыз.
Рендерингтің соңғы нұсқасы.
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Өзіндік бақылау сұрақтары

1. Интерфейс параметрлері мен модельдеу ретін сипаттаңыз.
2. Текстураны қалай қолдануға болады?
3. Сахнаны жарықтандыруды баптау неге байланысты?

ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАР

1‑тапсырма. Жиһаздың орналасуымен бір бөлмелі пәтердің интерьерін
визуализациялау.

ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Плоттер-дегеніміз ... алуға арналған құрылғы:
А) кесілген суреттер;
Б) картридждерді толтыру;
В) электрондық кескіндердің қағаз көшірмелері;
Г) растрлық баспа.

2. Плоттерлер бөлінеді:
А) планшетті, барабанды, фрикционды және рулонды;
Б) сиялы, лазерлік, жарықдиодты;
В) векторлық, растрлық;
Г) растрлық, сиялы.
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3. Басып шығару әдісіне сәйкес растрлық плоттерлер бөлінеді:
А) планшетті, барабанды, фрикционды және рулонды;
Б) сиялы, лазерлік, жарықдиодты, фотоплоттерлер;
В) векторлық, растрлық;
Г) барабан.

4. Айналмалы барабанға бекітілген тасымалдаушымен жұмыс
жасайтын Плоттер:

А) планшеттік плоттерлер;
Б) барабан плоттерлері;
В) растрлық плоттерлер;
Г) сиялы плоттерлер.

5. А3 және А2 форматтарының парағын жазу түйінімен және
электростатикалық әдіспен бекітумен ерекшеленетін плоттерлер. Жазу
парағы екі координатта қозғалады:

А) планшеттік плоттерлер;
Б) барабан плоттерлері;
В) растрлық плоттерлер;
Г) сиялы плоттерлер.

Кодтар мен жауаптар
1. В
2. А
3. Б
4. Б
5. А

Қысқаша қорытынды

Осы бөлімді зерделегеннен кейін білім алушылар жабдықпен жұмыс
істеу үшін практикалық дағдыларды меңгереді. Олар басып шығару
әдістерін, басып шығаруға арналған материалдарды және оны шығару
әдістерін зерттейді. Сондай-ақ, олар интерьердегі жиһазды
визуализациялаудың нұсқалары мен мүмкіндіктерін игереді, бұл өндірісте
қажетті түпкілікті нәтижеге қол жеткізуді көрсетеді.
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Ұсынылған әдебиеттер мен қосымша ақпарат көздерінің тізімі

1. 3Д макс. Жұмыстың басталуы [Электрондық ресурс]. - Қолжетімдік
режимі: https://3dtoday.ru/wiki/3Dprinter/

2. Интерьер құру [Электрондық ресурс]. - Қолжетімдік режимі:
http://3dznaika.ru/uroki/sozdanie-interera-3d-max-dizajn-interera/

3. 3Д макс. Интерьер [Электрондық ресурс]. - Қолжетімдік режимі:
https://vse-kursy.com/read/509-dizain-interera-v-3d-max.html
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9
ДИПЛОМДЫҚЖОБАНЫЖОБАЛАУ

Бітірушілерді қорытынды мемлекеттік аттестаттау бітіру біліктілік
жұмысын (жобасын) қорғауды қамтиды. Планшеттердің, құрылымдық
элементтердің көлеміне, санына, теория тәртібіне және мазмұнына
қойылатын талаптарды оқу орны дербес айқындайды.

Бітіруші біліктілік жұмысы және оны комиссия алдында қорғау
кәсіптік және техникалық білім беру түлегі-студент үшін қорытынды іс-
әрекетті білдіреді. Қорғау деңгейіне сәйкес түлектің кәсіби құзыреттілігін
және тәуелсіз кәсіби қызметке дайындық дәрежесін анықтауға болады.

Бөлімде дипломдық жоба бойынша жұмыстың барлық кезеңдері,
тақырыпты таңдаудан бастап, қорғау процедурасының сипаттамасына дейін,
оны орындау кезінде туындайтын қажетті теориялық мәселелер, сонымен
қатар нақты практикалық ұсыныстар берілген.

Дипломдық жобаның (жұмыстың) мақсаты оны орындаудың
мағынасын көрсетеді. Ол студенттің дипломды орындау барысында алғысы
келетін нәтижесін көрсетуі керек. Мақсат қысқаша бір сөйлеммен
тұжырымдалады. Дипломға бір ғана мақсат қойылмауы керек. Мақсат өзекті
мәселені зерттеу, проблемаларды шешудің жаңа әдістері, функционалдық
мүмкіндіктерді жақсарту, кәсіпорынның тиімділігін арттыру болуы мүмкін.

