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PRIEKŠVĀRDS
Mācību grāmata paredzēta inženiertehnisko specialitāšu nepilna laika un tālmācības
studiju studentiem vispārizglītojošā mācību priekšmeta „Inženiergrafika” apgūšanai. Pirmajā
daĜā „Tēlotājas ăeometrijas pamati un projekciju rasēšana” ir apkopoti kursa apjomā
paredzētie tēlotājas ăeometrijas un projekciju rasēšanas teorētiskie un praktiskie jautājumi,
kuri nepieciešami telpas objektu attēlošanas metožu apgūšanai, rasējumu izpildei un
noformēšanai. Otrajā daĜā „Konstruktoru dokumentācija” ir aplūkota šo pamatzināšanu
lietošana inženiertehnisko dokumentu, galvenokārt rasējumu, veidošanai saskaĦā ar
attiecīgajiem standartiem. Trešajā daĜā „Datorizētās projektēšanas pamati” aplūkoti 3D
projektēšanas pamatjautājumi SolidWorks vidē.
Mūsu valstī notiek Eiropas standartu adaptācija un Latvijas nacionālo standartu
sistēmas izveide. Lai gan standartu lietošana Latvijā ir brīvprātīga, tie kĜūst obligāti tad, ja
attiecīgajā jomā likuma noteiktā kārtībā tiek noteikts Latvijas standartu (LVS) lietojums.
Rasējumu noformēšanas standartu izstrādē izmantoti Eiropas valstīs lietotie ISO
(starptautiskie) un EN (Eiropas) standarti. Galvenie rasējumu noformēšanas noteikumi ir
atspoguĜoti šajā mācību grāmatā.
Mācību grāmatā apskatīto jautājumu apjoms no vienas puses un nepieciešamība tos
apgūt ierobežotā laika periodā no otras puses, prasa īpašu pieeju apgūstamās vielas
izklāstā. Saīsinātā veidā izklāstīti teorētiskie pamati, metodiskās rekomendācijas dažādu
uzdevumu izpildei, doti kontroljautājumi, uzdevumi, vingrinājumi un piemēri to izpildei.
Izklāstītais materiāls pēc apjoma un satura ir pietiekošs, lai studējošie attīstītu telpisko
izpratni, nostiprinātu zināšanas par visām apgūstamā priekšmeta nodaĜām, iegūtu iemaĦas
konstruktoru dokumentācijas noformēšanai kā tradicionālā zīmuĜa tehnikā, tā arī datorizētā
rasēšanā. Grāmata metodiski uzrakstīta tā, lai pēc iespējas pilnīgāk tradicionālo zīmuĜa
tehniku aizstātu ar datorizēto rasēšanu. Mācību grāmatas galvenais uzdevums ir sekmēt
vienotas standartu sistēmas (LVS) izmantošanu tehniskās dokumentācijas noformēšanā
mācību iestādēs jauno speciālistu sagatavošanas procesā. Šīs zināšanas ir nepieciešamas
studentiem, kuri apgūst datorizētās rasēšanas iemaĦas. Informācijas par grafisko dokumentu
noformēšanu, rasējumu un skiču izpildīšanu ir neatsverams uzziĦu materiāls arī kursa
projektu, bakalaura un diplomdarbu izpildīšanai.
ESF projekta „InženierzinātĦu studiju satura modernizācija Latvijas Lauksaimniecības
universitātē” ietvaros LLU Mehānikas institūta un RTU Tēlotājas ăeometrijas un
inženierdatorgrafikas profesora grupas mācību spēki veidojuši šo materiālu uz klasiskā
priekšmeta satura bāzes, ievērojot datortehnoloăiju izmantošanu praktisku uzdevumu
risināšanā. Priekšvārdu, 1. un 2. daĜu sarakstījis Jānis Čukurs, 3. daĜu – Modris Dobelis. 1.
un 2. daĜas datorsalikumu un grāmatas noformējumu izdošanai sagatavojis Imants Nulle.
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IEVADS
Inženiergrafika ir mācība par telpisko objektu attēlošanu, kuras pamatā ir grafiskā
valoda. Grafiskās valodas lietošanas pārzināšana un praktiskās iemaĦas nodrošina
neierobežotas grafiskās izteiksmes iespējas. Grafiskās valodas priekšrocība – tās
uzskatāmība un saprotamība.
Tehnikā jaunu izstrādājumu – detaĜu, iekārtu un citu telpisku objektu attēlošanai
izmanto rasējumus, skices, diagrammas un shēmas, kas vajadzības gadījumā papildinātas
ar teksta informāciju. Viss šis attēlošanas veidu kopums, kas ir grafiskās sazināšanās valoda
ir labi jāpārvalda visiem tehniski izglītotiem cilvēkiem neatkarīgi no tā kādā valodā tie runā.
Rasējumu izpildē jāievēro standartu prasības, kas veido vienotu grafisko attēlu izpildes
nosacījumu sistēmu. Šī darba 1. un 2. daĜas uzdevums ir sekmēt vienotas standartu
sistēmas (LVS) ieviešanu tehniskā dokumentācijas noformēšanā mācību iestādēs jauno
speciālistu sagatavošanā. Šīs zināšanas ir aktuālas arī nepilna laika un tālmācības
studentiem, kuri apgūst datorizētās rasēšanas un datorizētās projektēšanas pamatus.
Nepilna laika un tālmācības studentiem ir ierobežots kontaktstundu daudzums mācību
priekšmetos, bet pieeja mācību grāmatām praktisko iemaĦu apgūšanai tādos sarežăīto
informāciju tehnoloăiju lietojumos, kādas ir CAD sistēmas, ir ievērojami apgrūtināta.
Galvenās problēmas rada Ĝoti strauji mainošās tehnoloăijas – kā aparatūras, tā arī
programmatūras komponentes, kā arī tas fakts, ka visa dokumentācija ir svešvalodā,
visbiežāk angĜu. Šajā straujajā pārmaiĦu laikā nav izstrādāta vispārpieĦemta terminoloăija
latviešu valodā daudzos specifiskos CAD jautājumos. Šīs mācību grāmatas trešā daĜa
„Datorizētās projektēšanas pamati” ir veidota rēėinoties ar to, ka apgūstot datorizēto
projektēšanu neklātienē, studentiem būs jātiek galā pašu spēkiem, izmantojot atsevišėas
konsultācijas. Tāpēc apgūstamā viela ir veidota kā ilustratīvs programmatūras apguves
materiāls pašmācību studijām, vadoties no principa „Kā to izdarīt?” (Learning by Doing).
Plašs ilustratīvais materiāls dots arī tāpēc, lai studenti varētu iepazīties ar programmatūras
interfeisu arī „mājas apstākĜos”, jo individuāla licencētu programmatūru studentu jeb
akadēmisku versiju iegāde finansiālu apsvērumu dēĜ mūsu apstākĜos pagaidām neradīs
plašu atsauksmi studējošo vidū. Lai šāda veida nodaĜa atšėirtos no t.s. „pavārgrāmatu”
grupas, kas paredzēta konkrētas programmas noteiktas versijas apguvei, līdztekus
praktiskajiem CAD jautājumiem nodaĜā ir mēăināts iekĜaut arī teorētiskus vispārinājumus par
doto tēmu, kuri var būt noderīgi jebkuras citas šādas klases CAD sistēmu apgūšanai. Mācību
līdzeklis var būt arī noderīgs nozarē strādājošiem Ĝoti aizĦemtajiem speciālistiem
tālākizglītības mērėiem, lai īsā laikā patstāvīgi apgūtu 3D projektēšanas pamatus, kā arī, lai
atsvaidzinātu projektēšanā aktuālos tēlotājas ăeometrijas jautājumos un inženiergrafikas
jaunos standartus nozarē.
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I daĜa
TĒLOTĀJAS ĂEOMETRIJAS PAMATI UN
PROJEKCIJU RASĒŠANA
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APZĪMĒJUMI UN TERMINI
1. Dabiskā koordinātu sistēma
2. Aksonometriskā koordinātu sistēma
3. Projekciju jeb koordinātu asis
telpā
kompleksajā rasējumā
4. Projekciju plakne
5. Kompleksā rasējuma projekciju plaknes:
horizontālā
frontālā
profilā
6. Projicēšanas virziens
7. Punkti telpā
(latīĦu alfabēta lielie burti vai cipari)
8. Punktu projekcijas kompleksajā rasējumā:
horizontālajā plaknē
frontālajā plaknē
profilajā plaknē
9. Līnijas un taisnes telpā
10. Nogrieznis telpā (ar diviem punktiem)
11. LīmeĦa taisnes telpā:
horizontāle
frontāle
profile
12. Taisnes vai plaknes veidotais leĦėis:
ar horizontālo projekciju plakni Π1
ar frontālo projekciju plakni Π2
ar profilo projekciju plakni Π3
13. Virsmas un plaknes telpā
(grieėu alfabēta lielie burti)
14. LeĦėi starp taisnēm vai plaknēm
(grieėu alfabēta mazie burti)
15. Plaknei perpendikulāra taisne
16. Rotācijas ass
17. Rotācijas rādiuss
18. Savstarpēja paralelitāte
19. Savstarpēja perpendikularitāte
20. Ăeometrisko kopu elementu sakrišana
vai konkurējošo punktu apzīmēšana
21. Ăeometrisko kopu savstarpējā piederība
22. Ăeometrisko kopu savstarpējā nepiederība
23. Vienādība
24. Nevienādība
25. Ăeometrisko kopu krustojums
26. Ăeometrisko kopu apvienojums
27. Ăeometrisko kopu starpība
28. Loăisks secinājums
29. Taisna leĦėa apzīmējums

Oxyz
Ox’y’z’
x,y,z
x12, y13, z23,y1, y3

Π
Π1
Π2
Π3
v
A,B,C...vai 1,2,3
A1,B1,C1...vai 11,21,31
A2,B2,C2...vai 12,22,32
A3,B3,C3...vai 13,23,33
a,b,c...
piemēram, AB vai 1 – 2
h
f
p

α
β
γ
Γ,Φ,Λ,Σ,Ω,Θ,....
ϕ,δ,ψ,λ,....
n
i
r
//

⊥
≡
⊂ vai ⊃

⊄
=

≠
∩
∪
−
⇒
vai
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( )
piemēram (A1) ≡ B1

30. Neredzama punkta projekcijas apzīmējums
31. Plaknes Σ noteicējs telpā:
ar 3 punktiem, kas neatrodas uz vienas taisnes
ar divām krustiskām taisnēm a un b
ar divām paralēlām taisnēm
ar taisni t un punktu M ārpus tās
figūrplakne ar virsotnes punktiem
32. Konusa vai piramīdas virsotne
33. Taisnes patiesais garums
34. Plaknes patiesais lielums

Σ(A,B,C)
Σ(a∩
∩b)
Σ(l // t)
Σ(t,M)
piemēram, ABC
S
PG
PL

Grieėu alfabēts

η, H - eta
θ, Θ - teta
ι, I - jota
κ, K - kapa
λ, Λ - lambda
µ, M - mī

α, Α - alfa
β, Β - beta
γ, Γ - gamma
δ, ∆ - delta
ε, E - epsilons
ζ, Z - dzeta

ν, N - nī
ξ, Ξ - ksī

τ, Τ - tau
υ, Υ - ipsilons
ϕ, Φ - fī
χ, Χ - hī
ψ, Ψ - psī
ω, Ω - omega

o, O - omikrons
π, Π - pī
ρ, P - ro
σ, Σ - sigma

1. ĂEOMETRISKO OBJEKTU ATTĒLOŠANA
ORTOGONĀLĀS PROJEKCIJĀS
1.1. Ortogonālās projekcijas. Projicēšanas metode
Telpas objektu attēlošanai plaknē lieto tēlotājas ăeometrijas noteikumus. Tēlotājas
ăeometrijas lietojamo attēlošanas metožu pamatā ir objektu projekcijas, kuras iegūst ar
projicēšanu, t.i. caur katru objekta punktu velk staru līdz tas krusto attēla jeb projekciju
plakni.

A

C

b)

a)
v

S
v

c)
A

B
D

D

A
C

v

M
B

B

A1≡(C1)

A1
B1

Π1

C1
M1

v Π1

C

D1

A1

Π1

B1

B1
C1

D1

Π1

1.1. att. Projicēšanas veidi: a – centrālā projicēšana; b – slīpleĦėa paralēlā
projicēšana; c – taisnleĦėa paralēlā projicēšana.
Ja dots projicēšanas centrs S, punkti A, B, C un projekciju plakne Π1 (1.1. att. a), tad
punktu A, B un C attēlus projekciju plaknē Π1 jeb to projekcijas iegūst velkot projicējošus
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starus no projicēšanas centra S caur punktiem A, B un C līdz stari krusto projekciju plakni
punktos A1≡C1 un B1. Punktu savienojošā taisne ir taisnes nogriežĦa AB projekcija A1 B1.
Punkti A un C atrodas uz viena projicējoša stara, tāpēc šo punktu projekcijas plaknē Π1
sakrīt vienā punktā. Punkta A projekcija A1 nosedz punkta C projekciju C1, t.i., A1≡(C1). Tas
norāda, ka viena projekcija nesniedz pilnu informāciju par punktu novietojumu telpā, jo vienā
punktā var attēloties bezgalīgi daudz telpas punktu. Iegūtās projekcijas sauc par centrālām
projekcijām, jo attēlus jeb projekcijas veidojošie stari iziet no viena punkta jeb centra, kurš
atrodas noteiktā attālumā no attēla jeb projekciju plaknes. Objektu centrālās projekcijas
piemērs dabā ir objektu ēnas spuldzes apgaismojumā.
Ja projicēšanas centru S pārvieto bezgalīgi tālu, tad projicējošie stari kĜūst savstarpēji
paralēli un projicēšanas rezultātā iegūto attēlu sauc par paralēlo projekciju. Projicēšanas
princips ir līdzīgs centrālajai projicēšanai. Caur punktu A velk projicējošu staru paralēli
projicēšanas virzienam v. Stara krustpunkts ar projekciju plakni būs punkta A projekcija
plaknē Π1, ko apzīmē ar A1. Pārējo punktu projekcijas iegūst līdzīgi (1.1. att. b un c). Objektu
paralēlās projekcijas piemērs dabā ir šo objektu ēnas saules (paralēlajā) apgaismojumā.
Ja projicējošo staru virziens v nav perpendikulārs projekciju plaknei Π1, tad šādas
projekcijas sauc par slīpleĦėa jeb klinogonālām projekcijām (1.1. att. b), bet ja projicēšanas
virziens v⊥Π1 – par taisnleĦėa jeb ortogonālām projekcijām (1.1. att. c). Inženiergrafikā
rasējumus izpilda taisnleĦėa (ortogonālās) projekcijās. Ortogonālo projekciju priekšrocība ir
viegla projekciju konstruēšana un ērta attēlojamā objekta izmēru noteikšana un pielikšana.

1.1.1. Ortogonālo projekciju īpašības
1. Ja taisnes AB un CD (1.1. att. b) telpā ir paralēlas, tad paralēlas ir arī šo taišĦu vienāda
nosaukuma projekcijas.
2. Paralēlu taišĦu nogriežĦu garumu attiecība ir vienāda ar šo taišĦu projekciju garumu
attiecību.
3. Ja punkts M atrodas uz taisnes nogriežĦa AB un dala to noteiktā attiecībā, tad arī punkta
projekcijas dala taisnes nogriežĦa projekcijas tādā pašā attiecībā. Kā pierādījums ir
trīsstūru līdzība, kas veidojas velkot no punktiem B un D palīgtaisnes paralēlas taišĦu
nogriežĦu projekcijām (1.1. att. b).

1.1.2. Kompleksais rasējums ortogonālās projekcijās. Punkts
Rasējumu izpilda pēc taisnleĦėa (ortogonālās) projicēšanas metodes uz savstarpēji
perpendikulārām projekciju plaknēm. Šādu projicēšanas metodi XVIII gs. izveidoja franču
matemātiėis Gaspars Monžs. Šo metodi praktiski bez izmaiĦām lieto arī pašreiz. Aplūkosim
trīsplakĦu kaktu, kas sastāv no trīs savstarpēji perpendikulārām plaknēm. Šīs plaknes telpu
sadala 8 daĜās (kaktos) – oktantos, kuru izvietojums parādīts 1.2. attēlā. Plakni, kas novietota
horizontāli, apzīmē ar Π1 un sauc par horizontālo projekciju plakni. Plakni, kas novietota
vertikāli pret skatītāju, sauc par frontālo projekciju plakni un apzīmē ar Π2. Trešā plakne arī ir
vertikāla, bet novietota labajā pusē objektam, tā ir profilā plakne Π3. Šīs trīs plaknes šėeĜas
pa savstarpēji perpendikulārām taisnēm x, y un z, kuras savukārt krustojas punktā O.
Taisnes x, y un z sauc par projekciju asīm jeb koordinātu asīm, jo tās izmanto elementu
attālumu noteikšanai no projekciju plaknēm, bet punktu O – par koordinātu sistēmas
sākumpunktu.
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Telpisko objektu, šajā gadījumā punktu
A novieto trīsplakĦu kakta pirmajā oktantā
(1.3. att. a). Savstarpēji perpendikulāras
projekciju plaknēs ar taisnleĦėa projicēšanu
iegūst punkta A projekcijas – horizontālā A1,
frontālā A2 un profilā A3. Projekciju plakĦu
šėelšanās taisnes vienlaicīgi kalpo kā
koordinātu asis: x = Π1∩Π2; y = Π1∩Π3 un z =
Π2∩Π3. Lai pārietu no trīsplakĦu kakta
modeĜa uz plakanu attēlu, t.i. komplekso
rasējumu, telpiskais modelis līdz ar
projekciju plaknēm un elementu (punktu)
projekcijām uz tām ir jāizklāj vienā plaknē, t.i.
rasējuma lapā. Frontālo projekciju plakni
novieto paralēli rasējuma plaknei, bet pārējās
divas projekciju plaknes Π1 un Π3 savieto ar
rasējumu plakni, pagriežot attiecīgi ap x un z

z
(- y)

(VI)

Π2

V

II
x

O

I
III

Π3

-x

(VII)
IV

Π1
y
VIII

-z

1.2. TrīsplakĦu sistēma

a)

b)

z

A2

Π3

Az

zA

x

Ax
yA

A3 Π

xA

A2

A3

A

3

y3

Ay

z

x

Ax

Az
0

A1

A1

A1
y

Π1

A3
A y3

y3

45
°

Π2

Kārtotāja

y1

A y1
y1

Pastāvīgā
taisne

1.3. att. Kompleksā rasējuma veidošanās

asīm par 90° (1.3. att. b). Tādējādi y ass it kā sadalās uz pusēm un darbojas Π1 un Π3
projekciju plaknēs. Visi izmēri uz y1 ir vienādi ar atbilstošajiem izmēriem uz y3. Līnijas, kuras
savieno punkta projekcijas kompleksajā rasējumā vienmēr ir perpendikulāras projekciju asīm
– A1AxA2, A2AzA3 un A1AyA3 sauc par kārtotājām.
Punkts attiecībā pret projekciju plaknēm var būt novietots dažādi:
 Ja punkta visu koordinātu vērtības ir atšėirīgas no nulles, tad tas atrodas telpā, t.i.,
atvirzīts no visām trim projekciju plaknēm: A(x, y, z); A1(x, y); A2(x, z); A3(y, z) (1.3. att.).
 Ja punkts pieder kādai no projekciju plaknēm, tad tā koordināta, kas izsaka attālumu līdz
šai plakne, būs nulle (1.4. att.):
A(x, y, 0) – punkts atrodas horizontālajā projekciju plaknē Π1;
B(x, 0, z) – punkts atrodas frontālajā projekciju plaknē Π2;
C(0, y, z) – punkts atrodas profilajā projekciju plaknē Π3.
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 Ja punkts atrodas uz projekciju ass, tad tā divas koordinātas ir vienādas ar nulli, bet trešā
ir atšėirīga no nulles (1.5. att.):
A(x, 0, 0) – punkts atrodas uz x ass;
B(0, y, 0) – punkts atrodas uz y ass;
C(0, 0, z) – punkts atrodas uz z ass.

a)

b)

z

Z

Π2

B≡ B 2
B≡B 2

B3

x

Π3

O A3

A≡ A 1

C≡ C 3

C2

C2

A 2 B1

B3

C≡ C3

A2

x

A3
B1

C1

A≡ A1

y3

C1

Π1

y1

y

1.4. att. Punkti projekciju plaknēs

a)

z

z

b)

Π2

C ≡ C2 ≡C3

C≡C2 ≡C3

x

A≡A1 ≡ A2

Π3
O ≡A 3 ≡ B2≡C1

x

A ≡ A1≡ A2

O ≡A 3 ≡ B2 ≡C1
B3

y3

B ≡ B1≡B 3

Π1

B1

y

y1

1.5. att. Punkts uz projekciju asīm

1.1.3. Trešās projekcijas konstruēšana pēc divām dotām
Rasējumos parasti neuzrāda projekciju asis un projekciju kārtotājas. Līdz ar to nav
svarīgi kādā attālumā no attēlojamā objekta atrodas projekciju plaknes (1.6. att.). Projekciju
izvietojumam rasējumā jābūt optimālam, tās jāizvieto noteiktā projekciju sakarībā, orientējot
pēc frontālās projekcijas jeb galvenā skata (pretskata) un ievērojot, piemēram, izmēru
izlikšanu un citu nepieciešamo informāciju. Tas nozīmē, ka frontālā un horizontālā, kā arī
frontālā un profilā, projekcijas, viena no otras var būt novietotas brīvi izvēlētā attālumā ar
nosacījumu, ka ievērota projekciju sakarība starp atsevišėiem elementiem (skat. 1.3. att.).
ěoti bieži attēlojamie objekti ir simetriski, līdz ar to arī šāda objekta projekcijās saskatāma
simetrija. Lai simetriskām projekcijām rasējumā konstruētu trešo projekciju pēc divām dotām
(1.6. att. a), piemēram, profilo projekciju pēc dotām – frontālās un horizontālās, tad profilā
projekciju plaknē ievelk simetrijas asi. Horizontālā projekcijā izmēra punkta A koordinātas y
pusi – yA un to atliek profilajā projekcijā (1.6. att. b).
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b)

a)
A2

φ

A2

A3

A2

yA

c)

yA

A3
yA

A3

φ3

φ3

φ1

yA

φ1

yA

yA

A1
A1

A1

1.6. att. Trešās projekcijas konstruēšana
Ja dotais objekts nav simetrisks (1.6. att. c), tad y koordinātes atskaites līniju var
piesaistīt jebkurai citai attēlojamā objekta taisnei vai malai (Φ sakrīt ar prizmas skaldni).

1.1.4. Taisnes projekcijas

a)

b)

z

Π2

B2
B
A2

B3

β

A3
O

x

A

B3

A2

Π3

γ

y3

A3

x

O

α

z

B2

A1

A1

45°

B1

B1

Π1

y1

y

B 2o

c)

∆y

PG

z

B3 ∆ x

B2
β

o

B3

∆z

γ

PG

A3

∆x

A2
x

y

0

3

A1

∆y

α

B1
PG

∆z

y1

o

B1

1.7. att. Vispārīgas stāvotnes taisnes projekcijas
un patiesā garuma noteikšana
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Bezgalīgi garas taisnes k nogriezni AB telpā nosaka tās divi punkti, jo caur diviem
punktiem var novilkt tikai vienu taisni. Atkarībā no taisnes stāvotnes pret projekciju plaknēm,
tās iedala divās pamatgrupās:
 Vispārīgas stāvotnes taisnes;
 Speciālas stāvotnes taisnes.
Taisni, kas nav ne paralēla, ne perpendikulāra nevienai projekciju plaknei, sauc par
vispārīgas stāvotnes taisni. Šādu taišĦu projekcijas ir slīpas pret visām projekciju plaknēm
(1.7. att.). Taisnes AB horizontālo projekciju A1B1 iegūst projicējot to projekciju plaknē Π1.
Dotais taisnes nogrieznis AB ar horizontālo projekciju plakni Π1 veido leĦėi α (1.7. att.
a) un šī nogriežĦa horizontālā projekcija A1B1 = AB cos α. Līdzīgi taisnes nogrieznis veido
leĦėus ar citām projekciju plaknēm: leĦėi β ar Π2 un leĦėi γ ar Π3.
NogriežĦa patieso garumu un tā slīpuma leĦėus pret projekciju plaknēm var noteikt ar
taisnleĦėa trijstūra paĦēmienu (1.7. att. c). Vispārīgas stāvotnes taisnes nogriežĦa
patiesais garums ir vienāds ar taisnleĦėa trijstūra hipotenūzu, kuram vienu kateti veido dotā
nogriežĦa viena projekcija, bet otru kateti – šī nogriežĦa otras projekcijas galapunktu
attālumu starpība līdz projekciju asij.
Tātad, lai noteiktu taisnes nogriežĦa patieso garumu un leĦėus α, β vai γ, taisnleĦėa
trijstūri konstruē pie attiecīgās nogriežĦa projekcijas (1.7. att. c):
 LeĦėa α noteikšanai – pie horizontālās projekcijas (plaknē Π1);
 LeĦėa β noteikšanai – pie frontālās projekcijas (plaknē Π2);
 LeĦėa γ noteikšanai – pie profilās projekcijas (plaknē Π3).

a)
z

l2

n2

m2

n

m

l

n3

x

Π1

n1

m1

l1

y

b)
⊥Π 1
l2

⊥Π 2

⊥Π 3

z
n3

n2

m2

x

y3
m1

n1

l1

y1

1.8. att. Projicējošas taisnes
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a)
z

Π2
h2
h

f2

x

h1

Π3

p2

f

p3

p
p1

f1

Π1

y

b)
II Π 2

II Π 1

II Π 3

z

h2
f2 γ

β

p2

p3

α

α
x

y3

β

h1

γ

f1

p1
y1

1.9. att. LīmeĦa taisnes
Speciālas stāvotnes taisnes dalās divās grupās:
 Projicējošas taisnes ir perpendikulāras vienai no projekciju plaknēm un paralēlas
pārējām divām projekciju plaknēm. Atkarībā no projicējošo taišĦu stāvotnes pret
projekciju plaknēm (1.8. att.) izšėir:
 Horizontāli projicējoša taisne l;
 Frontāli projicējoša taisne m;
 Profili projicējoša taisne n.
Katra no šīm taisnēm projicējas kā punkts tajā projekciju plaknē, pret kuru tā ir
perpendikulāra.
 LīmeĦa taisnes (1.9. att.) ir paralēlas vienai no projekciju plaknēm un slīpas pret
pārējām divām projekciju plaknēm: h – horizontāle (II Π1); f - frontāle (II Π2) un p - profile
(II Π3).
Horizontāle h un leĦėi β un γ, ko tā veido ar pārējām divām projekciju plaknēm,
horizontālā projekciju plaknē Π1 attēlojas patiesajā lielumā. Ja h II Π1, tad h2 II Ox, h3 II Oy,
h1 – patiesā garumā. LeĦėis α = 0 – starp h un Π1; leĦėis β starp h un Π2 – patiesā lielumā;
leĦėis γ starp h un Π3 – patiesā lielumā.
Līdzīgi apskatāmas arī frontāle un profile (1.9. att.).
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1.1.5. TaišĦu savstarpējās stāvotnes
Divas taisnes telpā attiecībā viena pret otru var būt paralēlas (AB un MO – 1.10. att.),
var krustoties (MO un ON – 1.10. att.) vai šėērsoties (AB un CD – 1.11. att.). Ja taisnes
telpā ir paralēlas, tad paralēlas ir arī šo taišĦu vienāda nosaukuma projekcijas. Ja divas
taisnes telpā krustojas, tad tām ir viens kopīgs krustpunkts. Krustisku taišĦu vienāda
nosaukuma projekcijas un to krustpunkti rasējumā veido noslēgtu projekciju sakarību (1.10.
att.).
Šėērsu taišĦu vienāda nosaukuma projekcijas var krustoties, bet to krustpunkti
neveido noslēgtu projekciju sakarību, jo tie nav viena un tā paša telpas punkta projekcijas
(1.11. att.). Šėērsu taišĦu redzamību nosaka pēc konkurējošiem punktiem, t.i. šėietamajiem
krustpunktiem projekcijās. Tā, piemēram, taišĦu nogriežĦu AB un CD horizontālo projekciju
krustpunkts ir dubultpunkts, jo tajā projicējas taisnes nogriežĦa AB punkts 1 un taisnes
nogriežĦa CD punkts 2, kuri ir horizontāli konkurējoši punkti. Lai noteiktu, kurš no tiem ir
redzams horizontālajā projekcijā, novērotājam jāskatās bultiĦas norādītajā virzienā uz
N

M

A

D2

A2
12
32 ≡(42 )
22
C2

B
C

O

Π1
B1

A1

B2

x

0

N1

C1

O1

41

C1

M1

31
11 ≡ (21)

B1
D1

A1
1.10. att. TaišĦu savstarpējās stāvotnes

1.11. att. Šėērsu taišĦu redzamības
noteikšana

projekciju plakni Π1. Frontālajā projekcijā redzams, ka taisnes nogriežĦa AB punkts 1 ir tuvāk
novērotājam nekā taisnes nogriežĦa CD punkts 2, un tāpēc horizontālā projekcijā šėērso
taišĦu šėietamajā krustpunktā ir redzams taisnes nogrieznis AB, bet nogrieznis CD ir
neredzams. Analogi redzamību nosaka frontālajā projekciju plaknē pēc frontāli
konkurējošiem punktiem 3 un 4. Tagad novērotājam jāskatās bultiĦas norādītajā virzienā uz
projekciju plakni Π2. Horizontālajā projekcijā redzams, ka taisnes nogriežĦa CD punkts 3 ir
tuvāk novērotājam nekā taisnes nogriežĦa AB punkts 4, tāpēc frontālajā projekcijā šėērso
taišĦu projekciju krustpunktā ir redzams taisnes nogrieznis CD, bet nogrieznis AB ir
neredzams.

1.1.6. LeĦėa projekcijas
LeĦėa malas ir krustiskas taisnes. Ja leĦėa malas ir paralēlas projekciju plaknei, tad
leĦėis šajā plaknē projicējas patiesajā lielumā (1.12. att. a). Ja, turpretim, leĦėa malas nav
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paralēlas projekciju plaknei, tad vispārīgā gadījumā dotais leĦėis attēlojas sagrozīti, t.i., tas
projicējas kā šaurleĦėis vai kā platleĦėis (1.10. att.).

a)

b)

z

z

B2

A 3 B3 C 3

A 2 C2

0

x

A3

A2

y3

C2

B2

x

B3 C 3
0

y3

B1

A1

C1

B1

A1

C1

y1

y1

1.12. att. LeĦėu projekcijas
Taisns leĦėis attēlojas nesagrozīti, t.i., kā taisns leĦėis arī tad, ja projekciju plaknei
paralēla ir tikai viena tā mala. No tā var secināt, ka, ja viena no perpendikulārajām taisnēm ir
horizontāle, tad leĦėis saglabā savu perpendikularitāti horizontālajā projekcijā (1.12. att. b).

1.1.7. Plakne
B
B
C

b

A

C

c
a

A

a
d
A

B1
A1

A1
C1

a1

c1

b1
a1

d1

B1
C1
A1

Π1

1.13. att. Plaknes uzdošanas veidi
Plakni telpā var uzdot (1.13. att):
ar trim punktiem, kas neatrodas uz vienas taisnes – Σ(A, B, C);
ar taisni un punktu ārpus tās – Σ(a, A);
ar divām krustiskām taisnēm – Σ(a∩b);
ar divām paralēlām taisnēm – Σ(cIId);
ar figūrplakni – Σ(ABC).
Plaknes telpā apzīmē ar grieėu alfabēta burtiem: Γ, Θ, Λ, Σ, utt. Iekavās var norādīt,
kāds ir plaknes noteicējs, t.i. ar kādiem elementiem plakne uzdota telpā. Šie plaknes
uzdošanas veidi ir ekvivalenti, no viena var viegli pāriet uz citu. Plakni telpā uzskata par
neierobežoti lielu, taču praktiski rasējumos attēlo tikai ierobežotas plaknes. Ja plakne nav ne
paralēla, ne perpendikulāra nevienai no projekciju plaknēm un veido ar tām sekojošus
leĦėus: ar projekciju plakni Π1 – leĦėi α, ar projekciju plakni Π2 – leĦėi β, ar projekciju plakni
Π3 – leĦėi γ, tad šādu plakni sauc par vispārīgas stāvotnes plakni. Šāda plakne nevienā
projekciju plaknē neattēlojas patiesā lielumā un nav redzami tās slīpuma leĦėi pret projekciju
plaknēm.
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1.14. att. Vispārīgas stāvotnes plaknes projekcijas
z

Π2
Σ2

Θ2
Λ2

Σ

Θ

Λ3

Λ
0

x

Σ1

Λ1
Θ1

Π1
II Π 2

II Π 1
A2

B2

y

C2

a2

II Π 3

b2

z
c3

c2 ≡ d2

d3
0

x
B1

A1

C1

c1≡ d1
a1 ≡ b 1

y1

1.15. att. LīmeĦa plaknes

21

y3

Speciālas stāvotnes plaknes iedalās līmeĦa plaknēs un projicējošās plaknēs. Abos
gadījumos plakne vienā projekcijā attēlojas kā taisne un šī projekcija viena pati pilnīgi nosaka
plaknes stāvotni telpā. Šo projekciju sauc par plaknes raksturīgo projekciju.
LīmeĦa plakne ir paralēla vienai no projekciju plaknēm un perpendikulāra pret
pārējām divām plaknēm.
1.15. attēlā parādītas līmeĦa plaknes: horizontāla – Σ(ABC); frontāla – Θ(a∩b) un
profila – Λ(cIId). Katra no šīm plaknēm vienā no projekciju plaknēm projicējas patiesajā
lielumā, bet pārējās divās – kā taisne, kas paralēla projekciju asīm.
z
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Λ

Σ
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x

Λ1

Σ1

Θ1

Π1
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y

z

⊥Π 2

⊥Π 1
C2

a2 ≡ b 2

⊥Π 3

γ
c2

α

c3 ≡ d3

d2

β
α

B2

x

β

γ

C1

b1

y3
a1

c1

B1

d1

A1

y1

1.16. att. Projicējošas plaknes

Horizontāla līmeĦa plakne Σ(ABC) (1.15. att.) ir paralēla plaknei Π1 un
perpendikulāra projekciju plaknēm Π2 un Π3. Horizontālajā projekcijā Σ1 plakne attēlojas
patiesā lielumā. Plaknes projekcijas Σ2 un Σ3 ir plaknes raksturīgās projekcijas, t.i. plaknes
projekcija Σ2IIOx, bet Σ3IIOy3 asij. Līdzīgi izanalizējamas arī pārējās līmeĦa taisnes.
Projicējoša plakne ir perpendikulāra vienai no projekciju plaknēm un slīpa pret
pārējām divām. Plaknes projekcija, kurā tā attēlojas kā taisne, ir plaknes raksturīgā
projekcija. LeĦėi, kurus dotā plakne veido ar divām projekciju plaknēm (starp raksturīgo
projekciju un projekciju asīm), attēlojas patiesajā lielumā.
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Horizontāli projicējoša plakne Σ(ABC)
(1.16. att.) ir perpendikulāra projekciju plaknei
Π1. Plakni pilnīgi nosaka tās raksturīgā
projekcija Σ1, kas horizontālajā projekciju
plaknē attēlojas kā taisne un ir slīpa pret šīs
projekciju plaknes pieguĜošajām asīm Ox un
Oy. Plaknes frontālā un profilā projekcija
attēlojas sagrozīti, jo plakne ar projekciju
plaknēm Π2 un Π3 veido slīpuma leĦėus β un γ.
LeĦėi β un γ patiesā lielumā redzami projekciju
plaknē Π1. Slīpuma leĦėis α=90°.
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1.17. att. Punktu E un L projekciju
konstruēšana, ja punkti
atrodas plaknē ABC

B2

B3

τ3
12

M2

A2

M3

22

A3
yM

C2

τ1
B1
A1

11

23

13
C3

yM

Punkts plaknē. Punkta piederība plaknei
ir nosakāma ar plaknei piederošas taisnes
palīdzību. Punkts atrodas plaknē, ja tas pieder
kādai plaknes taisnei. Savukārt taisne pieder
plaknei, ja tai ir 2 kopēji punkti ar plakni. Lai
noskaidrotu, vai punkts E atrodas plaknē
Σ(ABC) (1.17. att.), caur vienu tā projekciju,
piemēram, frontālo E2, velk palīgtaisnes l
projekciju l2 un atrod tai atbilstošu horizontālo
projekciju l1, ar nosacījumu, ka taisne l atrodas
plaknē Σ(ABC). Ja horizontālā projekcija l1 iet
caur punktu E1, tad punkts E atrodas plaknē
(E⊂Σ), pretējā gadījumā tas neatrodas plaknē
(E⊄Σ).
PieĦemsim, ka punkta projekcija E2
pieder taisnei l2, bet savukārt taisne l pieder
plaknei Σ, ja l2∩B2C2 = 12 un l1∩B1C1 = 11, līdz

C1

c)

M1
21
C1

1.18. att. Punkta M projekciju
konstruēšana, ja nav uzdota koordinātu
asu sistēma
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ar to var secināt, ka E1⊂11, bet E⊂Σ(ABC). Līdzīgi nosaka arī punkta L stāvotni attiecībā pret
plakni Σ(ABC).
Ja nav uzdota koordinātu asu sistēma, punkta M stāvotni plaknē ABC (1.18. att.) var
noteikt šādi: caur punkta M frontālo projekciju M2 paralēli plaknes ABC malai AC ievelk
palīgtaisnes frontālo un profilo projekciju, bet caur punktu 11 – palīgtaisnes horizontālo
projekciju paralēli A1C1 (1.18. att. b) un nosaka punkta M horizontālo projekciju M1. Lai
noteiktu punkta profilo projekciju, caur plaknes virsotni B(B1,B3) uzdod plaknes ABC
frontālās projekcijas atskaites koordinātas τ(τ1, τ3). Izmēra punkta, M koordinātu yM (attālums
no taisnes τ1 līdz punkta projekcijai M1) un nosaka punkta projekciju M3 (1.18. att. c).

1.2. Līknes un virsmas
Līknes veidojas punktam pārvietojoties telpā. Atkarībā no punkta kustības trajektorijas
rakstura iegūst dažādas formas līnijas, parasti kā līknes. Ja punkts pārvietojas vienā plaknē,
tad veidojas plaknes līknes (piemēram, riĦėa līnija, elipse, parabola, hiperbola). Telpas
līknes visi punkti neatrodas vienā plaknē (1.19. att. a). Virsmu uzskata par kādas līnijas
secīgu stāvokĜu kopu, šai līnijai pārvietojoties telpā, pie kam šīs līnijas kustības raksturs arī
var būt dažāds, (slīdes virsmas, rotācijas virsmas).
Virsmai izšėir divu raksturīgu elementu saimes: veidules – m un vadules – k. Par
veidulēm sauc virsmu veidojošos kustīgos elementus. Vadules ir nekustīgie elementi, kuri
nosaka veiduĜu pārvietošanos (1.19. att. b). Vadoties no veidules formas, visas virsmas
iedala taišĦu virsmās un līkĦu virsmās. Veidulei rotējot ap nekustīgu asi, veidojas rotācijas
virsma.

b)

a)

m
k

Π3

m1

k1

Π1

Π1

1.19. att. Līknes un virsmas veidošanās

Cilindrs veidojas veidulei m rotējot ap asi pa vaduli k (1.20. att.). Ja vadule ir riĦėa
līnija, bet veidule paralēla rotācijas asij, veidojas rotācijas cilindrs – taisns (1.20. att. a) un
slīps (1.20. att. b).
Konuss veidojas, ja taisna veidule krustojas ar rotācijas asi un rotē pa vaduli (1.21.
att.). Ja vadule ir riĦėa līnija veidojas taisns (1.21. att. a) vai slīps (1.21. att. b) rotācijas
konuss.
LīkĦu rotācijas virsmas veidojas plaknes jeb telpas līknēm rotējot ap asi. Ja līknes
sākuma un beigu punkti atrodas uz rotācijas ass, veidojas noslēgta virsma. Sfēras, tora un
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gredzena virsmas veidojas rotējot
riĦėa līnijai. Ja riĦėa līnijas diametrs
sakrīt ar rotācijas asi, veidojas sfēras
jeb lodes virsmas (1.22. att. a). Tora
virsma veidojas riĦėa līnijai rotējot ap
asi, kas atrodas riĦėa līnijas plaknē,
bet neiet caur tās centru (1.22. att. b).
Ja rotācijas ass atrodas ārpus riĦėa
līnijas, veidojas gredzens (1.22. att. c).

b)

a)

m2

m2
A2

k2

k2
k1

1.2.1. Punkts uz
rotācijas virsmas

m1
A1

m1

Punktu uz rotācijas virsmas var
konstruēt izmantojot paralēli h vai
veiduli – m. Paralēles ir riĦėa līnijas,
1.20. att. Rotācijas cilindrs
kas perpendikulāras rotācijas asij i.
1.20. attēlā b dota slīpa cilindra
b)
a)
veidule, uz kuras atrodas punkts A,
S2
savukārt 1.21. att. b norādīta slīpā
konusa veidule, uz kuras parādītas
punkta A projekcijas. Uz cilindra
m2
virsmas priekšējās daĜas esošie
A2
punkti ir redzami (piemēram, punkts
A2
m2
A – skat 1.23. att.). Tādu punktu
horizontālās projekcijas atrodas uz
12
riĦėa līnijas priekšējās daĜas (A1), bet
k2
k2
neredzamie
punkti
(punkts
B)
k1
horizontālajā projekcijā atrodas uz
riĦėa līnijas aizmugurējās daĜas. Caur
S1
punktu B novilkta arī cilindriskās
A1
virsmas paralēle h, kuras projekcija
A1
m1
k1
11
h1 sakrīt ar taisnā cilindra horizontālo
m1
projekciju, t.i., riĦėa līniju. Punktu
profilās projekcijas A3 un B3 atrod ar
1.21. att. Punkts uz konusa virsmas
koordinātu yA un yB palīdzību, kuras
mērītas
attiecībā
pret
cilindra
simetrijas asi – A3 pa labi, bet B3 – pa kreisi no simetrijas ass. B3 – neredzams (iekavās), jo
atrodas, uz cilindra aizmugurējās virsmas.
Uz konusa virsmas (1.24. att.) novietoti punkti A un B. Punkta A horizontālās
projekcijas A1 noteikšanai izmanto paralēli h ar rādiusu R1, bet punkta B projekciju B1
nosaka ar veidules palīdzību. Tā kā punkts A frontālā projekcijā ir redzams, tad horizontālā
projekcijā tā projekcija A1 atradīsies zem konusa pamatnes horizontālās simetrijas ass.
Punkta profilo projekciju A3 konstruē ar koordinātas yA palīdzību un tā atradīsies pa labi no
konusa simetrijas ass.
k1
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1.22. att. RiĦėa līnijas rotācijā iegūstamās virsmas:
a – sfēra jeb lode; b – tors; c – gredzens
i2

i3

yA

yB

Punkta B horizontālā projekcija noteikta velkot veiduli no konusa
A3
A2
virsotnes S(S2) caur punkta B
m3
m2
frontālo projekciju B2 līdz konusa
pamatnei – iegūstot punktu 1(12).
(B2)
(B3)
h2
h3
Tad konstruē projekciju 11 un
veidules S1 horizontālo projekciju,
atrod uz tās punkta horizontālo
yA
yB
projekciju B1. Tā kā punkts B2
B1
frontālā
projekcijā
neredzams
(iekavās),
tad
veidules
horizontālā
i1
projekcija būs virs konusa simetrijas
ass. Punkta profilo projekciju B3
A 1≡ m 1
h1
nosaka pēc projekcijām B2 un B1 ar
koordinātas yB palīdzību.
1.23. att. Punkti uz cilindra virsmas
Punktus uz lodes virsmas
(1.25. att.) nosaka ar paralēles
palīdzību. Caur doto punktu perpendikulāri lodes rotācijas asij, ievelk līniju, tā lai tās
projekcijas būtu taisne vai riĦėa līnija. Pretējā gadījumā tās projekcija būs elipse. Lai noteiktu
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yA

yB

punkta projekciju A1, lodes horizontālā projekcijā ar rādiusu R1, ievelk riĦėa līniju un lodes
horizontālās projekcijas priekšējā daĜā atzīmē punkta projekciju A1. Izmantojot koordinātu yA
nosaka punkta profilo projekciju A3.
Punktus uz tora un gredzena
S2
S2
virsmas (1.26. att.) nosaka tāpat kā lodes
m2
gadījumā ar palīgriĦėa līniju (paralēĜu)
R1
palīdzību, kuras iet caur dotajiem
A3
i2
i3
punktiem
un
novietotas
plaknēs
h2
A2
perpendikulāri gredzena rotācijas asij.
(B2)
(B3)
RiĦėa līnijai, kas iet, piemēram, caur
punktu A, ir divas projekcijas: viena –
12
taisne,
otra – riĦėa līnija. Zinot uz
yB yA
gredzena
virsmas
punkta
vienu
11
projekciju, piemēram, A2, caur to novelk
B1
S1
riĦėa līnijas projekciju (frontālā projekcija
– taisne, kas perpendikulāra rotācijas
A1
R1
asij). Ar punkta 1(12; 13) projekciju
palīdzību nosaka riĦėa līnijas otru
projekciju un uz tās atliek punkta
1.24. att. Punkti uz konusa virsmas
projekciju A3. Dotajā gadījumā punkta
R1
frontālā projekcija redzama un līdz ar to
punkts A atrodas uz gredzena virsmas
A2

A3

yA

A3

yA

A1
A1

R1

11

13

1.26. att. Punkti uz gredzena virsmas

1.25. att. Punkti uz lodes virsmas
redzamās daĜas.

1.3. Pirmais tests
Lai atbildētu uz testā uzdotajiem jautājumiem (1.27. – 1.30. att.), nepieciešams apgūt
telpas objektu – punkta, taisnes un plaknes attēlošanu. Izpildītais darbs palīdzēs apgūt
studiju materiālu un studējošais spēs sev dot pašvērtējumu. Pirmajā testā izmantotas LLU
doc. M. Aumales sagatavotās kontrolkartes.
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1. variants
No kuras projekciju plaknes punkts atrodas 3 vienību
attālumā?

z

1
A2

A

2

y
x

A1 z
3

1

3
x

y3
2

1

2

3

1

2

3

1

2

3

no Π1
no Π2
no Π3
Kur kompleksajā rasējumā atrodas punkta A frontālā
projekcija?

A3

vietā 1
vietā 2
vietā 3
No kuras projekciju plaknes punkts A atrodas
vistālāk?
no Π1
no Π2
no Π3
Kur atradīsies punkts, ja tā viena koordināta ir 0?

1

y1

uz projekciju
plaknes

4

2

uz projekciju
ass

3

telpā, atvirzīts
no jebkuras
projekciju
plaknes

Ja taisne ir horizontāla, kurā projekciju plaknē tā
attēlosies patiesajā garumā?

5

1

2

3

Π1
Π2
Π3
Kura no trijstūra ABC malām ir paralēla frontālai
projekciju plaknei?
6

1

2

AB

7
B2
C2
x
B1

A1

1

2

1

2
2

1

C1

3

II vienai
vispārēja
⊥ vienai
projekciju
stāvokĜa
projekciju
plaknei
plaknei
Kura no trijstūra malām, to pagarinot, nekrustos Π2
plakni?
AB
AC
Kā trijstūris ABC novietots telpā?

9

10

3

BC

Kādu stāvokli telpā ieĦem trijstūra mala AC?

A2

8

AC

II vienai
projekciju
plaknei

⊥ vienai
projekciju
plaknei

3

BC

3

vispārējā
stāvoklī

Kā būtu jānovieto plakne ABC, lai tā Π1 plaknē
attēlotos patiesajā lielumā

1
⊥Π1

1.27. att. Kontrolkartes 1. variants
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2

II Π1

3

slīpi pret Π1

2. variants
Cik vienību liela ir A punkta x koordināta?
z

1

1

A2
A

2

A3

x

y
A1

z

3

5

x

y3

4

1

vietā 2

1

vietā 3
Kādas koordinātas
projekciju?

4

3

3

2

vietā 5

3

vietā 4

Kur atrastos punkta profilā projekcija, ja punkta
attālums
no
Π1
būtu 0?

2

1

2

2
3
4
Kur kompleksajā rasējumā atrodas punkta A profilā
projekcija?

y1

1

x, y

2

vietā 4
nosaka

2

x, z

3

vietā 5
punkta horizontālo

3

z, y

Kura no taisnes projekcijām norāda, ka taisne
paralēla Π3 plaknei?
5

1

horizontālā

2

profilā

3

neviena no
minētajām

Kurš no trīsstūra punktiem atrodas vistuvāk Π2
plaknei?

6
A2

C2

1

2

A

B

3
C

Kura taisne ir horizontāle?
7

1

AB

8

x

C1

1

2

3

1

2

3

AB
AC
BC
Cik projekciju plaknes krustotu trīsstūris ABC, ja to
paplašinās?
1

A1≡ B1

10

3

BC

Kura taisne, to pagarinot, krustotu tikai vienu
projekciju plakni?

B2

9

2

AC

2

3

Kā trīsstūris ABC novietots telpā?

2

1

II vienai
projekciju
plaknei

⊥ vienai
projekciju
plaknei

1.28. att. Kontrolkartes 2. variants

29

3

vispārējā
stāvoklī

z

1

2

1

3. variants
Kuras koordinātas
projekciju?
2

6

x

4
5

3

A2

3

2

1

2

punkta

frontālo

3

y, z
atrodas punkta

3

vietā 1
vietā 4
vietā 5
Kur atrastos punkta profilā projekcija, ja punkta
attālums no Π2 plaknes būtu 0?
1
2
3
vietā 1
vietā 2
vietā 3

y1 z
A3
A

y
A1

4

1

x, y
x, z
Kur kompleksajā rasējumā
horizontālā projekcija?

y3

x

nosaka

Kur atrastos punkta frontālā projekcija, ja punkta
attālums no Π1 plaknes būtu 0?

1

2

3

2
3
6
Kura no taisnes projekcijām norāda, ka taisne
paralēla Π1 plaknei?

1

5

Horizontālā

x

a1

1

b2
x

a

b1

2
b

3
c

Kurai taisnei kompleksajā rasējumā var saskatīt
slīpuma leĦėi ar Π2 plakni patiesā lielumā?

c2
x

7

3

Neviena no
minētajām

Kura no taisnēm nevienā no dotajām projekcijām
neattēlojas patiesā garumā?

a2

6

2

Frontālā

1

c1

a

2
b

3
c

Kādu stāvotni telpā ieĦem trīsstūra mala CB?
B2≡ C2

8

2

1

2

3

1

2

3

⊥ vienai
projekciju
plaknei
Kā trīsstūris ABC novietots telpā?

A2
x
B1

9
A1

10

1

II vienai
projekciju
plaknei

C1

3

vispārējā
stāvotnē

II vienai
vispārējā
⊥ vienai
projekciju
stāvoklī
projekciju
plaknei
plaknei
Cik projekciju plaknes krustotu trīsstūris ABC, ja
to paplašinās?
1

1.29. att. Kontrolkartes 3. variants
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2

3

4. variants
Kur atrastos punkta horizontālā projekcija, ja punkta
attālums no Π3 būtu 0?

z

1

A2

A3
A

x

2

y
z

1
x

A1

2
5 y
3

4

3

3

1

2

3

vietā 1
vietā 2
vietā 3
Kur atrastos punkta frontālā projekcija, ja punkts būtu
novietots uz Π1 plaknes?
vietā 1

D2

4

2

4
5
6
Kur kompleksajā rasējumā atrodas punkta A profilā
projekcija?

1

6
y1

3

1

2

vietā 4

Kurš no dotajiem punktiem atrodas vistālāk no
horizontālās projekciju plaknes?

E2

1
x

2

E

F2

D

3
F

Kura no taisnēm ir speciālā stāvotnē?

D1

E1

3

vietā 3

5

1

EF

F1

2

ED

3

DF

Kādu stāvokli telpā ieĦem trīsstūra mala AB?
6

7

A2

B2

C2

x
C1

1

2

3

1

2

3

II vienai
vispārēja
⊥ vienai
projekciju
stāvokĜa
projekciju
plaknei
plaknei
Kurā projekciju plaknē taisne BC attēlojas patiesajā
garumā?
Π1

Π2

Π3

Kā trīsstūris ABC novietots telpā?

1

8

II vienai
projekciju
plaknei
Kuru projekciju plakni
nekrustos?

A1

9

1

B1

10

2

3

2

3

vispārējā
⊥ vienai
stāvoklī
projekciju
plaknei
dotā plakne ABC, to paplašinot,

Π1
Π2
Π3
Kurš nosaukums pareizi raksturo trīsstūra ABC
telpisko novietojumu?

1

horizontāli
projicējošs

1.30. att. Kontrolkartes 4. variants
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2

horizontāls

3

frontāls

1.4. Uzdevumi tēmas apguvei
1. uzdevums. Konstruēt punktu projekcijas pēc milimetros uzdotajām koordinātām (x, y, z):
A(30, 15, 30); B(10, 25, 0); C(10, 25, 20). Apzīmēt projekciju sakritību: B1 ≡
C1.
2. uzdevums. Konstruēt taišĦu projekcijas: frontālei AB un vispārīgas stāvotnes taisnei CD.
Punktu koordinātas: A(35, 20, 10); B(25, 20, 25); C(20, 15, 15); D(10, 10,
30).
3. uzdevums (1.31. att.). Mērogā 1:1 konstruēt frontālas līmeĦa plaknes projekcijas, ja tā
atrodas 15 mm no Π2 plaknes.
4. uzdevums (1.32. att.). Konstruēt plaknes ABC un tajā esoša punkta D trīs projekcijas.
5. līdz 11. uzdevums (1.33. att.). Noteikt uz virsmām esošu punktu projekcijas.

B2

A2
x

z

C2

z

C2
D2

0

y3

x

A2

B2
0

C1

y3

A1
B1

y1
1.31. att. 3. uzdevums

y1

1.32. att. 4. uzdevums

1.5. Rasējumu un citu tehnisko dokumentu noformēšana
Tehnisko dokumentu – rasējumus, shēmas, utt. – noformē uz standarta formāta papīra
lapām. Rasējumu lapu formātus nosaka standarts LVS EN ISO 5457 – 1999. Lieto
pamatformātus un papildformātus. Pamatformātu izmēri doti 1.1. tabulā. Formātam A4 ir
paredzēts tikai vertikāls lapas novietojums, bet pārējiem formātiem ir tikai horizontāls
lapas novietojums.
Standartā dots lapas datornoformējums, jo mūsdienās pārsvarā rasējumus izpilda ar
datoriem, lietojot datorizētās rasēšanas programmatūras. Lielformāta elektronisko rasējumu
izdrukas tiek veiktas ar speciālām iekārtām – ploteriem. Standarta lapas noformējums
datorizētās rasēšanas gadījumā parādīts 1.34. attēlā.
Lapas datornoformējumos lietoto elementu nosaukumi un apzīmējumi parādīti 1.34. un
1.35. attēlos, bet attiecīgie izmēri doti 1.1. tabulā. 1.35. attēlā:
1. stūra marėējums;
2. lapas apdarinātais formāts;
3. apmale;
4. rasējuma laukuma rāmītis jeb apmales iekšējā līnija (a2 × b1);
5. rasējuma laukums;
6. neapdarinātais formāts (a3 × b3).
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5.

7.

10.

6.

8.

9.

11.

1.33. att. 5. līdz 11. uzdevums
Apdarinātā formāta rāmīti velk ar 0,35 mm tievu nepārtrauktu līniju. Dokumenta apmali
veido divas 0,7 mm platas pamatlīnijas – rasējuma laukuma iekšējo līniju velk 20 mm
attālumā no apdarinātā formāta rāmīša kreisās malas un 10 mm attālumā no pārējām trim
malām. No šīs līnijas 5 mm attālumā no visām četrām malām ārpusē velk ārējo rāmīti.
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1.1. tabula. Formātu apzīmējumi un izmēri

Formāta

Apdarinātais formāts

Neapdarinātais

Rasējamais laukums

formāts

apzīmējums
a1

b1

a2

b2

a3

b3

A0

841

1189

821

1159

880

1230

A1

594

841

574

811

625

880

A2

420

594

400

564

450

625

A3

297

420

277

390

330

450

A4

210

297

180

277

240

330

1

2

4

3

6

5

7

A

Apmale

Stūra marėējums

x

B

Atsauces
Centrējuma zīmes

a1
a2

C

a3

X

8

A

B

C

Apdarinātais formāts
D

D

Neapdarinātais formāts
E

E

Rasējamais laukums

Formāta (A3)
apzīmējums

F

1

3

2

20

4

5

6

7

A3

b2
b1
b3

1.34. att. Lapas datornoformējums
1

2

4

3

5

5

10

1

A

6

5
20

1.35. att. Lapas stūra noformējums

Dokumenta
stūros
izvieto
stūru
marėējuma zīmes, ko veido divi melni
taisnstūri ar izmēriem 5 × 10 mm. Centrējuma
zīmes 10 mm garas, 0,7 mm platas svītras
dokumenta apmalē, tieši vidū starp stūra
marėējuma zīmēm. Stūru marėējuma zīmes un
centrējuma
zīmes
izmanto
dokumentu
reproducēšanas gadījumos.
Lai paaugstinātu dokumenta uztveramību, rasējuma lapa uz abām pusēm no
centrējuma zīmēm nosacīti tiek sadalīta 50 × 50
mm lielās zonās, kuru nosaukumi doti ar
atsaucēm apmalē. Rasējuma lapas malējās
zonas var nebūt tieši 50 × 50 mm lielas.
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Atsaucēm izmanto: vertikālā virzienā – burtus (izĦemot I un O), bet horizontālā virzienā –
skaitĜus. Zonas apmales joslā atdala ar 0,35 mm platām 5 mm garām līnijām. Pēdējās
atsauces vietā labā apakšējā stūrī raksta formāta apzīmējumu, piemēram, A3.
Mācību rasējumos, kurus izpilda ar roku, pieĜaujams izmantot rāmīti, kuru velk 10 mm
attālumā no formāta malām, bet kreisajā pusē – 20 mm attālumā no formāta malas, lai
rasējumu varētu iešūt. A4 un A3 lapu formātam rāmīša un galvenā rakstlaukuma
novietojums parādīts 1.36. attēlā. A4 formāta lapas novietojums vertikāls, bet A3 un
lielākiem formātiem (A2, A1 u.c.) – horizontāls.
420

10

10

20

297

Formāts A3

Galvenais
rakstlaukums

10

Galvenais
rakstlaukums

10

Formāts A4

297

20

10

10

210

1.36. att. Rasējuma lapas vienkāršots formāts

1.37. att. Galvenais rakstlaukums
Standarts LVS EN ISO 7200:2004 nosaka datu laukus tekstveida informācijas
ierakstīšanai rakstlaukumos. To mērėis ir atvieglot dokumentu apmaiĦu un nodrošināt
sakritību definējot lauku nosaukumus, to saturu un simbolu skaitu. Tas aptver gan ar rokām,
gan datoru veidotus rasējumus. Rakstlaukuma kopējais platums ir 180 mm, lai tas ietilptu A4
lapā ar kreisās malas atkāpi 20 mm un labajā malā 10 mm. Rakstlaukumu atkarībā no
formāta novieto (1.37. att.):
 formātam A4 (apakšā pie īsākās malas);
 A3 un pārējiem formātiem (apakšā, labajā stūrī).
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7,5

Mācību rasējumos rakstlaukuma dažas ailes neaizpilda vai aizpilda vienkāršoti. Tā,
piemēram, detaĜas darba rasējumam jāaizpilda šādas ailes:
1. aile – rasējuma nosaukums (lietvārds vienskaitĜa nominatīvā);
2. aile – dokumenta apzīmējums, kas satur: 1 – lietvedībai apstiprinātu fakultātes vai institūta
kodu (norāda institūtu, kurā izstrādā darbu vai projektu, piemēram, MEHA – mehānikas
institūts, u.c.; 2 – izstrādājuma kārtas numuru projektā (XX); 3 – kopsalikuma kārtas
numuru izstrādājumā (YY); 4 – detaĜas kārtas numuru kopsalikumā; 5 – konstruktoru
dokumentiem, izĦemot detaĜas rasējumu un specifikāciju – uzrāda dokumenta šifru (00),
piemēram, KR – kopsalikuma rasējums;
3. aile – materiāla apzīmējums un standarts (tikai detaĜas rasējumos);
4. aile – pasūtītājorganizācija;
5. aile – projicēšanas metode, piemēram, pirmā kvadranta projekciju metode, kuru lieto
Eiropā. Uzdod simbolu (skat. 2.2. att.);
6. aile – mērogs;
7. aile – lapas kārtas numurs;
8. aile – kopējais lapu skaits;
9. aile – fakultātes, kurā students mācās, saīsināts apzīmējums (piemēram, TF, PTF, MF,
LIF utt.), grupas kods (kurss, grupa), studenta apliecības numurs;
10. aile – darba veidi, kurus izpilda personas, kas rasējumu paraksta: izstrādāja, pārbaudīja
(darba vadītājs). Ierakstus raksta dotajā secībā no augšas uz leju;
11. aile – atbilstošās rasējuma parakstītājas personas uzvārds;
12. aile – atbilstošās rasējuma parakstītājas personas paraksts;
13. aile – rasējuma parakstīšanas datums.
Mācību procesā tēlotājas ăeometrijas, projekciju rasēšanas un skicēšanas darbiem
pieĜaujams izmantot vienkāršotu rakstlaukumu (1.38. att.)

TF 1. k. 2. gr.
35

MEHA.00.00.00

7,5

Rasēja A. Krūzītis
PieĦēma J. KalniĦš
20

35

22.09.06.
29.10.06.
20

Piramīdas šėelšana ar
projicējošu plakni

20

Mērogs 1:1
Lapa
1
30

180

1.38. att. Vienkāršots mācību rakstlaukums
Rasējumu izpilda ievērojot attēlojamā objekta mērogu. Mērogs ir attēlojamā objekta
grafiskā dokumenta attēla lineāro izmēru attiecība pret šā objekta lineārajiem izmēriem dabā.
Mērogs ir atkarīgs no attēlojamā objekta lieluma un lapas formāta. Priekšroku dod dabiskam
mērogam 1:1. Standarts LVS EN ISO 5455:2002 rekomendē sekojošus mērogus:
samazināšanas mērogi – 1:2; 1:5; 1:10; 1:20; 1:50; 1:100 utt. un palielināšanas mērogi –
2:1; 5:1; 10:1; 20:1; 50:1. Mērogu uzrāda rakstlaukuma labajā pusē atsevišėā nodalījumā
sekojoši: 1:1; 2:1 utt. Ja rasējumā kāda attēla, piemēram, iznesuma elementa mērogs
atšėiras no rakstlaukumā norādītā, tad virs šī skata novieto mērogu, piemēram, E(2:1).
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1.6. Pirmais grafiskais darbs
Darbu izpilda uz A4 (210 × 297) formāta rasējuma lapas. Grafisko darbu (1.39. att.) var
izpildīt kā ar datoriem, lietojot datorizētās rasēšanas programmatūras, tā arī ar roku,
sekojošā secībā:
• rasējumos lietojamo līniju veidi (skat. 1.6.1.);
• piemēri līniju pielietošanai. Priekšmeta projekcijas (skat. 1.6.2.);

1.39. att. Ăeometriskā rasēšana
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•
•
•
•
•

slīpuma konstruēšana un apzīmēšana (skat. 1.6.3.);
koniskuma konstruēšana un apzīmēšana (skat. 1.6.4.);
līniju salaidumi (skat. 1.6.5.);
lekāllīknes;
tehniskais raksts (skat. 1.6.7.).

1.6.1. Līniju veidi
Rasējumos lietojamo līniju veidi un to pielietojums (LVS EN ISO 128 – 24:1999) doti
1.3. tabulā, bet līniju grupas un līniju platumi – 1.2. tabulā. Visām līnijām, neatkarīgi no to
veida, jābūt vienmērīga blīvuma un platuma. Pamatlīniju platumu izvēlas atkarībā no
rasējuma veidošanas tehnoloăijas (ar zīmuli vai datoru) un rasējuma sarežăītības no 1.2.
tabulā dotajām līniju grupām. Mašīnbūves rasējumos parasti izmanto divus līniju platumus.
Tievo līniju platums ir puse no pamatlīnijas platuma. Mācību rasējumos rasējot ar zīmuli
ieteicamais pamatlīniju platums 0,7 … 0,9 mm.
1.2. tabula. Līniju grupas un līniju platumi

Līniju grupas

Līniju platumi līniju numuriem 1.3. tabulā
4; 6; 8 - platās

1; 2; 3; 5; 7; 9 - tievās

0,25

0,25

0,13

0,35

0,35

0,18

0,5*

0,5*

0,25

0,7*

0,7*

0,35

1,0

1,0

0,5

1,4

1,4

0,7

2,0

2,0

1,0

* - rasējumos ieteicamās grupas
Tieva pārtraukta līnija, kuru lieto objektu neredzamu kontūru uzrādīšanai, iegūst labu
izskatu, ja līniju posmu garums ir aptuveni 4 mm un attālums starp tiem 1 mm. Tievas
punktsvītru līnijas, kuras lieto simetrijas asu un centra līniju uzrādīšanai, ieteicamais līniju
posmu garums 15 mm un attālums starp posmu galiem 3 mm.
Šėēlējplaknes stāvotni rasējumā norāda
ar šėēlumlīniju. Šėēlumlīnijas uzrādīšanai
A
A
izmanto platu punktsvītru līniju. Šėēlumlīnijas
malējām svītrām pievieno bultiĦu, kas norāda
projicēšanas virzienu. Šėēlējplakni apzīmē ar
lielo latīĦu alfabēta burtu, kuru raksta
šėēlumlīnijas sākumā un beigās (1.40. att.).
1.40. att. Šėēlumlīnija
Šėēlumlīniju novieto detaĜas projekcijas abās
pusēs.
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1.3. tabula. Rasēšanā izmantojamo līniju veidi un to pielietojums

Nr.

Līniju nosaukums
un attēls

Tieva nepārtraukta līnija
1.

2.

Tieva viĜĦota līnija

Pielietojums
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Izmēru līnijas un iznesumu līnijas
Iesvītrojums
Īsas centra līnijas
Diagonāles, kas uzsver plakanas virsmas
Kārtotājas un palīglīnijas
Norādes un to plauktiĦi
Uzliktā šėēluma kontūras
Iznesto elementu iezīmētājlīnijas
Vītnes attēlošanai
BultiĦas un slīpās līnijas to vietā
Locījumu līnijas un apstrādes robežas
Virsmu pārejas līnijas
Formāta apdarinātais rāmītis
Rakstlaukuma un specifikāciju palīglīnijas

Ar brīvu roku vilkta norāvuma līnija, kas
norobežo daĜējus skatus, griezumus un
šėēlumus rasējumos, ko izpilda ar zīmuli

3.

1. Ar datoru rasēta norāvuma līnija, kas
norobežo daĜējus skatus, griezumus un
šėēlumus elektroniskajos rasējumos
2. KāpĦu norāvuma līnija

4.

1. Redzamās kontūras
2. Rasējumu rāmīši. Rakstlaukuma un
specifikāciju kontūras
3. Projicēšanas virzienu norādošās
bultas līniju griezumos un šėēlumos

Tieva līnija ar lauzumiem

5.
6.
7.

8.

9.

Pamatlīnija

Tieva pārtraukta līnija
Plata pārtraukta līnija
Tieva punktsvītru līnija

Plata punktsvītru līnija

Tieva dubultpunktsvītru līnija

Objekta neredzamās kontūras
PieĜaujamās virsmu apstrādes norādes
1. Simetrijas asis (ass līnijas)
2. Centra līnijas
1. Šėēlējplaknes novietojums
2. Norāda zonas, kurās nepieciešama
apstrāde
1.
2.
3.
4.

Pievienotu daĜu kontūras
Kustīga objekta galējie stāvokĜi
Centrālās līnijas
Kontūras elementiem, kas novietoti
pirms šėēlējplaknes
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1.6.2. Piemēri līniju pielietošanai
RiĦėa līnijas centrā vienmēr jāatrodas punktsvītru līniju svītru krustam, bet ne punktam.
Punktsvītru līnijai pamatlīnija jākrusto ar līniju.
Parasti nosacīti pieĦem, ka detaĜas ir no metāla, tāpēc detaĜu griezumos svītrojuma
līnijas ievelk 45° leĦėī pret attēla kontūrlīniju, simetrijas asi vai rasējuma rāmīša malu. Ja tas
nav iespējams, tad 45° leĦėa vietā jāizvēlas 30° vai 60° leĦėis. Attālums starp paralēlajām
svītrojuma līnijām vienai un tai pašai detaĜai dažādos šėēlumos, kas izpildīti vienādā mērogā,
jāietur vienāds. Šis attālums var būt 1…10 mm atkarībā no šėēluma laukuma lieluma.
Ja jāiesvītro ar vienu plakni šėeltas trīs un vairākas blakus detaĜas, tad jāizmaina
svītrojuma virziens vai svītrojuma līniju blīvums. Ja šėēluma laukums ir liels, tad svītrojumu
var izpildīt gar dotā laukuma iekšējo kontūru šaurā vienāda platuma joslā. Šaurus šėēluma
laukumus, kuru platums (biezums) attēlā ir mazāks par 2 mm parasti iekrāso melnus. Ja
blakus atrodas vairāki šādi laukumi, tie ir jāatdala cits no cita ar spraugu, kuras platums ir ne
lielāks par 0,8 mm. Šaurus un garus šėēluma laukumus, kuru platums (biezums) rasējumā ir
2…4 mm, var iesvītrot tikai galos un pie urbumiem, pārējā daĜā iesvītro tikai nelielus posmus
vairākās vietās [2].
Izmēru atzīmēšana detaĜu rasējumos sīkāk
tiks apskatīta nākošajā nodaĜā, taču pirmā
grafiskā darba izpildei jāzina sekojošais
(1.41. att.):
 izmērus rasējumos uzrāda ar mērskaitĜiem,
mērlīnijām un iznesuma līnijām;
 mērlīnijai abos galos zīmē bultiĦas (izĦemot
rādiusa mērlīniju);
 iznesuma līnijām aiz mērlīniju bultiĦām jābūt
1…5 mm garām;
 mērlīnijas un iznesuma līnijas izpilda ar
tievām vienlaidus līnijām;
1.41. att. Lineāro izmēru atzīmēšana
 iespēju robežās mērlīnijas jāiznes ārpus
detaĜas kontūrām;
 attālumam starp paralēlām mērlīnijām jābūt ne mazākam par 7 mm, bet starp mērlīniju un
detaĜas kontūrlīniju ne mazāk par 10 mm;
 lineāros izmērus rasējumos uzrāda milimetros bez mērvienības apzīmējuma.

1.6.3. Slīpuma konstruēšana un uzrādīšana
Slīpums ir lielums, kas rāda vienas taisnes vai plaknes
stāvotni attiecībā pret otru taisni vai plakni. Slīpumu izsaka ar
attiecību vai procentos. Taisnes nogriežĦa BC slīpumu (1.42. att.)
attiecībā pret taisnes nogriezni BA izsaka ar taisnleĦėa trīsstūra
ABC katešu attiecību: i = AC/AB = tg α. Pirms slīpuma
raksturojošā mērskaitĜa liek slīpuma nosacīto zīmi, kuras smaile
vērsta slīpuma virzienā. Slīpuma zīmi un mērskaitli rasējumā
h/L - slīpums
novieto uz plauktiĦa ar iznesuma līniju, kuras otrā galā ir bultiĦa.
1.42. att. Slīpuma apzīmēšana Slīpumu var uzdot ar lielumu h un L attiecību (piemēram, ja h=1;
L=10, attiecība – 1:10), desmitdaĜās (0,1), procentos (10%).
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1.6.4. Koniskuma konstruēšana un apzīmēšana
Par koniskumu sauc konusa pamata diametra attiecību pret tā augstumu un to
apzīmē ar burtu K. Ja konuss ir nošėelts (1.43. att. a), un tā pamatu diametri ir D un d, un
augstums ir L, tad koniskumu attiecības veidā atrod K = (D – d) : L. Pirms koniskumu
raksturojošā mērskaitĜa jāraksta koniskuma nosacītā zīme – vienādsānu trīsstūris, kas
jānovieto ar virsotni konusa smailes virzienā. Koniskumu var uzdot ar (D – d) : L attiecību
(piemēram, 1:5), desmitdaĜās (0,2), procentos (20%), ar leĦėa vērtību. Koniskuma grafiskais
apzīmējums parādīts 1.43. attēlā b.

1.43. att. Koniskuma uzrādīšana rasējumos

1.6.5. Līniju salaidumi
Jākonstruē kulaciĦa kontūra, kas satur salaidumus, kur loki ar rādiusiem 10 un 15 mm
pāriet lokos ar rādiusiem 20 un 30 mm.
Aplūkosim divu riĦėa līniju ārēju (1.44. att. a) un iekšēju (1.44. att. b) salaidumu. Lai
konstruētu salaidumu, jābūt zināmam salaiduma loka rādiusam. Konstrukciju rezultātā
jāatrod un ar tievām līnijām jāatzīmē:
 salaiduma centrs, ap kuru velk salaiduma loku;
 salaiduma punkts; kurā viena līnija pāriet otrā.

1.44. att. Divu riĦėa līniju salaidumu konstruēšana
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Salaiduma konstruēšanas secība ir sekojoša:
1. Pēc dotā noapaĜojuma rādiusa nosaka salaiduma centru 0. Konstruējot divu riĦėa līniju:
 ārējo salaidumu, palīgloku rādiusu nosaka atĦemot attiecīgos rādiusus R–R1 un R–
R2 (1.44. att. a);
 iekšējo salaidumu, palīgloku rādiusus nosaka saskaitot attiecīgos rādiusus R+R1 un
R+R2 (1.44. att. b).
2. Nosaka salaiduma punktus S1, S2, kuri atrodas uz vienas taisnes ar abu loku centriem.
3. Konstruē salaiduma riĦėa loku.

1.6.6. Tehniskā raksta burti un cipari
Standarts LVS EN ISO 3098 – 0:1997 nosaka tehniskā raksta vispārējās prasības, bet
standarti LVS EN ISO 3098 – 2:2001 un LVS EN ISO 3098 – 4:2001 dod ziĦas par latīĦu
alfabētu, skaitĜiem un zīmēm. Ar šo standartu ieviešanu tiek izmainīta mazā burta a un cipara
7 formas (1.45. att. a). 1.45. att. b parādīti tehniskā raksta pareizas veidošanas elementi f, e,
c2, c1 utt., bet to skaitliskās vērtības dotas 1.4. tabulā

a)

b)

1.45. att. B tipa tehniskais raksts un tā parametri
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1.4. tabula. B tipa raksta parametru skaitliskās vērtības

Raksta parametri

Apzīm.

Izmēru
attiecības

Raksta lielums –
lielo burtu
augstums

h

(10/10)h

1,8

3,5

5,0

Mazo burtu
augstums

c1

(7/10)h

1,26 1,75 2,5

3,5

Mazo burtu
apakšējais
garums

c2

(3/10)h

Mazo burtu
augšējais
garums

c3

Palīgzīmes
mīkstinājumi

Izmēri, mm

2,5

7,0 10 14 20

5

7

10 14

0,54 0,75 1,05 1,5

2,1

3

4,2

6

(3/10)h

0,54 0,75 1,05 1,5

2,1

3

4,2

6

f

(4/10)h

0,72

1

1,4

2

2,8

4

5,6

8

Attālums starp
burtiem

a

(2/10)h

0,36

0,5

0,7

1

1,4

2

2,8

4

Rindu
maksimālais
solis

b1

(19/10)h

3,42 4,75 6,65 9,5 13,3 19 26,6 38

Rindu vidējais
solis

b2

(15/10)h

2,7

Rindu minimālais
solis

b3

(13/10)h

2,34 3,25 4,55 6,5

9,1 13 18,2 26

Minimālais
attālums starp
vārdiem

e

(6/10)h

1,08

4,2

6

8,4 12

Raksta līnijas
platums

d

(1/10)h

0,18 0,25 0,35 0,5

0,7

1

1,4

3,75 5,25 7,5 10,5 15 21 30

1,5

2,1

3

2

Visi uzraksti un paskaidrojumi rasējumos, shēmās un citos konstruktoru dokumentos
jāizpilda tehniskā rakstā. Raksta lielumu nosaka pēc lielo burtu augstuma h, piemēram, 10;
7; 5; 3,5 mm. Mācību rasējumos ieteicams lietot slīpo rakstu ar slīpumu 75° (B tipa raksts),
kuram raksta līnijas platums pieĦemts 1/10 no lielā burta augstuma h. Izpildot tehnisko rakstu
jāievēro šādas sakarības (1.45. att. b):
 mazo burtu augstumu c1 nosaka izejot no lielo burtu augstuma h: c1=0,7h. Praktiski
mazo burtu augstums ir vienāds ar nākamā mazākā burtu lieluma augstumu, piemēram,
10 mm rakstam 7 mm; 7 mm rakstam – 5 mm utt.;
 attālums starp burtiem aptuveni vienāds ar lielo burtu rindā esošo augstumu starpību,
piemēram, 10 – 7 = 3 mm; 7 – 5 = 2 mm utt.
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1.7. Otrais tests
Atbildēt uz otrā testa variantu jautājumiem.

1. variants
1. Uzrādiet iesvītrojuma slīpumu šėēlumos attiecībā pret rakstlaukumu!
1 45°
2 90°
3 80°

4 30°

2. Parādiet pareizo koniskuma apzīmējumu!

1

2

3

4

3. Kurā gadījumā pareizi izpildīts iesvītrojums detaĜām ar biezumu 2 līdz 4 mm?

1

2

4. Kādi ir A2 formāta malu izmēri?
420 × 594
407 × 576

1

3

4

480 × 594

420 × 841

3

4

2
2. variants

1. Kādus palielināšanas mērogus nosaka LVS EN ISO 5455:2002?
2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1

2:1; 5:1; 6:1; 10:1

2:1; 3,5:1; 10:1; 25:1

2:1; 5:1; 10:1 20:1;
50:1

1

2

3

4

3

4

2. Parādiet pareizu slīpuma apzīmējumu!

1

2

3. Kādu attālumu starp paralēlām svītrojumu līnijām šėēlumā nosaka standarts?
1…5
2,5 … 10
1 … 10
3…8

1

2

4. Kādi ir A3 formāta lapas malu izmēri?
210 × 297
288 × 420

1

2
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3

4

297 × 420

420 × 203

3

4

3. variants
1. Kādu tehniskā raksta lielumu rindu nosaka LVS EN ISO 3098 – 2:2001?
2,5; 3; 5; 7
5; 7; 14; 18
2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14
2,5; 3,5; 6; 10

1

2

3

4

2. Kurā gadījumā pareizi izpildīts detaĜas iesvītrojums, ja detaĜa novietota 45° slīpumā
pret rasējuma rāmīti?

1

2

3

4°

3. Kāds ir pieĜaujamais minimālais attālums starp mērlīnijām?
3…8
5…8
7

1

3

7 … 10
4°

288 × 210

210 × 297

3

4

Lielo burtu platums

Mazo burtu platums

3

4

2

4. Kādi ir A4 formāta lapas malu izmēri?
297 × 203
210 × 280

1

2
4. variants

1. Kas nosaka raksta lielumu?
Mazo burtu
Lielo burtu augstums
augstums

1

2

2. Kurā gadījumā pareizi izpildīts nemetālisku materiālu iesvītrojums?

1

2

3

4

3. Kādās robežās ir pieĜaujamais iznesuma līniju galu garums aiz mērlīnijas?
1 …5
2…6
2…8
1…7

1

2

3

4. Kādos gadījumos izmanto pārtrauktu līniju?
Neredzamo kontūru
Ass līnija
Iznesuma līnija
līnija

1

2

3
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4

Mērlīnija

4

Testa aptaujas saturs
LVS EN ISO 5457:1999. Formāti:
1. Kādu formātu pieĦem par mērvienību citiem formātiem?
2. Nosauciet pamatformātus!
3. Kādi ir A4, A3, A2, A1 formātu malu izmēri?
LVS EN ISO 5455:2002. Mērogi:
1. Nosauciet palielināšanas un samazināšanas mērogus!
2. Kā mērogu uzrāda rakstlaukumā?
LVS EN ISO 128 – 24:1999. Līnijas inženiertehniskajos rasējumos:
1. Uzrādiet platumu:
 pamatlīnijai;
 rasējuma rāmītim, tabulām, specifikācijai;
 platai punktsvītru līnijai, kas norāda šėēlējplakni;
 līnijai, kas griezumu atdala no skata;
 iznesuma līnijai un mērlīnijai.
2. Uzrādiet garumu:
 punktsvītras līnijas posmam;
 pārtrauktās līnijas posmam;
 punktsvītru līnijas attālumam starp posmiem.
3. Uzrādiet tievas punktsvītru līnijas pielietojumu un tās platumu!
4. Uzrādiet pielietojumu:
 viĜĦotai līnijai;
 platai punktsvītru līnijai.
LVS EN ISO 3098 – 0:1997. Tehniskais raksts:
1. Kas nosaka tehniskā raksta izmērus?
2. Kādi tehniskā raksta izmēri noteikti ar standartu?
3. Ar ko vienāds burtu un ciparu līnijas platums?
4. Kāds ir burtu un ciparu slīpums?
5. Kāds ir diametra zīmes apzīmējums?
Materiālu grafiskie apzīmējumi un pamatprasības to pielietošanai rasējumos:
1. Uzrādiet atstarpi starp iesvītrojumu līnijām?
2. Uzrādiet iesvītrojuma slīpuma leĦėi šėēlumos?
3. Pie kāda šėēluma laukuma platuma (biezuma) pieĜaujams laukumu iekrāsot?
4. Kā iesvītro šaurus un garus laukumus, kuru platums rasējumā ir 2 … 4 mm?
LVS EN ISO 7200:2004. Rakstlaukums:
1. Kāds ir rakstlaukuma platums?
2. Ko nosaka standarts LVS EN ISO 7200:2004?
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2. ATTĒLI ORTOGONĀLĀS PROJEKCIJĀS: SKATI,
GRIEZUMI, ŠĖĒLUMI
2.1. Attēlu izvietošana rasējumā
Rasējumu izpilda pēc ortogonālās projicēšanas metodes. Attēlojamo priekšmetu
novieto starp novērotāju un projekciju plakni tā, lai priekšmeta elementi attēlotos tajā
iespējami nesagrozīti. Priekšmeta attēlošanai izmanto divas vai trīs savstarpēji
perpendikulāras projekciju plaknes: horizontālo – Π1, frontālo – Π2 un profilo – Π3. Iespējams
izmantot arī trīs tām paralēlas plaknes. Visas šīs plaknes pieĦem par projekciju
pamatplaknēm, kuras veido sešas kuba skaldnes (2.1. att. a).