Мақсатты келесі тіркестерден бастап тұжырымдауға болады:
• зерделеу;
• талдау;
• анықтау;
• зерттеу;
• жетілдіру.
Тұжырымдамадан кейін мақсаттар зерттеу міндеттерін анықтайды және

қажетті нәтижеге қол жеткізуге көмектесетін жұмыс тақырыбы.
Дипломдық жобаның міндеттері зерттеу кезеңдерін, олардың

реттілігін көрсетеді. Әрқашан бірнеше тапсырмалар бар, көбінесе олардың
саны дипломдық нүктелер санына тең. Тапсырмалар "зерттеу", "талдау",
"негіздеу" және сол сияқты сөздерден басталады.

Барлық қойылған міндеттерге қол жеткізу керек.
Дипломдық жобаның өзектілігі мен практикалық маңыздылығы
Дипломдық жобаның тақырыбы өзекті және сұранысқа ие болуы керек.

Жұмыс нәтижесі өмірде қолданылуы, бар қасиеттерді жақсартуы немесе
түбегейлі жаңа шешімдерді енгізуі керек.

Дизайн практикасының дамуын куәландыратын дизайн объектілерінің
жобалық әзірлемелері өзекті болып табылады. Студент өзінің дипломдық
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жобасының тақырыбын дәл қазір жасау керектігін, бұрын бұл мәселені
шешудің теориялық негізі бар-жоғын негіздеуі керек.

Диплом жобасының тақырыбын студенттер диплом алдындағы
практикадан өтпес бұрын таңдауы керек. Оны өту кезінде жобаны (жұмысты)
орындау үшін материал жинау қажет.

Тақырып түсінікті және негізделген болуы керек. Дипломдық
жобалардың стандартты тақырыптарын таңдаудың қажеті жоқ, яғни жалпыға
қол жетімді. Тақырыпты жеке таңдауға жақындаңыз. Тұрғын үй кеңістігінің
интерьері стильді, Қоғамдық үй-жайлардың тақырыптары жоба идеясын
көрсетеді.

Колледж студенттеріне арналған дипломдық жобалардың тақырыптары
дизайн мәселелері бойынша кең ауқымды мәселелерді қамтуы мүмкін.

Төменде "Дизайн" мамандығы бойынша колледж студенттеріне
ұсынылатын дипломдық жобалардың шамамен тақырыптары келтірілген»:

1. Заттық-кеңістіктік ортаның дизайны (қала сыртындағы демалуға
арналған алаң, сквер, қоғамдық көлік аялдамалары және т. б.).)

2. Жеке тұрғын үйдің жеке учаскесін пәндік-кеңістіктік ұйымдастыру.
3. Тұрғын үйдің интерьер дизайны.
4. Жеке тұрғын үйдің интерьер дизайны.
5. (...) Адамнан тұратын отбасы үшін жеке тұрғын үйдің интерьер

дизайны.
6. Интерьер дизайны (кафе "...", spa-салоны "...", сұлулық салоны "...",

автосалон, балалар көркем студиясы, түнгі клуб және т. б.)
7. Жабдықтардың дизайны (spa-салон, автосалон, сұлулық салоны, қала

сыртындағы демалуға арналған алаң, сквер, қоғамдық көлік аялдамалары
және т. б.).)

8. Қалалық ортаның шағын сәулет нысандарының дизайны.
9. Қоғамдық көлік аялдамаларының дизайны.
10. Үй-жайлардың тақырыптық безендірілуі (мереке, орнату).
11. Дизайнердің жұмыс орнына арналған жиһаз дизайны.
12. (Кіреберіс, қонақ бөлме, ас үй, балалар бөлмесі, Лоджиялар мен

балкондар, террасалар және т. б.) арналған түрлендірілетін жиһаз
жиынтығы.)

13. Туристер үшін қажетті заттардың дизайны (аң аулау, балық аулау).
14. Табиғатта қысқа мерзімді демалуға арналған дизайн-жабдықтар

жиынтығы (пикник, отбасылық демалыс).
15. Тұрғын үй ауласының балалар ойын кешені

Дипломдық жобаның көлемін арнайы уақытша мазмұнды ескере
отырып таңдау керек. Бөлмені таңдағанда, ауданы 100 шаршы метрден
аспайтын бөлменің екі бөлмесін алу керек.М., декорды таңдағанда,
бөлмелердің барлық функционалды ерекшеліктерін ескеру қажет.