E

a)

2

D

A
3

1

C

B

b)

F

E

D

A

C

F

B

2.1. att. Projekciju pamatplaknes un skatu izvietojums E sistēmā
Projekciju pamatplakĦu savietošana ar rasējuma plakni parādīta 2.1. attēlā b. Tā
nosaka arī atsevišėu attēlu (projekciju) izvietojumu attiecībā pret galveno skatu, t.i., pret
attēlu frontālajā projekciju plaknē.
Šādu projekciju izvietojumu sauc par pirmā kakta (kvadranta) metodi vai eiropeisko
sistēmu un apzīmē ar burtu E, saskaĦā ar kuru projicēšanas laikā izstrādājumu novieto
starp novērotāju un attiecīgo projekciju plakni. Eiropeiskā sistēma pieĦemta mūsu valstī un
lielākā daĜa Eiropas valstu. Projicēšanas metodes grafiskā simbola pareizs attēls un izmēri
parādīti 2.2. attēlā.
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DetaĜu (izstrādājumu) attēlus rasējumos parasti konstruē „bezasu sistēmā”, neuzrādot
projekciju plaknes, projekciju asis un kārtotājas līnijas. Orientācijai izmanto simetrijas asis,
centra līnijas vai arī raksturīgās detaĜas plaknes. Attēlu izpildīšanas noteikumi un īpašības
rasējumos uzrādītas standartā LVS EN ISO 5456 – 2:1999.

2.2. att. Eiropeiskās sistēmas grafiskais simbols

2.2. Skati
Skats – pret skatītāju vērstās priekšmeta virsmas taisnleĦėa projekcija. Priekšmetu
attēlošanai izmantojamos skatus, ievērojot to izpildīšanas īpatnības un saturu, iedala šādi:
 skati, kas izvietoti projekciju pamatplaknēs – pamatskati;
 vietējie skati;
 papildskati, kas izveidoti projekciju papildplaknēs.
Pamatskatiem projekciju pamatplaknēs atkarībā no skatiena virziena ir šādi
nosaukumi (2.3. att. un 2.1. tabula):
A – pretskats (galvenais skats); B – virsskats; C – kreisais sānskats; D – labais sānskats; E
– apakšskats; F – mugurskats (skat. Arī 2.1. att. b).
2.1. tabula. Skatu nosaukumi

b
f

Projicēšanas
Skata
Skata
virziens
nosaukums apzīmējums

d

c

a

Pretskats

A

b

Virsskats

B

c

a

d

e
2.3. att. Projicēšanas virziens
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Kreisais
sānskats
Labais
sānskats

C
D

e

Apakšskats

E

f

Mugurskats

F

Rasējumā skatus parasti izvieto projekciju sakarībā ar galveno skatu (2.1. att. b). Tādā
gadījumā skatu nosaukumus un apzīmējumus neuzrāda. Ja šī prasība nav ievērota, t.i., skati
rasējumā attiecībā pret galveno skatu nobīdīti vai izveidoti citās rasējuma lapās, tad tie
jāatzīmē atbilstoši 2.4. attēlā parādītajiem. Šajā gadījumā galvenajā skatā, vai citā attēlā,
attiecīgo projicēšanas virzienu norāda ar bultiĦu un latīĦu alfabēta mazo burtu, bet virs
attēlotā skata raksta to pašu lielo burtu.

b
A
B

d

c

E

e
D
a

C

F

f

2.4. att. Skati rasējumā nobīdīti attiecībā pret galveno skatu
Skatu skaitam rasējumā jābūt minimālam, bet pietiekamam, lai iegūtu pilnīgu
priekšstatu par izstrādājuma formu un izmēriem. Atkarībā no tā, cik sarežăīta ir izstrādājuma
ăeometriskā forma, rasējumā to attēlo vienā, divos vai vairākos pamatskatos.
Rasēšanas praksē biežāk tiek izmantoti trīs skati:
 pretskats (galvenais skats);
 virsskats;
 kreisais sānskats.
Rasējuma kvalitāti nosaka ne tikai tā nevainojams tehniskais izpildījums, bet arī
pārdomāts grafiskā materiāla izvietojums lapā. ěoti būtiska nozīme ir pareizai mēroga izvēlei.
Lietderīgais formāta laukums ir jāaizpilda apmēram 75% apjomā. Izstrādājot detaĜas darba
rasējumu, jāievēro, lai skatu izvēle rasējumā būtu racionāla.
2.5. attēlā parādīts uz A3 lapas izpildīta rasējuma, kuru veido trīs pamatskati, racionāls
grafiskais izvietojums. No rasējuma redzams, ka skatu izvietojumam jābūt tādam, lai attālumi
no lapas malas līdz projekcijām un starp projekcijām, kā horizontālajā, tā arī vertikālajā
virzienā būtu apmēram vienādi, t.i. a = a = a un b = b = b (skat. 2.5. att.). Šo rasējuma
grafisko izvietojumu var noteikt arī matemātiski:
a = (390 – L – S) : 3, kur L – objekta garums rasējumā, mm un S – objekta platums
rasējumā, mm.
b = (277 – H – S) : 3, kur H – objekta augstums rasējumā, mm un S – objekta platums
rasējumā, mm.
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b
H
b

L

a

S

a

S

a

b

Rakstlaukums

2.5. att. Racionāla rasējuma kompozīcija
Vietējais skats ir priekšmeta atsevišėas ierobežotas vietas attēls. To pielieto tādos
gadījumos, kad jānoskaidro tikai priekšmeta atsevišėu elementu forma un izmēri. Lietojot
vietējo skatu var samazināt pamatskatu skaitu. Vietējo skatu var norobežot ar viĜĦotu
norāvuma līniju vai simetrijas asi (2.6. att. b). Ja vietējo skatu rasē tiešā projekciju sakarībā
ar citiem attēliem, tad skata virziena bultiĦu un uzrakstu neizpilda (2.6. att. b detaĜas kreisā
puse un 2.7. att.)

2.6. att. DetaĜas vietējo skatu uzrādīšana
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2.3. Griezumi un šėēlumi
Izstrādājumu iekšējās formas attēlošanai izmanto
nosacītus attēlus – griezumus un šėēlumus. Kā
griezumus tā šėēlumus iegūst, ja izstrādājumu nosacīti
šėeĜ ar vienu vai vairākām šėēlējplaknēm. Izstrādājuma
daĜu, kas atrodas starp novērotāju un šėēlējplakni,
nosacīti noĦem. Griezumā kā redzamas parāda
izstrādājuma
iekšējās
kontūras,
kas
atrodas
šėēlējplaknē un aiz tās skata virzienā esošus elementus
2.7. att. Vietējais skats
(2.8. att.). Izstrādājuma daĜas, kuras tieši šėeĜ
šėēlējplakne, iesvītro atbilstoši pieĦemtajiem materiālu grafiskajiem apzīmējumiem. Ja nav
noteikts izstrādājuma materiāls, tad lieto vispārīgu iesvītrojumu ar tievu līniju 45° leĦėī parasti
pret attēla kontūrlīniju.
Frontālais griezums

Šėēlējplakne
Izstrādājuma daĜa, kas
attēlota griezumā

Izstrādājuma daĜa, kas
nosacīti noĦemta

2.8. att. Vienkārša griezuma veidošana

2.3.1. Griezumi
Griezumi atkarībā no šėēlējplakĦu skaita var būt vienkārši griezumi (viena
šėēlējplakne) un salikti griezumi (divas vai vairākas šėēlējplaknes).
Vienkāršus griezumus veido ar vienu šėēlējplakni. Atkarībā no šėēlējplaknes stāvokĜa
pret projekciju plakni izšėir vertikālu (frontālu vai profilu), horizontālu un slīpu griezumu.
Izpildot vienkāršus griezumus jāievēro daži noteikumi, nosacījumi un vienkāršojumi. Tos
aplūkosim divās detaĜās, kuras redzamas 2.9. un 2.10. attēlos. Attēlos redzamie izstrādājumi
sastāv no sekojošiem konstruktīviem elementiem:
 2.9. attēlā – cilindriska statne ar trim stiprības ribām un cilindrisku pamatni, kurā ir četri
urbumi. Pretskatā ar bultiĦu parādīta cilindra veidule. Tās projekcija pieder stiprības ribas
plaknei un tāpēc nav cilindra kreisās malējās veidules turpinājums. Virsskatā no četriem
caurejošiem urbumiem trīs apzīmēti ar ass līnijām.
 2.10. attēlā – cilindriska statne ar kvadrātveida necaurejošu urbumu un taisnstūrveida
pielējumiem ārpusē. Cilindriskā statne novietota uz taisnstūrveida pamatnes, kurai ir četri
urbumi.
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2.9. att. Vienkāršs simetrisks griezums

2.10. att. Šėautne uz simetrijas ass
Griezumu izpildes noteikumi, nosacījumi un vienkāršojumi:
1. Ja šėēlējplakne pilnībā sakrīt ar izstrādājuma simetrijas asi, tad izpildot frontālus,
horizontālus un profilus griezumus, šėēlējplaknes stāvotni neparāda. Visos pārējos
gadījumos šėēlējplaknes stāvotni rasējumā norāda ar platu punktsvītru līniju (2.11. att. un
2.2. tabula). Pārtrauktās punktsvītru līnijas malējām svītrām pievieno bultiĦu, kas norāda
projicēšanas virzienu. Šėēlējplakni apzīmē ar lielo latīĦu alfabēta burtu, kuru raksta
punktsvītru līnijas sākumā un beigās. Virs griezuma attēla raksta tā apzīmējumu A – A.
Ja griezums ir pagriezts, tad papildus lieto attiecīgo zīmi. Šo zīmju forma un izmēri doti
2.2. tabulā.
2. Ja kādā no projekcijām apvieno skatu un griezumu, tad iegūst simetrisku daĜēju
griezumu. DaĜēju griezumu iegūst simetriskiem izstrādājumiem apvienojot pusi no skata
un pusi no griezuma (2.9. att.). Rasējumā griezuma puse vienmēr jāparāda pa labi no
vertikālās simetrijas ass un uz leju no horizontāli novietotas simetrijas ass. Skata pusē
iekšējo elementu neredzamās līnijas neparāda.
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3. Ja simetriskai detaĜai kāda šėautne sakrīt ar simetrijas asi, tad, lai parādītu šėautni, skatu
no griezuma atdala ar tievu viĜĦotu līniju pa kreisi no iekšējās šėautnes (2.10. att. un 2.12.
att. b) un pa labi no ārējās šėautnes (2.12. att. a). Ārējās un iekšējās šėautnes gadījumā
skat. 2.12. att. c).
4. Izpildot garengriezumu plānām sieniĦām, pielējumiem, stiprības ribām un līdzīgiem
elementiem, tos griezumā neiesvītro (2.9. att.).
5. Uz riĦėa līnijas novietotus urbumus, kuri neatrodas priekšmeta šėēlējplaknē (2.9. att.),
griezumā atĜauts attēlot tā, it kā to asis atrastos šėēlējplaknē (skat. kreisā sānskatā).
6. Ja priekšmetam ir vairāki vienādi un vienmērīgi izvietoti elementi (piemēram, urbumi 2.9.
attēlā) ir atĜauts uzrādīt vienu, divus šādus elementus. Pārējos elementus ir atĜauts attēlot
vienkāršoti vai nosacīti, bet tā, lai būtu pilnīga skaidrība par šo elementu izvietojumu.

A

A

A-A

2.11. att. Horizontāls nesimetrisks griezums
2.2. tabula. Griezumu un šėēlumu nosacītās zīmes

h

h

d h=10d
d

h
R=

Pusgriezuma, šėēluma vai
skata norobežojošā
simetrijas ass

G-G

d

0,3h=3d
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35°

h

h

A
90o

Griezums, šėēlums vai skats
pagriezts

d

0,4h=4d

h

A
30o

Projicēšanas virziens pret
šėēlējplaknes stāvotni

d

Apzīmējums

Pielietojums

Vietēju griezumu lieto izstrādājuma uzbūves paskaidrošanai tā atsevišėā daĜā
norobežojot šo daĜu no skata ar tievu viĜĦotu līniju. Šajā detaĜas daĜā vietējos griezumus
izpilda tāpat kā iepriekš aplūkotajos vienkāršos griezumos.

2.12. att. Simetrisko griezumu vienkāršojumi
2.13. attēlā a dotai detaĜai vietējais griezums izpildīts tās labajā pusē ar frontālai
projekciju plaknei paralēlu šėēlējplakni. Gadījumā, ja griezumu izpilda izstrādājuma rotācijas
virsmas daĜai (2.13. att. b kreisā pusē), to no skata var norobežot ar rotācijas ass līniju
(svītrpunktu līnija). Vietējā griezuma norobežotājlīnija nedrīkst sakrist ar citām attēla līnijām.

a)

b)

2.13. att. Vietēji griezumi
2.14. attēlā redzamai detaĜai vietējais
griezums izpildīts ar horizontālai projekciju
plaknei paralēlu šėēlējplakni, bet daĜējais
griezums, kurš attēlots pa labi no simetrijas
ass, iegūts izmantojot frontālai plaknei
paralēlu šėēlējplakni.
Slīpu griezumu iegūst, ja šėēlējplakne
nav paralēla nevienai no projekciju
pamatplaknēm. To lieto dobu, iekšēju, slīpi
novietotu veidojumu atsegšanai. Slīpa
griezuma attēlu projicē uz šėēlējplaknei
paralēlu papildplakni, ko savieto ar rasējuma
plakni. Nepieciešamības gadījumā slīpu

2.14. att. Vietējs griezums
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griezumu var novietot jebkurā brīvā rasējuma lapas vietā, neievērojot tiešo projekciju
sakarību, bet precīzi saglabājot bultiĦu norādīto skata virzienu. Ir atĜauts griezumu pagriezt
līdz stāvotnei, kas atbilst galvenajam skatam, lai atvieglotu tā uztveri un Ĝautu racionālāk
izkārtot attēlus rasējuma lapā (2.15. att.).
Saliktus
griezumus
lieto
gadījumos, ja komplicētu objektu attēlošanai
jālieto divas vai vairākas šėēlējplaknes.
Atkarībā no šėēlējplakĦu stāvotnes saliktus
griezumus iedala pakāpienveida griezumos
un lauztos griezumos. Pakāpienveida
griezums rodas tad, ja šėēlējplaknes ir
savstarpēji paralēlas un vienlaikus paralēlas
vienai projekciju plaknei, turklāt priekšmeta
elementu griezumus attēlo vienā plaknē.
Šėēlumlīnijai ir lūzumi, kuri norāda pāreju no
vienas šėēlējplaknes uz otru. DetaĜas
griezumā šīs pārejas līnijas netiek uzrādītas.
2.16. attēlā redzams horizontāls
pakāpienveida griezums, ko veido divas
2.15. att. Slīpie griezumi
savstarpēji paralēlas horizontālas šėēlējplaknes. Šajā gadījumā frontālajā projekcijā
ir jāuzrāda pārejas no vienas šėēlējplaknes uz otru. Virsskatā abas šėēlējplaknes ir
savietotas vienā horizontālā plaknē, ievērojot to, ka griezumi rasējumā ir nosacīti (bet ne
reāli), šėēlējplakĦu stāvotĦu maiĦas vietās nevelk kontūrlīniju un saliktais griezums attēlojas
kā vienkāršs griezumsms. Pielietojot pakāpienveida griezumu, vienā projekcijā ir iespējams
apvienot skatu un griezumu. 2.17. attēlā redzamo daĜējo griezumu veido trīs profilai
projekciju plaknei paralēlas šėēlējplaknes, kur vidējā no šīm plaknēm ir novietota ārpus dotās
detaĜas kontūras (frontālajā projekcijā pa kreisi).

2.16. att. Salikts pakāpienveida griezums
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Lauzts griezums veidojas tad, ja
A
šėlēlējplaknes nav paralēlas, bet veido
A-A
leĦėi, kas lielāks par 90°. Lauztā griezumā
vienai no šėēlējplaknēm ir jābūt paralēlai
tai projekciju plaknei, kurā griezumu attēlo,
bet otru šėēlējplakni kopā ar tajā esošo
šėēlumu nosacīti pagriež, savietojot to ar
pirmo plakni. ŠėēlējplakĦu krustošanās
vietā kontūrlīniju nevelk, jo griezumi ir
nosacīti. DetaĜas, kas parādīta 2.18. attēlā,
šėelta ar divām krustiskām šėēlējplaknēm.
A
DetaĜas kreisā daĜa jāpagriež, līdz kreisā
2.17. att. Skata un griezuma apvienojums
šėēlējplakne savietojas ar labo horizontālo
pakāpienveida griezumā
šėēlējplakni. Tā rezultātā horizontālā
griezuma kreisajai pagrieztajai daĜai vairs nesaglabājas projekciju atbilstība ar pretskatu. Pēc
pagriešanas detaĜas projekcija šajā gadījumā ir pagarinājusies.

A

A
A-A

2.18. att. Lauzts griezums

2.3.2. Šėēlumi
Šėēlumus izmanto izstrādājuma formas paskaidrošanai, ja nav nepieciešama
informācija par elementiem, kas atrodas ārpus šėēlējplaknes. Šėēlums ir projekcija, ko iegūst
iedomāti šėeĜot izstrādājumu ar šėēlējplakni un attēlojot tikai šėēlējplaknes skarto priekšmeta
daĜu (2.19. att. b). Šėēlums no griezuma (2.19. att. a) atšėiras ar to, ka šėēlumā neparāda
izstrādājuma kontūras, kuras atrodas aiz šėēlējplaknes, bet parāda tikai to šėeltā
izstrādājuma figūru, kas atrodas tieši šėēlējplaknē. Šėēluma figūru apzīmē un iesvītro tāpat
kā griezumu.
Atkarībā no šėēluma attēla izvietojuma rasējumā izšėir iznestus un uzliktus šėēlumus.
Biežāk lieto iznestus šėēlumus, kurus novieto ārpus izstrādājuma skata kontūras (2.20. att.).
To lietošana nenoslogo skatu ar papildu līnijām. Iznestu šėēlumu apvelk ar tikpat platu
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pamatlīniju, kādu lieto izstrādājuma redzamo kontūru attēlošanai. Atkarībā no iznesto
šėēlumu novietojuma rasējumā iespējami trīs gadījumi:
 šėēlums saistīts ar atbilstošo skatu (2.21. att. a);
 šėēlums novietots skata pārrāvuma vietā (2.21. att. c un e);
 šėēlums rasējumā ieĦem brīvu vietu (2.20. att.).
Iznestus šėēlumus novieto uz šėēlumlīnijas pagarinājuma – izstrādājumam šėērsas ass
un norāda šėēlējplaknes stāvotni un skata virzienu, bet burta apzīmējumu nelieto (2.20. att.).
Tas attiecas arī uz uzliktiem šėēlumiem (2.21. att. d).
A

a

A-A

b
A-A

Šėēlums
Griezums

A

2.19. att. Šėēluma un griezuma attēlošanas atšėirība

2.20. att. Simetrisku un nesimetrisku šėēlumu apzīmēšana
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2.21. att. Iznesta, uzlikta un pārrāvumā novietota šėēluma attēlošana
Ja iznestu šėēlumu novieto rasējuma laukuma jebkurā brīvā vietā, tad uzrāda arī
šėēlējplaknes stāvotni un skata virzienu. Iznestu šėēlumu var novietot arī izstrādājuma
pārrāvuma vietā starp skata daĜām, kuras norobežo ar tievu viĜĦotu līniju (2.21. att. c un e).
Ja šėēlējplakne iet caur urbumu vai padziĜinājumu norobežojošas rotācijas virsmas asi,
urbuma vai padziĜinājuma kontūru šėēlumā attēlo pilnībā, kaut arī šī kontūra neatrodas
šėēlējplaknē (2.20. att.). Uzliktu šėēlumu novieto izstrādājuma kontūras iekšpusē (2.21. att. b
un d). Uzlikta šėēluma figūru apvelk ar tievu nepārtrauktu līniju un izstrādājuma kontūras tā
attēlošanas vietā nepārtrauc. Uzliktus šėēlumus lieto dažāda profila velmējumu, stiprinājumu,
sliežu un citu elementu attēlošanai. Ja profils nav simetrisks, pareizai izpratnei jāuzrāda
skata virziens (2.21. att. d un e).

2.4. Skatu izvietojums rasējumā
Galveno skatu (pretskatu) rasējuma lapā orientē tā, lai tas sniegtu vispilnīgāko
priekšstatu par izstrādājuma formu un izmēriem un tiktu panākta labāka lapas laukuma
izmantošana. Nepieciešamos pamatskatus izvieto noteiktā projekciju sakarībā, vadoties pēc
galvenā skata – pretskata (2.22. att.). Šāds noteikts pamatskatu izvietojums atvieglo izpratni
un neprasa nekādus paskaidrojumus.
Skatu skaitam jābūt minimālam, bet pietiekamam. Atkarībā no tā cik sarežăīta ir
izstrādājuma ăeometriskā forma, rasējumā to attēlo vienā (2.23. att. a), divos (2.23. att. b)
vai vairākos pamatskatos. 2.24. attēlā parādīts izstrādājums, kura formas pilnīgai atklāsmei
nepieciešami trīs skati. Ja izstrādājumam apakšējā daĜā ir izgriezumi vai rievas (skat. 2.10.
att.), kuras citos skatos nav atsegtas, jādod skats no apakšas vai vienkāršākā gadījumā
virsskatā jāuzrāda nepieciešamo elementu neredzamās līnijas.
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2.22. att. Skatu izvietojums rasējumā:
1 – pretskats; 2 – virsskats; 3 – kreisais sānskats; 4 – labais sānskats

2.23. att. Optimālais skatu skaits

2.24. att. Nepieciešamais skatu skaits
a, b – nepietiekošs; c - pietiekošs
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2.5. Atsevišėu konstruktīvu elementu attēlošana
2.25. attēlā a parādīta izstrādājuma horizontālās projekcijas konstruktīvā elementa –
izgriezuma ārējās malas konstruēšana pēc divām dotām projekcijām. Lai noteiktu izgriezuma
malas AB horizontālo projekciju A1B1, izmanto y koordinātu, kas nosakāma profilā projekcijā.
2.25. attēlā b parādīta līdzīga izgriezuma iekšējās malas konstruēšana izstrādājumam ar
urbumu.
2.26. attēlā redzam, ka plastmasas izstrādājuma kreisajā pusē izveidots pakāpveida
urbums ar atšėirīgiem diametriem. Frontālā projekcijā jāuzrāda diametru pārejas līnija, kas
attēlā parādīta ar bultiĦu. Urbumam labajā pusē apakšējā daĜā izveidoti pielējumi. Skatītājam
tuvākā urbuma veidule m profilā projekcijā ir urbuma malējā veidule m3. Pielējuma veiduli AB
profilā projekcijā nosaka ar y koordinātas palīdzību un tās projekcija ir taisne A3B3.

2.25. att. Izgriezuma malu konstruēšana

2.26. att. Pielējuma projekciju noteikšana urbumā
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2.6. Izmēru izlikšana
MērskaitĜu novietojuma pamatprasības
 MērskaitĜiem jāizsaka attēlojamā objekta patiesie izmēri neatkarīgi no lietotā mēroga.
 Mērlīnijas nedrīkst krustot iznesuma līnijas – tuvāk attēlam atzīmē mazākos izmērus.
LeĦėisko izmēru mērskaitĜu novietojums atkarībā no mērlīniju stāvokĜa parādīts 2.27.
attēlā. Lineāro izmēru mērskaitĜu novietojums atkarībā no mērlīniju stāvokĜa parādīts
2.28. attēlā.
 Ja mērskaitĜi jāizvieto iesvītrotajā daĜā, tos raksta uz iznesuma līnijas plauktiĦa ārpus
detaĜas attēla kontūrām. (2.29. att. a) vai arī iesvītrojumu pārtrauc
(2.29. att. b).
 Ja mērskaitĜa rakstīšanai virs līnijas vai arī bultiĦas zīmēšanai nepietiek vietas, tad
izmērus atzīmē, kā parādīts 2.29. attēlā a un d.
 MērskaitĜu un mērbultiĦu vietās jāpārtrauc iesvītrojums, centra ass un citas līnijas
(2.29. att. b, c).
 Savstarpēji paralēlu mērlīniju gadījumā mērskaitĜus raksta nobīdītus vienu pret otru
(2.30. att. a, b).
 Ja mērlīnijas veido ėēdi un uz tām nepietiek vietas bultiĦu iezīmēšanai, tad bultiĦas var
aizstāt ar 45° leĦėī novilktām svītriĦām vai precīzi iezīmētiem punktiem (2.31. att. a, b).

2.27. att. LeĦėisko izmēru mērskaitĜu
novietojums

2.28. att. Lineāro izmēru mērskaitĜu
novietojums

2.29. att. MērskaitĜu novietojuma īpatnības
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a)

b)

2.30. att. MērskaitĜu izvietojums uz savstarpēji paralēlām mērlīnijām

2.31. att. Mērlīnijas veido ėēdi

Izmēru izlikšanai izmanto nosacītos
apzīmējumus.
Rādiusa zīmi R lieto, ja attēlota puse vai
mazāk par pusi no riĦėa līnijas (2.32. att. a).
Pretējā gadījumā lieto diametra zīmi n (2.32. att.
b). To uzrāda rotācijas virsmām gan skatā no
gala (2.29. att. d), gan skatā no sāna
(2.23. att. a).

Kvadrāta zīme □ pirms mērskaitĜa Ĝauj
vieglāk atšėirt pret novērotāju vērstu plakanu
virsmu no rotācijas virsmas. Plakano virsmu uzskatāmības labad var atzīmēt arī ar divām
tievām diagonālām līnijām (2.32. att. c).
Sfēras zīmi O lieto, lai novērstu pārpratumu ar diametra zīmi ∅. Var uzrādīt gan sfēras
diametru, gan rādiusu (2.32. att. d).
Plakanus izstrādājumus var attēlot vienā skatā, norādot pirms biezuma mērskaitĜa un
iznesuma līnijas plauktiĦa burtu s (2.32. att. b). Ilustrējot vienkārša profila detaĜas, attēlu
skaita samazināšanai rasējumā lieto elementu garuma simboliku l (2.32. att. e).

a)

b)

c)

d)

e)

2.32. att. Pielietojamie apzīmējumi
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Izmēru izvietošanas pamatprincipi
Kopējam izmēru skaitam rasējumā jābūt minimālam, bet pietiekamam detaĜas
izgatavošanai un kontrolei. Nedrīkst izmērus atkārtot vairākās projekcijās – katrs izmērs
rasējumā jāuzrāda tikai vienu reizi. Mērlīnijas, mērskaitĜi, dažādas zīmes un paskaidrojumi
jāizvieto tā, lai izstrādājuma izgatavošanas laikā nodrošinātu ērtu rasējuma lasīšanu bez
izmēru papildus izskaitĜošanas. Izmērs jāuzrāda tajā projekcijā, kurā tas vislabāk raksturo
doto lielumu un ir visērtāk nolasāms (2.33. att.).
Izmērus, kas attiecas uz detaĜas vienu elementu, pēc iespējas jāizvieto vienā un tajā
pašā projekcijā, pie tam jāizvēlas tāds skats, griezums vai šėēlums, kurā dotā elementa
forma ir vislabāk saprotama (2.33. att.).
Uzrādot detaĜas ārējo
virsmu izmērus, tos grupē atsevišėi, t.i., ārējo virsmu izmērus izvieto projekcijas vienā
pusē, pie tam, ja ir skats, tad
tikai skata pusē, bet detaĜas
iekšējās formas izmērus izvieto projekcijas pretējā pusē
vai griezuma pusē. DaĜējā
griezumā urbuma diametra
mērlīniju novelk nedaudz aiz
ass līnijas (2.34. att.).
Ja detaĜai ir vairāki vienādi elementi, tad izmērus uzrāda tikai vienam elementam,
rakstot uz plauktiĦa elementu
skaitu (2.33. att.). Pierakstot
2.33. att. Izmēru izvietošana
izmēru vienādiem elementiem,
kas novietoti detaĜas dažādās vietās, elementu skaitu neuzrāda, ja starp šiem elementiem
nav attāluma vai arī tie rasējumā savienoti ar tievu nepārtrauktu līniju (2.35. att. a).

2.34. att. Izmēru izvietošana simetriskām detaĜām
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Visos pārējos gadījumos vienādu elementu skaitu uzrāda neatkarīgi no detaĜas
simetrijas, vienādiem urbumiem izmērs jāatzīmē tikai vienu reizi pie viena no urbumiem,
uzrādot urbumu skaitu (2.35. att. b).

a)

b)

2.35. att. Vienādu elementu izmēru pieraksts
Rotācijas formas detaĜām asās šėautnes parasti noslīpina. Šādu elementu sauc par
fāzīti un to parasti izpilda 45° leĦėī. Nofāzējumiem 45° leĦėī izmērus uzrāda, izmantojot
pierakstu, piemēram, „2×45°”, kur 2 – fāzītes katetes garums (2.36. att. a), t.i. nošėeltā
konusa augstums. Ja nofāzējums izpildīts citā leĦėī, tad izmērus uzrāda, kā tas parādīts
2.36. attēlā b. Ja detaĜai ir vairākas vienādas fāzītes, tad fāzīšu izmērus uzrāda tikai vienu
reizi, norādot to skaitu (2.36. att. c).

a)

b)

c)

2.36. att. Rotācijas virsmu fāzītes
Izmēru izvietošanas varianti plakanu virsmu
nofāzējumiem parādīti 2.37. attēlā.
Izmēri, kas attiecas uz caurejošiem un necaurejošiem urbumiem, jāuzrāda tā garengriezuma
attēlos (2.38. att.). Turpat jāuzdod izmēri par
necaurejošu urbumu dziĜumu. Vienāda diametra
urbumu skaitu uzrāda tikai caurejošiem urbumiem,
piemēram, 3 urb. ∅6 (2.38. att.).
Garas detaĜas ar vienveidīgu formu rasējumā
2.37. att. Nofāzējumi plakanām
var attēlot ar izrāvumu, norobežojot to ar viĜĦotu
virsmām
līniju. Attēla pārrāvumā mērlīniju nepārtrauc un
izmērus saglabā nemainīgus (2.39. att.).
Sarežăītas konstrukcijas cilindriskas detaĜas diametru izmērus ir atĜauts izvietot, kā tas
parādīts 2.40. attēlā.
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2.38. att. Caurejošu un necaurejošu urbumu izmēri

2.39. att. DetaĜa ar izrāvumu

2.40. att. DetaĜas diametru uzdošanas veidi

2.7. Uzdevumi tēmas apguvei
12. uzdevums (2.41. att.). Konstruēt cilindriska izstrādājuma trūkstošās projekcijas.
Izpildīt frontālu un profilu daĜēju griezumu.
13. uzdevums (2.42. att.). Konstruēt divu kvadrātveida detaĜu frontālo projekciju daĜēju
griezumu.
14. uzdevums (2.43. att.). Konstruēt cilindriska izstrādājuma trūkstošās projekcijas.
Izpildīt frontālu un profilu daĜēju griezumu.
15. uzdevums (2.44. att.). Konstruēt izstrādājuma virsskatu un kreiso sānskatu, veicot
daĜēju greizumu virsskatā.
16. uzdevums (2.45. att.). Konstruēt izstrādājuma trūkstošās projekcijas. Izpildīt
frontālu un profilu daĜēju griezumu.
17. uzdevums (2.46. att.). Konstruēt izstrādājuma trūkstošās projekcijas. Izpildīt
frontālu un profilu daĜēju griezumu.
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2.42. att. 13. uzdevums

2.41. att. 12. uzdevums

2.44. att. 15. uzdevums

2.43. att. 14. uzdevums

2.45. att. 16. uzdevums
2.46. att. 17. uzdevums
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18. uzdevums (2.47. att. a, b, c, d. Uzdevumam ir 8 varianti). Pēc aksonometriskās
projekcijas konstruēt izstrādājuma trīs projekcijas pēc uzdotajiem izmēriem (izmērus neizlikt).
Izpildīt frontālu un profilu daĜēju griezumu (uzdevuma izpildīšanas paraugs dots 2.48. attēlā).

2.47. att. a. 18. uzdevums
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2.47. att. b. 18. uzdevums
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2.47. att. c. 18. uzdevums
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2.47. att. d. 18. uzdevums
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2.48. att. Uzdevuma izpildīšanas paraugs
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2.8. Uzdevumi pārbaudei
19. uzdevums (2.49. att. a, b, c, d. Doti 8 varianti). Konstruēt izstrādājuma trūkstošās
projekcijas. Izpildīt frontālu un profilu daĜēju griezumu. Uzdevuma izpildīšanas paraugs dots
2.50. attēlā.

2.9. Trešais tests
Atbildēt uz testa uzdevuma variantu jautājumiem (2.51. … 2.54. att.). Testa aptaujas
saturs:
1. Pēc izstrādājuma trim projekcijām noteikt atbilstošo aksonometrisko attēlu.
2. Noteikt, uz kuras virsmas novietots punkts.
Atbildēt uz jautājumiem:
1. Cik ir pamatskatu?
2. Kas ir griezums, skats, šėēlums?
3. Kā attēlo un apzīmē griezumus (vienkāršie un saliktie)?
4. Kā attēlo un apzīmē šėēlējplaknes stāvotni griezumā?
5. Kā attēlo un apzīmē izstrādājuma simetrisku griezumu?
6. Kā attēlo un apzīmē izstrādājuma nesimetrisku griezumu?
7. Kā attēlo un apzīmē šėēlējplaknes stāvotni šėēlumā?
8. Kā attēlo un apzīmē iznestos šėēlumus?
9. Kā attēlo un apzīmē uzliktos simetriskos un nesimetriskos šėēlumus?
10. Kā attēlo vārpstas šėēlumu, ja šėēlējplakne iet caur urbuma vai padziĜinājuma
norobežojošās rotācijas virsmas asi?
11. Kā griezumā attēlo daudzskaldĦa šėautni, ja tās projekcija atrodas uz skata un griezuma
robežas?
12. Kā garengriezumā attēlo stiprības ribu (plānas sieniĦas)?
13. Kā attēlo vietējo griezumu?
14. Parādiet koniskuma, slīpuma apzīmējumu?
15. Cik gari drīkst būt iznesuma līniju gali aiz mērlīniju bultiĦām?
16. Kādam jābūt attālumam starp mērlīnijām un starp kontūrlīniju un pirmo mērlīniju?
17. Kā pareizi jānovieto mērskaitlis?
18. Kā pareizi uzrāda ārējā un iekšējā noapaĜojuma rādiusu?
19. Kā pareizi attēlo riĦėa līnijas centra stāvotni?
20. Pie kāda riĦėa līnijas diametra, atĜauts centra un ass līnijas novilkt ar tievām vienlaidus
līnijām?
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2.49. att. a. 19. uzdevums
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2.49. att. b. 19. uzdevums
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2.49. att. c. 19. uzdevums
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2.49. att. d. 19. uzdevums
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2.50. att. Izpildītā uzdevuma paraugs
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1. variants
1. Kurām izstrādājuma projekcijām atbilst uzskatāmais attēls?

2. Uz kuras no virsmām atrodas A punkts?
1. uz lodes
2. uz plaknes
3. uz cilindra
4. uz tora

3. Kurā rasējumā pareizi izpildīts detaĜas frontālais griezums?

4. Cik ir pamatprojekciju plaknes?
1. 1 plakne
2. 2 plaknes
3. 3 plaknes
4. 6 plaknes
2.51. att. Trešā testa 1. variants
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2. variants
1. Kurām izstrādājuma projekcijām atbilst uzskatāmais attēls?

2. Uz kuras no virsmām atrodas A punkts?
1. uz lodes
2. uz konusa
3. uz cilindra
4. uz tora

3. Kurā attēlā pareizi attēlots detaĜas frontālais griezums?

4. Kādā griezumā jāiesvītro stiprības ribas (plānas sieniĦas) projekcija?
1. garengriezumā
2. šėērsgriezumā
3. nevienā
4. garengriezumā un šėērsgriezumā
2.52. att. Trešā testa 2. variants
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3. variants
1. Kurām izstrādājuma projekcijām atbilst uzskatāmais attēls?

2. Uz kuras no virsmām atrodas A punkts?
1. uz lodes
2. uz konusa
3. uz cilindra
4. uz plaknes

3. Kurā rasējumā pareizi attēlots detaĜas frontālais griezums?

4. Kura līnija kalpo par simetriskas detaĜas skata un griezuma robežu?
1. pamatlīnija
2. svītrlīnija
3. tieva viĜĦota līnija
4. svītrpunktu līnija
2.53. att. Trešā testa 3. variants
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4. variants
1. Kurām izstrādājuma projekcijām atbilst uzskatāmais attēls?

2. Uz kuras no virsmām atrodas A punkts?
1. uz lodes
2. uz konusa
3. uz cilindra
4. uz tora

3. Kurā attēlā pareizi attēlots detaĜas frontālais griezums?

4. Ar kādu līniju norobežo skatu no vietējā griezuma?
1. ar pamatlīniju
2. ar tievu pārtrauktu līniju
3. ar viĜĦotu līniju
4. ar tievu svītrpunktu līniju
2.54. att. Trešā testa 4. variants
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3. PROJEKCIJU PLAKĥU MAIĥA – KOMPLEKSĀ
RASĒJUMA PĀRVEIDOŠANA
Ja izstrādājuma atsevišėas virsmas pamatplaknēs nav iespējams attēlot bez formas un
izmēru sagrozījuma, tad reālu attēlu veidošanai lieto papildprojekcijas (skatus), kurus iegūst,
projicējot izstrādājumu vai tā daĜu uz papildplaknes, kas ir paralēla slīpā elementa virsmai.
Tikai šādā gadījumā objekta slīpie elementi projicējas patiesā lielumā un formā un tiem var
uzlikt patiesos izmērus.

3.1. Papildprojekciju (skatu) konstruēšana
Lai varētu izmērīt noteiktu izstrādājuma elementu patiesos lielumus, piemēram,
šėautĦu garumus, plakĦu patiesos lielumus, leĦėus starp taisnēm vai plaknēm, šos
elementus nostāda speciālā stāvotnē pret projekciju plaknēm, t.i., ja dotā izstrādājuma
elementi attiecībā pret projekciju plaknēm neieĦem vēlamo stāvotni, ir nepieciešama
rasējuma projekciju pārveidošana.
Par izstrādājuma elementu projekciju pārveidošanu sauc jaunas projekcijas
konstruēšanu pēc divām dotajām. Konkrētajā gadījumā var lietot projekciju plakĦu maiĦu
[1], kuras būtība ir tāda, ka nemaina izstrādājuma stāvotni pret esošām projekciju plaknēm,
bet maina vienu no projekciju plaknēm, tās vietā ieviešot jaunu projekciju plakni, kas
perpendikulāra vienai no projekciju plaknēm un ir vēlamā stāvotnē pret doto izstrādājuma
elementu. Tātad divu savstarpēji perpendikulāru plakĦu sistēma tiek nomainīta arī pret divu
savstarpēji perpendikulāru plakĦu sistēmu, kurā viena plakne ir jaunā projekciju plakne, bet
otrā jau esošā saglabātā (nenomainītā).

a)

b) Π

Π2

2

A2

Π

4

90°

A12

x 12

A4
zA

A12

x 12

zA

A4

A

zA

x 14

A2

zA A14

Π1
90°

A1

zA

Π4

A1
Π1

A14

x 14

3.1. att. Punkta A projicēšana jaunā projekciju plaknē Π4
3.1. attēlā a dots telpas punkts A un tā projekcijas A1 un A2 projekciju plaknēs Π1 un
Π2. Nomainām projekciju plakni Π2 pret Π4. Saglabātā plakne būs Π1. Jauno projekciju plakni
Π4 novietojam mums vēlamā stāvotnē perpendikulāri plaknei Π1. Jaunā projekciju ass x14 ir
projekciju plakĦu Π1 un Π4 krustošanās taisne. Jaunajā divu savstarpēji perpendikulāru
plakĦu sistēmā Π1 un Π4 no jauna konstruējam tikai punkta A projekciju A4, jo projekcija A1
saglabājas. Tā kā projekciju plakĦu maiĦas laikā punkta A attālums AA1 (zA) līdz projekciju
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plaknei Π1 nav mainījies, tad arī tā projekcijas A2 un A4 būs vienādas: AA1=A2A12=A4A14, kur
A2A12 – punkta A projekcijas A2 attālums līdz projekciju asij x12, t.i. zA; A4A14 – punkta A
projekcijas A4 attālums līdz projekciju asij x14 = zA (3.1. att. b).

3.2. att. Patiesā lieluma noteikšana ar projekciju plakĦu maiĦu
Lai iegūtu komplekso rasējumu, plaknes Π1 un Π4 kopā ar punktu A projekcijām uz šīm
plaknēm ir jāsavieto vienā plaknē (3.1. att. b). Saglabāto projekciju plakni Π1 pieĦem par
rasējuma plakni. Jauno projekciju plakni Π4 pagriež ap projekciju asi x14 līdz sakrišanai ar
plakni Π1.
3.2. attēlā a attēlota platā leĦėī salocīta plāksnīte, kuras kreisā mala novietota paralēli
frontālajai projekciju plaknei Π2 un tajā projicējas patiesā lielumā, bet labā mala – sagrozītā
veidā, kuru neuzrāda un norobežo tieva viĜĦota līnija. Lai iegūtu detaĜas labās puses patieso
formu un izmērus, izmanto projekciju plakĦu maiĦu [1], t.i., paralēli plāksnītes labās puses
horizontālai projekcijai, izvēlas jaunu projekciju plakni Π4, perpendikulāru plaknei Π1 un novietotu
brīvi izvēlētā attālumā no izstrādājuma virsmas. Lai iegūtu plāksnītes labās puses projekciju Π4
plaknē, uz plāksnītes locījuma taisnes augšējā gala izvēlas punktu A(A1, A2), kuru projicē
projekciju plaknē Π4, un ar koordinātas zA palīdzību nosaka tā projekciju A4. Zinot plāksnītes
garumu horizontālajā projekcijā, konstruē plāksnītes patieso lielumu un formu.
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3.2. Papildskatu uzrādīšana rasējumā
Aplūkosim izstrādājumu (3.3. att. a), kura augšējā slīpā daĜa un tajā esošais urbums
virsskatā attēlojas sagrozītā veidā (3.3. att. b). Šādā gadījumā slīpo elementu projicē uz tam
paralēlu projekciju plakni (3.3. att. c) un rezultātā iegūst tā patieso lielumu un formu. Tā kā
papildskatā tiek attēlota tikai daĜa no izstrādājuma, to norobežo tieva viĜĦota līnija.

3.3. att. Papildskatu apzīmēšana rasējumā
Iespējams sekojošs papildskatu apzīmējums rasējumā:
 Papildskats novietots projekciju saiknē
(3.3. att. c). Ja papildskatu rasē uz slīpas
papildplaknes, ievērojot projekciju saikni,
nekādi papildus apzīmējumi nav nepieciešami.
 Papildskats nobīdīts no projekciju
saiknes
(3.3. att. d). Ja papildskats neatrodas
projekciju saiknē, ar bultiĦu un tai pievienotu mazo burtu norāda skatiena
virzienu un virs izpildītā papildskata
novieto to pašu lielo burtu.
 Papildskats pagriezts līdz pamatplaknes stāvoklim (3.3. att. e). Ja papildskatu pagriež līdz pamatplaknes stāvoklim,
apzīmējumam pievieno zīmīti
. Aiz šīs
zīmītes var norādīt arī pagrieziena leĦėi.
Aplūkojot detaĜu – turētāju (3.4. att.), var
secināt, ka tās sānu elementi virsskatā un
sānskatā būs sagrozītā lielumā un formā,
3.4. att. Papildskati
līdz ar to izmēru atzīmēšana būs apgrūtināta. Dotajā gadījumā jāizpilda pretskats un daĜa no virsskata, bet slīpie elementi
jāattēlo papildskatos, kur to attēli būs patiesā lielumā.
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3.3. Taisnes nogriežĦa un plaknes patiesā lieluma noteikšana
Vispārīgas stāvotnes taisni pārveidosim par līmeĦa taisni (3.5. att.). Šis uzdevums ir
risināms, izvēlot jaunu projekciju plakni paralēli taisnei AB un perpendikulāri vienai no
projekciju plaknēm Π1 vai Π2.
3.5. attēlā plaknes Π2 vietā Ħemam jaunu plakni Π4 perpendikulāri plaknei Π1 un
paralēli taisnes AB projekcijai A1B1. Plaknes Π1 un Π4 krustosies pa jaunu projekciju asi x14,
kas jānovelk paralēli A1B1 brīvi izvēlētā attālumā no tās. No taisnes noteicošo punktu A un B
nenomainītām projekcijām A1 un B1 jānovelk perpendikuli – kārtotāji pret taisni x14 un jāatliek
uz tiem A4A14=A2A12=0 un B4B14=B2B12=zB. Iegūtais taisnes nogrieznis A4B4 ir taisnes
nogriežĦa AB patiesais garums. Taisnes projekcijas A4B4 un ass x14 veidotais leĦėis α ir
taisnes slīpuma leĦėis pret horizontālo projekciju plakni Π1.
3.6.
attēlā
doti
papildskatu
B2
B4
(projekciju)
izmantošanas
gadījumi
A 4≡ A14
plaknes patiesā lieluma noteikšanai ar y
α
koordinātas palīdzību. Aplūkosim (3.6. att.
zB
Π2
a) gadījumu, kad plāksnītes labā puse ir
zB
Π
nostatīta
frontāli projicējošā stāvotnē. Lai
B 14
4
A12 ≡ A2
x12
to
pārveidotu
par līmeĦa plakni, nomaina
x1
B 12
4
Π
Π1 pret jaunu projekciju
projekciju
plakni
1
Π1
plakni Π4. Jauno projekciju plakni Π4
A1
novieto paralēli plāksnītes labajai pusei un
perpendikulāri plaknei Π2. Jaunā projekciju
ass x24 jānovelk paralēli dotās plāksnītes
B1
frontāli projicējošai daĜai. No plāksnītes
punktiem
novelk
kārtotājus
starus
3.5. att. Taisnes patiesā garuma un slīpuma perpendikulāri asij x24, un uz punktu A un
leĦėa α noteikšana
B kārtotāja atliek yA, iegūstot punkta A
projekciju A4 plaknē Π4. Tā kā punkta B
projekcija B1 atrodas uz x12, t.i. yB=0, B punkta projekcija B4 būs uz x24. Konstruē plaknes
jauno projekciju, kas novietota paralēli plaknei Π4 un projekcija uz Π4 būs patiesā lielumā.

3.6. att. Plaknes patiesā lieluma noteikšana
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3.7. att. Papildskatu un griezumu piemēri

3.4. Izstrādājuma papildskatu un griezumu attēlošana
3.7. attēlā a ar bultiĦu un burtu a parādīts izstrādājuma papildskats. Papildskata
konstruēšanai izmantoti izmēri h, H un L, kas redzami frontālā projekcijā.
3.7. attēlā b parādīts papildskatā griezuma veidošanas piemērs. Par jauno
papildplaknes projekciju uzskata griezumu A – A, kas iegūts šėeĜot detaĜu ar horizontāli
projicējošu plakni. Koordinātas h un H iegūtas no projekciju plaknes Π2.
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3.5. Rotācijas virsmas un riĦėa līnijas projicēšana
Bieži rasējumos sastopamas projicējošā
plaknē esošas riĦėa līnijas (3.8. att.) – elipses, kuru
konstruēšanai jāizmanto projekciju plakĦu maiĦa.
Frontālā projekciju plaknē uzdod riĦėa līniju frontāli
projicējošā stāvotnē (3.9. att.) un konstruē tās
horizontālo projekciju. RiĦėa līnija frontālā projekcijā
ir taisne C2D2, kas vienāda ar riĦėa līnijas diametru,
bet horizontālā projekcija – elipse. Elipses
konstruēšanai horizontālā projekciju plaknē Π1
izvēlas riĦėa līnijas centra projekciju O1 un atliek
diametra AB projekciju A1B1, kas vienāda ar riĦėa
līnijas diametru (elipses lielā ass). Šajā gadījumā
diametrs AB ir perpendikulārs pret Π2.
Perpendikulāri šim diametram AB horizontālajā
projekcijā caur O1 novelk diametra CD horizontālo
projekciju C1D1 (elipses mazā ass). Elipses
starppunktu noteikšanai paralēli riĦėa līnijas
frontālajai projekcijai C2D2 novelk asi x24 un
perpendikulāri plaknei Π2 atliek jauno plakni Π4.
Plaknē Π4 uzdod riĦėa līnijas centru O4 un novelk
riĦėa līniju, kur A1B1=A4B4. Plaknē Π4 brīvi ievelk
hordu MM’(M4M4’) paralēli diametram A4B4 un to
projicē projekciju plaknēs Π2 un Π1 – M1M1’=M4M4’.
Pēc punktiem M4M4’ nosaka tiem simetriskos
punktus N1N1’. Konstruē elipsi.
Lai attēlotu slīpu rotācijas virsmu, piemēram,
konusu, jākonstruē tā pamatne un augstums. 3.10.
attēlā attēloto riĦėa līniju uzskatam par konusa
pamatni un perpendikulāri tam uzdod augstumu.
Perpendikula pret projicējošu plakni
īpašības: Ja plakne ir projicējoša (Σ⊥Π2) (3.11. att.),
tad tai perpendikulāra taisne SO (S2O2⊥Σ(C2D2) ir
līmeĦa taisne (S1O1//Π2), un tādā gadījumā
saglabājas savstarpēja perpendikularitāte starp
plaknes raksturīgo projekciju un attiecīgo taisnes
projekciju S2O2⊥Σ2 un S1O1//x12. Uzskatot riĦėi (3.9.
att.) par pamatni, konstruē augstumu OS un konusa
projekcijas. Malējo veiduĜu projekcijas Π1 plaknē ir
elipses pieskares – neiziet ārpus punktiem A1 un
B1). Pēc frontālās projekcijas nosaka konusa
horizontālās projekcijas redzamību skatoties bultiĦas
virzienā, redzam, ka elipses daĜu, kurā atrodas
punkts D1, aizsedz konusa virsma un tā ir
neredzama.
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3.8. att. Elipse – urbuma projekcija

3.9. att. Elipses konstruēšana

3.10. att. Perpendikuls pret riĦėa līniju

3.11. att. Konusa pamatnes un augstuma konstruēšana

3.6. Uzdevumi tēmas apguvei
20. uzdevums (3.12. att.). Noteikt taisnes nogriežĦa AB patieso garumu ar projekciju
plakĦu maiĦas palīdzību.
21. uzdevums (3.13. att.). Konstruēt skatu a.
22. uzdevums (3.14. att.). Konstruēt skatu a.
23. uzdevums (3.15. att.). Konstruēt rotācijas konusu ar virsotni S, pamatnes centru O
un pamatnes rādiusu 20 mm.

3.12. att. 20. uzdevums

3.13. att. 21. uzdevums
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3.14. att. 22. uzdevums

3.15. att. 23. uzdevums

3.7. Uzdevumi pārbaudei
24. uzdevums (3.16. att. a, b. 8 varianti). Uzrasēt detaĜas papildskatu A (paraugs
darba izpildei 3.7. att. a).
25. uzdevums (3.17. att. a, b. 8 varianti). Izpildīt detaĜas papildgriezumu (paraugs
darba izpildei 3.7. att. b).

3.16. att. a. 24. uzdevums
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3.16. att. b. 24. uzdevums
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3.17. att. a. 25. uzdevums
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3.17. att. b. 25. uzdevums
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4. AKSONOMETRISKIE ATTĒLI
4.1. Aksonometrisko projekciju veidošanās
Kompleksā rasējuma priekšrocība ir tā, ka atsevišėas objekta daĜas var parādīt
nesagrozītā veidā vairākās projekcijās, taču nedod labu uzskatāmību par pašu objektu
kopumā.
Aksonometrijā objektu attēlo tikai vienā projekciju plaknē tā, lai vienlaicīgi redzētu
objekta trīs dimensijas. Iegūtais attēls, ir līdzīgs tam, ko mēs redzam, skatoties uz objektu
telpā. Taču tam ir arī savi trūkumi: salīdzinoši sarežăītāka konstrukcija; objekts netiek
parādīts pilnībā, bet tikai vienā rakursā; apgrūtināta izmēru nolasīšana.
z
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z'

v

z
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4.1. att. Aksonometriskās projekcijas
konstruēšanas princips
Objekta aksonometrisko projekciju veidošana notiek sekojoši (4.1. att.): aplūkojamais
objekts – telpas punkts A piesaistīts taisnleĦėa koordinātu sistēmai Oxyz (dabiskā
koordinātu sistēma), kur punkta A dabiskās koordinātas ir OAx=x, AxA1=y un A1A=z.
Izvēlamies projekciju plakni Π’ un projicēšanas virzienu v. Uz plaknes Π’ projicē dabisko
koordinātu sistēmu Oxyz kopā ar piesaistīto punktu A. Projicēšanas rezultātā plaknē Π’
iegūst dotā punkta projekciju A’ un dabiskās koordinātu sistēmas projekciju O’x’y’z’.
Projekcija A’ ir punkta A aksonometriskā projekcija.
Ja projicējošie stari AA’, OO’ utt. ir perpendikulāri plaknei Π’, veidojas taisnleĦėa
(ortogonālās) aksonometriskās projekcijas (izometrija un dimetrija), bet, ja nav
perpendikulāras – slīpleĦėa (klinogonālās) aksonometriskās projekcijas (frontālā izometrija,
frontālā dimetrija, horizontālā izometrija).
Ja sagrozījuma koeficienti (aksonometrisko koordinātu attiecība pret dabiskajām
koordinātām) uz visām asīm ir vienādi, tad iegūst izometrisko projekciju. Ja sagrozījuma
koeficienti ir vienādi tikai uz divām asīm – iegūst dimetrisko projekciju. Ja visi trīs koeficienti ir
atšėirīgi – trimetriju. Sagrozījuma koeficientu apzīmējumi: uz x’ ass – k, uz y’ ass – m, uz z’
ass – n.
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TaisnleĦėa izometrijas gadījumā visas trīs koordinātu asis veido ar projekciju plakni
vienādus leĦėus, tāpēc šajā aksonometrijas veidā leĦėi starp asīm ir 120°. Līdz ar to
taisnleĦėa izometrijas konstruēšanai sagrozījuma koeficients x’, y’, z’ asu virzienos ir 0,82.
Lai vienkāršotu izometrijas konstruēšanu, šos koeficientus pieĦem vienādus ar 1. Šādā
gadījumā iegūtais aksonometriskais attēls ir 1,22 reizes lielāks, taču visu asu virzienos izmēri
ir dabīgie (4.2. att. a).
TaisnleĦėa dimetrijā (4.2. att. b) koordinātu asu izvietojums pret projekciju plakni
pieĦemts tāds, lai sagrozījuma koeficienti uz x’ un z’ asīm būtu 1, bet uz y’ ass – 0,5
(dabiskie sagrozījuma koeficienti ir atbilstoši 0,94 un 0,47). 4.2. attēlā b uzrādītas starp asīm
esošo leĦėu noapaĜotās vērtības.

4.2. att. Aksonometrisko asu izvietojums

4.3. att. Frontālā dimetrija

4.2. attēlā c parādīts slīpleĦėa frontālās
dimetrijas asu izvietojums ar sagrozījuma
koeficientu uz x’ un z’ asīm – 1 un uz y’ ass –
0,5. x’ un z’ asis novietotas savstarpēji
perpendikulāri, bet y’ ass - 45° slīpumā pret x’
asi. NogriežĦi, kas novietoti uz x’ un z’ asīm
projicēšanas laikā nemaina savu vērtību, bet
uz y’ ass būs uz pusi mazāki. Šo
aksonometrijas veidu izmanto, lai attēlotu
izstrādājumus ar riĦėa līnijām frontālā
projekcijā, jo tās aksonometriskā projekcijā
attēlojas
bez
sagrozījuma
(4.3. att.).

4.2. TaisnleĦėa izometrija
TaisnleĦėa izometrijas gadījumā dabiskās koordinātu asis kopā ar attēlojamo objektu
novietotas slīpi pret projekciju plakni, bet projicēšanas virziens perpendikulārs pret to.
Jebkura izstrādājuma izometriju sāk ar aksonometrisko asu attēlošanu. Grafiski asis
novietotas 120° slīpumā viena pret otru:
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1. Ja darbam izmanto rūtiĦu vai milimetru papīru, tad asis novelk kā tas redzams 4.4. attēlā
a;
2. Ja izmanto transportieri vai mehānisko roku (4.4. att. b), asis x’ un y’ novelk 30° slīpumā
zem horizonta līnijas;
3. Ar cirkuĜa palīdzību konstruētas asis parādītas 4.4. attēlā c:
 uz z’ ass brīvi izvēlētā vietā atzīmē riĦėa līnijas centru O;
 ar brīvi izvēlētu rādiusu novelk riĦėa līniju;
 no punkta 1 (loka un z’ ass krustpunkts) ar rādiusu R lielumu uz riĦėa līnijas uz abām
pusēm izdara atzīmes;
 caur punktiem 2 un 3 no riĦėa līnijas centra O novelk x’ un y’ asis.

4.4. att. Aksonometrisko asu izvietojuma noteikšana

4.2.1. Punktu aksonometriskās projekcijas konstruēšana
Punkta A ortogonālās projekcijas dotas 4.5. attēlā a, bet punkta aksonometrisko
projekciju konstruēšanas secība redzama 4.5. attēlā b:
 brīvi izvēlētā mērogā uz x’ ass atliek koordinātu xA;
 no xA paralēli y’ asij atliek koordinātu yA un iegūst punkta sekundāro projekciju A1’;
 no punkta A1’ paralēli z’ asij atliek koordinātu zA un iegūst punkta A aksonometrisko
(primāro)projekciju A’.

4.5. att. Punkta aksonometrisko projekciju konstruēšana
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4.2.2. RiĦėa līnijas aksonometriskās projekcijas konstruēšana
Konstruējot riĦėa līniju aksonometriskajās plaknēs Π1’, Π2’, Π3’, jāatceras, ka riĦėa
līnija ar diametru (∅d), kas atrodas līmeĦu plaknēs, izometriskajā projekcijā attēlojas kā
elipses (4.6. att. b). Elipses visās izometriskajās projekcijās attēlojas vienādas. Elipses
konstruēšanu var aizvietot ar samērā vienkāršu ovālu konstrukciju, kas parādīta 4.7. attēlā.
Ovāli pēc formas līdzīgi elipsēm, bet vienkāršāk konstruējami.

4.6. att. RiĦėa līnija taisnleĦėa izometrijas plaknēs

a)

Ovāls ir cirkuĜlīkne ar četriem punktiem un
diviem rādiusiem – R un r. Ovālu konstruēšanai
izmanto kvadrātu, kurā ievilkta riĦėa līnija.
Kvadrāta izometriskā projekcija ir rombs, kuru
izmanto ovāla konstruēšanai. Konstrukcijas
izpildes secība (4.7. att. a un b):
1. Vispirms novelk izometrijā attēlojamā riĦėa
simetrijas asis, paralēlas vai sakrītošas ar
aksonometriskajām asīm x’ un y’.
2. Uz tām atliek nogriežĦus, kas atbilst attēlojamā
riĦėa rādiusam (Od = Ob = Oa =Oc).
3. Caur atlikto nogriežĦu galapunktiem a, b, c,
d novelk taisnes, paralēlas aksonometrijas
asīm x’ un y’. Iegūst rombu.
4. Konstruē ovāla lielo asi, kas būs novietota
romba garākās diagonāles virzienā. Caur
romba plato leĦėu virsotnēm novelk ovālu
mazo asi perpendikulāri lielajai asij.
5. Rombā konstruē ovālu:
 no punktiem A un B velk lokus ar
rādiusu R, kas vienlīdzīgs attālumam no
platā leĦėa virsotnes A vai B līdz
galapunktiem a, b vai c, d (4.7. att. a);
 caur punktiem B un a, kā arī B un b velk
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4.7. att. Ovālu konstrukcija plaknē, kas
perpendikulāra z asij:
ac = bd = riĦėa līnijas diametrs;
R = Bb = Ad; r = Ca = Db
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palīgtaisnes (4.7. att. b). Šo taišĦu krustpunkti ar romba garāko diagonāli dod
punktus C un D;
 no punktiem C un D ar rādiusu r =Ca vai r =Db velk lokus, kas saplūdīs ar iepriekš
novilktajiem lielajiem lokiem punktos a, b, c, d. Ja, ovāli jākonstruē plaknēs, kas
perpendikulāras x vai y asīm, tad konstrukcija ir līdzīga, tikai jāizmanto to asu virzieni,
kas raksturo attiecīgo plakni (4.8. att.).
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4.8. att. Ovālu konstrukcijas plaknēs, kas perpendikulāras: a – x asij; b – y asij

4.2.3. Aksonometrisko projekciju konstruēšana
Lai pēc kompleksā rasējuma konstruētu aksonometriskās projekcijas, ieteicams:
 kompleksajā rasējumā atzīmēt koordinātu asis. Tās novietot tā, lai būtu ērti noteikt
detaĜas punktu koordinātas. Piemēram, konstruējot rotācijas virsmu aksonometriskās
projekcijas, vienu no koordinātu asīm lietderīgi Ħemt sakrītošu ar rotācijas asi;
 izvēlēties tādu aksonometrijas veidu, kas nodrošina pēc iespējas labāku uzskatāmību, kā
arī atvieglo konstrukcijas izpildi. Laba uzskatāmība ir taisnleĦėa dimetrijai. Izdevīgas arī
slīpleĦėa frontālā dimetrija un slīpleĦėa horizontālā izometrija, kuras viegli konstruēt. Arī
taisnleĦėa izometrijas konstrukcija ir vienkārša, jo elementus asu virzienos atliek
patiesajos lielumos (sagrozījuma koeficients ir 1), elipšu konstrukciju atvieglo to
aizvietošana ar ovāliem;
 konstruējot aksonometriskās projekcijas nav obligāti aksonometriju konstruēt tādā pat
mērogā, kāds ir kompleksajam rasējumam;
 atkarībā no detaĜas veidojuma konstrukcijas izpildes var būt dažāda. Nereti ir izdevīgi
sākt ar detaĜas pamatnes konstrukciju, kas atrodas kādā projekciju plaknē.
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Izstrādājuma izometrijas konstruēšana ortogonālās projekcijās parādīta 4.9. attēlā. 4.9.
att. a dotas izstrādājuma ortogonālās projekcijas. RiĦėa līnija ietverta kvadrātā, bet viss
izstrādājums – paralēlskaldnī.

4.9. att. TaisnleĦėa izometrijas konstruēšanas piemērs

Konstrukcijas secība:
1. Uzdod punktu O’ un novelk aksonometrijas asis x’, y’ un z’;
2. Uz asīm x’ un z’ atliek punktus 1’, 2’ un 3’, kuru attālums līdz asu centram O’ ir vienāds
ar riĦėa līnijas rādiusu;
3. Caur punktiem 1’, 2’ un 3’ paralēli x’ un z’ asīm novelk romba malas;
4. Ievelk romba garāko diagonāli;
5. Ar rādiusu R=2’B’ novelk loku 1’2’;
6. Romba garākās diagonāles un taisnes 2’B’ krustpunktā ir ovāla mazā loka 2’3’ rādiusa
centrs D’. Caur punktu D’ ar rādiusu r =2’D’ novelk loku 2’3’;
7. Lai novilktu ovāla aizmugurējo kontūru, paralēli y’ asij no punktiem B’ un D’ atliek
izstrādājuma platumu a (4.9. att. a) un iegūst ovāla lielā un mazā loka centrus B1’ un D1’;
8. Analogi rombam konstruē izstrādājuma kvadrātveida izgriezumu (4.9. att. c);
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Veic griezumu, kas iet caur x’ un z’ asīm (4.9. att. d). Griezuma laukuma kontūras
ierobežo ar taisnēm, kas paralēlas x’ un y’, y’ un z’ asīm.
10. Iesvītrojumu izpilda romba diagonāĜu virzienā katrā aksonometrijas plaknes projekcijā
(4.10. att.);
11. Stiprības ribas (plānas sieniĦas) garenvirzienā aksonometriskās projekcijās iesvītro
(4.12. att.).
9.

4.10. att. Iesvītrojuma virziens aksonometriskajās plaknēs

4.3. Uzdevumi tēmas apguvei
26. uzdevums (4.11. att.). Konstruēt riĦėa līnijas, ar diametru 30 mm, izometriskās
projekcijas. To centru visas koordinātas – 30 mm.
27. uzdevums (4.13. att. a – d. 8 varianti). Pēc izstrādājuma ortogonālām projekcijām
konstruēt izometriju, veikt griezumu. 4.12. attēlā dots uzdevuma un tā izpildījuma paraugs.

4.11. att. 26. uzdevums
Piezīme: ieteicamās griezuma vietas noteikšanai aksonometriskā attēlā uzdevuma
horizontālā projekcijā ar platas pārtrauktas līnijas posmiem un lauzumiem nosacīti uzdota
ieteicamā griezuma vieta. Pie kam aksonometrijā parasti uzskatāmības uzlabošanai izgriež
izstrādājuma priekšējo daĜu, simetriskam izstrādājumam priekšējo ceturtdaĜu.
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4.12. att. Uzdevuma un tā izpildījuma paraugs
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4.13. att. a. 27. uzdevums
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4.13. att. b. 27. uzdevums
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4.13. att. c. 27. uzdevums
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4.13. att. d. 27. uzdevums
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5. ĂEOMETRISKU VIRSMU ŠĖELŠANA AR PLAKNI.
VIRSMAS IZKLĀŠANA
5.1. Taisnes krustošanās ar plakni
Ja taisne vai plakne ir projicējošā stāvotnē, tad krustpunkta viena projekcija ir redzama
raksturīgā projekcijā un jānosaka tikai otra projekcija. Vispārīgas stāvotnes taisnes
krustpunkts ar speciālas stāvotnes plakni (projicējošu vai līmeĦa plakni), redzams tajā
projekciju plaknē, kur dotā plakne attēlojas kā taisne. Krustpunkta otru projekciju atrod ar
kārtotājas taisnes palīdzību (uz taisnes otrās projekcijas).
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5.2. att. Projicējošas taisnes
krustpunkts ar vispārējas
stāvotnes plakni

5.1. att. Taisnes krustpunkts ar
projicējošu plakni

Ja vispārīgas stāvotnes taisne c krustojas ar horizontāli projicējošu plakni Σ(ABC)
(5.1. att.) risinājums ir redzams horizontālajā projekciju plaknē: K1=c1∩Σ. Krustpunkta
frontālo projekciju atrod ar kārtotājas taisnes palīdzību: K2=K1K2∩c2.
Ja frontāli projicējoša taisne c krustojas ar vispārīgas stāvotnes plakni Σ (5.2. att.), tad
krustpunkta viena projekcija sakrīt ar taisnes raksturīgo (punktveida) projekciju K2≡c2, bet
otru projekciju konstruē ar palīgtaisni 1 – 2: velk 1222 caur K2; 11=1112∩a1; 21=2122∩b1; velk
1121; K1=1121∩c1.

5.2. DaudzskaldĦu šėelšana ar plakni
5.2.1. Nošėeltu virsmu pamatjēdzieni un to projekciju noformēšana
Daudzas izstrādājuma detaĜas ir ar nošėeltu ăeometrisko formu. Izpildot detaĜu
rasējumus, nereti nākas konstruēt šādu šėēlumu projekcijas, kā arī iegūt virsmas izklājumu
no plāna lokšĦu materiāla izgatavojamām detaĜām.
Par daudzskaldni sauc telpas daĜu, ko ierobežo plaknes daudzstūri, kuriem ikviena
mala vienlaikus ir arī cita daudzstūra mala. Šos daudzstūrus sauc par daudzskaldĦa
skaldnēm, bet to malas par šėautnēm. DaudzskaldĦi ir taišĦu slīdes virsmas, kuras var
saklāt ar plakni, virsmu nesablīvējot. Izklājamo taišĦu slīdes virsmas divas Ĝoti tuvu esošas
veidules ir vai nu krustiskas vai savstarpēji paralēlas.
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5.3. att. Līniju veids, virsmas šėeĜot ar plaknēm
ŠėeĜot daudzskaldĦa virsmu ar plakni, veidojas noslēgta lauzta līnija – šėēluma līnija.
Plaknes figūras, kuras iegūst, virsmu šėeĜot ar plakni, sauc par šėēlumu. DaudzskaldĦa
šėēlums ar plakni ir daudzstūris, kura virsotnes ir daudzskaldĦa šėautĦu krustpunkti ar
šėēlējplakni, bet malas – daudzskaldĦa skaldĦu un šėēlējplaknes šėēluma taišĦu nogriežĦi.
DaudzskaldĦa un plaknes šėēluma noteikšana reducējas uz taisnes un plaknes
krustpunkta vai arī divu plakĦu šėelšanās taisnes noteikšanu.
Inženiergrafikā šėēlumu uzskata par reālu un tāpēc ar pamatlīniju attēlo to virsmas
daĜu, kas atrodas starp šėēlējplakni un projekciju plakni. Šėēluma laukuma redzamo daĜu
iesvītro ar tievām līnijām. Svītrojuma virziens 45° slīpumā pret figūras galvenajām
kontūrlīnijām vai simetriju asīm. Nošėelto daudzskaldĦa daĜu attēlo ar tievām līnijām; to
parāda tikai tāpēc, lai paskaidrotu nošėeltās virsmas sākotnējo formu (5.3. att.). SkaldĦu
plaknes uzskata par necaurspīdīgām un tāpēc redzamo šėautĦu projekcijas rasē ar
nepārtrauktu līniju – pamatlīniju, bet neredzamo šėautĦu projekcijas ar pārtrauktu līniju.

5.2.2. Prizmas šėelšana ar frontāli projicējošu plakni
Ja taisnu regulāru piecstūra prizmu šėeĜ frontāli projicējoša plakne Σ (5.4. att. a),
šėēluma figūras frontālā projekcija rasējumā jau ir redzama – tā sakrīt ar šėēlējplaknes
raksturīgo projekciju. Prizmas šėautĦu vienus galapunktus (t.i., prizmas pamatnes virsotnes)
apzīmē ar burtiem, bet šėēluma figūras punktus apzīmē ar cipariem, piemēram, uz šėautnes,
kas sākas no punkta A, punktu 1, uz attiecīgām šėautnēm no punktiem B, C, D, E attiecīgi 2,
3, 4, 5. Šėēlumā veidojas piecstūris. Šėēlējplaknes Σ un prizmas šėautĦu krustpunktu
horizontālās projekcijas 11, 21, 31, 41, un 51 sakrīt ar prizmas horizontālo projekciju, bet
profilās projekcijas 13, …, 53 atrod ar kārtotāju palīdzību.
Šėēluma figūras patieso lielumu nosaka ar projekciju plakĦu maiĦas paĦēmienu.
Horizontālo projekciju plakni Π1 nomaina ar jaunu plakni Π4 un konstrukcijas vienkāršošanas
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nolūkā pieĦem, ka jaunā ass x24 sakrīt ar plakni Σ(Σ2). No punktiem 12, 22, 32, 42 un 52 velk
projekciju asij x24 perpendikulāras taisnes. Uz tām no x24 ass atliek attiecīgi punktu
horizontālo projekciju 11, 21, 31, 41 un 51 attālumus no x12, piemēram, punktam 1 – attālumu
n. Savienojot punktus 14, 24, 34, 44 un 54, iegūst šėēluma figūras patieso lielumu un formu.
Dotajā piemērā (5.4. att.) horizontālajā un profilajā projekcijās šėēluma figūra
(iesvītrota) ir vērsta pret skatītāju. Tas nozīmē, ka visas šėēluma figūras malas horizontālajā
un profilajā projekcijās ir redzamas.
Profilajā projekcijā šėēluma figūra un arī prizmas projekcija aizsedz caur punktiem C un
D ejošās vertikālās, t.i. horizontāli projicējošas šėautnes, tādēĜ tās attēlo ar pārtrauktu līniju.
Prizmas nošėeltā daĜa parādīta ar tievu nepārtrauktu līniju, bet zem šėēlējplaknes paliekošā
daĜa uzrasēta ar pamatlīniju.
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5.4. att. Taisnas regulāras prizmas šėelšana ar frontāli projicējošu plakni

5.2.3. Trīsstūra piramīdas šėelšana ar frontāli projicējošu plakni
Ar frontāli projicējošu plakni Σ nošėeltas trīsstūra piramīdas projekcijas dotas 5.5.
attēlā. Piramīdas šėēluma frontālā projekcija sakrīt ar šėēlējplaknes raksturīgo projekciju f2Σ .
Piramīdas šėēluma figūras horizontālo un profilo projekciju konstruē pēc šėēlējplaknes un
piramīdas šėautĦu krustpunktiem. Punktu 1 un 2 horizontālās projekcijas un punktu 1, 2, un 3
profilās projekcijas atrod ar kārtotāju palīdzību, bet punkta 3 horizontālo projekciju iegūst ar
kārtotājas taisnes palīdzību: 31=3331∩S1B1. Punkta 3 horizontālo projekciju 31 var atrast arī
ar palīgtaisnes 3 – 7 palīdzību, kuru ievelk skaldnē BSC paralēli tās malai BC(3272//B2C2;
3171//B1C1).
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Dotajā piemērā šėēluma figūra ir pavērsta pret skatītāju. Horizontālajā un profilajā
projekcijās tā ir redzama. Piramīdas nošėeltā daĜa attēlota ar tievu nepārtrauktu līniju, zem
šėēlējplaknes paliekošā daĜa uzrasēta ar pamatlīniju. Šėēluma figūras patieso lielumu
nosaka ar projekciju plakĦu maiĦas paĦēmienu. Horizontālo projekciju plakni Π1 nomaina ar
jaunu plakni Π4, t.i. jauni asi x24 novelk paralēli šėēlējplaknei f2Σ . No punktiem 12, 22 un 32
velk projekciju asij x24 perpendikulāras taisnes. Uz tām no ass x24 atliek attiecīgi punktu
horizontālo projekciju 11, 21 un 31 attālumus no ass x12. Savienojot punktus 14, 24 un 34 iegūst
šėēluma figūras patieso lielumu un formu.
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5.5. att. Taisnas trīsstūra piramīdas šėelšana ar frontāli projicējošu plakni
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5.3. Izklājumi
Izklājumu izpilda kā sagatavi izstrādājuma izgatavošanai no lokšĦu materiāla. Par
izklājumu sauc virsmu, kura var tikt izklāta un savietota ar plakni bez virsmas pārrāvumiem
un locījumiem. Izklājamas ir tikai tās taišĦu virsmas, kuru veidules ir savstarpēji paralēlas vai
krustojas. Izklājumā saglabājas taišĦu (šėautĦu, veiduĜu) patiesie garumi, figūru laukumu un
leĦėu patiesie lielumi starp taisnēm. TaišĦu patiesā garuma noteikšanai pielietota
pagriešanas metode (5.5. att.).

5.3.1. Pagriešanas metode
Pagriešana ir viens no kompleksā
rasējuma
pārveidošanas
paĦēmieniem.
i
Pagriešanas
procesā
projekciju
plaknes
nemaina, bet pagriež objektu vēlamā stāvotnē
Ψ
pret kādu no projekciju plaknēm. TaišĦu
r
(šėautĦu, veiduĜu u.c.) patiesā garuma
A
r'
O
noteikšanai pielieto pagriešanu ap asi, kas ir
perpendikulāra kādai no projekciju plaknēm, t.i.
A'
pagriešanu ap projicējošu taisni.
ϕ
Pagriešanai ir šādas pamatīpašības:
 pagriežot kādu objekta punktu A ap doto
griezes asi i, tas vienmēr pārvietojas pa riĦėa
līniju (5.6. att.);
5.6. att. Pagriešanas paĦēmiena
 rotācijas plakne Ψ vienmēr ir perpendikulāra
noteicošie lielumi
griezes asij i;
 katram objekta punktam ir sava rotācijas plakne Ψ, rotācijas centrs O un rotācijas rādiuss r;
 pagriešanas leĦėis φ visiem objekta punktiem ir vienāds;
 objekta punkti, kas atrodas uz rotācijas ass, savu stāvotni nemaina;
 jebkurā pagriešanas momentā objekta jaunās projekcijas novietojas uz kārtotājām
taisnēm.
Taisnes nogriežĦu patiesos garumu iegūšanai, kuri nepieciešami izklājuma
konstruēšanai (piemēram, piramīdas šėautnes SA un CS – 5.5. att.), izmanto dotās taisnes
pagriešanu ap horizontāli projicējošu griezes asi. Tātad vispārīgas stāvotnes taisni
pārveidosim par līmeĦa taisni (5.7. att.). Griezes asi izvēlas perpendikulāri Π1 plaknei caur
dotā nogriežĦa galapunktu S. Griežot taisnes nogriezni SA ap taisni i, tās galapunkts S
nemaina savu stāvotni, bet punkts A rotējot pārvietojas pa riĦėa līniju, griezes asij
perpendikulārā, bet projekciju plaknei Π1 paralēlā plaknē. Šīs riĦėa līnijas horizontālā
projekcija ir patiesajā lielumā un formā, bet frontālā projekcija – x12 asij paralēls taisnes
nogrieznis.
Griežot punktu A ap griezes asi i, kas perpendikulāra Π1 plaknei, tā projekcija A1 šajā
plaknē pārvietojas pa riĦėa līniju, bet frontālajā projekciju plaknē Π2 – pa taisni, kas paralēla
x12 asij. Kompleksajā rasējumā (5.7. att. b) griezes ass i projekcija horizontālajā projekciju
plaknē i1 attēlojas kā punkts un sakrīt ar rotācijas centra projekciju O1, bet rotācijas rādiusa r
projekcija r1 ir patiesajā lielumā (r =r1).
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Taisnes nogriežĦa galapunkta A horizontālo projekciju pagriež perpendikulāri pret
kārtotājām taisnēm un apzīmē pagrieztās projekcijas galapunkta A jauno stāvotni A1′ .
Frontālajā projekcijā A2 pārvietojas paralēli x12 vai arī pa to līdz no A1′ vilktajai jaunajai
kārtotājai. Atzīmē punktu A2′ . Nogrieznis SA ir pārveidots par frontālu nogriezni S2′ A2′ un ir
patiesajā garumā. Vienlaicīgi ar SA pārvietojas arī uz tā esošais punkts D(D1, D2).
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5.7. att. Taisnes pagriešana ap projicējošu taisni

5.3.2. Prizmas izklāšana
Prizmas pilnas virsmas izklājuma konstruēšanu dotajā gadījumā sāk ar horizontālas
tievas līnijas novilkšanu. Uz tās atliek piecus vienādus taisnes nogriežĦus, kuru garums ir
vienāds ar prizmas pamata malas garumu, piemēram, A1B1 (5.4. att. b). No atliktajiem
punktiem velk perpendikulus, kuru garums vienāds ar prizmas augstumu. Iegūtos punktus
savieno ar tievu taisni. Tā iegūst nenošėeltas prizmas sānu malu izklājumu. Izklājumā uz
prizmas šėautnēm atliek nošėeltās prizmas attiecīgo šėautĦu garumus, piemēram,
A212=Ao1o, B222=Bo2o, utt.
Lai iegūtu pilnas virsmas izklājumu, sānu virsmas izklājumam piekonstruē prizmas
pamatu un šėēluma figūras patieso lielumu. Konstrukciju var izpildīt ar triangulācijas metodi,
t.i., daudzstūri sadalot trijstūros. Nošėeltas prizmas pilnas virsmas izklājumu apvelk ar
kontūrlīniju, bet locījuma līnijas – ar tievu nepārtrauktu līniju.

5.3.3. Piramīdas izklāšana
Lai konstruētu piramīdas izklājumu, vispirms jānosaka piramīdas šėautĦu stāvotne pret
projekciju plaknēm. Dotajā gadījumā (5.5. att. a) šėautne SB ir profila taisne un tās patiesais
garums redzams profilajā projekcijā – S3B3. Šėautnes SA un SC ir vispārīgas stāvotnes
taisnes un to patiesos garumus S2 A2′ un S2C2′ nosaka ar pagriešanas paĦēmienu
(5.5. att. a). Uz šėautĦu SA un SC patiesajiem garumiem S2 A2′ un S2C2′ ar projekciju
kārtotājiem paralēli x12 asij pārnes uz tām esošo punktu projekcijas 12′ un 22′ .
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No punkta SO (piramīdas virsotne) ar šėautnes SA patieso garumu S2 A2′ (5.5. att. b)
atliek punktu AO. No punkta AO ar taisnes nogriežĦa A1B1 garumu novelk loku, bet no punkta
SO ar šėautnes SB patieso garumu S3B3 novelk loku līdz tas krustojas ar no punkta AO vilkto
loku. Krustpunktā atrodas punkts BO. Tādejādi konstruēts skaldnes ASB izklājums. Līdzīgi
konstruē arī pārējās skaldnes BSC un CSA. Uz šėautnēm atliek punktu projekcijas 12′ , 22′
un 33. Savienojot attiecīgos punktus noteiktā secībā, iegūst nošėeltas piramīdas sānu
virsmas izklājumu. Izmantojot triangulācijas metodi, sānu virsmas izklājumam piekonstruē
pamata un šėēluma figūras patiesā lieluma laukumus. Nošėeltas piramīdas pilnas virsmas
izklājumu apvelk ar kontūrlīnijām, bet locījuma līnijas – ar tievu nepārtrauktu līniju.