Дипломдық жоба келесі талаптарға сай болуы керек:
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- өзектілігі;
- зерттеу, практикалық сипатта болу;
- өткен тәжірибе материалдарын жүйелеу және талдау қабілеті;
- айқын құрылым;
- дербес тұжырымдар мен ұсынымдарды қамтуы тиіс.
Дипломдық жобаның кезеңдері. Дипломдық жобаның практикалық

бөлігінің барлық кезеңдері теориялық негіздемемен бірге жүруі керек және
түсіндірме жазбада көрсетілуі керек.

1. Дипломдық жобаның тақырыбын анықтаңыз.
2. Анықтау мақсаты мен міндеттері.
3. Жобаның өзектілігін, практикалық маңыздылығын негіздеу.
4. Дипломдық жоба тақырыбы бойынша материалдар жинауды

жүргізу.
5. Эскиздік опцияларды орындау.
6. Орындау техникасын, сәулет графикасының түрін таңдау.
7. Үй-жайлардың техникалық сипаттамаларын зерттеу.
8. Еденнің, төбенің, жиһаздың жоспарларының сызбаларын

орындаңыз.
9. Құрылымдық түйіндердің сызбаларын орындаңыз.
10. Көрнекілендіруді орындау.
11. Жобаланған объект үшін материалдарды есептеңіз.
12. Дайын жобаны оқу орнының стандарттары мен талаптарына сәйкес

құрастыру.
13. Дипломдық жоба жетекшісінің жобаның аяқталуы және қорғауға

рұқсат немесе рұқсат етілмегені туралы пікірін алыңыз.
14. Пікір берушінің тарапынан пікір алу. Рецензент дипломдық

жобаның орындалуына сәйкес форманы толтырады, аяқталу дәрежесін
көрсетеді, артықшылықтары мен кемшіліктерін көрсетеді, сонымен қатар
дипломдық жұмысты қорғауға "ұсынады" немесе "ұсынбайды".

15. Дипломдық жобаны қорғауға дайындалу. Дипломдық жобаны
қорғау-бұл ауызша қорғау және жобаны негіздеу.
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ГЛОССАРИЙ

1. Архитектуралық шешімдер - бұл талаптардың кешенді шешімі бар
ғимараттардың сызбалары.

2. Сәулет стилі белгілі бір уақыт ішінде ғимараттар мен
құрылыстардың материалдық және құрылымдық схемасы мен көркемдік
бейнесінің тұрақты ортақтығын білдіреді.

3. Сәулет (грек тілінен architéctōn – құрылысшы) немесе сәулет-бұл
адамның практикалық қажеттіліктеріне, техникалық мүмкіндіктеріне және
қоғамның эстетикалық идеяларына сәйкес материалдық ұйымдасқан орта
құратын ғимараттарды, құрылыстарды немесе олардың кешендерін жобалау
және салу өнері.

4. Архитрав - бағандарға сүйенетін негізгі сәуле.
5. Процестердің қауіпсіздігі - адамдар мен жануарлардың өмірі мен

денсаулығына, мүлікке, қоршаған ортаға зиян келтіруді немесе қауіп
төндіруді болдырмайтын құрылыс объектілерінің жай-күйі;

6. Желдету - бұл адам басқара алатын бөлмелерде ұйымдастырылған
ауа алмасу.

7. Визуализация - жөндеуден кейінгі бөлменің нақты бейнесі, бірнеше
нұсқада ұсынылған.

8. Сумен жабдықтау - тұтынушыға су жеткізуге арналған техникалық
құрылғылар жүйесі.

9. Кескіндеменің экспрессивті құралдары - кескіндеменің көркемдік
құралдары.

10. Газбен жабдықтау – бұл орталықтандырылған және автономды
болуы мүмкін отынның ең қол жетімді түрі-газды жеткізу және тарату.

11. Графикалық құралдар - суреттің экспрессивті құралдары:
контурлық сызықтар, соққылар, дақтар.

12. «Графикалық қайта құру» - бұл ескерткіштің жоғалған
көрінісін гипотетикалық қалпына келтіру-толығымен жойылған және
археологиялық қазба түрінде ғана бар, қираған күйде сақталған, көлемінің
бір бөлігін жоғалтқан немесе кейбір бөлшектері мен сәндік элементтерін
жоғалтқан

13. Граттаж - қаламмен немесе өткір құралмен тушьпен
толтырылған қағазды немесе картонды сызу арқылы сурет салу әдісі.