5.4. Rotācijas virsmu šėelšana ar plakni. Virsmas izklājumi
Lai konstruētu šėēluma līniju, ko iegūst šėeĜot rotācijas virsmu ar šėēlējplakni, jāatrod
šīs līnijas atsevišėi punkti un jāsavieno šo punktu vienāda nosaukuma projekcijas ar
vienlaidus līkni.
Vispirms nosaka meklējamai līknei raksturīgos (atbalsta) punktus:
 projekciju plaknēm tuvākos un tālākos punktus;
 punktus uz virsmu malējām veidulēm, t.i., redzamības maiĦas punktus.
Pēc tam nosaka starppunktus, kurus izvēlas brīvi.
Atkarībā no rotācijas virsmas rakstura un šėēlējplaknes stāvotnes attiecībā pret šo
virsmu veidojas dažādas šėēluma līnijas. Rotācijas virsmas un plaknes šėēluma līnijas forma
ir atkarīga no šėēlējplaknes Σ veidotā leĦėa pret rotācijas virsmas asi vai pamatni.

Taisna rotācijas cilindra šėēlumi.
 Ja šėēlējplakne perpendikulāra cilindra rotācijas asij, šėēluma laukums ir riĦėa līnija (5.8.
att. a).
 Ja šėēlējplakne paralēla cilindra rotācijas asij, šėēluma laukums ir taisnstūris, ko
norobežo divas veidules un taisnes cilindra pamatnēs (5.8. att. b).
 Ja šėēlējplakne ir slīpa, t.i., veido šauru leĦėi ar rotācijas asi, šėēluma laukums ir elipse
vai tās daĜa (5.8. att. c). Pilna elipse veidojas, ja šėēlējplakne šėeĜ visas cilindra veidules.
Elipses daĜu iegūst, ja šėēlējplakne šėeĜ daĜu no veidulēm un vienu vai abas cilindra
pamatnes.
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5.8. att. Taisnu cilindru šėēluma figūras
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5.9. att. Taisnu konusu šėēluma figūras
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Taisna rotācijas konusa šėēlumi. Lai noteiktu šėēluma figūras raksturu, jāsalīdzina
leĦėi: leĦėis α, ko veido šėēlējplakne ar konusa pamatni un leĦėis ϕ, ko veido konusa veidule
ar konusa pamatni.
Iespējami sekojoši gadījumi:
 Šėēlējplakne perpendikulāra konusa rotācijas asij, t.i., šėēlējplakne paralēla konusa
pamatnei – šėēluma laukums ir riĦėa līnija, kuras rādiuss atkarīgs no attāluma, kādā
šėēlējplakne novietota attiecībā pret konusa pamatni (5.9. att. a).
 Ja α < ϕ - šėēluma laukums ir elipse vai tās daĜa. Elipses daĜu iegūst, ja šėēlējplakne
šėeĜ konusa pamatni un daĜu no veidulēm konusa augstuma robežās, bet pārējās
veidules – to pagarinājumos zem konusa pamatnes (5.9. att. b).
 Ja α = ϕ - šėēluma laukums ir parabola. Šajā gadījumā šėēlējplakne ir paralēla vienai
veidulei (5.9. att. c).
 Ja α > ϕ - šėēluma laukums ir hiperbola. Šajā gadījumā šėēlējplakne ir paralēla divām
veidulēm (5.9. att. d).
 Iespējams, ka šėēlējplakne ar šādu leĦėu attiecību iet caur konusa virsotni, tad šėēluma
laukums ir trijstūris, ko veido konusa veidules un šėēluma taisne konusa pamatnē
(5.9. att. e).
Kompleksajā rasējumā šėēluma līniju konstruē, t.i., atrod tās atsevišėos punktus,
pamatojoties uz visu šėēluma līnijas punktu piederību virsmai. Jāievēro, ka dažiem šėēluma
līnijas punktiem piemīt speciālas īpašības. Tādi ir ekstremālie punkti un redzamības maiĦas
punkti.
Ekstremālie jeb raksturīgie punkti ir tādi šėēluma līnijas punkti, kas atrodas vai nu
vistuvāk kādai projekciju plaknei vai vistālāk no tās. Redzamības maiĦas punkti vienmēr
atrodas uz virsmas projekcijas kontūrlīnijām. Redzamības maiĦas punkti atdala virsmas un
plaknes šėēluma līnijas redzamo un neredzamo daĜas atbilstošajā projekcijā. Elipsei jāatrod
arī tie punkti, kuri nosaka tās lielo un mazo asi. Visus pārējos šėēluma līnijas punktus sauc
par starppunktiem. Starppunktu skaitam jābūt pietiekamam, lai savienojot tos ar lekālu,
veidotos pareizas formas līnija.
Ja rotācijas virsma šėeĜas ar projicējošu plakni, viena no šėēluma figūras projekcijām ir
taisne, kas sakrīt ar šėēlējplaknes vienu projekciju. Šėēluma figūras patiesā lieluma
noteikšanai var lietot projekciju plakĦu maiĦas vai plakĦu savietošanas paĦēmienus.

5.4.1. Cilindra šėelšana ar plakni
5.10. attēlā dots taisns rotācijas cilindrs ar horizontāli projicējošu rotācijas asi un
šėēlējplaknes frontālā projekcija Σ2. Frontālajā projekcijā redzams, ka Σ šėeĜ visas cilindra
veidules. Tātad šėēluma līnija ir elipse. Visus šėēluma līnijas punktus frontālajā projekcijā
nosaka šėēlējplaknes raksturīgā projekcija, bet horizontālajā – cilindra virsmas projekcija –
riĦėa līnija.
Vispirms nosaka elipses raksturīgos (atbalsta) punktus, t.i., ekstremālos punktus – 12
un 72 un redzamības maiĦas punktus 43 un 103. Elipses lielā ass ir frontāls nogrieznis
1–7 = 12–72. Mazā ass atrodas šī nogriežĦa viduspunktā un ir frontāli projicējošs nogrieznis
4–10=41–101 (cilindra diametrs). Profilajā projekcijā šėēluma līnijas punktus konstruē pēc to
piederības cilindra veidulēm. Profilās projekcijas konstruēšanai parasti pamatnes riĦėa līniju
sadala 12 vienādās daĜās un projekcijās ievelk 12 veidules. Starppunktus līknes veidošanai,
uzdod horizontālā projekcijā, piemēram, punktus 31 un 111 un atzīmē frontālā projekcijā uz
elipses noteicošās projekcijas un ar y3 un y11 koordinātu palīdzību nosaka profilās
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projekcijas. Tā kā elipse ir simetriska, līknes veidošanai nosaka punktu 33 un 113 simetriskos
punktus 53 un 93. Līdzīgi nosaka arī pārējos starppunktus un tiem simetriskos punktus.
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5.11. att. Cilindra sānu virsmas izklājums
Šėēluma figūras patiesais lielums ir konstruēts, pielietojot projekciju plakĦu maiĦas
metodi. Projekciju plakne Π4 var būt paralēla šėēlējplaknei Σ. Šajā gadījumā tā izvēlēta
sakrītoša ar Σ. Konstrukcija izpildīta jaunajā projekciju plaknē Π4, atliekot visu punktu y
koordinātas saīsinātas par vienu lielumu a. Cilindra sānu virsmas izklājums ir taisnstūris.
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Nošėelta cilindra sānu virsmas izklājumu (5.11. att.) konstruē sekojoši. Vispirms novelk
taisni, uz kuras 12 reizes atliek cilindra pamata riĦėa līnijas 1 12 daĜas hordas garumu. No
dalījuma punktiem pret novilkto taisni konstruē perpendikulus, uz kuriem atliek cilindra
veiduĜu nošėeltās daĜas garumus (no cilindra pamata līdz krustpunktam, ar plakni Σ). Iegūtos
punktus savieno ar lekāllīkni. Liela diametra cilindram riĦėa līnijas dalīšana 12 daĜās un
attiecīgās hordas izmantošana dos tikai tuvinātu izklājuma garumu (riĦėa līnijas garums).

5.4.2. Taisna konusa šėelšana ar projicējošu plakni
5.12. attēlā redzams konusa šėēlums ar frontāli projicējošu šėēlējplakni Σ. Frontālajā
projekcijā plakne Σ šėeĜ ne vien konusa veidules, bet arī pamatu, tas redzams frontālajā
projekcijā, tādēĜ šėēluma laukumu ierobežo elipses daĜa un taisnes nogrieznis GH, kas ir
plaknes Σ un konusa pamatnes šėēlumlīnija. Pēc frontālajā projekcijā novilktās šėēlējplaknes
Σ redzams, ka šėēluma līnija ir elipse un šajā gadījumā to konstruē pēc elipses asīm. Nosaka
elipses lielo asi – nogrieznis AB (patiesais garums frontālajā projekcijā un mazo asi –
nogrieznis EF. Mazā ass atrodas nogriežĦa A2B2 viduspunktā. EF ir frontāli projicējošs
nogrieznis. Mazās ass patiesais garums ir nogriežĦa profilās un horizontālās projekcijas
garums (E1F1 vai E3F3). Elipses mazās ass galapunktus E un F nosaka ar paralēles (rādiuss
S111=R) palīdzību. Šo paralēli novelk caur punktiem E un F frontālajā projekcijā ( 1212′ ), tad
novelk to kā riĦėa līniju horizontālajā projekcijā. Punktus E un F horizontālajā projekcijā atrod
kā šai paralēlei piederošus punktus ar kārtotāju palīdzību, kuras novilktas no punktu
frontālajām projekcijām. Tad ar yE koordinātas un kārtotājas no frontālās projekcijas
palīdzību atrod punktu profilās projekcijas. Punktu C un D horizontālās projekcijas C1 un D1
nosaka ar yC koordinātas palīdzību, bet punktu M un N horizontālās projekcijas nosaka
izmantojot veidules S2 un S3.
Pēc tam ar lekālu palīdzību novelk elipses horizontālās un profilās projekcijas un
nosaka šėēluma laukuma redzamību. Horizontālajā projekcijā ir redzama visa konusa
virsma, tādēĜ arī redzama nošėeltā daĜa. Profilā projekcijā nav redzama konusa nošėeltā daĜa
starp punktiem C3, B3 un D3, jo šī daĜa pieder konusa aizmugurējai neredzamajai daĜai.
Nošėelta konusa precīza sānu virsmas izklājuma gadījumā jāaprēėina centra S leĦėis
φ pēc sakarības: φ=180°d/l, kur d – konusa pamata diametrs, mm; l – konusa veidule, mm.
LeĦėa φ ierobežoto loku dala 12 vienādās daĜās.
Nošėelta konusa tuvinātu sānu virsmas izklājumu (5.13. att.) konstruē sekojoši:
 Izvēlas izklājuma centra SO (virsotnes) vietu;
 Ar cirkuĜa atvērumu, kas vienāds ar veidules patieso garumu, ap punktu SO novelk loku;
 Uz loka 12 reizes atliek konusa pamata riĦėa līnijas 1 12 daĜas hordas garumu;
 Loka dalījuma punktus savieno ar konusa virsotni SO, un izklājumā iegūst 12 veidules;
 Šėēlējplaknes Σ un konusa pamatnes šėelšanās gadījumā izklājumā vispirms atliek šos
punktus uz loka – GO un HO;
 Uz veidulēm izklājumā no punkta SO atliek attiecīgo punktu nošėelto veiduĜu patiesos
garumus SOEO, SOCO, SOMO, SOAO utt., kas izmērīti uz veidules patiesā garuma, t.i.,
malējās veidules;
 Iegūtos punktus – GO, EO, CO, …, DO, FO un HO izklājumā savieno ar lekāllīkni;
 Ja sānu virsmas izklājumu papildina ar konusa pamatni un šėēluma figūras patieso
lielumu, iegūst pilnas virsmas izklājumu.
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5.13. att. Nošėelta konusa sānu virsmas izklājums
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5.4.3. Lodes, tora šėelšana ar speciālas stāvotnes plakni
Lodes virsmas šėēluma līnija ar plakni ir riĦėa līnija. Ja šėēlējplakne iet caur lodes
centru, tad riĦėa līnijas rādiuss vienāds ar lodes rādiusu. Jo tālāk no lodes centra atrodas
šėēlējplakne, jo mazāks ir šėēluma līnijas rādiuss. 5.14. attēlā parādīts vienkāršākais ar
līmeĦa plaknēm nošėeltas lodes gadījums. Šajā attēlā parādīts, ka ar šėēlējplaknēm atšėeĜot
daĜu no lodes, veidojas lodes un plaknes šėēluma līnija – riĦėi. Ja šėēlējplakne ir paralēla
kādai no projekciju plaknēm, tad šėēluma riĦėa līnija dotajā projekciju plaknē būs patiesajā
lielumā. Šėēlējplakne Σ šėeĜ lodi pa riĦėa līniju ar diametru 2 – 2′′ . Tās frontālā projekcija –
taisne 22 22′ , bet profilā – riĦėa līnija. RiĦėa līnijas rādiuss vienāds ar pusi no 22 22′ . Plakne Q
šėeĜ lodi pa riĦėa līniju 1–1′′ , kuras horizontālā projekcija ir riĦėa līnija.

5.14. att. Lodes šėēlumi ar plaknēm
5.15. attēlā parādīta ar līmeĦa plaknēm izgriezta puslode. No attēla redzams, ka
horizontālā plakne Σ šėeĜ lodi pa horizontāli līmenī 1 – OΣ, bet profilā plakne Q – pa paralēli
ar rādiusu 23 – O3. Neviena no šėēlējplaknēm nešėeĜ lodi pa pilnu riĦėi, tādēĜ šėēluma figūras
arī savstarpēji šėeĜas pa taisnes nogriezni 3 – 4.
5.16. attēlā dots ar horizontālu šėēlējplakni Σ nošėelta tora piemērs. Vispirms atzīmē
atbalsta punktus A, B un C, C′′ , tad ar frontālas palīgplaknes palīdzību nosaka starppunktu
M. Uz šėēlējplaknes Σ2 (šėēluma līnijas frontālā projekcija) projekcijas uzdod brīvi izvēlēta
punkta M projekciju M2. Palīgplakni izvēlas tā, lai tā frontālā projekcijā ietu caur punkta
projekciju M2. Konstruē palīgplaknes horizontālo projekciju – taisni un uz tās – punkta M1
projekciju un tam simetriskā punkta projekcijas. Precīzākas šėēluma līknes konstruēšanai
ieteicams lietot vairākas palīgplaknes.
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5.15. att. Puslode ar līmeĦa plakĦu izgriezumu
Lode pieder pie neizklājamo virsmu grupas, tāpēc šādas virsmas izklājumu
konstruēšanai virsmu sadala šaurās, savstarpēji iespējami vienādās daĜās, iegūstot aptuvenu
izklājumu. 5.17. attēlā lodes pusaploce (frontālā projekcijā) sadalīta vairākās daĜās. Šīs
palīgplaknes sadala lodi daĜās (joslās), kuras aptuveni var uzskatīt par konusiem un
nošėeltiem konusiem, kuru veidules L1, L2, L3 iet caur joslu hordām. Katrs konusa izklājums
ir sektors (5.17. att. b). Katras joslas virsmas izklājums ir vienāds ar nošėelta konusa virsmas
izklājumu. Šo konusu sānu virsmas kopā veido aptuvenu lodes virsmu. Ja pēc šāda
izklājuma izgatavo virsmas modeli, tad iegūst virsmu, kuras forma ir tikai tuva dotās virsmas
formai un tai pilnīgi neatbilst.

5.16. att. Nošėelta tora projekcijas
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Kopējais neizklājamo virsmu aptuveno izklājumu konstruēšanas vispārīgais paĦēmiens
ir šāds: doto virsmu sadala pietiekami lielā laukumu skaitā un šos laukumus aizstāj ar
izklājamām virsmām. Pēc tam konstruē šo aizstāto laukumu virsmu izklājumus.

5.17. att. Puslodes izklājuma piemērs

5.5. Uzdevumi tēmas apguvei
28. uzdevums (5.18. att.). Konstruēt izgrieztas puslodes trīs projekcijas.

5.18. att. 28. uzdevums

29. uzdevums (5.19. att.). Konstruēt nošėelta cilindra trīs projekcijas un sānu virsmu
izklājumu.
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30. uzdevums (5.20. att.). Ar
griešanas metodi noteikt
taisnes
nogriežĦa AB patieso garumu.
31.
uzdevums
(5.21.
att.).
Konstruēt nošėelta konusa un cilindra
projekcijas un sānu virmas izklājumu.

5.19. att. 29. uzdevums

5.20. att. 30. uzdevums

5.21. att. 31. uzdevums
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5.6. Uzdevumi pārbaudei
32. uzdevums (5.22. att. a un b, 8 varianti). Konstruēt konusa šėēluma līniju ar
speciālas stāvotnes plaknēm, trijās projekcijās ar raksturīgo punktu (atbalsta punkti uz
kontūrveidulēm) atzīmēšanu un kārtotāju (tieva vienlaidus līnija) līniju pielietošanu. Konstruēt
konusa sānu virsmas izklājumu. Uzdevums un tā izpildes paraugs dots 5.23. att. a, b, c.

5.22. att. a. 32. uzdevums
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5.22. att. b. 32. uzdevums
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5.23. att. a. Uzdevuma paraugs

5.23. att. b. Konusa sānu virsmas izklājuma paraugs
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5.23. att. c. Izpildītā uzdevuma paraugs

6. VIRSMU ŠĖELŠANĀS
Daudzu mašīnu detaĜu konstrukcija ir salīdzināma ar divu vai vairāku ėermeĦu kopumu,
kuriem ir kopējas līnijas. Divu ėermeĦu virsmu kopējo līniju sauc par virsmu šėelšanās līniju.
Šėelšanās līnija ir tādu punktu kopums, kuri vienlaikus pieder abām virsmām. Rasējumos
šėelšanās līnijas attēlo ar pamatlīniju (6.1. att. a un b)
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Lietu virsmu gadījumā, kad pārejas vietā izpildīti tehnoloăiski noapaĜojumi un nevar
saskatīt precīzu virsmas šėelšanās līniju, veidojas vienmērīga pāreja. Šādu šėelšanās līniju
sauc par pārejas līniju un tās konstruēšanai ir praktiska nozīme. Pārejas līniju iezīmē ar
tievu vienlaidus līniju, kas nepieskaras ārējām veidulēm, tā sākas un beidzas virsmu ārējo
kontūru pagarinājumu krustpunktos (6.1. att. c un 6.2. att. b).
Šėelšanās līnijas noteikšana jāsāk ar raksturīgo (atbalsta) punktu noteikšanu. Tie ir
šėelšanās līnijas visaugstākais un viszemākais punkti, kā arī punkti uz malējām šėautnēm vai
veidulēm, t.i., redzamības maiĦas punkti. Pēc tam nosaka tik daudz starppunktus, lai pilnībā
būtu noteikta šėelšanās līnija.

6.1. att. Virsmu savstarpējais novietojums:
a – virsmu pilnīga šėelšanās; b – virsmu daĜēja šėelšanās; c – pārejas līnija

6.1. Rotācijas virsmu šėelšanās asu sakritības gadījumā
Viens no vienkāršākajiem rotācijas virsmu pārejas gadījumiem ir tad, ja tām ir kopēja
ass, t.i., asu sakritības gadījumā. Šajā gadījumā virsmām, kuras pāriet viena otrā pa riĦėa
līniju, rotācijas asis ir sakrītošas un paralēlas projekciju plaknei (6.2. att.).

6.2. att. Virsmu pārejas līnijas asu sakritības gadījumā

6.2. Rotācijas virsmu savstarpējā šėelšanās
Rotācijas virsmas šėeĜas pa telpas līkni. 6.3. attēlā parādīta divu cilindru šėelšanās
līnijas raksturs atkarībā no to diametru attiecībām, bet 6.4. attēlā – konusa un cilindra
iespējamie šėelšanās varianti. Rotācijas virsmu šėelšanās līnijas noteikšanai pielieto
palīgplakĦu un palīgsfēru (palīgložu) paĦēmienus.
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6.3. att. Divu cilindru savstarpējās šėelšanās līnijas raksturs
atkarībā no diametru attiecībām

6.2.1. PalīgplakĦu paĦēmiens
PalīgplakĦu paĦēmiens ir universāls. To var pielietot gandrīz visos divu virsmu
šėelšanās gadījumos. Risinājuma secība:
 izvēlas palīgplakni, kas abas virsmas šėeĜ pa vienkārši attēlojamām līnijām – taisnēm vai
riĦėa līnijām;
 nosaka palīgplaknes un katras virsmas šėēluma līnijas;
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 atrod šėēluma līniju krustpunktus, kas ir meklētie šėēluma līnijas punkti dotajām virsmām.
Šėēluma līnijas precīza rakstura noteikšanai lieto vairākas savstarpēji paralēlas
palīgplaknes.
Divu cilindru, kuru asis veido 90° leĦėi un krustojas, viens no vienkāršākajiem
krustošanās līnijas piemēriem dots 6.5. attēlā a, kas bieži sastopams vienkāršās
konstrukcijās.
Dotajā piemērā (6.5. att. b) šėelšanās līnijas horizontālā projekcija sakrīt ar lielākā
cilindra pamatu, bet profilā projekcija – ar mazākā cilindra pamata riĦėa līniju plaknē Π3.
Jānosaka šėēluma līnijas frontālā projekcija.

6.4. att. Konusa un cilindra šėelšanās līniju varianti
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Vispirms nosaka šėelšanās līnijai piederošo raksturīgo punktu 1 un 5, kuri atrodas uz
abu cilindru kontūrveidulēm, frontālās projekcijas 12 un 52. Pēc tam punktu 3 un 7 projekcijas
31 un 71, kuri ir mazākā cilindra kontūrveiduĜu krustpunkti ar lielākā cilindra sānu virsmu.
Starppunktus 2 un 8 un tiem simetriskos punktus 4 un 6 nosaka ar horizontālas palīgplaknes
Σ, un y4 un y8 koordinātu palīdzību. Starppunkti nepieciešami, lai varētu precīzi noteikt
šėēluma līniju (piemēram, izklājuma konstruēšanai).
Daudzos citos gadījumos šėēluma līnijas projekcijas var noteikt aptuveni pēc atbalsta
punktiem (6.5. att. a, 6.6. att. a un b).

6.5. att. Divu cilindru šėelšanās līnijas konstruēšana
Taisna konusa un puscilindra šėelšanās līnijas noteikšana parādīta 6.7. attēlā. Konusa
rotācijas ass ir horizontāli projicējoša, cilindra rotācijas ass – profili projicējoša, tās krustojas
punktā O. Vispirms atrod virsmu šėelšanās līnijas raksturīgo punktu 1, 2 un 3 projekcijas.
Punktu 1 atrod tieši frontālajā projekcijā kā kontūrveiduĜu krustpunktu.
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Punktu 2 un 3 frontālās projekcijas 22 un 32, kas novietotas uz cilindra kontūrveidulēm
un konusa pamatnes riĦėa līnijas, konstruē pēc horizontālās projekcijas. Starppunktu 4 un
tam simetrisko punktu 5, kuri atrodas uz horizontālas palīgplaknes Σ, konstruē pēc punkta 4
profilās projekcijas 43, ar koordinātas y4 un konusa riĦėa līniju, kas uzdota ar rādiusu R,
nosaka horizontālo projekciju 41 un tam simetrisko – 51. Horizontālās palīgplaknes ir
vienīgās, kas šėeĜ konusu pa riĦėa līnijām un vienlaikus cilindru pa veidulēm. Frontālajā
projekcijā atrod atbilstošo cilindra veiduli ar kārtotājas taisnes palīdzību nosaka punktu 42 un
52, kā arī 42′ un 52′ projekcijas.
Šėēluma līnijas redzamo daĜu frontālā projekcijā, kas sakrīt ar neredzamo, rasē ar
kontūrlīniju. Horizontālā projekcijā visa šėēluma līnija redzama. Veicot galīgo noformējumu,
virsmu kontūrlīnijas, kuras ir nosacītas un ieiet citā virsmā, izpilda ar tievu nepārtrauktu līniju
(6.8. att. a).
Tora šėēlums ar cilindru redzams 6.8.
attēlā a. Šėelšanās līnijai piederošie raksturīgie
punkti A un C atrodas frontālā projekcijā cilindra
un tora kontūrveiduĜu krustpunktos – A2 un C2,
bet punkti B un D redzami profilā projekcijā –
B3 un D3. Starppunktu noteikšanai pielieto
šėeĜošas palīgplaknes. ŠėeĜošās palīgplaknes
izvēlas tā, lai dotās virsmas šėeltu pa
vienkāršām līnijām: piemēram, lodi un toru –
riĦėa līniju, konusu riĦėa līniju vai veidulēm.
Dotajā piemērā šėeĜošās palīgplaknes izvēlas
perpendikulāri tora virsmas rotācijas asij vai
konusa gadījumā – ietu caur konusveidulēm,
kas paralēlas projekciju plaknēm.
6.8. attēlā a perpendikulāri tora rotācijas
asij novelk palīgplakni Σ, kas iet caur punkta M
6.6. att. Pārejas līniju noteikšanas
horizontālo projekciju M1 , t.i. cilindra veidules
vienkāršākie gadījumi:
projekciju un šėeĜ toru pa riĦėa līniju. Profilā
a un b – aptuvens; c – vienkāršots
projekcijā ievelk riĦėa līniju ar rādiusu R, pa
kuru palīgplakne šėeĜ toru un ar yM koordinātas
palīdzību atrod punktu M3. Nosaka punkta projekciju M2, kas atrodas uz horizontālās
kārtotājas taisnes M3 līmenī, vienlaikus pieder plaknei Σ.
6.8. attēlā b tors – gredzens šėeĜas ar cilindru. Šajā gadījumā palīgplakne Σ ir frontāla,
to izmanto starppunktu M un N noteikšanai. Palīgplakne šėeĜ toru pa divām riĦėa līnijām,
kuras iet caur punktiem 1 un 2. Ievelk šo riĦėa līniju frontālās projekcijas. Izvēlētā palīgplakne
šėeĜ cilindru pa divām veidulēm, uz tām atliek punktu projekcijas M2 un N2, bet pēc tam uz
attiecīgām cilindra veidulēm nosaka M3 un N3 projekcijas (atrodas uz šėēlējplaknes).
Vienlaikus konstruē arī punktus uz otras cilindra veidules.
Lodes segmenta šėēluma ar cilindru piemērs dots 6.9. attēlā. Cilindra malējās veidules
nešėeĜas ar lodes segmenta ārējo kontūru, tāpēc punktus A un B nosaka caur cilindra
malējām veidulēm novelkot šėēlējplakni Σ. RiĦėa līnijas profilā projekcija, kas iegūta lodi
šėeĜot ar plakni Σ un iet caur projekciju 13, krustojas ar cilindra veidulēm un dod punktus A3
un B3. Tos projicē horizontālā projekcijā ar y koordinātas palīdzību. Līdzīgi nosaka atbalsta
punktus C un D, kā arī starppunktus.
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6.7. att. Konusa un cilindra virsmu šėelšanās līnijas konstruēšana

6.8. att. Cilindra un tora virsmu šėelšanās līnijas konstruēšana
Mehānismu konstrukcijās bieži sastopami gadījumi, kad divu rotācijas virsmu
šėelšanās līnijas (vispārējā gadījumā otrās kārtas līknes) krustojas divos punktos. Piemēram,
vienāda diametra divi cilindri (6.10. att.) vai šėeĜot konusu ar cilindru (6.11. att.), to šėelšanās
līnijas krustojas divos punktos A un B. Tādu virsmu šėēluma līnija sastāv no divām plaknes
līknēm, kuras pieder abām virsmām, veidojot kopējus punktus A un B. Šāds divu rotācijas
virsmu šėēluma gadījums var būt tad, ja virsmu rotācijas ass krustojas, ir paralēlas vienai no
projekciju plaknēm un no rotācijas asu krustpunkta ievilktā riĦėa līnija vienlaicīgi pieskaras
abu virsmu kontūrveidulēm.
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6.9. att. Lodes segmenta šėelšanās ar cilindru

6.10. att. Divu vienāda diametra cilindrisku virsmu šėelšanās
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6.11. att. Konusa un cilindra šėelšanās līnijas, kas abām
virsmām pieskaras divos krustpunktos

6.3. Lodes šėelšana ar konusu

6.12. att. Lodes un konusa virsmu šėēluma līnijas konstruēšana
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Aplūkosim konusa un lodes virsmas šėēluma līnijas konstruēšanu (6.12. att.), kurām ir
kopēja simetrijas plakne Φ, kas paralēla frontālai projekciju plaknei.
Plaknē Φ atrodas un punktos A un B krustojas konusa kontūrveidules ar lodes kontūru,
t.i., riĦėa līniju. Pēc punktu frontālajām projekcijām A2 un B2 konstruē šo punktu pārējās
projekcijas.
Konusa veidules, kas frontālajā projekcijā atrodas skatītājam vistuvāk un vistālāk,
profilajā projekcijā būs malējās kontūrveidules. Uz tām atrodas atbalsta punkti C un C ′ . Lai
atrastu to projekcijas, lodi un konusu šėeĜ ar profilu palīgplakni Σ, kura frontālā projekcijā
sakrīt ar konusa abu veiduĜu kopējo projekciju un konusa rotācijas asi. Plakne Σ lodi šėeĜ pa
riĦėa līniju, kas iet caur punktu 1. Punktu projekcijas C3 un C3′ atrodas konusa veiduĜu un
1111

iegūtās šėēluma riĦėa līnijas projekciju krustpunktos. Punktu horizontālās projekcijas C1 un
C′′ atrod ar yC koordinātas palīdzību. Arī konstruējamās līknes starppunktus nosaka ar
palīgplakĦu palīdzību. Šajā gadījumā neder plaknei Π3 paralēlas šėēlējplaknes, jo tās konusu
šėeĜ pa līkni – hiperbolu. Tāpēc starp punktiem A un B novelk brīvi izvēlētu horizontālu
plakni, kuras frontālā projekcija ir taisne Q2. Plakne Q lodi un konusu šėeĜ pa riĦėa līnijām.

6.13. att. Lodes un konusa virsmu šėēluma līnijas starppunktu konstruēšana
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Šėēlējplaknes Q līmenī riĦėa līnijas rādiuss konusam vienāds ar attālumu no konusa
rotācijas ass līdz punktam 22, kurš atrodas uz konusa kontūrveidules; lodei riĦėa līnijas
rādiuss vienāds ar attālumu starp lodes rotācijas asi un punktu 32, kas atrodas uz tās
paralēles. Iegūto riĦėa līniju krustpunkti ir šėēluma līnijas starppunktu M1 un M1′ horizontālās
projekcijas, kuras projicē uz plaknes Q frontālo projekciju Q2 un atrod M2 un M2′ projekcijas,
bet pēc tam ar yM koordinātas līdzīgi kā ar yC, palīdzību atrod projekcijas M3 un M3′ . Parasti
izmanto divas vai trīs palīgplaknes. Caur konstruējamiem punktiem novelk šėēluma līnijas
projekcijas un nosaka to redzamību. Profilā projekcijā līknes daĜa, kas atrodas starp
punktiem C3, A3 un C3′ ir neredzama, jo tā atrodas konusa neredzamajā daĜā. Arī lodes
kontūrriĦėa līnijas profilā projekcija, kas atrodas aiz konusa ir neredzama. Dažkārt rodas
grūtības visu atbalsta punktu, kas nepieciešami šėēluma līnijas precīzai konstruēšanai,
noteikšanai. 6.13. attēlā redzams, ka sākumā konusa un lodes šėēluma līnija konstruēta bez
punktiem E un F (neatklātie atbalsta punkti), kuri atrodas uz lodes profilā meridiāna m
šėēluma ar konusu. Meklēt šos punktus ar palīgplakni, kas ietu caur šo riĦėa līniju, nav
lietderīgi, jo tad plakne šėeltu konusu pa hiperbolu. Lai noteiktu punktu E un F profilās
projekcijas, kas atrodas uz lodes meridiāna m3 un nepieciešamas šėēluma līnijas profilās
projekcijas konstruēšanai, vispirms konstruē šėēluma līnijas frontālo un horizontālo
projekcijas. Šėēluma līnijas frontālās projekcijas un lodes meridiāna m2 krustpunktā atrodas
punktu E un F frontālās projekcijas E2 ≡ F2. Pēc tām nosaka šo punktu horizontālās un
profilās projekcijas (6.13. att.).

Lai konstruētu virsmu šėēluma līniju:
Vispirms nosaka kādas virsmas šėeĜas un kādi nosacījumi šėēluma līnijas konstruēšanai;
Atzīmē atbalstu punktu projekcijas, kuru noteikšanai nav nepieciešamas palīgplaknes;
Izvēlas palīgplakĦu stāvotni;
Ar palīgplakĦu palīdzību nosaka pārējos atbalsta punktus un nepieciešamo skaitu
starppunktu;
5. Ar lekālu palīdzību konstruē šėēluma līnijas projekcijas;
6. Nosaka redzamību.
1.
2.
3.
4.

6.4. Uzdevumi tēmas apguvei
33. uzdevums (6.14. att.). Konstruēt divu cilindru virsmu šėēluma līniju trijās
projekcijās.
34. uzdevums (6.15. att.). Konstruēt cilindra šėēlumu ar lodes virsmu trijās projekcijās.
35. uzdevums (6.16. att.). Konstruēt tora daĜas šėēlumu ar cilindru trijās projekcijās.
36. uzdevums (6.17. att.). Konstruēt tora šėēlumu ar cilindru trijās projekcijās, kā arī
iekšējo cilindru šėelšanās līniju.
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6.14. att. 33. uzdevums

6.15. att. 34. uzdevums
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6.16. att. 35. uzdevums

6.17. att. 36. uzdevums
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6.5. Uzdevumi pārbaudei
37. uzdevums (6.18. att. a un b, 8 varianti). Konstruēt divu rotācijas virsmu šėelšanās
līniju trijās projekcijās. Uzdevuma paraugs un tā atrisinājums dots 6.19. attēlā a un b.
38. uzdevums (6.20. att. a, b, c, d, e un f, 12 varianti). Izpildīt detaĜas rasējumu un
konstruēt pārejas līnijas. Atrisinātajos uzdevumos palīgkonstrukcijas līnijas nav jāatstāj,
izĦemot vienam vai diviem raksturīgiem punktiem, lai parādītu konstrukcijas pareizību.
Uzdevuma paraugs un tā atrisinājums dots 6.21. attēlā a un b.

6.18. att. a. 37. uzdevums
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6.18. att. b. 37. uzdevums
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6.19. att. a. 37. uzdevuma paraugs

6.19. att. b. 37. uzdevuma izpildes paraugs
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1. variants

2. variants

6.20. att. a. 38. uzdevums
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3. variants

4. variants

6.20. att. b. 38. uzdevums
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5. variants

6. variants

6.20. att. c. 38. uzdevums
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7. variants

8. variants

6.20. att. d. 38. uzdevums
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9. variants

10. variants

6.20. att. e. 38. uzdevums
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11. variants

12. variants

6.20. att. f. 38. uzdevums
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a)

b)

6.21. att. 38. Uzdevums:
a – uzdevuma paraugs
b – izpildītais uzdevums
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II daĜa
KONSTRUKTORU DOKUMENTĀCIJA
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7. RASĒJUMS – KONSTRUKTORU PAMATDOKUMENTS
7.1. Inženiergrafikas rasējuma īpatnības
Izgatavojot jaunu tehniku, nepieciešams paredzēt atrisinājumu virknei dažādu
uzdevumu. Svarīgi ir prast ātri, pareizi un kvalitatīvi izgatavot konstruktoru dokumentāciju
atbilstoši standartu prasībām. Bez tam inženiergrafikas rasējumu jāprot arī ātri un nekĜūdīgi
lasīt. Lasīt izstrādājuma rasējumu nozīmē gūt pilnīgu priekšstatu par izstrādājuma formu,
izmēriem, izgatavošanas veidu un operāciju secību, kā arī kvalitātes kontroles iespējām.
Inženiergrafika balstās uz tēlotājas ăeometrijas un projekciju rasēšanas teorētiskajiem
pamatiem. Lai sekmīgi apgūtu inženiergrafikas studiju priekšmetu, jāiepazīstas un jāapgūst
LVS EN ISO standarti, kuros ir doti precīzi norādījumi par dažādu izstrādājumu attēlošanu un
tajā lietotajiem nosacījumiem un vienkāršojumiem.
Inženiergrafikas rasējumos nelieto projekciju asis un projekciju kārtotājas, bet
svītrlīnijas (neredzamās kontūrlīnijas) izmanto minimāli (7.1. att.). Rasējumam jābūt
precīzam un pilnīgi saprotamam.

7.1. att. DetaĜas rasējuma izpildījums:
a – atbilstoši projekciju rasēšanas noteikumiem;
b – pēc inženiergrafikas prasībām.
Inženiergrafikas studiju priekšmeta apgūšanas mērėis un uzdevumi ir sekojoši:
 pilnībā iepazīties ar attēlu konstruēšanas noteikumiem rasējumos;
 apgūt iemaĦas detaĜu skiču, darba rasējumu, kopsalikuma vienību rasējumu un shēmu
izgatavošanai;
 apgūt rasējumos lietojamos nosacījumus un vienkāršojumus;
 apgūt rasējumu lasīšanas iemaĦas;
 apgūt izstrādājumu un to elementu pamatskatu konstruēšanas pamatus;
 iepazīties ar standartiem, kas nosaka detaĜu un to elementu parametrus, kā arī
mašīnbūvē lietojamos materiālus;
 apgūt konstruktoru dokumentācijas sastādīšanas iemaĦas.
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Izgatavojot rasējumus un citus konstruktoru dokumentus, stingri jāievēro attiecīgo
valsts standartu prasības.

7.2. Izstrādājumu veidi
Par izstrādājumu sauc jebkuru izgatavotu priekšmetu vai to komplektu. Atkarībā no
sastāvdaĜu daudzuma izstrādājumus iedala:
 nespecificētie izstrādājumi – tiem ir tikai viena sastāvdaĜa (detaĜa);
 specificētie izstrādājumi (kopsalikuma vienības, kompleksi un komplekti) – sastāv no
divām vai vairākām sastāvdaĜām.

7.2. att. DetaĜa – rokrats
Standarts nosaka šādus izstrādājuma veidus:
detaĜas, kopsalikuma vienības, kompleksus un
komplektus.
DetaĜa ir izstrādājums, kas izgatavots no
viendabīga (pēc nosaukuma un markas) materiāla
bez jebkādām salikšanas operācijām, piemēram,
7.3. att. Kopsalikuma vienība
skrūve, tapa, atspere, vārpsta, reduktora korpuss,
kastīte vai caurule (kas izgatavota metinot, lodējot, līmējot no viena materiāla loksnes) u.c. (7.2.
att.).
Kopsalikuma vienība – izstrādājums, kura sastāvdaĜas (detaĜas) savā starpā savieno
lietojot salikšanas operācijas (skrūvēšanu, metināšanu, kniedēšanu utt.), piemēram,
darbgalds, dzinējs, radiouztvērējs utt. (7.3. att.).
Komplekss – divi vai vairāki specificēti izstrādājumi, kas paredzēti savstarpēji saistītu
ekspluatācijas funkciju pildīšanai, piemēram, darbagaldu plūsmas līnija, radiostacija u.tml.
Šajā gadījumā izstrādājumus savieno ekspluatācijas vietā.
Komplekts – izstrādājumu kopa, kas paredzēta noteiktu ekspluatācijas palīgfunkciju
veikšanai, piemēram, rezerves daĜu komplekts, instrumentu un piederumu komplekts,
mēraparātu komplekts u.tml.
Izstrādājumu veidi un to struktūra parādīta 7.4. attēlā.

7.3. Projekta dokumentācija un konstruktoru
dokumentu veidi
Konstruktoru dokumenti (grafiskie un tekstveida) nosaka jebkura izstrādājuma sastāvu
un izvietojumu, kā arī satur nepieciešamos datus par izstrādājuma konstruēšanu,
izgatavošanu, kontroli, pieĦemšanu, ekspluatāciju un remontu.
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7.4. att. Izstrādājumu veidi un to struktūra
Kopsalikuma vienībai izstrādā projekta dokumentāciju. Pēc pasūtījuma saĦemšanas
konstruktoru grupai vai atsevišėam konstruktoram tiek dots tehniskais uzdevums attiecīgā
projekta realizācijai. Pēc uzdevuma analīzes projekta izpildītāji izstrādā šādu projektēšanas
dokumentāciju:
 tehniskais priekšlikums;
 skices veida projekts;
 tehniskais zīmējums.
Tehnisko projektu pilnā apjomā izgatavo tikai pēc projekta skices, tai skaitā, izmaksu
tāmes saskaĦošana ar pasūtītāju. Balstoties uz tehniskā projekta kopskata rasējumu, tālāk
izgatavo projekta realizācijas darba dokumentāciju, kuras sastāvā ietilpst:
DetaĜu rasējumi – dokumenti, kas satur detaĜas attēlus un ziĦas, kuras nepieciešamas
tās izgatavošanai un kontrolei.
Kopsalikuma rasējums – dokuments, kas satur kopsalikuma vienības attēlus un
norādījumus par tās salikšanu (izgatavošanu) un kontroli. Pie kopsalikuma rasējumiem
pieder arī hidromontāžas, pneimomontāžas un elektromontāžas rasējumi.
Kopskata rasējums – dokuments, kas nosaka izstrādājuma konstrukciju, tā galveno
sastāvdaĜu savstarpējo iedarbību un paskaidro izstrādājuma darbības principu.
Specifikācijas – dokumenti, kas nosaka kopsalikuma vienības, kompleksa vai
komplekta sastāvu.
Shēmas – dokumenti, kurā izstrādājuma sastāvdaĜas un to sakari attēloti ar nosacītiem
apzīmējumiem un attēliem.
Paskaidrojošais raksts – dokuments, kurā paskaidrota projektējamā izstrādājuma
uzbūve un darbības princips, kā arī pamatoti izstrādājuma projektēšanas gaitā pieĦemtie
tehniskie un tehniski ekonomiskie apsvērumi un citi dokumenti, kas nepieciešami
izstrādājuma salikšanai (izgatavošanai) un kontrolei.

150

Projektēšanas dokumenti ir pamats konstruktoru darba dokumentu izstrādāšanai.
Atkarībā no izpildīšanas veida un lietošanas rakstura dokumentiem ir šādi nosaukumi:
Oriăināli – dokumenti, kas izpildīti uz jebkura materiāla (papīra, auduma) un paredzēti
pavairojamo oriăinālu izgatavošanai;
Suboriăināli (pavairojamie oriăināli) – dokumenti, kas satur oriăinālparakstus un
izpildīti uz jebkura materiāla, no kura iespējama vairākkārtēja kopiju izgatavošana;
Dublikāti – pavairojamo oriăinālu kopijas, kas izpildītas no jebkura materiāla, no kura
iespējams noĦemt kopijas;
Kopijas – dokumenti, kas iegūti ar paĦēmieniem, kuri nodrošina identitāti ar
pavairojamo oriăinālu vai dublikātu un paredzēti izstrādājuma projektēšanai, izgatavošanai,
ekspluatācijai un remontam.
Ja minētie dokumenti domāti vienreizējai lietošanai ražošanā, tos atĜauts izpildīt skices
veidā.
Nosakot konstruktoru dokumentu komplektu izstrādājumam, jāievēro:
 konstruktoru pamatdokuments (detaĜai – darba rasējums; kopsalikuma vienībai,
kompleksam un komplektam – specifikācija);
 konstruktoru dokumentu pamatkomplekts – konstruktoru dokumenti, kas attiecas uz visu
izstrādājumu (piemēram, specifikācija, kopsalikuma rasējums, principiālā shēma,
tehniskie noteikumi, ekspluatācijas dokumenti);
 pilns konstruktoru dokumentu komplekts, kas sastāv no dotā izstrādājuma konstruktoru
dokumentu pamatkomplekta un izstrādājuma visu sastāvdaĜu konstruktoru dokumentu
komplektiem.
Studenti inženiergrafikas kursa apgūšanas laikā izpilda detaĜu, kopsalikuma, kopskata
rasējumus, specifikācijas un citus dokumentus, kas satura ziĦā tuvi konstruktoru
dokumentiem ražošanā.

7.4. Jautājumi tēmas apguvei
1. Kāda atšėirība detaĜu rasējumu izpildīšanai atbilstoši projekciju rasēšanas vai
inženiergrafikas prasībām?
2. Ko sauc par izstrādājumu?
3. Kas ir detaĜa?
4. Kas ir kopsalikuma vienība?
5. Kas ir komplekss?
6. Kas ir komplekts?
7. Kāda atšėirība starp specificētiem un nespecificētiem izstrādājumiem?
8. Kādas ir prasības detaĜas rasējumam?
9. Kāda ir atšėirība starp kopsalikuma un kopskata rasējumiem?
10. Kas ir specifikācija un kad to lieto?
11. Kas ir shēma?
12. Kas ir konstruktora pamatdokuments detaĜai un kas kopsalikuma vienībai?
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8. VĪTNES UN VĪTĥOTIE IZSTRĀDĀJUMI

8.1. att. Cilindriskās labās un kreisās
vītnes līnija

Daudzās
mūsdienu
mašīnās
un
mehānismos vītĦu savienojumu skaits pārsniedz 60% no savienojumu kopskaita. DetaĜas
ar vītni izmanto izjaucamu savienojumu
nodrošināšanai vai rotācijas kustības pārveidošanai virzes kustībā. Vītne ir profila virsma,
kas veidojas veidulei pārvietojoties pa vītnes
līnijām.
Vītnes līnijas veidošanās uz cilindra
virsmas notiek sekojoši (8.1. att.): Punkts A
pārvietojas pa cilindra virmu, veicot vienlaicīgi
divas dažādas kustības: vienmērīgu virzes
kustību (uz augšu vai uz leju) pa cilindra veiduli
un rotācijas (pulksteĦrādītāja kustības virzienā
vai pretēji) ap cilindra asi.

8.2. att. Vītnes izveidošana: a – ar vītĦu ripu; b – ar vītĦu urbi;
c – uz virpas ar griezni
Vītnes virsmu var izveidot uz virpas ar griežĦa palīdzību, ar vītĦu ripām, vītĦurbjiem
u.c. paĦēmieniem (8.2. att.). DetaĜu ar ārēju vītni sauc par skrūvi, bet detaĜu ar iekšēju vītni
par uzgriezni. Skrūvei un uzgrieznim ir sekojoši pamatparametri:
 vītnes ārējais diametrs d – iedomāta cilindra diametrs, kas apvilkts pieskaroties ārējās
vītnes virsotnēm vai iekšējās vītnes iedobumiem (vītnes nominālizmērs) (8.3. att.);
 vītnes iekšējais diametrs d1 – iedomāta cilindra diametrs, kurš apvilkts pieskaroties
ārējās vītnes rievām vai iekšējās vītnes izciĜĦiem (8.3. att.);
 vītnes solis P – attālums starp vītnes līnijas blakus vijumiem, kas mērīts ass virzienā
(8.1. att.);
 vītnes gājiens (kāpums) Ph – vītnes punkta pārvietojums vītnes ass virzienā viena pilna
apgrieziena laikā (8.7. att.);
 vītnes vijums – vītnes punkta pārvietojums pa vītnes līniju viena pilna apgrieziena laikā;
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vītnes profila leĦėis – leĦėis starp profila sānu virsmām, kuru mēra caur vītnes asi
vilktā plaknē, praktiski šo leĦėi nosaka vītnes profila garengriezums;
 vītnes nofāzējums. Lai nodrošinātu vītĦotu detaĜu salikšanas tehnoloăijas augstāku
pakāpi, izpilda vītĦu gala šėautĦu nofāzējumu. Nofāzējuma leĦėis parasti ir 45º, 30º vai
60º, bet tā platums ir atkarīgs no vītnes soĜa lieluma;
 vītnes izskreja. Tehnoloăiski vītĦu izveidošanai izmanto vītĦu velmēšanas rullīšus,
griežĦus, vītĦu ripas, vītĦurbjus u.c. vītni formējošus rīkus, kuri vītĦotajā virsmā atstāj
pārejas posmu no vītnes pilna profila līdz gludai virsmai. Šo vītnes profila pārejas posmu
sauc par vītnes izskreju (8.5. att., kā arī 8.2. att. a un b);
 vītnes izskrejas rieva. Gadījumos, kad vītnes izskreja traucē vītĦotu detaĜu savienojuma
nodrošināšanu, to novirpo, izveidojot speciālas formas vītnes izskrejas rievu
(8.5. att. b un c).


8.3. att. VītĦu nosacītā attēlošana rasējumā:
a – ārējā; b – iekšējā vītne

8.4. att. Labās un kreisās vītnes veidošanās
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8.5. att. Vītnes nofāzējumi un izskrejas
VītĦu klasifikācija pēc to novietojuma uz detaĜas virsmas, gājienu skaita, nozīmes un
citiem faktoriem dota 8.6. attēlā. Atkarībā no detaĜas virsmas formas, uz kuras izveidota
vītnes virsma, vītnes var būt cilindriskas un koniskas, ārējas un iekšējas.
Atkarībā no vītnes līnijas virziena – labās un kreisās. Ja, griežot skrūvi pulksteĦa
rādītāja virzienā, detaĜas vītnes līnija attālinās no skatītāja, veidojas labā vītne, bet griežot
pretēji pulksteĦa rādītāja virzienam – kreisā vītne, ko rasējumā apzīmē ar burtiem LH.

8.6. att. VītĦu klasifikācija
Vītnes var būt standartizētas un nestandartizētas. Standartizētām vītnēm visus
galvenos parametrus nosaka standarts GOST 11708 – 82. Pie nestandartizētām vītnēm
pieskaitāma taisnstūra vītne, kuras profils un parametri ir brīva izpildījuma, t.i., neatbilst
standarta prasībām.
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8.7. att. Daudzgājienu vītnes
Viengājiena vītnes veidojas, ja pa vītnes līniju pārvietojas viens punkts, vai vītnes
profilu veido viena izciĜĦu lenta. Ja vītnes profilu veido vairākas vītnes izciĜĦu līnijas, rodas
divgājienu, trīsgājienu vai daudzgājienu vītnes. Daudzgājienu vītni raksturo gājienu skaits n,
vītnes solis P un vītnes gājiens Ph, kur Ph = n × P (8.7. att.).
Atkarībā no vītnes profila vītnes var būt: trīsstūra, trapecveida u.c. veida. Vītnes ar
trīsstūra profilu galvenokārt izmanto izstrādājumu sastiprināšanai (bultskrūves, galvskrūves,
tapskrūves) un detaĜu savienošanai. Pārējos profilus izmanto kustības pārnešanai vai
rotācijas kustības pārveidošanai virzes kustībā lielas vienvirziena aksiālās slodzes gadījumā.

8.8. att. VītĦu profili: a – trīsstūra metriskā; b – trapecvītne;
c – atbalstvītne; d – taisnstūra; e – trīsstūra cauruĜvītne.

8.1. Vītnes attēlošana rasējumā
Neatkarīgi no vītnes profila un to nozīmes, visas vītnes rasējumā, attēlo vienādi –
vienkāršoti, neatkarīgi no patiesā izskata. Rasējumā (8.3. att. a) skrūves ārējo vītni attēlo ar
pamatlīniju, bet iekšējo diametru – ar tievu nepārtrauktu līniju. Attēlā, ko iegūst skrūves asij
paralēlā projekciju plaknē, iekšējā diametra tievajai nepārtrauktajai līnijai jākrusto fāzītes
nobeiguma līnija. Attēlā, ko iegūst skrūves asij perpendikulārā projekciju plaknē, vītnes ārējā
diametra riĦėa loku velk ar nepārtrauktu pamatlīniju, bet vītnes iekšējā diametra riĦėa loku ar
tievu nepārtrauktu līniju, apmēram ¾ no pilnas riĦėa līnijas ar pārtraukumu jebkurā vietā.
Fāzīti gala skatā nosacīti neparāda.
Iekšējai vītnei (vītne urbumā) garenvirzienā vītnes iekšējo diametru d1 velk ar
nepārtrauktu pamatlīniju, bet vītnes ārējo diametru d – ar tievu nepārtrauktu līniju, kuru velk
līdz līnijai, kas attēlo fāzīti (8.9. att.). Attēlā, ko iegūst skrūves asij perpendikulārā projekciju
plaknē, vītnes iekšējo diametru (urbuma diametru) velk ar nepārtrauktu pamatlīniju, bet ārējo
diametru attēlo ar riĦėa loku, kuru velk ar tievu nepārtrauktu līniju apmēram ¾ no pilnas riĦėa
līnijas garuma ar pārtraukumu jebkurā vietā. Fāzīte šajā skatā netiek attēlota. Vītnes
(8.9. att.) tievās nepārtrauktās līnijas attālumam no pamatlīnijas jābūt ne mazākam par 0,8
mm un ne lielākam par vītnes soli.
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8.9. att. Vītnes attēlošana: a – izmēri vītnes rasējuma noformēšanai; b – izmēru
uzrādīšana rasējumā; c un d – nestandarta vītnes attēlošana un apzīmēšana.

8.10. att. Koniskās vītnes attēlošana uz stieĦa un urbumā
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8.11. att. VītĦotu detaĜu savienojums
VītĦotās daĜas nobeigumu, atkarībā no vītnes izveidošanas paĦēmiena, attēlo:
 ar nepārtrauktu pamatlīniju un vītnes izskreju, gadījumos, kad zināms, ka vītne uzgriezta
ar vītĦu ripām vai vītĦgriežiem. Šajos gadījumos pēc vītnes uzgriešanas paliek nepilnais
posms ar garumu 0,2 … 0,3 d, kur vītnes profila augstums pakāpeniski samazinās.
 Ar ievirpojumu – vītĦu griešanas instrumenta izejai (8.5. att. b un c) un vītnes griešanas
procesa atvieglošanai. Ievirpojuma platums 0,2 … 0,3 d, dziĜums – 0,15 d.
Pirms vītnes uzgriešanas stieĦa galā un urbuma malā (8.9. att. a) izveidotās fāzītes
vienkāršo uzgriešanas procesu un atvieglo vītĦoto detaĜu savienošanu. Fāzītes platumu
pieĦem 0,15 d un uzrāda rasējumā z × 45°.
Svītrojumu iekšējai vītnei griezumos un šėēlumos vienmēr izpilda līdz iekšējā diametra
pamatlīnijai, t.i., vienmēr līdz nepārtrauktai pamatlīnijai (8.5. att.).
8.11. attēlā dots vītĦotu detaĜu savienojums. Attēlojot vītĦotu savienojumu, kur viena
detaĜa ieskrūvēta otrā detaĜā, par pamatdetaĜu uzskata detaĜu ar ārējo vītni, t.i.,
ieskrūvējamās detaĜas kontūru izpilda ar nepārtrauktu pamatlīniju. Urbumā izveidotās vītnes
dziĜumam jābūt tādam, lai no ieskrūvētās skrūves gala līdz vītĦotā urbuma galam būtu ne
mazāk par 0,5 d. Griezumā vītĦoto stieni neiesvītro. Iesvītrojumu urbumā izpilda līdz skrūves
nominālam diametram.
Vītnes profili, izĦemot taisnstūra vītni, ir standartizēti. Standartizētām vītnēm lieto
apzīmējumu, kas raksturo profilu, diametru, soli un citus apzīmējumus (8.8. att.). Visām
rasējumos attēlotām vītnēm (izĦemot nestandarta) uzrāda atbilstošu apzīmējumu, jo pēc
vītĦu nosacītajiem attēliem vien nevar noteikt ne vītnes profilu, ne arī tā tipu.
Jebkuras vītnes (izĦemot koniskās vītnes un cilindriskās cauruĜvītnes) apzīmējums
attiecināms uz tās ārējo diametru (8.9. att. a un b).

157

Koniskās vītnes un cilindriskās cauruĜvītnes
apzīmē tā, kā parādīts 8.12. attēlā, t.i., apzīmējumu
raksta uz horizontālā iznesuma līnijas plauktiĦa, pie
tam iznesuma līnija sākas ar bultiĦu pie vītnes
nosacītā attēla kontūrlīnijas.
Tādu pašu iznesuma līniju (ar horizontālu
plauktiĦu) lieto nestandarta vītĦu apzīmēšanai; tās
bultiĦa pieskaras izdalītajam vītnes profilam
pamatskatā vai arī profilam, kas parādīts iznestajā
elementā (8.9. att. c un d).

8.12. att. CauruĜvītnes apzīmējums

VītĦu apzīmējumos uzrāda šādus datus:
1. Nosacīto vītnes apzīmējuma burtu, kurš norāda vītnes tipu (M – metriskā vītne; G –
cilindriskā cauruĜvītnes; Tr – trapecvītne; S – atbalstvītne; Rd – apaĜvītne; MK – metriskā
koniskā vītne; Rc – iekšējā koniskā cauruĜvītne; Rp – iekšējā cilindriskā cauruĜvītne; R – ārējā
koniskā cauruĜvītne);
2. Vītnes nominālo diametru (koniskajām vītnēm pieĦem ārējo diametru pamatplaknē),
piemēram, M20 – metriskā vītne ar nominālo diametru 20 mm;
3. Vītnes soli. Tā kā metrisko vītĦu, trapecvītĦu un atbalstvītĦu vienam un tam pašam ārējam
diametram iespējami vairāki soĜi, tad vītnes solis apzīmējumā tiek norādīts vienmēr (izĦemot
metrisko vītni ar pamatsoli), piemēram, M18×1,5; Tr50×8; M20 (metriskās vītnes apzīmējums
pamatsoĜa gadījumā, jo metriskai pamatvītnei ir tikai viena vienīga soĜa vērtība konkrēta
diametra gadījumā, tāpēc soĜa lielumu neuzrāda);
4. Pielaižu lauku uzrāda aiz vītnes izmēra apzīmējuma, piemēram , metriskās pamatvītnes
apzīmējums uz stieĦa ar pielaidi 6g ir M18 – 6g (Inženiergrafikas mācību rasējumos vītnēm
pielaižu lauku neuzrāda);
5. Vītnes gājiena skaitlisko vērtību (tikai daudzgājienu vītnēm), piemēram, trapecvītne ar
ārējo diametru 50 mm, vītnes gājiena skaitlisko vērtību 12 mm un soli P = 3 mm –
Tr50×12(P3);
6. Vītnes virzienu (tikai kreisajai vītnei). Kreisās vītnes virzienu nosacīti apzīmē ar LH,
piemēram, Tr50×8LH.
CauruĜvītĦu apzīmējumos norāda diametra nosacītu pierakstu collās (piemēram, G1),
pie tam cauruĜvītnēm tas atbilst caurules caurplūdes diametram (Dn = 25). Patiesībā šo vītĦu
ārējais diametrs ir par diviem caurules sieniĦas biezumiem lielāks (cauruĜvītnei G1 tas ir
33,25 mm).

8.2. VītĦotie standartizstrādājumi
DetaĜu savienošanai izmanto tipveida standartizstrādājumus ar vītni, kuriem vītĦojumā
ir metriskā vītne. Šiem izstrādājumiem ir noteikti nosacītie apzīmējumi, kas ietver
izstrādājuma nosaukumu, galvenos parametrus, tehnoloăiskās norādes u.tml.
paskaidrojumus.
Atkarībā no pielietojuma nozīmes biežāk sastopamie vītĦotie standartizstrādājumi
(8.13. att.) ir bultskrūves, galvskrūves, tapskrūves un uzgriežĦi.
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Bultskrūve ir cilindrisks stienis ar vītni, kura gludā daĜa noslēdzas ar sešstūra prizmas
(vai citas formas) galvu (8.14. att. a). Bultskrūvēm ar sešstūra galvu ir vairāki izpildījumi: 1 –
bez urbumiem galvā un stienī (8.14. att. b); 2 – ar sėelttapai paredzētu urbumu vītĦotājā
stieĦa galā; 3 – ar diviem urbumiem bultskrūves galvā (caur tiem izvelk stiepli vairāku
vienādu bultskrūvju pašatskrūvēšanās novēršanai); 4 – ar sešstūra galvu un atloku (8.15.
att.).

8.13. att. VītĦotie standartizstrādājumi

8.14. att. Bultskrūve
Bultskrūvju izmērus ar sešstūraino galvu nosaka vairāki valsts standarti, piemēram:
• LVS EN ISO 4014:2002 – sešstūrainās bultskrūves A un B klase;
• LVS EN ISO 8765:2002 – sešstūrainās bultskrūves ar metrisko mazā soĜa vītni, A un
B klase;
• LVS EN ISO 1662:2001 – ar sešstūraino galvu un atloku u.c.
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Bultskrūves nosacītā apzīmējuma piemērs:
Bultskrūve LVS EN ISO 4014:2002 - M12×80-8.8,
kur:
Bultskrūve – detaĜas nosaukums;
LVS EN ISO 4014:2002 – valsts standarts, kas rāda, ka bultskrūve izgatavota
atbilstoši A un B klasei un tai ir sešstūra formas prizmatiska galva;
M12 – vītnes tips un izmērs;
80 – bultskrūves garums
8.8 – stiprības klase.

8.15. att. Bultskrūve ar atloku

Tapskrūves lieto tādos gadījumos, kad
pie detaĜas nav vietas bultskrūves galvai vai
savienojamām detaĜām ir Ĝoti atšėirīgi biezumi,
t.i., kad vienas detaĜas biezums ir daudz
lielāks nekā otras detaĜas biezums (lietot
pārāk garu bultskrūvi nav ekonomiski
izdevīgi). Tapskrūve ir stienis ar vītni abos
galos (8.16. att.).
Tapskrūvi detaĜā ieskrūvē ar vītĦoto galu
bm, kura garums mainās atkarībā no detaĜas
materiāla, kurā to ieskrūvē:
bm = d – tērauda, bronzas un misiĦa detaĜām;
bm = 1,25 d – čuguna detaĜām;
bm = 1,6d un 2d – vieglo sakausējumu
detaĜām;
bm = 2,5 d – polimeru materiālu detaĜām.
Otru tapskrūves galu l sauc par
tapskrūves garumu, kuram ir vītĦotās daĜas
garums b. Standartizēto tapskrūvju izmēru
apzīmējumus nosaka valsts standarts LVS EN
20225:2001, bet pašus izmērus – GOST
standarti [13].
Saīsināts tapskrūves apzīmējums:
Tapskrūve M24 × 80 GOST 22032 – 76.
Šīs pašas tapskrūves pilns apzīmējums:
8.16. att. Tapskrūve
Tapskrūve M24 – 6g×80.36 GOST 22032–76,
kur M24 – metriskās vītnes ar pamatsoli nominālais diametrs;
6g – pielaides lauks;
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80 – tapskrūves garums;
36 – stiprības klase, bez pārklājuma.

8.17. att. Galvskrūvju galvas un skrūves gala konstruēšana
atkarībā no skrūves diametra

Galvskrūve (8.17. att.) ir vītĦots stienis ar galvu. Atkarībā no galvas formas izšėir
šādus izplatītākos veidus:
 galvskrūve ar sešstūra prizmatisku galvu;
 galvskrūve ar pussfēras galvu;
 galvskrūve ar cilindrisku galvu;
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 galvskrūve ar gremdgalvu u.c.
Pēc ieskrūvēšanas paĦēmiena galvskrūvju galvas iedala:
 galva ar ārējo sešstūra formu;
 galva ar sešstūra formas iedobumu;
 galva ar rievu skrūvgriezim;
 galva ar krustveida rievu u.c.
Atkarībā no uzdevuma ir divi galvskrūvju tipi: sastiprinātājskrūves un iestatīšanas
skrūves, kuras var būt arī bez galvas.
Galvskrūvju galvu formu un izmēru apzīmējumus nosaka valsts standarts LVS EN
20225: 2001, bet izmēru skaitliskās vērtības valsts standarti – LVS EN ISO 4753: 2001, LVS
EN ISO 2010:2001 u.c.
Galvskrūves apzīmējumā iekĜauj tās nosaukumu, valsts standartu, skrūves diametru,
vītnes mazo soli (mazā soĜa vītnēm), skrūves garumu, vītnes pielaižu lauku apzīmējumu:
Galvskrūve LVS EN ISO 2010:2001 – M8×20 – 4.8.
UzgriežĦi (8.19. att.) ir standartizstrādājumi ar iekšējo vītni, kas atkarībā no
uzskrūvēšanas paĦēmieniem atšėiras ar savu formu. Izplatītākie ir sešstūrainie uzgriežĦi.
Standartizētie sešstūrainie uzgriežĦi tiek piedāvāti dažādos izpildījumos, piemēram,
uzgriežĦi bez šėautĦu nofāzējuma, ar diviem vai vienu ārējo nofāzējumu (8.20. att. a), ar
nofāzējumu un cilindrisku atbalstvirsmu otrā pusē (8.20. att. b) un uzgriežĦi ar atloku (8.20.
att. c). Lai nodrošinātu pret pašatskrūvēšanos lieto dominējošā griezes momenta
vienlaidmetāla uzgriežĦus un uzgriežĦus ar nemetāla starpliku, kā arī divu veidu
vainaguzgriežĦus (8.19. att. un 8.20. att. d).
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8.18. att. Galvskrūvju galvu iegremdēšana

8.19. att. UzgriežĦi: a – uzgriežĦa izmēri; b – uzgriežĦu veidi
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8.20. att. Sešstūraino uzgriežĦu veidi

UzgriežĦu izmēru apzīmējumi rasējumā doti valsts standartā LVS EN 20225:2001.
UzgriežĦu izmērus nosaka valsts standarti, piemēram:
LVS EN ISO 4033:2001 Sešstūrainie uzgriežĦi 2. tips A un B klase.
LVS EN 1661:2001 Sešstūrainie uzgriežĦi ar atloku.
LVS EN ISO 10512:2001 Dominējošā griezes momenta sešstūrainie uzgriežĦi (ar
nemetālisko starpliku) un metrisko mazo vītnes soli.
LVS EN ISO 10513:2001 Dominējošā griezes momenta vienlaidmetāla sešstūrainie
uzgriežĦi ar metrisko mazo soli u.c.
UzgriežĦa rasējumu izpilda pēc attiecīgā valsts standartā dotiem izmēriem.
Sešstūrainā uzgriežĦa nofāzējumu konstruē tāpat kā bultskrūves galvai (8.14. att. a).
Sešstūrainā uzgriežĦa apzīmējumā uzrāda nosaukumu, valsts standartu, vītnes tipu un
izmēru, stiprības klasi:
Uzgrieznis LVS EN ISO 4034:2001 – M16 – 9
Sīkākas ziĦas par vītĦotiem standartizstrādājumiem var atrast literatūrā [2].

8.3. VītĦu savienojumos pielietojamie gludie standartizstrādājumi
Kombinācijā ar vītĦotajiem izstrādājumiem,
ražojumu konstrukciju veido arī ar tiem saistītie gludie
izstrādājumi: starplikas un šėelttapas.
Starplikas ir gredzenveida izstrādājumi, kuru
forma atbilst to nozīmei. Starplikas lieto šādos gadījumos:
 ja bultskrūvju un tapskrūvju urbumi nav apaĜi (ovāli,
taisnstūrveida) un uzgriežĦiem ir mazs atbalstlaukums;
 lai aizsargātu detaĜu virsmas no bojājumiem,
pievelkot uzgriežĦus ar atslēgu;
 ja detaĜas izgatavotas no mīksta materiāla
(alumīnija, misiĦa, bronzas, koka u.c.). Šajā gadījumā zem uzgriežĦiem vajadzīga liela atbalstvirsma, lai detaĜas nesaspiestu.
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8.21. att. Gludās starplikas

Lai novērstu bultskrūvju, galvskrūvju un uzgriežĦu pašatskrūvēšanos vibrāciju un
triecienu iedarbībā, lieto atsperstarplikas (8.22. att.). Starpliku izmēri doti standartos [2].
Standartizētas starplikas nosacītā apzīmējuma piemērs:
Starplika LVS EN ISO 7090:2002 – 8 – 200 HV – A2,
kur 8 – skrūves vītnes nominālais diametrs;
200 HV – mehāniskās īpašības (cietības kategorija);
A2 – materiāls (nerūsošais tērauds).

8.22. att. Atsperstarplikas

8.23. att. Šėeltapa (a) un tās pielietojums (b)
Šėelttapas (LVS EN ISO 1234:2001) ir izstrādājumi, kas izgatavoti no pusapaĜa profila
mīksta tērauda stieples (8.23. att.). Šėelttapai ir cilpa un divi dažāda garuma gali. Šėelttapas
lieto, lai pilnībā novērstu uzgriežĦa pašatskrūvēšanos (atsperstarplikas tādu garantiju
nenodrošina). UzgriežĦa vienā gala virsmā izveidotas noteikta dziĜuma un platuma rievas
(8.23. att. b). Savienojot detaĜas, uzgriezni pagriež tā, lai viena no rievām sakristu ar urbumu
skrūves stienī. Šėelttapas garumu izvēlas tādu, lai tās galus varētu atliekt, fiksējot to
uzgriežĦa rievā.
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9. Izjaucami un neizjaucami savienojumi
9.1. Izjaucami vītĦu savienojumi
DetaĜu savienojumus, kuru vienai detaĜai izveidota ārējā vītne, bet otrai – iekšējā vītne,
sauc par izjaucamiem vītĦu savienojumiem. Tos var izjaukt nebojājot detaĜas. Izjaucamo
vītĦu savienojumu rasējumus izpilda, izmantojot noteiktos vienkāršojumus un nosacījumus.

9.1.1. DetaĜu savienošana ar bultskrūvi
Bultskrūves savienojumu lieto neliela biezuma detaĜu sastiprināšanai. Bultskrūves
savienojumu, atbilstoši nepieciešamībai, attēlo konstruktīvi vai vienkāršoti. Konstruktīvos
izmērus savienojuma izpildei nosaka pēc attiecīgo izstrādājumu valsts standartiem vai laika
ekonomijas dēĜ un it sevišėi mācību rasējumos attēlo pēc nosacītām izmēru attiecībām
atkarībā no vītnes diametra (9.1. att. b).

9.1. att. Bultskrūves savienojums: a – konstruktīvs attēls;
b – daĜēji konstruktīvs attēls
Bultskrūves garumu aprēėina pēc sakarības:
l = m + n + s + H + k,
kur m un n – savienojuma detaĜu biezumi;
s – starplikas biezums, mm;
H – uzgriežĦa augstums, mm;
k – no uzgriežĦa izvirzītās bultskrūves gala garums, mm.
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Izmantojot aprēėināto bultskrūves garumu l un normālo izmēru rindu [2], nosaka
bultskrūves standartizēto garumu. Pēc normālo
izmēru rindas ieteicamie garuma izmēri ir 10,
12, 14, 16, 20, 25, utt. ik pa 5 mm līdz 65 mm.
Kopsalikuma rasējumos skrūvju savienojumus rasē vienkāršoti, jo tas atvieglo
rasējuma izpildi. Vienkāršotajos attēlos (9.2.
att.) vītni parāda visā skrūves stieĦa garumā.
Fāzītes, noapaĜojumus, kā arī spraugas starp
skrūves stieni un detaĜas urbumu neparāda.
Skatā, kas iegūts vītnes asij perpendikulārā
projekciju plaknē, skrūves vītni attēlo ar vienu
riĦėa līniju, kas atbilst vītnes ārējam diametram
(loku, kas atbilst vītnes iekšējam diametram
neparāda). Šajā skatā neattēlo arī savienojumā
lietotās starplikas.
9.2. att. Bultskrūves savienojuma
vienkāršots attēls

9.1.2. DetaĜu savienošana ar tapskrūvi
Ja pamata detaĜa vai korpusa detaĜa ir bieza, bultskrūves aizstāj ar tapskrūvēm.
Kopsalikuma rasējumos tapskrūves konstruktīvo attēlu (9.3. att. e) parasti aizstāj ar
vienkāršotu attēlu (9.3. att. f). Izmēru nosacītās attiecības pret vītnes diametru d ir tādas
pašas kā bultskrūves gadījumā (9.1. vai 9.2. att.).

9.3. att. Tapskrūves savienojums: e – konstruktīvs attēls;
f – vienkāršots attēls
166

9.4. att. Galvskrūves savienojumi: a – konstruktīvs attēls; b – vienkāršots attēls;
c – galvskrūvju un to savienojumu elementu konstruktīvo izmēru
noteikšana pēc nominālā diametra d
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Tapskrūves ieskrūvējamā gala garumu bm izvēlas atkarībā no detaĜas materiāla, kurā
to ieskrūvē (skat. 160. lpp.). Tapskrūves ieskrūvēšanai paredzētā vītĦotā urbuma
izveidošanas secība un tapskrūves savienojuma salikšanas kārtība parādīta 9.3. attēlā.
Vispirms izurbj urbumu ar diametru d1 dziĜumā bm1 = bm + 0,5d (9.3. att. a). Ar vītĦurbi
detaĜas urbumā izveido vītni ar ārējo diametru d (9.3. att. b). VītĦotās daĜas dziĜums
bm2 = bm + 0,25d. Vītnes nobeiguma robežu attēlo ar nepārtrauktu pamatlīniju, kas ir
perpendikulāra urbuma asij. Tapskrūvi detaĜas 1 vītĦotajā urbumā ieskrūvē visā vītnes
garumā bm, līdz ieskrūvējamā gala vītnes robeža sakrīt ar savienojamo detaĜu sadurlīniju
(9.3. att. d). Tapskrūves brīvajam galam uzliek detaĜu 2, starpliku un uzskrūvē uzgriezni
(9.3. att. e).
Tapskrūves savienojuma vienkāršotajā attēlā (9.3. att. f) visi vienkāršojumi ir tādi paši
kā bultskrūves savienojuma gadījumā. Tapskrūves savienojuma vienkāršotajā attēlā detaĜas
urbuma konusveida galu neparāda (9.3. att. f).

9.1.3. DetaĜu savienošana ar galvskrūvi
Galvskrūvju savienojumu (9.4. att.) pielietojums ir analogs tapskrūvju savienojumu
pielietojumam. Tāpat kā tapskrūvju savienojumā, galvskrūves vītĦoto daĜu ieskrūvē vītĦotajā
urbumā. Skrūves vītnes līnijai jāatrodas nedaudz virs detaĜu sadurlīnijas.
Rieva galvskrūves galvā rasējuma frontālā projekcijā sakrīt ar simetrijas asi, bet
horizontālā projekcijā novietota 45° slīpumā pret ass līnijām. Skrūvēm ar diametru līdz 12
mm, kopsalikuma rasējumos vienkāršotā attēlā (9.5. att. c) rievu attēlo ar sabiezinātu līniju (≈
2s).

9.5. att. Rievas attēlošana galvskrūves galvā

9.2. Neizjaucamie savienojumi
Neizjaucamus savienojumus var iegūt ar metināšanu, lodēšanu, līmēšanu, locīšanu,
kniedēšanu utt.

9.2.1. Metināti un lodēti savienojumi
Metināti un lodēti savienojumi ir plaši izplatīti savienojumu veidi un tos lieto daudzās
tehnikas nozarēs. Valsts standarts LVS EN 22553:2004 nosaka kādi noteikumi jāievēro
rasējumos simboliski attēlojot metinātos un lodētos savienojumus. Simboliskajam
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attēlojumam ir skaidri jāsniedz visas nepieciešamās norādes, kas attiecas uz detaĜas malu
sagatavošanu metināšanas, cietlodēšanas un lodēšanas savienojumos bez rasējuma
pārapgrūtināšanas ar piezīmēm un papildskatiem. Savienojumu simboli iedalās
pamatsimbolos (9.1. tabula), pamatsimbolu kombinācijās simetriskām šuvēm (9.2. tabula) un
papildsimbolos, kuri norāda šuves virsmas formu pēc tās apstrādes (9.3. tabula).
Simboli veido tikai daĜu no pilnīgas attēlošanas metodes (9.6. att. a), kura papildus
pašam simbolam (3) sastāv no:
 savienojuma bultas līnijas (1);
 dubultas bāzes līnijas, kura sastāv no divām paralēlām līnijām – nepārtrauktas (2a) un
pārtrauktas (2b);
 noteikta skaita izmēru un pieĦemto apzīmējumu.
Bultas līnijas novietojumam attiecībā pret šuvi parasti nav īpašas nozīmes (9.6. att. c).
Bāzes līniju vēlams zīmēt paralēli rasējuma apakšmalai, bet ja tas nav iespējams – tad
perpendikulāri.
Bultas līnija 1 un bāzes līnija 2 (2a un 2b) veido bāzes zīmi (9.6. att. a). Svītrlīnija var
atrasties virs vai zem nepārtrauktās bāzes līnijas. Simetriskām šuvēm bāzes svītrlīniju nelieto
(9.7. att. a). Simbols jānovieto vai nu virs, vai nu zem bāzes līnijas, ievērojot, ka:
 simbols ir novietots uz nepārtrauktas bāzes līnijas, ja šuve ir savienojuma bultas līnijas
pusē, t.i., jāmetina bultas pusē (9.6. att. d un 9.7. att. b);
 simbols ir novietots uz svītrlīnijas, ja šuve ir savienojuma otrā pusē, t.i., jāmetina otrā
pusē (9.6. att. e un 9.7. att. c).

a)

2a

b)

3

1

1

Savienojums

2

3

4

5

6

2b

c)

d)

e)

9.6. att. Savienojuma attēlošanas metode un bultas līnijas novietojums
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a)

b)

c)

9.7. att. Simbola stāvoklis attiecībā pret bāzes līniju
Šuves apzīmējumā var ietvert dažus tehnoloăiska vai konstruktīva rakstura
papildnorādījumus (9.8. att.):
 ja šuve izpildīta pa noslēgtu kontūru, tad apzīmējuma bultas līnijas un bāzes līnijas
krustpunktā ievelk aplīti, kura diametrs ir 3 … 4 mm (9.8. att. a);
 ja izgatavojamās konstrukcijas elementi tiek sametināti montāžas laikā (piemēram,
būvlaukumā), bultas un bāzes līniju krustpunktā pievieno iekrāsotu trīsstūra karodziĦu
(9.8. att. b);
 ja nepieciešams atzīmēt metināšanas
veidu, ko apzīmē skaitlis, tad to ieraksta
starp bāzes līnijas dakšas zariem attālāk no
111
a)
pašas bāzes līnijas (111 – rokas elektriskā
loka metināšana) (9.8. att. a);
 ja saskaĦā ar izstrādājuma izgatavošanas
b)
tehnoloăiju šuve ir jānogludina (taisni, ar
izliekumu vai ieliekumu), šuves simbolam
pievieno attiecīgo zīmi
(9.8. att. b).
9.8. att. Papildrādītāji

s II l

s II l

Katrs šuves simbols var būt papildināts ar
noteiktiem izmēriem:
 galvenie izmēri, kas attiecas uz šuves
9.9. att. Izmēru norādīšanas
šėērsgriezumu, tiek rakstīti pa kreisi (t.i.
principa piemēri
pirms simbola) (9.6. att. b, pozīcija (1));
 šuves garuma izmēri tiek rakstīti labajā pusē
(t.i. pēc simbola 2) (9.6. att. b):
• šuves garuma izmēri l (3);
• šuvju skaits × šuves garums n × l (pārtrauktas šuves gadījumā) (4);
• attālums starp šuvēm (e) (pārtrauktas šuves gadījumā) (5).
Izmēram, kas norāda attālumu no šuves līdz loksnes malai, nav jābūt apzīmējumā, bet
gan rasējumā. Ja pēc simbola nav nekāda rādītāja, tas nozīmē, ka šuve būs visā metināmās
detaĜas garumā. Ja pirms šuves nav nekāda rādītāja, tas nozīmē, ka saduršuve ir pilnīgi
caurkausēta.
Kakta šuvēm ir divas attēlošanas metodes (9.10. att.), tāpēc burtiem a (šuves biezums)
un z (pēdas garums) vienmēr jāatrodas pirms attiecīgajiem izmēriem. Ja kakta šuve ir ar
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dziĜu caurkausējumu (9.10. att. b), uzrāda šuves biezumu s, piemēram, s8a5 . Šuvju izmēri
doti 9.5. tabulā.

9.10. att. Kakta šuvju izmēru norādīšanas metodes
9.1. tabula. Pamatsimboli

Nr.

Nosaukums

Attēls

1.

Saduršuves starp loksnēm ar atlocītu malu1);
atlocītas malas šuve /ASV/ (atlocītā mala ir pilnīgi
caurkausēta)

2.

Taisna saduršuve

3.

V veida saduršuve

4.

Saduršuve ar vienas malas noslīpinājumu

5.

V veida saduršuve ar platu saknes virsmu

6.

Saduršuve ar vienas malas noslīpinājumu un
platu saknes virsmu

7.

U veida saduršuve (ar paralēlām vai slīpām
malām)

8.

Vienpusēja J veida saduršuve

9.

Aizmetināšanas apakššuve

10. Kakta šuve
11. Kniedes šuve

12. Punktmetināšanas šuve
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Simbols

9.1. tabulas turpinājums

Nr.

Nosaukums

Attēls

Simbols

13. Rullīšmetināšanas šuve

14. V veida saduršuve ar paliekošu paliktni

15.