14. Декор - бұл әртүрлі бөлмелерді безендіру және безендіру үшін
қолданылатын заттар. 

15. Интерьер дизайны - интерьер кеңістігінің эстетикалық
құндылығын қалыптастыруға бағытталған көркемдік және жобалық қызмет.

16. Жобалық құжаттаманың бірыңғай жүйесі - бұл өнімнің
өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде әзірленген және қолданылатын
жобалық құжаттаманы әзірлеу, жобалау және өңдеу ережелерін,
талаптары мен нормаларын белгілейтін мемлекеттік стандарттар
жиынтығы.
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17. Кескіндеме - бейнелеу өнерінің бір түрі, оның жұмыстары
жазықтықта түрлі-түсті материалдар арқылы жасалады.

18. Құрылыс объектісінің өмірлік циклі - құрылыс объектісінің
өмір сүруінің дәйекті және өзара байланысты кезеңдері, оның ішінде оны
құру, пайдалану және өмір сүруінің аяқталуы;

19. Бейнелеу өнері - пластикалық өнер бөлімі
20. Ғимараттың (элементтің) тозуы - белгілі бір уақыт сәтінде

техникалық және пайдалану көрсеткіштерінің нашарлау дәрежесімен
сипатталады;

21. Иконография - тақырып пен сюжет бойынша діни, мақсаты
бойынша діни кескіндеме түрі.

22. Инженерлік Топографиялық жоспар - бұл жер бедерінің
элементтері, қолданыстағы ғимараттар мен құрылыстар, соның ішінде жер
асты және жер үсті коммуникациялары көрсетілген мамандандырылған
жоспар 

23. Кәріз - тұрғын және өндірістік үй-жайлардан пайдаланылған су
ағындарын бұруға арналған техникалық құрылғылар, арнайы құбырлар
(кәріз) және тазарту және ассенизациялау құралдарының жүйесін қамтиды

24. Қарындаш - көмірден, қорғасыннан, графиттен немесе құрғақ
сығымдалған бояудан (ағаш немесе металл жақтауда) жасалған, Жазуға,
сурет салуға немесе сызуға арналған өзек.

25. Кескіндеме - станоктық кескіндеме туындысы
26. Картон - бейнелеу өнерінде-фрескалық кескіндеме, Мозаика,

витраж немесе тордың болашақ жұмысы мөлшерінде жасалған үлкен
форматтағы сурет.

27. Контур - нысанның пішінін көрсететін сызық.
28. Интерьер тұжырымдамасы - жалпы идеямен біріктірілген

болашақ кеңістіктің көрнекі, эмоционалды, сезімтал элементтері. conceptio
латын сөзі «түсінігі, жүйесі»мағынасын білдіреді

29. Клаузура - бұл сәулет немесе дизайн мәселесін шешуде
студенттердің практикалық дағдыларын тексеретін жобалық қызмет түрі

30. Кроки - тез жасалған (қарындаш) сурет: - табиғаттың немесе
жердің немесе сәулет құрылымының ең тән белгілерін анықтайды;,
кескіндеме, мүсін немесе графика туындыларының жалпы композициялық
жоспарын тез бекітеді.

31. Сызық объектінің пішінін құрайтын беттердің шекараларын
анықтайды.

32. Итальян және француз тілдеріндегі "орналасу" "эскиз" дегенді
білдіреді - кішірейтілген өлшемдегі кеңістіктік кескін. 

33. Макеттеу әдістемесі мен техникасы – суретші-конструктордың
жобалау-зерттеу жұмысының құралы.

34. Масштаб дегеніміз - кескін өлшемдерінің Объектінің нақты
өлшемдеріне қатынасы
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35. Монументалды кескіндеме - қабырға суреттері, панельдер,
реңктер және басқа да жұмыстар сәулет өнері ретінде қызмет етеді және бір
ансамбльдің бөлігі ретінде әрекет етеді.

36. Нивелирлеу - бұл жер бетінің кейбір нүктелерінің басқаларынан
асып кетуін, сондай-ақ қабылданған бетінен жоғары нүктелердің биіктігін
анықтайтын геодезиялық өлшеулер түрі

37. Тапсырыс - бұл тірек-сәулелік құрылым негізінде жасалған және
оны көркемдік өңдеудің нәтижесі болып табылатын сәулет элементтері мен
бөлшектерін орналастырудағы белгілі бір жүйе, тәртіп

38. Ортогональды проекциялар параллель проекциялардың бұрын
сипатталған барлық қасиеттерін қамтиды, сонымен қатар бірнеше қосымша
қасиеттерге ие.