Saduršuve ar vienas malas noslīpinājumu
un ar paliekošu paliktni

16. Gala šuve

17. Uzkausēšana

18. Virsmas savienojums

19. Slīpā šuve

20. Ieloces šuve
1)

Saduršuves starp loksnēm ar atlokiem (1. simbols), kas nav pilnībā caurkausēti, tiek
attēlotas kā taisna saduršuve (2. simbols) ar norādītu šuves biezumu s (skatīt 9.5. tabulu).
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9.2. tabula Kombinētie simboli simetriskām šuvēm (piemēri)

Nosaukums

Attēls

Simbols

Divpusēja V veida saduršuve (X šuve)

Saduršuve ar diviem vienas malas
noslīpinājumiem (K veida šuve)

Divpusēja V veida šuve ar platu saknes
virsmu

Saduršuve ar diviem vienas malas
noslīpinājumiem un platu saknes virsmu

Divpusēja U veida saduršuve

9.3. tabula. Papildsimboli

Šuves virsmas vai šuves forma
a) plakana (parasti apstrādāta plakana)
b) izliekta
c) ieliekta
d) slaida (lēzena) pāreja
e) lietots pastāvīgs paliktnis
f) lietots noĦemams paliktnis
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Simbols

9.4. tabula. Papildsimbolu lietošanas piemēri

Nosaukums

Attēls

Simbols

Plakana V veida šuve

Izliekta divpusēja V veida šuve

Ieliekta kakta šuve

Plakana V veida saduršuve ar plakanu apakšējo
aizmetināšanas šuvi
Plakana V veida saduršuve ar platu saknes
virsmu un apakšējo aizmetināšanas šuvi

Plakana apstrādāta V veida saduršuve

Kakta šuve ar lēzenu pāreju

1)

Simbols saskaĦā ar ISO 1302. Šī simbola vietā var lietot pamatsimbolu

9.5. tabula. Galvenie izmēri

Nr.

Šuves
nosaukums

1

Saduršuve

Attēls
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Simbols

9.5. tabulas turpinājums

Nr.

Šuves
nosaukums

2

Saduršuve
plāksnēm ar
atlocītām malām

3

Nepārtraukta
kakta šuve

4

Pārtraukta kakta
šuve

5

Šahveida
pārtraukta kakta
šuve

6

Kniedes šuve

7

Rullīšmetināšanas šuve

8

Rullīšmetināšanas savienojumu
šuve

9

Punktšuve

Attēls
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Simbols

9.2.2. Līmētie savienojumi
Līmēto savienojumu izmantošana kĜūst aizvien plašāka, jo līmējot iespējams savienot
no dažādiem materiāliem izgatavotas detaĜas. Šo savienojumu attēlošanu un apzīmēšanu
rasējumos nosaka valsts standarts LVS EN ISO 15785:2002. Līmēto šuvi rasējumos attēlo ar
nepārtrauktu līniju, kuras platums ir 2s. Paralēli (plakani) novietotu līmējamo virsmu šuves
apzīmē ar zīmi
(9.11. att. a un b), bet slīpas šuves - slīpi pret detaĜas pamatvirsmu
novietotus savienojumus ar zīmi
(9.11. att. c).
Bāzes zīme līmētiem savienojumiem ir tāda pati kā metinātām simetriskām šuvēm
(skat. 9.7. att. a). Izpildot līmējumu pa noslēgtu kontūru, apzīmējuma bultas līnijas un bāzes
līnijas krustpunktā ievelk aplīti ar diametru 3 … 4 mm. 9.11. attēlā d parādīta ierobežota
līmēta virsma. Līmēto virsmu apvelk ar tievu svītrpunktu līniju. Līmētas virsmas izmēri
savienojumā parādīti 9.11. att. e. Līmēšanā lietojamo līmju apzīmējumu ieraksta starp bāzes
līnijas dakšas zariem (9.11. att. e).

9.11. att. Līmētu savienojumu attēlošana un apzīmēšana rasējumos

9.3. Otrais grafiskais darbs. VītĦotie savienojumi
Uz A3 formāta lapas izpildīt rasējumu (9.12. att.):
 konstruktīvus attēlus standartizstrādājumiem: bultskrūvei, tapskrūvei, uzgrieznim un
starplikai;
 vienkāršotam bultskrūves savienojumam;
 konstruktīvam tapskrūves savienojumam ar ieskrūvēšanai paredzētā vītĦotā urbuma
izveidošanas secību.
Uzdevumus izpildīt pēc 9.6. un 9.7. tabulās dotiem variantiem. Bultskrūves, tapskrūves,
uzgriežĦa un starplikas rasējumus veikt atbilstoši valsts standartu izmēriem, bet savienojumu
rasējumus – atbilstoši nosacīto izmēru attiecībām atkarībā no vītnes diametra d (skat. 9.1.
att.). izpildāmā rasējuma paraugs redzams 9.12. attēlā.

176

9.6. tabula. Bultskrūve un tās savienojums

LVS standarta numurs

Varianta
Nr.

Vītne

Bultskrūves
garums, mm

Bultskrūvei

Uzgrieznim

Starplikai

1, 18

M20

80

4014:2002

4032:2001

7092:2002

2, 10

M16×1,5

70

8765:2002

8673:2001

7089:2002

3, 17

M12

55

4016:2001

4033:2001

7090:2002

4, 16

M16

65

1662:2001

4034:2001

7091:2002

5, 15

M20

80

4016:2001

8675:2001

7089:2002

6, 14

M20×1,5

80

8765:2002

8673:2001

7090:2002

7, 13

M12

60

4014:2002

4032:2001

7093:2002

8, 12

M12×1,5

55

8765:2002

8675:2001

7089:2002

9, 11, 0

M20

70

1665+AC:2001

1661:2001

–

9.7. tabula. Tapskrūve un tās savienojums

GOST

LVS standarta numurs

Varianta
Nr.

Vītne

Tapskrūves
garums, mm

Tapskrūvei

Uzgrieznim

Starplikai

1, 11

M16×1,5

50

22036 – 76

8673:2001

7090:2002

2, 12

M18

55

22034 – 76

4034:2001

7089:2002

3, 13

M20×1,5

60

22032 – 76

10512:2001

7092:2002

4, 14

M16

50

22038 – 76

4032:2001

7089:2002

5, 15

M20×1,5

55

22036 – 76

8675:2001

7090:2002

6, 16

M20

60

22034 – 76

4035:2001

7089:2002

7, 17

M16×1,5

50

22040 – 76

8675:2001

7092:2002

8, 18

M20

55

22036 – 76

4032:2001

7091:2002

9, 10, 0

M20×1,5

55

22032 – 76

10512:2001

7093-1:2002
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9.12. att. VītĦotu savienojumu izpildāmā rasējuma paraugs

9.4. Ceturtais tests
Atbilstoši variantiem (9.13. – 9.16. att.) atbildēt uz testa uzdevumu jautājumiem:
 Kā nosacīti attēlo vītni uz stieĦa un urbumā?
 Kāds ir aptuvens iekšējā diametra izmērs sastiprināšanas metriskajai pamatvītnei?
 Savienojuma attēlošanas īpatnības: bultskrūves, galvskrūves un tapskrūves
savienojumos.
 VītĦu apzīmējumu īpatnības: metriskai pamatvītnei, mazā soĜa metriskai vītnei,
trapecvītnei, cauruĜvītnei.
 Sastiprināšanas detaĜu nosacīta attēlošana: bultskrūvei, tapskrūvei, galvskrūvei,
uzgrieznim un starplikai.
 Kāds ir tapskrūves ieskrūvējamā gala attālums līdz urbuma cilindriskās daĜas beigām?
 Kāds necaurejošā vītĦotā urbumā ir attālums no vītnes robežas līdz urbuma cilindriskās
daĜas beigām?

9.5. Uzdevumi tēmas apguvei
39. uzdevums (9.17. att. a – d, 8 varianti). No uzdevumā dotām detaĜām uzrasēt
izstrādājumam nepieciešamās projekcijas un veikt izstrādājuma detaĜu nosacītu
sametināšanu. Uzdevumu variantos ar tievām līnijām norādītas piemetināmās blakus detaĜas
vieta. Uzdevuma paraugs un tā izpildījums dots 9.18. attēlā a un b.
Atbildēt uz jautājumiem par neizjaucamu savienojumu apzīmēšanu:
1. Kādās grupās iedalās metinātu savienojumu simboli?
2. Kādos gadījumos lieto pamatsimbolu kombinācijas?
3. Kādus šuvju veidus apzīmē ar simboliem: , , , ?
4. Kādu šuvi apzīmē ar simbolu

?

5. Kādu šuvi attēlo simboli
un ?
6. No kādām taisnēm sastāv pilnīgas attēlošanas metodes bāzes līnija nesimetriskai
šuvei?
7. Kāda ir bāzes līnija simetriskai šuvei?
8. Kādus šuvju izmērus apzīmējumā novieto pirms simbola un kādus aiz simbola?
9. Kādus lielumus kakta šuvju apzīmējumā uzrāda ar burtiem – a, z un s?
10. Ko norāda aplītis, kas novietots bultas līnijas un bāzes līnijas krustpunktā?
11. Ko norāda skaitlis 111, kas ierakstīts starp bāzes līnijas dakšas zariem?
12. Kādi ir līmēta savienojuma grafiskie apzīmējumi?
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1. variants
1. Kurā no rasējumiem pareizi attēlota ārējā vītne?

2. Kurā no rasējumiem pareizi attēlots tapskrūves konstruktīvs savienojuma attēls?

3. Kurā gadījumā pareizi parādīti fāzītes izmēri?

4. Kurā atbildē pareizs tapskrūves apzīmējums, kas ieskrūvēta čuguna detaĜā?

1.
2.
3.
4.

Tapskrūve M12×15
Tapskrūve M12×30
Tapskrūve M12×45
Tapskrūve M12×60

9.13. att. Ceturtā testa 1. variants
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2. variants
1. Kurā variantā pareizi attēlota galvskrūves galva?

2. Kurā rasējumā nosacīti pareizi attēlota vītne galvskrūves vai bultskrūves galā?

3. Kurā rasējumā pareizi attēlots vītĦotais savienojums?

4. Kurā rasējumā pareizi attēlota vītne urbumā?

9.14. att. Ceturtā testa 2. variants
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3. variants
1. Kurā rasējumā pareizi attēlota vītne urbumā?

2. Kurā rasējumā pareizi attēlots bultskrūves konstruktīvs savienojums?

3. Kurā rasējumā pareizi pielikts cilindriskās cauruĜvītnes apzīmējums?

4. Uzrādiet pareizo bultskrūves nosacīto apzīmējumu?

1.
2.
3.
4.

Bultskrūve 12×40
Bultskrūve M12×40
Bultskrūve M12×48
Bultskrūve M12×30

9.15. att. Ceturtā testa 3. variants
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4. variants
1. Kurā rasējumā pareizi attēlots vītĦotu detaĜu savienojums?

2. Kurā rasējumā pareizi attēlots galvskrūves konstruktīvs savienojums?

3. Kurā rasējumā vītnei pareizi pielikti izmēri?

4. Kādus neizjaucamus savienojumu veidus attēlo ar šādu nosacīto bāzes zīmi?
1.
2.
3.
4.

Metināti savienojumi;
Lodēti savienojumi;
Līmēti savienojumi;
Visus augstāk minētos.

9.16. att. Ceturtā testa 4. variants
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9.17. att. a. 39. uzdevuma 1. un 2. variants
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9.17. att. b. 39. uzdevuma 3. un 4. variants
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9.17. att. c. 39. uzdevuma 5. un 6. variants
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9.17. att. d. 39. uzdevuma 7. un 8. variants
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9.18. att. 8.39. uzdevuma paraugs (a) un pareizi izpildītā uzdevuma paraugs (b)
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10. DETAěU RASĒJUMI. SKICES
10.1. DetaĜas darba rasējuma (skices) saturs
Par detaĜu sauc izstrādājumu, kas izgatavots no viendabīga materiāla bez jebkādām
salikšanas operācijām. DetaĜas darba rasējums ir konstruktora dokuments, kas satur detaĜas
attēlus un citus datus, kuri nepieciešami tās izgatavošanai un kontrolei. Mācību apstākĜos
detaĜu darba rasējumus izpilda pēc detaĜu paraugu skicēm, reālām detaĜām vai pēc mācību
kopsalikuma rasējuma.
Tā kā detaĜas izgatavošanu pēc rasējumiem veic uz dažādiem darbagaldiem un
dažādas profesijas strādnieki, tad katru detaĜu neatkarīgi no tās sarežăītības pakāpes rasē
uz atsevišėa formāta lapas ar rāmīti un rakstlaukumu.
Skice ir attēls, kuru izpilda ar brīvu roku (nelietojot rasēšanas instrumentus)
kompleksajās projekcijās bez precīza mēroga ievērošanas, bet obligāti ievērojot detaĜu
elementu proporcijas. Skicei jābūt akurāti noformētai, ievērojot projekciju sakarības un LVS
standartu noteikumus un nosacījumus.
DetaĜas darba rasējumam jāsatur:
 nepieciešamais skatu skaits ar griezumiem un šėēlumiem, kuriem jādod pilnīgs
priekšstats par detaĜas formu;
 izmēri ar robežnovirzēm, atbilstoši valsts standartiem LVS EN ISO 286-1:2006 un LVS
EN ISO 286-2:2006, kuri nepieciešami detaĜu izgatavošanai, kontrolei un pārbaudei;
 virsmas formas un novietojuma robežnovirzes atbilstoši standartam GOST
2.308 – 79;
 virsmas raupjuma norādes atbilstoši standartiem GOST 2789 – 73 un GOST
2.309 – 73;
 norādes par pārklājumiem, termisko apstrādi un citas tehnoloăiskās prasības;
 ziĦas par materiālu no kā jāizgatavo detaĜa;
 rakstlaukums.
Inženiergrafikas kursa apguvei studiju laikā ir pieĜaujama detaĜu rasējumu izpilde,
nedodot dažas ziĦas, kas nepieciešamas detaĜu darba rasējumiem.

10.1.1. DetaĜas skatu izvietojums rasējumā (skicē)
Uzsākot detaĜas rasējuma noformēšanu,
vispirms nepieciešams:
 Izvēlēties nepieciešamo skatu skaitu, tā, lai
iegūtu pilnīgu priekšstatu par dotā izstrādājuma
formu un izmēriem (skat. 2. nodaĜu), atceroties,
ka skatu skaitam jābūt minimālam, bet
pietiekamam.
 Katra rasējuma lapas formāts jāizvēlas tāds, lai
attēls atrastos vidū un nebūtu lieku tukšu
laukumu. Attālumiem starp skatiem, kā arī starp
skatiem un rāmīti jābūt aptuveni vienādiem un
ne mazākiem par 5 … 10 mm.
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10.1. att. Rotācijas detaĜu
izgatavošana

 Galvenais skats jāizvēlas tā, lai tas
sniegtu vispilnīgāko priekšstatu par
detaĜas formu un izmēriem, kā arī
atvieglotu rasējuma lietošanu detaĜu
izgatavošanā. DetaĜām (vārpstas, diski,
čaulas u.tml.), kurām ir rotācijas virsmas
un to izgatavošanu veic uz virpām un
tamlīdzīgām darbmašīnām (10.1. att.),
10.2. att. Izrāvumu pielietošana
attēlus rasējumā novieto tā, lai galvenajā
skatā detaĜu asis būtu paralēlas rakstlaukumam. Šāds galvenā skata novietojums
atvieglo rasējuma lietošanu, izgatavojot pēc tā detaĜas.

10.3. att. UzgriežĦa rasējums

 Lai uz A4 formāta lapas uzrasētu garu virpotu detaĜu un ievērojami nesamazinātu attēla
mērogu, ieteicams pielietot izrāvumus un pusprojekcijas (10.2. att.).
 Starp skatiem jāatstāj vieta izmēru izvietošanai (apmēram tikpat cik vietas aizĦem skati).
 10.3. attēlā dots uzgriežĦa rasējums:
 galvenajā skatā detaĜas ass novietota horizontāli, atbilstoši apstrādei uz darbgalda, t.i.,
ass novietota paralēli rakstlaukumam;
 detaĜa attēlota divās projekcijās, jo tai pārsvarā ir rotācijas virsmas un viens sešstūra
elements;
 galvenais skats (frontālā projekcija) dod priekšstatu par detaĜas formu, jo satur rotācijas
virsmu (cilindram un konusam) veiduĜu projekcijas. Dots skata un griezuma apvienojums.
DetaĜa ar atloku (10.4. att.) var tikt novietota kā parādīts rasējumā (atloka attēls
horizontālā projekcijā).
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10.4. att. DetaĜa ar atloku

10.2. Izmēru izvietošana
Par attēlojamā izstrādājuma un tā atsevišėu daĜu lielumu spriež pēc rasējumā dotiem
izmēriem, neatkarīgi no mēroga un rasējuma izpildes precizitātes. Izmērus rasējumā izliek
atbilstoši standartam GOST 2.307 – 68. Informācija par izmēru izlikšanu dota 2.6.
apakšnodaĜā (skat. 40. un 61. ... 65. lpp.). Šoreiz aplūkosim dažas izmēru izlikšanas
īpatnības. Mašīnbūves rasējumos bieži lieto zīmes, kuru izmantošanas piemēri doti 10.1.
tabulā (skat. 40.; 41. un 62. lpp.).
10.1. tabula. Zīmes

Apzīmējums
Diametrs
Rādiuss
Sfēra (lode)
Kvadrāts
Koniskums
RiĦėa līnijas loks
Slīpums
Aptuveni
No ... līdz

Zīme

Piemērs

∅
R

∅25
R40
55
80
1:5

∠
≈

AB
∠ 1:5
≈ 20

...

8 ... 15
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10.2.1. DetaĜas konstruktīvo elementu izmēri
Izpildot detaĜu skices vai darba rasējumus, sastopami tādi detaĜu elementi, kā,
piemēram, fāzītes, rievas, virsmu pārejas noapaĜojumi, stiprības ribas u.tml. Fāzīte – koniska
virsma, kuras veidule ar vītnes asi veido 45°° slīpumu. Fāzītes vienkāršo vītnes griešanas
procesu un atvieglo vītĦotu detaĜu savienošanu. Fāzītes izmanto arī asu šėautĦu
noslīpināšanai, tās atvieglo detaĜu samontēšanu salikšanas procesā, aizsargā rokas no
asām šėautnēm, piedod detaĜai estētisku noformējumu. Fāzīšu izmēru atzīmēšana parādīta
10.5. attēlā.

10.5. att. Fāzītes noformēšana
Ja detaĜai ir divas simetriski novietotas fāzītes uz vienāda diametra virsmām, to izmēru
uzrāda tikai vienu reizi, neuzrādot fāzīšu skaitu (10.5. att. a). Ja detaĜai ir vairākas vienādas
fāzītes dažādu diametru cilindriskām vai koniskām virsmām, fāzītes izmēru norāda tikai vienu
reizi, norādot to skaitu (10.5. att. b). Ja detaĜai izveidota fāzīte ar citu leĦėi (piemēram, 30°°),
tad fāzīti uzrāda ar diviem izmēriem – leĦėisko un lineāro (10.5. att. c un 2.36. att.).
Rasējumā neattēlotai fāzītei, kuras izmērs rasējuma mērogā ir 1 mm vai mazāks un
leĦėis 45°°, izmērus atĜauts rakstīt uz iznesuma līnijas plauktiĦa, kas novilkta no šėautnes
(10.5. att. c, izmērs 0,6 × 45°). Plakanas virsmas fāzīšu (noslīpinājumu) izmēru izvietojums
redzams 10.5. att. d.
Virsmu pārejas noapaĜojumi (10.5. att. b). Ir detaĜu ārējie un iekšējie noapaĜojumi,
kurus plaši pielieto, lai atvieglotu detaĜu izgatavošanu ar liešanu, kalšanu, štancēšanu;
uzlabo asu, vārpstu stiprības īpašības pārejas vietās no viena diametra uz otru.
Ievirpojumus (rievas) (10.6. att.) izmanto:
 sprostgredzenu (10.6. att. a) un blīvējošā materiāla (10.6. att. b) ievietošanai;
 griezējinstrumentu izejai, piemēram, pie vītnes uzgriešanas (10.6. att. c), zobrata zobu
(10.6. att. d), ierievja rievu (10.6. att. e) izgatavošanas;
 cieši pieguĜošu salāgoto detaĜu gala virsmu iegūšanai (10.6. att. f virsmas A un B).
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10.6. att. DetaĜu konstruktīvie elementi

Ierievju rieva (10.6. att. e) – iegriezums divu detaĜu fiksācijai.
Stiprības ribas – lietu izstrādājumu plānas sieniĦas (10.7. att.), kalpo izstrādājuma
konstrukcijas stiprības palielināšanai.
Rievinājums, (10.8. att.) saskrūvējot vai atskrūvējot detaĜas, nodrošina cilindriskas
virsmas griešanu un novērš rokas pirkstu slīdēšanu. Rasējumā rievinājuma tipu (taisnais un
tīklveida) uzrāda atbilstoši GOST 21474 – 75 prasībām. Rievinājuma soli izvēlas no rindas:
0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0.

10.8. att. Rievinājums:
a – taisnais; b – tīklveida.

10.7. att. Stiprības riba
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10.2.2. Sakarības starp izmēriem un detaĜu izgatavošanas tehnoloăiju
10.3. attēlā dots, no lējuma sagataves un uz virpošanas darbagalda izgatavotas
detaĜas rasējums. Rasējumā uzdoti šādi izmēri:
 gabarīta – 32; 46 un 54 mm;
 detaĜas labās puses elementu diametru un asu (garumu) izmēri, atbilstoši tās apstrādei:
• cilindriskās daĜas diametrs 36 mm un tās garums 12 mm uzdoti detaĜas skata pusē;
• vītne M27, tās dziĜuma izmērs 25 mm kopā ar ievirpojuma rievu un fāzīti, pēc tam
fāzītes 2,5×45°° un izvirpojuma 2,4 mm izmēri;
• urbuma diametrs 20 mm, kura dziĜums izveidojas pats, jo urbums ar diametru 20 ir
pirmais, kuru izvirpo cauri visai detaĜai;
• ārējam fāzējumam fāzītes slīpuma leĦėis 30°°.
Kā redzams, asu (garuma) izmēri uzdoti no vienas bāzes – labajā pusē, tāpēc, ka
detaĜa apstrādāta uz darbgalda.
Rasējumā (10.4. att.) detaĜas izmērus frontālajā projekcijā izliek tāpat kā iepriekš
apskatītā 10.3. attēlā, taču vītne ar fāzīti un izvirpojuma rievu ir ārēja.
DetaĜu rasējumiem un skicēm, kurus izgatavo inženiergrafikas priekšmetā, uzrādītos
izmērus (nominālizmērus) absolūti precīzi iegūt nav iespējams. Tāpēc atkarībā no
projektējamā izstrādājuma precizitātes, tiek aprēėināti izgatavošanas izmēri, piemēram,
14±0,35.
Robežnovirzes var uzrādīt ar:
 pielaides lauka nosacīto apzīmējumu, piemēram, ∅36h6;
 ar robežnoviržu lielumiem, piemēram, ∅36-0,016;
 ar pielaides lauka nosacīto apzīmējumu un robežnoviržu lielumiem, kurus liek iekavās,
piemēram, ∅36h6(- 0,016).
Izmēru pielaides rasējumā atsevišėam izmēram var uzrādīt teksta veidā „Tehniskās
prasībās”, kuras novieto virs rakstlaukuma. Par informatīvajiem sauc izmērus, kurus
neizpilda pēc dotā rasējuma, bet uzrāda tikai rasējuma lietošanas atvieglošanai. Informatīvos
izmērus apzīmē ar zīmi *, bet tehniskajās prasībās raksta „* Informatīvais izmērs”.
Starpasu attālumu izmēru un pielaižu uzrādīšana rasējumos (10.4. att.), kuri nosaka
urbumu novietojumu sastiprināšanas detaĜām, atkarīga no urbuma novietojuma veida un
paĦēmiena, pēc kāda normē urbuma ass novietojuma pielaides.

10.3. Virsmas raupjuma apzīmēšana
DetaĜu izgatavošanu nodrošina ne tikai tās elementu pareizi izmēri, bet arī
apstrādājamās virsmas raupjums. DetaĜām var būt dažāds virsmas raupjums, kas atkarīgs
no detaĜu materiāla, izgatavošanas paĦēmiena un tehnoloăiskā procesa. Virsmas raupjums ir
viens no galvenajiem virsmas kvalitātes rādītājiem, tas ietekmē mašīnu, mehānismu un
aparātu ekspluatācijas rādītājus. Izejot no virknes tehnisku, tehnoloăisku un ekonomisku
apsvērumu, konstruktori nosaka detaĜas katra elementa pieĜaujamo virsmas raupjumu. 10.2.
tabulā dots ar dažādiem virsmas apstrādes veidiem ekonomiski sasniedzamais virsmas
raupjums. Virsmas raupjuma raksturošanai no vairākiem lielumiem rasējumos izmanto divus
rādītājus:
Ra – profila vidējā aritmētiskā novirze, µm;
Rz – profila nelīdzenumu augstums pēc 10 punktiem, µm.
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Standarts GOST 2789 – 79 nosaka priekšrocību virsmas raupjuma novērtēšanā pēc
Ra, kā arī Ra skaitlisko lielumu uzrādīšanai rasējumos. Standarts GOST 2.309 – 73 nosaka
raupjuma apzīmējumus un to uzrādīšanas noteikumus. Virsmas raupjuma apzīmēšanai lieto
zīmes:
- raupjuma apzīmējums virsmai, kuras apstrādes veidu konstruktors nenosaka
(10.9. att. a);
- raupjuma apzīmējums virsmai, kuru veido, atdalot materiāla slāni, piemēram, virpojot,
frēzējot, slīpējot utt. (10.9. att. b);
- raupjuma apzīmējums virsmai, kuru veido, neatdalot materiāla slāni, piemēram, lejot,
kaĜot, velmējot utt. Ar šo zīmi apzīmē arī virsmas, kuras neapstrādā pēc dotā rasējuma
(10.9. att. c).

10.9. att. Virsmas raupjuma zīmes
un to izmēri
Virsmas raupjuma zīmes augstums h ir vienāds ar rasējuma mērskaitĜa augstumu.
Augstumu H pieĦem (1,5 … 3)h. Zīmju līniju biezums apmēram puse no pamatlīnijas
biezuma rasējumā. Virsmas raupjuma zīmju novietojums rasējumā dots 10.10. attēlā.
Virsmas raupjuma zīmi liek uz pamatlīnijām, uz iznesuma līnijām vai uz iznesuma līniju
plauktiĦiem (10.10. att.). Mācību apstākĜos virsmas raupjumu nosaka orientējoši, Ħemot vērā
šādus apsvērumus:
 Ja detaĜas saskaras un pārvietojas viena attiecībā pret otru, to virsmu raupjumam
jāatbilst apmēram Ra = 2,5 … 0,32 µm un Rz = 10 … 1,6 µm.
 Ja detaĜas saskaras un nepārvietojas viena attiecībā pret otru, to virsmu raupjumam
jāatbilst apmēram Ra = 20 … 2,5 µm un Rz = 80 … 10 µm.
 VītĦotu virsmu raupjums var būt Ra = 10 … 1,25 µm un Rz = 40 … 6,3 µm.
 Ja tiek uzstādītas prasības virsmas estētiskam, ārējam izskatam, to raupjumam jābūt
Ra = 5 … 1,25 µm un Rz = 20 … 6,3 µm.
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10.2. tabula. Ekonomiski sasniedzamais virsmas raupjums un izmēru precizitāte
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10.2. tabula (turpinājums)
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Virsmas
raupjumu
rasējumā
uzrāda sekojoši:
 Ja visām detaĜas virsmām ir vienāds
raupjums, tad raupjuma zīmi novieto
rasējuma labajā augšējā stūrī un pie
attēla to neuzrāda (10.11. att. a). Šo
raupjuma zīmi uzrāda ar biezāku līniju,
apmēram 1,5 reizes lielāku nekā zīme
pie attēla. To novieto 5 … 10 mm
attālumā no rāmīša malām (10.11. att. b).
 Ja detaĜas virsmu vairākumam ir
vienāds raupjums, rasējuma labajā
augšējā stūrī novieto vienādā raupjuma
apzīmējumu un iekavas ar zīmes
nosacīto apzīmējumu. Tas nozīmē, ka
10.10. att. Virsmas raupjuma zīmju
visām virsmām, kurām rasējumā nav
novietojums rasējumā
virsmas raupjuma zīmes, jābūt ar
raupjumu, kas norādīts zīmē pirms
iekavām (10.11. att. b). Raupjuma zīmei iekavās un zīmei pie attēla jābūt vienāda lieluma.
 10.11. attēlā c labajā augšējā stūrī novietotā zīme norāda, ka virsmas, izĦemot īpaši
apzīmētās, netiek apstrādātas pēc dotā rasējuma.
 Ja kāda detaĜas virsma netiek apstrādāta pēc dotā rasējuma, tad tās raupjuma
apzīmējumu var novietot pie attēla (10.11. att. d).

10.11. att. Virsmas raupjuma uzrādīšanas veidi rasējumā
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10.4. Trešais grafiskais darbs
10.4.1. Skiču izpildīšana
Uz A4 formātiem izpildīt divu detaĜu skices: korpusam (10.12. att.) un detaĜai ar atloku
(10.13. att.).
Skices izpildīšanu (skicēšanu) nosacīti var sadalīt atsevišėos cieši saistītos posmos.
10.14. attēlā parādīta detaĜas skicēšanas secība pa atsevišėiem posmiem – etapiem:
1) Sagatavošanās stadijā iepazīstas ar attēlojamo detaĜu – tās nosaukums, pielietojums,
materiāls utt. Nosaka detaĜas ăeometrisko formu kopumā, izanalizējot, no kādiem
atsevišėiem vienkāršiem ăeometriskiem objektiem sastāv tās elementi. Izvēlas detaĜas
galveno skatu. Nosaka nepieciešamo attēlu skaitu, griezumus un šėēlumus. Attēlu
skaitam jābūt minimālam, bet pietiekamam, lai iegūtu pilnīgu priekšstatu par detaĜas
formu un izmēriem.
2) Skices izpildīšanu sāk ar vajadzīgā formāta papīra lapas izvēli. Apvelk rāmīti un atstāj
vietu rakstlaukumam. Veic attēlu kompozīciju lapas darba laukumā, novelkot ar vāji
redzamām līnijām katra attēla gabarītu taisnstūri. Skicē nelieto mērogu!
3) Novelk nepieciešamās asu un centra līnijas. DetaĜas skatos viegli novelk redzamās
kontūrlīnijas. Attēlojot detaĜu ievēro tikai elementu izmēru attiecības (proporcijas). RiĦėa
līniju veido pakāpeniski. Vispirms ar vieglām līnijām uzvelk riĦėa līnijai apvilktu kvadrātu,
tad aizzīmē rādiusus diagonālajos virzienos un tos pagarina uz visām pusēm. Darba
pareizas izpildes priekšnoteikums ir vienlaicīga visu skatu veidošana. Skicē, tāpat kā
rasējumā, jāievēro attēlu projekciju sakarība.
4) Attēlo urbumus, veido noapaĜojuma rādiusus. Izpilda nepieciešamos griezumus un
šėēlumus detaĜas iekšējo kontūru atsegšanai.
5) Nosaka nepieciešamos izmērus, kuri pilnībā raksturo detaĜu. Novelk iznesuma līnijas,
mērlīnijas un mērbultiĦas.
6) Ar mērinstrumentiem izmēra detaĜu. Izvieto mērskaitĜus un nosacītos apzīmējumus
(virsmas raupjuma apzīmējumus, tehniskos noteikumus utt.) iesvītro griezumu. Noformē
rakstlaukumu un pārbauda skici. Pārvelk kontūrlīnijas ar pamatlīniju.

10.12. att. Korpuss

10.13. att. DetaĜa ar atloku
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2. etaps

Virsskats

b

1. etaps

Galvenais
skats

a

Kreisais
sānskats

a

b

a

b

Virsskats

Rakstlaukums

Galvenais
skats

3. etaps

4. etaps

5. etaps

6. etaps

Ø70
Ø45

60

M16

R15

15

30

Kreisais
sānskats

115

40

75

R15
65

10.14. att. DetaĜas skices izpildīšanas secība
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2 urb.Ø12

10.5. Piektais tests
Atbildēt uz testa uzdevumu (10.15 … 10.18. att.) jautājumiem. Testa aptaujas saturs:
Izmēru izlikšanas noteikumi rasējumos, GOST 2.307 – 68:
 Izmēru izlikšanas izkārtojums:
 mērlīniju izlikšanas noteikumi;
 mērskaitĜa izvietojums attiecībā pret mērlīniju.

 Izmēru nosacītie apzīmējumi mērskaitĜu apzīmēšanai:
 riĦėa līnijai;
 lodei;
 riĦėa līnijas lokam;
 kvadrātam, koniskumam, slīpumam;
 izstrādājuma biezumi un garumi, ja izstrādājums dots vienā projekcijā;
 metriskai vītnei, cilindriskai cauruĜvītnei utt.;
 informatīvie izmēri.
 Vienmērīgi izvietotu vienādu elementu izmēri:
 pa riĦėa līniju izvietoti urbumi un citi elementi, ja elementu asis sakrīt
ar izstrādājuma asīm;
 pa riĦėa līniju izvietoti urbumi un citi elementi, ja elementu asis nesakrīt
ar izstrādājuma asīm;
 pa garumu izvietoti urbumi un citi elementi (summārais attālums);
 izmēri starp urbumu centriem, kas novietoti simetriski pret asi.
 Citi:




fāzītei ar 45°° slīpumu izmēra pareiza pielikšana;
fāzīšu izmēru atlikšana, ja slīpums atšėiras no 45°°;
sešstūra formas izmēri.

 Ar detaĜas izgatavošanas tehnoloăiju saistītu izmēru izlikšana.
 Virsmu raupjuma atzīmēšana un izvietošana rasējumā.
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1. variants

1. att.

Nr.p.k.

1.

2.

3.

4.

2. att.

Jautājuma saturs

Kā pareizi pierakstīt trīs vienādu fāzīšu ar slīpumu 45° izmēru, ja katete
ir 2 mm?

Kura izmēra pielikšanas laikā pieĜauta kĜūda (1. att.)?

Kurš detaĜas iekšējās formas izmērs
izlikts neievērojot detaĜas izgatavošanas tehnoloăiju un to rasējumā
nerekomendē pielikt (2. att.)?

Kura virsmas raupjuma zīme rasējumā pielikta nepareizi (2. att.)?

Atbildes variants

Atbilde

3×(2×45°)

1

2×45°; φ = 3

2

3 fāzītes 2×45°

3

2×45° - 3 fāzītes

4

55

1

R10

2

6

3

10

4

C

1

A

2

B

3

M

4

1

1

2

2

3

3

4

4

10.15. att. Piektā testa 1. variants
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2. variants

1. att.

Nr.p.k.

1.

2.

3.

4.

2. att.

Jautājuma saturs

Atbildes variants

Atbilde

4R

1

∅T

2

B

3

H

4

4 urb. ∅5

1

∅5 – 4 urb.

2

∅5 mm – 4 urb.

3

∅5 × 4

4

A

1

E

2

B

3

C

4

1

1

2

2

3

3

4

4

Kura izmēra pielikšanā pielaista
kĜūda (1. att.)?

Kā pareizi pielikt, četru vienādu
urbumu ar diametru 5 mm, izmēru?

Kurš detaĜas iekšējās formas
izmērs izlikts, neievērojot detaĜas izgatavošanas tehnoloăiju,
un to rasējumā nerekomendē
pielikt (2. att.)?

Kura virsmas raupjuma zīme
rasējumā pielikta nepareizi
(2. att.)?

10.16. att. Piektā testa 2. variants
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3. variants

1. att.

Nr.p.k.

1.

2.

3.

4.

2. att.

Jautājuma saturs

Kura izmēra pielikšanā pielaista
kĜūda (1. att.)?

Kā pareizi pielikt izmēru četriem
vienādiem urbumiem ar diametru 10 mm?

Kurš detaĜas ārējās formas izmērs izlikts, neievērojot detaĜas
izgatavošanas tehnoloăiju, un to
rasējumā nerekomendē pielikt
(2. att.)?

Kura virsmas raupjuma zīme
rasējumā
pielikta
nepareizi
(2. att.)?

Atbildes variants

Atbilde

A

1

B

2

C

3

1:5

4

∅10 mm – 4 urb.

1

∅10 – 4 urb.

2

4 urb. ∅10

3

∅10 × 4

4

A

1

B

2

C

3

L

4

1

1

2

2

3

3

4

4

10.17. att. Piektā testa 3. variants
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4. variants

2. att.

1. att.

Nr.p.k.

1.

2.

3.

4.

Jautājuma saturs

Kurš no izmēriem ir lieks, atliekot
pa aploci vienmērīgi izvietotu
vienādu urbumu izmērus (1. att.)?

Atbildes variants

Atbilde

30°

1

6 urb. ∅6

2

Tāda izmēra nav

3

∅30

4

M

1

T

2

∅A

3

E

4

C

1

L

2

E

3

B

4

1

1

2

2

3

3

4

4

Kurš detaĜas ārējo formu noteicošais izmērs nav jāuzrāda (2.
att.)?

Kurš detaĜas garuma izmērs izlikts, neievērojot detaĜas izgatavošanas tehnoloăiju, un to rasējumā
nerekomendē
pielikt
(2. att.)?

Kura virsmas raupjuma zīme
rasējumā
pielikta
nepareizi
(2. att.)?

10.18. att. Piektā testa 4. variants
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11. KOPSALIKUMA RASĒJUMI UN SPECIFIKĀCIJAS
11.1. Kopsalikuma rasējums
Kopsalikuma rasējums ir konstruktoru dokuments, kurā doti kopsalikuma vienību attēli,
galvenie izmēri u.c. dati, kas nepieciešami to izgatavošanai (salikšanai, montāžai,
uzstādīšanai), kontrolei, ekspluatācijai un remontam (11.1. att.). Kopsalikumam atbilstošā
specifikācija dota 11.5. attēlā.
11.1. attēlā parādīts spiediena regulatora kopsalikuma rasējums. Spiediena regulatoru
lieto cauruĜvados, lai pārāk liela gāzu vai gaisa spiediena gadījumā novērstu avāriju. Pie
normāla gāzu vai gaisa spiediena, kas ieplūst caur uzgali 6, spiež uz vārstu 3, bet atsperes 8
darbības rezultātā vārsts 3 neatver augšējās slēgvirsmas 12 urbumu. Palielinoties
spiedienam lielākam par normālo vārsts 3 pārvietojas uz leju un gāze vai gaiss pa korpusa 2
kanāliem aizplūst atmosfērā.
Ar adatskrūvi 11 regulē gāzes vai gaisa izplūdes lielumu pie spiediena straujas
izmaiĦas, kas novērš cauruĜvadu sistēmu avāriju. Pie liela spiediena palielinājuma vārsts 3
noslēdz apakšējo vārsta slēgvirsmu 9. CauruĜvadu plīsuma gadījumā ar uzgriežĦa 17
pagriešanu pilnībā jāatver slēgvirsmas 12 urbums, kāts 7, atbalstoties uz vadīklas 4 gala,
velk vārstu 3 lejup.
Lai sastādītu un uzrasētu kopsalikuma rasējumu, nepieciešamas zināšanas un
iemaĦas, kas iegūtas iepriekšējās nodaĜās.