39. Проекция деп аталады орталық егер барлық проекциялық
сәулелер бір нүктеден өтсе

40. Пастель - қағаздың, картонның және т. б. кедір-бұдыр бетіне
сурет салу және бояу техникасы.

41. Қалам - сиямен, сепиямен, сиямен және басқа сұйық бояғыш
затпен сурет салуға арналған құрал.

42. Көлеңкелеу - қарындашпен, сангинмен, пастельмен және т. б.
жасалған сызықтар мен штрихтарды қағаз парағына ысқылау.

43. Қайта құру - ғимараттың қайта құрылуы, онда құрылымдардың
сапасы қалпына келтіріледі немесе жақсарады, инженерлік жабдықтар
ауыстырылады, қайта құру жасалады, ғимараттың көлемі өзгереді, сыртқы
түрі жақсарады, бөлмелердің заманауи интерьері қалыптасады.

44. Сурет - сурет салудың техникалық құралдары мен
мүмкіндіктеріне негізделген көркем графика өнері.

45. Сангина - қарындаш таяқшасы түрінде сурет салуға арналған
құрал.

46. Ерекшелік - жобадағы объектілердің, заттардың және сатып алу
материалдарының техникалық сипаттамаларының дәл сипаттамасы

47. Қызмет ету мерзімі - бұйымды пайдаланудың басынан бастап
техникалық құжаттамада көрсетілген шекті жай-күйдің пайда болу сәтіне
дейінгі уақыт кезеңі;

48. Станоктық кескіндеме - бұл туындылар тәуелсіз мағынаға ие
және қоршаған ортаға тәуелсіз қабылданатын кескіндеме түрі.

49. Станоктық сурет - қолданбалы мәні жоқ сурет; графиканың
дербес түрі.

50. Құрылыс сызбалары - бұл бірнеше жазықтықтағы
тікбұрышты проекциялар болып табылатын кескіндер кешені.

51. Тақырыптық жанр - бейнелеу өнерінде-тақырыптардың немесе
бейнелеу объектілерінің жалпы шеңберімен біріктірілген өнер
туындыларының жиынтығы.

52. Кескіндеме техникасы - суретшінің эстетикалық және
практикалық білімін анықтайтын, кескіндеменің ең жақсы орындалуы үшін
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бояулар мен басқа да материалдық құралдарды жақсы пайдалануға
бағытталған әдістер жиынтығы.

53. Топография (грек. topos – Жер, жер және grapho-жазамын),
топографиялық карталарда, жоспарлар мен профильдерде бейнелеу
мақсатында жер бетін және онда орналасқан объектілерді геометриялық
тұрғыдан зерттейтін ғылыми-техникалық пән.

54. Нүкте сипаттамалық нүктелерді, құрылымдық түйіндерді
табиғатта және оның графикалық бейнесінде анықтайды.

55. Тушь - қара бояу
56. Хроматикалық түстер - түс реңі бар түстер, оларға барлық

спектрлік және көптеген табиғи түстер жатады.
57. Түсі (лат. "color" - "түс") - саналы көру сезімі ретінде

қабылданатын және бақылаушыға жарықтың әртүрлі спектрлік құрамына
байланысты сәулеленудің сапалық айырмашылықтарын тануға мүмкіндік
беретін материалдық әлем объектілерінің қасиеттерінің бірі

58. Түс үйлесімі - бұл жазықтықтағы, кеңістіктегі түстердің табиғи
үйлесімі, олардың барлық негізгі сипаттамаларын ескере отырып, оң
психологиялық бағалауды тудырады: түс реңі, ашықтық, қанықтылық, пішін,
құрылым және өлшем.

59. Түс композициясы - бұл белгілі бір үлгіде ұйымдастырылған
және эстетикалық қабылдауға арналған жазықтықтағы, кеңістіктегі түс
дақтарының үйлесімі.

60. Түс сериясы - бұл кем дегенде бір сипаттамасы ортақ, ал
қалғандары өзгеретін түстер тізбегі.

61. Түс реңі - бұл атау беруге мүмкіндік беретін түс сапасы (қызыл,
көк және т.б.).

62. Штрих – суретте-қолдың бір қимылымен сызылған сызық.
63. Ғимаратты пайдалану - берілген функцияларды техникалық

құжаттаманың белгіленген талаптарымен параметрлермен орындауға
қабілетті конструкциялардың жай-күйін сақтау жөніндегі қажетті іс-
шараларды жүргізе отырып, құрылысты функционалдық мақсаты бойынша
пайдалану;
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