Kopsalikuma rasējuma struktūru veido:
izstrādājuma attēli;
izmēri;
norādījumi par izstrādājuma sastāvdaĜu savienojumiem;
izstrādājuma atsevišėu sastāvdaĜu pozīcijas;
norādījumi par detaĜu izgatavošanu, kontroli un remontu (ja izstrādājuma atsevišėu detaĜu
darba rasējumu izstrāde ir neracionāla);
 tehniskās prasības;
 tabulas;
 specifikācija.
Kopsalikuma rasējums satur kopsalikuma vienības attēlus, dod priekšstatu par
sastāvdaĜu novietojumu, savstarpējo sakaru un savienošanas paĦēmieniem. Ja
nepieciešams, izmanto papildskatus un griezumus, kā arī atsevišėu detaĜu attēlus un
šėēlumus. Lai ekonomētu vietu lapā, veido daĜējus attēlus – pusprojekcijas un norāvumus.
Kopsalikuma rasējumā uzdod minimālu izmēru skaitu t.i., gabarīta, montāžas un
izmērus citu iekārtu un ierīču pievienošanai. Tehniskās prasības, kuras ieraksta rasējumā,
dod ierakstu „* Informatīvais izmērs”, gadījumos, ja nepieciešami izmēri kopsalikuma
vienības izgatavošanai un kontrolei. Šādiem izmēriem rasējumā pieliek zvaigznīti *.
Kopsalikuma rasējumu izmanto ne tikai izstrādājuma salikšanai, bet arī detaĜu darba
rasējumu izstrādāšanai. Laika taupīšanas nolūkā kopsalikuma rasējumos lieto
vienkāršojumus; noslīpinājumus un noapaĜojumus (11.3. att. c), kā arī ievirpojumus,
rievinājumus, uzcirtumus, sīkus izciĜĦus un iedobumus – neuzrāda.
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11.1. att. Kopsalikuma rasējums

11.2. att. DetaĜu elementi kurus
kopsalikumā neiesvītro
Atsperēm griezumā attēlo tikai divus vijumus katrā galā (11.3.). Metinātus,
lodētus, līmētus izstrādājumus kopsalikumā griezumos un šėēlumos var
iesvītrot kā monolītu ėermeni (uz vienu
pusi), attēlojot atsevišėu detaĜu robežas
ar nepārtrauktām pamatlīnijām.
Atsevišėas izstrādājuma sastāvdaĜas, kurām izpildīti patstāvīgi rasējumi
un iegādātos izstrādājumus griezumos
attēlo neiesvītrotus (piem., eĜĜotājus,
11.3. att. Vienkāršojumi kopsalikuma
lodītes, ierievjus, uzgriežĦus, kā arī
rasējumos
vārpstas, zobratu zobus utt. – 11.2. att.).
Spraugu starp vārpstu un urbumu atĜauts
neuzrādīt.
Sastiprināšanas detaĜas (bultskrūves, galvskrūves utt.) kopsalikuma rasējumos attēlo
vienkāršoti (11.3. att. b un d). Pēc formas un izmēriem vienādus, vienmērīgi izvietotus
elementus vai detaĜas kopsalikuma rasējumos visus nerasē, bet attēlo tikai vienu no tiem
(11.3. att. e).
Ja aiz vākiem, apvalkiem nepieciešams parādīt tur esošo izstrādājumu sastāvdaĜas,
rasējumā atĜauts tos neattēlot un tad virs attēla novieto uzrakstu, piem., „Vāks 2 nav
parādīts”. Kopsalikuma rasējumos atĜauts daĜu no attēla parādīt nešėeltu (11.4. att. a).
DetaĜu galējos stāvokĜus un starpstāvokĜus, detaĜām kas darba procesā pārvietojas,
nepieciešamības gadījumā kopsalikuma rasējumā attēlo ar tievu divpunktu svītr līniju,
ievērojot izmērus un rādot tikai detaĜas kontūru (11.4. att. b).
Mācību kopsalikuma rasējumos (11.1. att.) sniedz datus, kas nepieciešami
izstrādājuma salikšanai. Kopsalikuma rasējums satur:
 kopsalikuma vienības attēlus, kas parāda savienojamo sastāvdaĜu novietojumu un
savstarpējo sakaru;
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 ziĦas, kas nodrošina kopsalikuma vienības salikšanu un kontroli;
 izmērus, robežnovirzes un citus parametrus, kas jāizpilda vai jākontrolē pēc kopsalikuma
rasējuma;
 norādījumus par detaĜu salāgojuma raksturu un tā realizācijas metodēm, ja salāgojuma
precizitāti nodrošina salikšanas procesā (detaĜu atlase, pielāgošana u.tml.);
 norādījumus par neizjaucamu (metinātu, lodētu u.c.) savienojumu izpildes paĦēmienu (ja
savienojumu realizē pēc šī kopsalikuma rasējuma);
 izstrādājuma sastāvdaĜu pozīciju numurus;
 izstrādājuma pamatraksturojumu;
 gabarītizmērus, kas nosaka izstrādājuma garumu, platumu, augstumu;
 montāžas izmērus, pēc kuriem izstrādājumu uzstāda montāžas vietā;
 pievienošanas izmērus, pēc kuriem izstrādājumu pievieno citiem izstrādājumiem;
 nepieciešamos informatīvos izmērus u.tml.
Izpildot
izstrādājuma
kopsalikuma
rasējumu, tā attēlus veido skati, šėēlumi,
griezumi un iznestie elementi, kas vajadzības
gadījumā paskaidro izstrādājumā ietilpstošo
detaĜu formu un novietojumu.
Kopsalikuma rasējumā attēlus parasti
novieto noteiktā projekciju sakarībā, kas
atvieglo tā lasīšanu. Atsevišėus attēlus var
izvietot rasējuma brīvajā vietā. Kopsalikuma
rasējumā visas izstrādājuma sastāvdaĜas
numurē atbilstoši specifikācijā dotajiem
pozīciju numuriem (11.5. att. a). Kopsalikuma
rasējumā
no
izstrādājuma
atsevišėas
11.4. att. Vienkāršojumi kopsalikuma
sastāvdaĜas velk tievu nepārtrauktu iznesuma
līniju, kuras vienā galā (uz sastāvdaĜas) liek
rasējumos
punktu, bet otrā (ārpus detaĜas kontūrām) –
horizontālu plauktiĦu ar kārtas numuru virs tā. PlauktiĦa izmērs 10 ... 12 mm. Šīs
izstrādājuma sastāvdaĜu atzīmes sauc par pozīcijām. Noformējot rasējumus jāievēro, ka:
 pozīciju plauktiĦus rasējumā sagrupē vertikālās slejās un (vai) horizontālās rindās;
 pozīciju numurus piešėir visām izstrādājuma sastāvdaĜām un rasējumā parasti norāda
vienu reizi. Tos novieto uz plauktiĦa paralēli rasējuma rakstlaukumam;
 vienādu sastāvdaĜu pozīciju numurus atĜauts norādīt atkārtoti, novietojot tos uz
dubultplauktiĦa;
 pozīciju numuriem jābūt par vienu tehniskā raksta pakāpi lielākiem nekā mērskaitĜu
augstums;
 pozīciju numurs jānorāda tajā attēlā, kurā izstrādājuma sastāvdaĜa redzama vislabāk;
 iznesuma līnija drīkst krustot attiecīgās sastāvdaĜas attēla kontūru;
 iznesuma līnija jāvelk tā, lai tās nekrustojas savā starpā, nebūtu paralēlas materiālu
iesvītrojuma līnijām, pēc iespējas nekrustotu citu sastāvdaĜu attēlus un rasējuma
mērlīnijas;
 sastiprināšanas detaĜu grupai, kas atrodas vienā vietā, atĜauts novilkt vienu kopīgu
iznesuma līniju. Šajā gadījumā pozīciju numuru plauktiĦi jānovieto viens zem otra un
jāsavieno ar tievu līniju.
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11.2. Specifikācija
Kopsalikuma rasējuma specifikācija ir speciāla tabula, kurā ieraksta virkni ziĦu par
projektējamo izstrādājumu. Specifikāciju (11.5. att.) veido pēc noteiktas formas (izpilda uz
atsevišėām A4 formāta lapām) un informāciju tajā izkārto šādā secībā:
 dokumentācija (specificējamā izstrādājuma dokumentu saraksts);
 kopsalikuma vienības (izstrādājumā ietilpstošo kopsalikuma vienību uzskaitījums);
 detaĜas (projektējamās konstrukcijas oriăināldetaĜu saraksts);
 standartizētie izstrādājumi (konstrukcijā iekĜauto standartizstrādājumu uzskaitījums);
 pārējie izstrādājumi;
 materiāli (materiāli, kurus izmanto izstrādājuma salikšanas un montāžas procesā);
Ja kopsalikums izpildīts uz A4 formāta lapas, specifikāciju atĜauts apvienot ar
rasējumu. Specifikācijā aizpilda ailes, kuru izmēri, izvietojums un saturs parādīti 11.5. attēlā.
Ja izstrādājumam ir daudz sastāvdaĜu, specifikāciju izpilda uz vairākām lapām:
 uz pirmās lapas jābūt 2 formas rakstlaukumam (11.5. att. a);
 uz visām nākamajām – vienkāršotas formas rakstlaukums (11.5. att. b) – forma 2a.
Atsevišėu nodaĜu nepieciešamību specifikācijā nosaka specificējamā izstrādājuma
sastāvs. Mācību rasējumiem specifikācija parasti ietver augstākminētās nodaĜas pieaugošā
secībā no augšas uz leju. Ja izstrādājumā nav kādai nodaĜai atbilstošu sastāvdaĜu, tad
specifikācijā nav arī šīs nodaĜas. Katras nodaĜas nosaukumu virsraksta veidā uzrāda ailē
„Nosaukums” un pasvītro ar tievu nepārtrauktu līniju (11.5. att. a un b). Pirms katras nodaĜas
nosaukuma un arī aiz tā atstāj vienu brīvu rindu.
Ailē „Nosaukums” uzrāda:
 nodaĜā „Dokumentācija” – dokumenta nosaukums, piemēram, Kopsalikuma rasējums,
Tehniskie noteikumi u.tml.;
 nodaĜās „Kopsalikuma vienības” un „DetaĜas” – izstrādājuma vai detaĜas nosaukumu
atbilstoši to rasējumu rakstlaukumam. Katrā nodaĜā ierakstus izpilda apzīmējumā
ietilpstošo burtu alfabētiskā secībā un tālāk apzīmējumā ietilpstošo ciparu pieaugošā
secībā;
 nodaĜā „Standartizētie izstrādājumi” – izstrādājuma nosacīto apzīmējumu pēc attiecīgā
standarta. Izstrādājumus raksta standartu kategoriju secībā. Katrā standartu kategorijā
izstrādājumus raksta pa vienveidīgām grupām, piemēram, sastiprināšanas izstrādājumi,
armatūra, dažādi izstrādājumi (gultĦi, siksnas u.tml.), eĜĜošanas ierīces, hidrauliskā
iekārta un elektroiekārta. Katrā grupā izstrādājumu nosaukumus raksta alfabētiskā
secībā, piemēram, „Bultskrūve”, „Galvskrūve”, „Starplika”, „Uzgrieznis”, vienāda
nosaukuma izstrādājumi – pieaugoša standarta numuru kārtībā un viena standarta
robežās – pieaugošo izstrādājumu galveno parametru vai raksturojošo izmēru kārtībā. Ja
standartizētos izstrādājumus izgatavo pēc viena standarta un to galvenos parametrus un
izmērus apzīmē ar vienu skaitli vai burtu, tad to apzīmējumā ir atĜauti vienkāršojumi
(katram izstrādājumam neuzrāda standarta numuru), piemēram, Starplika 10, Starplika
12 utt. (skat. 11.5. att.).
 nodaĜā „Pārējie izstrādājumi”- izstrādājumu nosaukumus un nosacītos apzīmējumus
atbilstoši to piegādes dokumentiem, norādot šo dokumentu apzīmējumus. Izstrādājumus
ieraksta pa vienveidīgām grupām, katrā grupā izstrādājumus ieraksta to nosaukumu
alfabētiskā secībā, bet katra nosaukuma robežās – galveno parametru vai izmēru augošā
secībā;
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65

Apzīmējums

63

10

22

Nosaukums

Skaits

15

8

Formāts
Zona
Pozīc.

6 6

a)

Piezīmes

8

Dokumentācija

MEHA 08.00.00 KR

A2

Kopsalikuma rasējums
DetaĜas

1

MEHA 08.00.01

Balstenis

1

2

MEHA 08.00.02

Korpuss

1

3 MEHA 08.00.03

Vārsts

1

4 MEHA 08.00.04

Vadīkla

1

5 MEHA 08.00.05

Iegrieznis

1

Uzgalis

1

6

MEHA 08.00.06

7 MEHA 08.00.07

Kāts

1

8 MEHA 08.00.08

Atspere

1

9 MEHA 08.00.09

Apakšējā vārsta slēgvirsma 1

10 MEHA 08.00.10

Uzgrieznis

1

11 MEHA 08.00.11

Adatskrūve

1

12 MEHA 08.00.12

Augšējā slēgvirsma

1

13 MEHA 08.00.13

Blīve

1

Standartizētie izstrādājumi
14

Bultskrūve LVS EN ISO

15

Skrūve LVS EN 24766:2001 -

2

4014:2002 - M12 x 55 - 8.8

1

M10 x 12 - 4.8

MEHA 08.00.00.
Litera

Lapa
1

Lapas
2

15

20

5 5 5

10

Spiediena regulators

5 5

Paraksts Dat.

15

Izm. Lapa Dokum. Nr.
Rasēja
PieĦēma

5

8 x 5 = 40

10

17

23

15

15

10

20

180

10

Apzīmējums

16

Nosaukums

Piezīmes

Starplika LVS EN ISO
Uzgrieznis LVS EN ISO

18

Uzgrieznis LVS EN ISO

4033:2001 - M12 - 9
4033:2001 - M14 - 9

MEHA 08.00.00.
Paraksts Dat.

2
2

Lapa
2

5

10

Izm. Lapa Dokum. Nr.

2

7

17

8

7090:2002 - 12-200HV-A2

3 x 5 = 15

Skaits

Formāts
Zona
Pozīc.

b)

7 10

23

15

10

10

11.5. att. Specifikācijas lapu forma un izmēri

 nodaĜā „Materiāli” – standartos noteiktos materiālu apzīmējumus. Materiālus ieraksta pa
veidiem secībā: melnie metāli, magnetoelektriskie un feromagnētiskie, krāsainie metāli,
cēlmetāli, retie metāli utt. Kopsalikuma vienības detaĜas izgatavo no materiāliem, kas
norādīti šo detaĜu darba rasējumu rakstlaukumā. DetaĜām, kurām darba rasējumu
neizpilda, materiālu uzrāda specifikācijas nodaĜā „Materiāli”.
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Ailē „Pozīc.” (pozīcija) raksta specificējamā izstrādājuma ietilpstošo sastāvdaĜu kārtas
numuru augošā secībā. NodaĜas „Dokumentācija” dokumentu nosaukumiem pozīciju
numurus nepiešėir.
Ailē „Skaits” norāda:
 nodaĜā „Materiāli” – konkrētās pozīcijas kopējo materiālu daudzumu vienam
izstrādājumam, uzrādot vienību;
 nodaĜā „Dokumentācija” šo aili neaizpilda;
 visās pārējās nodaĜās – specifikācijā ierakstīto sastāvdaĜu skaitu vienā specificējamā
izstrādājumā.
Ailē „Piezīmes” norāda papildus ziĦas, kas attiecas uz specifikācijā ierakstītiem
izstrādājumiem.
Ailē „Formāts” raksta konstruktoru dokumenta, t.i. kopsalikuma vienības vai detaĜas
rasējuma lapas formāta apzīmējumu sastāvdaĜām, kurām izstrādāti rasējumi.
Ailē „Zona” norāda rasējuma zonu, kurā atrodas izstrādājuma sastāvdaĜa, tad, ja
kopsalikuma rasējumu izpilda uz samērā liela formāta lapas un to sadala zonās.
Ailē „Apzīmējums” norāda kopsalikuma vienību un detaĜa dokumentu apzīmējumus,
piemēram, MEHA 08.01.01.
Ja atsevišėas pozīcijas nosaukums neievietojas vienā rindā, to izvieto divās vai
vairākās rindās. Specifikācijas teksts var būt rakstīts ar roku tehniskajā rakstā, rakstīts ar
datoru vai iespiests tipogrāfiski.

11.3. Ceturtais grafiskais darbs
11.3.1. Kopsalikuma vienības rasējums
Uz A3 formāta lapas, pēc izstrādājuma savienojumu nosacītās shēmas un sastāvdaĜu
rasējumiem, izpildīt izstrādājuma kopsalikuma rasējumu. Uzdevuma paraugs – 11.6. att. a.
11.6. attēlā b dots kopsalikuma vienības, kas attēlota 11.7. attēlā, detalizēšanas piemērs.
Dotais kopsalikuma vienības rasējuma piemērs dots atbilstoši mācību apstākĜos
izpildāmajiem. 11.8. attēlā redzama kopsalikuma specifikācija. Darbu veic pēc uzdevumu
(11.9. ... 11.12. att.) variantiem.
Darba izpildīšanas secība:
1. Izvēlas galveno skatu, kas dod vispilnīgāko priekšstatu par kopsalikuma vienības
izmēriem un pēc dotā rasējuma parāda savienojamo sastāvdaĜu novietojumu un
savstarpējo sakaru.
2. Izvēlas un nosaka nepieciešamo skatu skaitu; racionāli veic attēlu izvietojuma
kompozīciju lapas darba laukumā. Ar vāji redzamām līnijām novelk katra attēla gabarītu
taisnstūri vai nepieciešamās asu centru līnijas, atstājot starp skatiem apmēram 50 mm
atstarpes izmēru un pozīciju apzīmējumu uzstādīšanai.
3. Nosaka mērogu. Nelielus izstrādājumus ieteicams rasēt ar palielinājumu 2:1.
4. Izpilda nepieciešamos griezumus. Ja attēls nesimetrisks, veic pilnu griezumu vai daĜēju
griezumu, daĜēji parādot arī ārējo skatu. Vienai detaĜai visās projekcijās iesvītrojumu
izpilda uz vienu pusi ar intervālu 2 – 3 mm (metāliem). Salāgotām detaĜām iesvītrojumu
veic uz dažādām pusēm vai ar atšėirīgu intervālu. DetaĜām, kuru biezums rasējumā ir
mazāks par 2 mm, griezumu iekrāso.
5. Izliek izmērus un pozīciju apzīmējumus: augstums mērskaitĜiem – 3,5 mm, pozīciju
apzīmējumiem – 5 mm.
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6. Aizpilda galveno rakstlaukumu. Izmanto uzdevumā esošo informāciju: izstrādājuma
nosaukums un apzīmējums, - kopsalikuma vienībai no nosacītās shēmas; detaĜai –
rasējumos. Bez nosaukuma un apzīmējuma detaĜu rasējumos dots nosacītā shēmā
atzīmētais numurs (specifikācijā pozīcijas apzīmējums var būt cits) un materiāls
(iesvītrojuma veida noteikšana).
7. Sastāda specifikāciju atbilstoši tās formai un saturam.

11.6. att. a – 1. Izstrādājuma kopsalikuma uzdevuma paraugs
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11.6. att. a – 2. Izstrādājuma kopsalikuma uzdevuma paraugs
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11.6. att. b. Kopsalikuma vienības detalizēšanas piemērs
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11.7. att. Izstrādājuma kopsalikuma rasējuma paraugs
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Skaits

Form.
Zona
Pozīc.

Apzīmējums

Nosaukums

Piezīmes

Dokumentācija
A3

MEHA 01.00.00 KR

Kopsalikuma rasējums
DetaĜas

1

MEHA 01.00.01

Blīvējuma bukse

2

MEHA 01.00.02

Korpuss

1
1

3

MEHA 01.00.03

Starpgabals

1

4

MEHA 01.00.04

Kāts

1

5

MEHA 01.00.05

Rokturis

1

6

MEHA 01.00.06

Uzgrieznis

1

Standartizētie izstrādājumi
7

Skrūve LVS EN
24766:2001 - M4×8 – 4.8

1

MEHA 01.00.00
Izm Lapa Dokum. Nr.
Izstrādāja
PieĦēma

Paraksts Dat.
Litera

Vārsts

11.8. att. Izstrādājuma specifikācija

217

Lapa
1

Lapas
1

TF 1. k. 3. g.

11.9. att. a. Kopsalikuma 1. varianta nosacītā shēma un sastāvdaĜu rasējumi
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11.9. att. b. Kopsalikuma 1. varianta sastāvdaĜu rasējumi
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11.10. att. a. Kopsalikuma 2. varianta nosacītā shēma un sastāvdaĜu rasējumi
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11.10. att. b. Kopsalikuma 2. varianta sastāvdaĜu rasējumi
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11.11. att. a. Kopsalikuma 3. varianta nosacītā shēma un sastāvdaĜu rasējumi

222

11.11. att. b. Kopsalikuma 3. varianta sastāvdaĜu rasējumi
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11.12. att. a. Kopsalikuma 4. varianta nosacītā shēma un sastāvdaĜu rasējumi
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11.12. att. b. Kopsalikuma 4. varianta sastāvdaĜu rasējumi
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11.4. Kopsalikuma rasējuma detalizācija
11.4.1. Kopsalikuma rasējuma lasīšana
Kopsalikuma rasējuma lasīšana ir kopsalikuma rasējuma un tā specifikācijas vispusīga
analīze. Lasīt kopsalikuma rasējumu nozīmē izprast tajā attēloto izstrādājumu un tā darbības
principu. Kopsalikuma rasējuma lasīšanas gaitā jānosaka kāds izstrādājums attēlots
rasējumā, kāda ir tā forma, iekšējā uzbūve un darbības princips, atsevišėu sastāvdaĜu
savienošana un nostiprināšana, to uzbūve, kopsalikuma vienību un detaĜu salikšana,
izstrādājumu montāža, uzstādīšana u.tml.
Kopsalikuma rasējumu lasīšana prasa labu telpisko izpratni, prasmi saskatīt projekciju
sakarības starp attēliem, kā arī nepieciešams zināt attēlos izmantotos nosacījumus un
vienkāršojumus (skat. 11.1. nodaĜu).
Ražošanā kopsalikuma rasējumu lasa, veicot izstrādājuma salikšanu. Mācību procesā
kopsalikuma rasējumu lasīšana attīsta prasmi izprast izstrādājuma uzbūvi un tā sastāvdaĜu
formu. Kopsalikuma rasējumu lasīšanu ieteicams veikt sekojošā secībā, iepazīstoties un
izanalizējot:
 rakstlaukumu – pēc rakstlaukuma noskaidro izstrādājuma nosaukumu, dokumenta
apzīmējumu, attēla mērogu;
 specifikāciju – pēc specifikācijas uzzina katras detaĜas nosaukumu, apzīmējumu un
pozīciju, atrod detaĜas kopsalikuma rasējumā atbilstoši to pozīcijām;
 tehniskās prasības – izlasa tehniskos noteikumus un kopsalikuma vienības aprakstu (ja
tas ir);
 attēlus – noskaidro izstrādājuma uzdevumu, uzbūvi un darbības principu, kā arī detaĜu
savstarpējo novietojumu. Analizē attēlu saturu, ievērojot to projekciju sakarību, griezumu
un šėēlumu veidus, un attēlotos vienkāršojumus un nosacījumus;
 izmērus – nosaka katras detaĜas formu un izmērus atkarībā no mēroga, kā arī detaĜas
salāgojamās, saskares un brīvās virsmas;
 dažādas norādes – lasot rasējumu, jāvadās pēc konkrētā attēlotā izstrādājuma
sarežăītības pakāpes, pamatā mēăinot to uztvert, apvienojot vairākus struktūrelementus.
Kopsalikuma rasējuma lasīšanas rezultātā jāiegūst pilna skaidrība par visu izstrādājumu
kopā un par tā sastāvdaĜām atsevišėi, t.i., jāsagatavojas detaĜu darba rasējumu izpildei.

11.4.2. Detalizācija
Kopsalikuma rasējuma detalizācija ir projektējamā izstrādājuma oriăināldetaĜu darba
rasējumu izstrādāšanas process, balstoties uz kopsalikuma rasējumiem un tehnisko
informāciju. Izstrādājuma standartizētām sastāvdaĜām darba rasējumus neizstrādā. Veicot
kopsalikuma rasējumu detalizāciju, jāpievērš uzmanība vairākiem aspektiem:
 izvēloties vajadzīgo detaĜas skatu skaitu un tās formas attēlošanas veidu, jāievēro visas
rasējumu veidošanas likumsakarības, ar kurām iepazināmies agrāk, Ħemot vērā
kopsalikuma rasējumā pielietotos vienkāršojumus un nosacījumus, t.i. attēlojot visus
detaĜai nepieciešamos sīkos elementus;
 nosakot detaĜas izmērus, jāievēro attēlotā izstrādājuma izgatavošanas un salikšanas
tehnoloăija, detaĜas lieluma konkrētās vērtības (nominālizmērus) no kopsalikuma
rasējuma uz detaĜas darba rasējumu pārnes ar grafiskā mēroga palīdzību;
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 atzīmējot detaĜas izmērus, jāievēro, ka virkne tās elementu ir standartizēti, t.i., pakĜauti
noteiktām normām, bez tam jānosaka salāgotās un brīvās virsmas;
 salāgoto virsmu izmērus nosaka, vadoties no tehnoloăiskā procesa un ekspluatācijas
apsvērumiem;
 uzrādot virsmas stāvokĜa apzīmējumus un virsmas formas un novietojuma robežnovirzes,
vadās pēc apsvēruma: jo atbildīgāka detaĜas virsma, jo precīzāk tā jāapstrādā. Jāpiezīmē,
ka šeit ir jānodrošina optimāls konstruktīvais risinājums, jo nepamatoti augsta detaĜas
izgatavošanas precizitāte nevajadzīgi sadārdzina ražošanas izmaksas;
 visa informācija, kuru var attēlot grafiski, jāsniedz rasējumā, nodrošinot minimālu tabulu
un teksta pielietojumu;
 formulējot tehniskās prasības, pierakstam jābūt viennozīmīgi saprotamam, skaidri
definētam, bez nevajadzīgiem saīsinājumiem.
Kopsalikuma rasējuma detalizācija ir Ĝoti atbildīgs konstruktoru dokumentu
izgatavošans procesa posms un prasa no konstruktora ne tikai plašas un vispusīgas
zināšanas rasēšanā, bet arī zināšanas ražošanas tehnoloăijās un organizēšanā,
izgatavošanā un realizācijā, ekonomikā un citās jomās.
Ražošanas apstākĜos, detalizējot kopsalikuma rasējumu, detaĜas darba rasējumam
jāsatur ne tikai detaĜas attēls, bet arī visas ziĦas, kas nepieciešamas tās izgatavošanai un
kontrolei, piemēram, virsmas raupjuma apzīmējumi, materiāla markas, pielaides u.c. Mācību
procesā šo darbu izpilda vienkāršoti. AtĜauts neuzrādīt tos lielumus, kuri speciālos
priekšmetos vēl nav apgūti, piemēram, pielaides, virsmas formas un novietojuma pielaides.
11.13. attēlā apkopotas visbiežāk sastopamās kĜūdas savienojumu atsevišėu elementu
detalizācijā. 11.13. attēla augšējā rindā a) – attēloti detaĜu savienojumi, vidējā b) – pareizi
izpildīti atsevišėu detaĜu rasējumi, bet apakšējā c) – raksturīgākās kĜūdas. Tās ir: a – atstāta
otras detaĜas kontūra; b – nav parādīta urbuma mala; c – nav attēlota urbuma koniskā daĜa; d
– nav attēlota vītnes beigu līnija vajadzīgajā attālumā no urbuma gala; e – nepareizs
iesvītrojums vītnes daĜā; f – parādīta neesoša vītne; g – nav attēlota sešstūra forma; h – vāka
apakšējā daĜa attēlota līdz urbuma simetrijas asij; i – lieka kontūrlīnija; k – nav pareizs R
lielums; j – nav uzrādīta riĦėa līnija; l – nav uzrādīta pārejas līnija.

11.13. att. Raksturīgākās kĜūdas detalizācijas procesā
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11.5. Uzdevumi tēmas apguvei
40. uzdevums (11.14. att. a un b., 12 attēli). Izlabot kĜūdas detaĜu attēlos.
41. uzdevums (11.15. att. a – b., 4 varianti). Uzrasēt korpusa (1. pozīcija) virsskatu
(bez citām detaĜām) un kreiso sānskatu, savienojot skatu ar griezumu. Uzdevuma izpildītais
paraugs dots 11.16. attēlā.

11.14. att. a. 40. uzdevuma 1 – 6 attēli

11.6. Piektais grafiskais darbs
11.6.1. Kopsalikuma rasējuma lasīšana
Izpildīt izstrādājuma kopsalikuma (11.17. … 11.20. att. 4 varianti) rasējuma 2 … 3
detaĜu (pozīciju apzīmējumi apvilkti) darba rasējumus, ievērojot 10. un 11. nodaĜā uzstādītās
prasības. Piemērs dots 11.6. attēlā b. Uzdevuma varianta numuru nosaka apzīmējuma
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pirmie divi cipari. Lai datorgrafikas attēlos noteiktu detaĜu izmērus, nepieciešams
kopsalikuma rasējumu izpildīt patiesā lielumā, t.i., iegūt patiesos izmērus (vai arī izvēlēties
ērtu mērogu), pēc kā var noteikt detaĜu izmērus, kas nepieciešami detalizācijai noteiktā
mērogā.

11.14. att. b. 40. uzdevuma 7 – 12 attēli

11.7. Uzdevumi pārbaudei
Izpildīt kopsalikuma rasējuma (11.21. … 11.24. att., 4 varianti) norādīto detaĜu (pozīciju
apzīmējumi apvilkti ar aplīti) darba rasējumus. Varianta numurs norādīts ar apzīmējuma
pirmajiem diviem cipariem. Pārbaudes uzdevumos nepieciešama izmēru izlikšana bez
skaitliskām vērtībām.
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11.15. att. a. 41. uzdevums. Uzrasēt korpusa (1. poz.) virsskatu, bez citām
detaĜām un kreiso sānskatu, savietojot skatu ar griezumu
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11.15. att. b. 41. uzdevums. Uzrasēt korpusa (1. poz.) virsskatu, bez citām
detaĜām un kreiso sānskatu, savietojot skatu ar griezumu
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11.15. att. c. 41. uzdevums. Uzrasēt korpusa (1. poz.) virsskatu, bez citām
detaĜām un kreiso sānskatu, savietojot skatu ar griezumu
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11.15. att. d. 41. uzdevums. Uzrasēt korpusa (1. poz.) virsskatu, bez citām
detaĜām un kreiso sānskatu, savietojot skatu ar griezumu
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11.16. att. a. 41. uzdevuma paraugs
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11.16. att. b. 41. uzdevuma parauga izpildītais variants
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11.17. att. a. Piektā grafiskā darba 1. variants
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Skaits

Form.
Zona
Pozīc

Apzīmējums

Nosaukums

Piezīmes

Dokumentācija
A3

MEHA 52.00.00 KR

Kopsalikuma rasējums
DetaĜas

1

MEHA 52.00.01

Membrāna

1

2

MEHA 52.00.02

Korpuss

1

3

MEHA 52.00.03

Vāks

1

4

MEHA 52.00.04

Pamatne

1

5

MEHA 52.00.05

Darbvārpsta

1

Standartizētie izstrādājumi
6

Galvskrūve LVS.... M5×50

2

7

Uzgrieznis LVS…. M5….

2

MEHA 52.00.00
Izm Lapa Dokum. Nr.
Izstrādāja
PieĦēma

Paraksts Dat.
Litera

Regulators

Lapa
1

TF 1. k. 3. g.

11.17. att. b. Piektā grafiskā darba 1. varianta specifikācija
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Lapas
1

11.18. att. a. Piektā grafiskā darba 2. variants
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Skaits

Form.
Zona
Pozīc.

Apzīmējums

Nosaukums

Piezīmes

Dokumentācija
A3

MEHA 65.00.00 KR

Kopsalikuma rasējums
Kopsalikuma vienības

1

MEHA 65.01.00

Vārsts

1
DetaĜas

2

MEHA 65.00.01

Korpuss

1

3
4

MEHA 65.00.02

Bukse ar vītni

1

MEHA 65.00.03

Atloks

1

5

MEHA 65.00.04

Gredzens

1

6

MEHA 65.00.05

Atspere

1

Standartizētie izstrādājumi
7

Galvskrūve LVS.... M4×30

4

8

Starplika LVS…. 4….

4

MEHA 65.00.00
Izm Lapa Dokum. Nr.
Izstrādāja
PieĦēma

Paraksts Dat.
Litera

Vārsts

Lapa
1

TF 1. k. 3. g.

11.18. att. b. Piektā grafiskā darba 2. varianta specifikācija
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Lapas
1

11.19. att. a. Piektā grafiskā darba 3. variants
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Skaits

Form.
Zona
Pozīc.

Apzīmējums

Nosaukums

Piezīmes

Dokumentācija
A3

MEHA 36.00.00 KR

Kopsalikuma rasējums
DetaĜas

1

MEHA 36.00.01

Blīve

1

2

MEHA 36.00.02

Korpuss

1

3

MEHA 36.00.03

Blīvgredzens

1

4

MEHA 36.00.04

Bukse

1

5

MEHA 36.00.05

Darbvārpsta

1

6

MEHA 36.00.06

Uzgrieznis

1

MEHA 36.00.00
Izm Lapa Dokum. Nr.
Izstrādāja
PieĦēma

Paraksts Dat.
Litera

Ventīlis

Lapa
1

TF 1. k. 3. g.

11.19. att. b. Piektā grafiskā darba 3. varianta specifikācija

241

Lapas
1

11.20. att. a. Piektā grafiskā darba 4. variants
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Skaits

Form.
Zona
Pozīc.

Apzīmējums

Nosaukums

Piezīmes

Dokumentācija
A3

MEHA 63.00.00 KR

Kopsalikuma rasējums
DetaĜas

1

MEHA 63.00.01

Korpuss

1

2

MEHA 63.00.02

Serdenis

1

3

MEHA 63.00.03

Starpgabals

1

MEHA 63.00.00
Izm Lapa Dokum. Nr.
Izstrādāja
PieĦēma

Paraksts Dat.
Litera

Ventīlis

Lapa
1

TF 1. k. 3. g.

11.20. att. b. Piektā grafiskā darba 4. varianta specifikācija

243

Lapas
1

11.21. att. a. Pārbaudes uzdevumu 1. variants
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Skaits

Form.
Zona
Pozīc.

Apzīmējums

Nosaukums

Piezīmes

Dokumentācija
A3

MEHA 33.00.00 KR

Kopsalikuma rasējums
DetaĜas

1

MEHA 33.00.01

Blīve

1

2

MEHA 33.00.02

Blīve

1

3

MEHA 33.00.03

Korpuss

1

4

MEHA 33.00.04

Bukse

1

5

MEHA 33.00.05

Ass

1

6

MEHA 33.00.06

Uzgrieznis

1

MEHA 33.00.00
Izm Lapa Dokum. Nr.
Izstrādāja
PieĦēma

Paraksts Dat.
Litera

Ventīlis

Lapa
1

TF 1. k. 3. g.

11.21. att. b. Pārbaudes uzdevumu 1. varianta specifikācija
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Lapas
1

11.22. att. a. Pārbaudes uzdevumu 2. variants
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Skaits

Form.
Zona
Pozīc.

Apzīmējums

Nosaukums

Piezīmes

Dokumentācija
A3

MEHA 86.00.00 KR

Kopsalikuma rasējums
DetaĜas

1

MEHA 86.00.01

Starpgabals

1

2

MEHA 86.00.02

Korpuss

1

3

MEHA 86.00.03

Bukse

1

4

MEHA 86.00.04

Blīve

1

5

MEHA 86.00.05

Blīve

1

6

MEHA 86.00.06

Uzgrieznis

1

7

MEHA 86.00.07

Uzgrieznis

1

MEHA 86.00.00
Izm Lapa Dokum. Nr.
Izstrādāja
PieĦēma

Paraksts Dat.
Litera

Rotametrs

Lapa
1

TF 1. k. 3. g.

11.22. att. b. Pārbaudes uzdevumu 2. varianta specifikācija
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Lapas
1

11.23. att. a. Pārbaudes uzdevumu 3. variants
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Skaits

Form.
Zona
Pozīc.

Apzīmējums

Nosaukums

Piezīmes

Dokumentācija
A3

MEHA 06.00.00 KR

Kopsalikuma rasējums
DetaĜas

1

MEHA 06.00.01

Atloks

1

2

MEHA 06.00.02

Blīve

1

3

MEHA 06.00.03

Korpuss

1

4

MEHA 06.00.04

Vāks

1

5

MEHA 06.00.05

Uzgrieznis

1

Standartizētie izstrādājumi
6

Galvskrūve LVS.... M3×8

8

MEHA 06.00.00
Izm Lapa Dokum. Nr.
Izstrādāja
PieĦēma

Paraksts Dat.
Litera

Pretvārsts

Lapa
1

TF 1. k.

11.23. att. b. Pārbaudes uzdevumu 3. varianta specifikācija
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Lapas
1

11.24. att. a. Pārbaudes uzdevumu 4. variants
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Skaits

Form.
Zona
Pozīc.

Apzīmējums

Nosaukums

Piezīmes

Dokumentācija
A3

MEHA 44.00.00 KR

Kopsalikuma rasējums
DetaĜas

1

MEHA 44.00.01

Vārsts

1

2

MEHA 44.00.02

Atloks

1

3

MEHA 44.00.03

Blīve

1

4

MEHA 44.00.04

Korpuss

1

5

MEHA 44.00.05

Vadīkla

1

Standartizētie izstrādājumi
6

Galvskrūve LVS... M2,5×8.. 4

7

Starplika LVS…. 2,5….

4

MEHA 44.00.00
Izm Lapa Dokum. Nr.
Izstrādāja
PieĦēma

Paraksts Dat.
Litera

Vārsts

Lapa
1

TF 1. k.

11.24. att. b. Pārbaudes uzdevumu 4. varianta specifikācija
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Lapas
1

12. SHĒMAS
12.1. Vispārējās prasības
Veicot dažādu darbagaldu, mehānismu un iekārtu uzstādīšanu un remontu, montējot
elektroiekārtas un elektrosistēmas, izpētot hidrosistēmu darbības principu, bez
iedziĜināšanās to konstrukciju īpatnībās, bieži vien nepieciešams noskaidrot principiālo saikni
starp izstrādājuma elementiem. Šādam nolūkam paredzētas kinemātiskās, hidrauliskās,
elektriskās u.c. shēmas. Ar kinemātisko shēmu palīdzību noskaidro savstarpējo saikni starp
iekārtas kustīgajiem elementiem, ar hidrauliskām – parāda vadības sistēmu ar šėidruma
palīdzību, bet ar elektriskajām paskaidro darbības principu un saikni starp elektrisko iekārtu,
aparātu, iekārtu un mašīnu elementiem.
Izstrādājuma sastāvā ietilpstošos elementus shēmās parasti attēlo ar nosacītajiem
grafiskajiem apzīmējumiem, kurus nosaka LVS EN ISO standarti. Sakarus starp shēmas
elementiem parāda ar sakaru līnijām, kas nosacīti attēlo cauruĜvadus, vadus, kabeĜus un
vārpstas. Piemēram, kinemātiskās shēmās vārpstas, asis un stieĦus nosacīti attēlo ar taisnu
līniju; skriemeĜus, neskatoties uz to konstrukcijas dažādību, attēlo kā riĦėa līniju vienā
projekcijā, bet kā taisnstūrus ar asi vidū, neuzrādot pārejas līnijas skriemeĜu sadurēs – otrā
projekcijā. 12.1. attēlā parādīta vertikālās urbšanas darbagalda kinemātiskā shēma ar
sastāvdaĜu nosacīto apzīmējumu uzskatāmiem paskaidrojumiem.
Shēmas ir konstruktoru dokumentu neatĦemama sastāvdaĜa un kopā ar citiem
tehniskiem dokumentiem nodrošina ziĦas, kas nepieciešamas izstrādājuma projektēšanai,
izgatavošanai, montāžai, regulēšanai un ekspluatācijai. Shēmas plaši izmanto arī kā dažādu
aprakstu ilustratīvu materiālu, kas uzskatāmi paskaidro saikni starp izstrādājuma
elementiem, darbības principu un citas ziĦas.
Prasības shēmu izpildīšanai. Shēmas izpilda ievērojot sekojošas prasības:
1. Visus izstrādājumā ietilpstošos elementu nosacītos apzīmējumus izpilda atbilstoši LVS
EN ISO standartu prasībām.
2. Izpildot shēmas mērogus neievēro, taču vienā shēmā vieniem un tiem pašiem
apzīmējumiem pēc lieluma un formas jābūt vienādiem.
3. Izstrādājuma sastāvdaĜu patieso telpisko izvietojumu shēmā var neievērot vai ievērot
aptuveni. Shēmām jāsatur pēc iespējas mazāk horizontālu un vertikālu sakaru līniju
lūzumu un krustojumu. Tās jāizpilda pēc iespējas kompaktāk, taču tā, lai shēmas būtu
skaidri un ērti lasāmas.
4. Nosacītos apzīmējumus shēmās izpilda ortogonālās vai uzskatāmās (aksonometriskās)
projekcijās.
5. Lai nodrošinātu shēmu labu uzskatāmību, atkarībā no shēmās izmantojamo līniju
nozīmes, tās izpilda ar dažādu platumu:
 kinemātiskās shēmās kinemātiskās sakaru līnijas, t.i., nosacītos apzīmējumus
vārpstām asīm, stieĦiem, klaĦiem un līdzīgiem elementiem attēlo ar vienlaidus līnijām,
kuru platums parasti ir vienāds ar pamatlīniju platumu s (apmēram 1 mm);
 gultĦu, skriemeĜu, zobratu, ratu, sajūgu, bukšu u.c. attēlošanai izmanto s/2 platas
līnijas (parasti 0,5 mm);
 ar tievām s/3 līnijām uzrāda zobratu riĦėa līnijas, ierievjus, siksnas, darbagaldu
kontūras u.c.;
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 elektriskās shēmās elektriskās sakaru līnijas (vadi) sastāv no horizontāliem un
vertikāliem nogriežĦiem, kurus izpilda ar tievu vienlaidus s/2 līniju. Atstarpei starp
jebkurām divām paralēlām līnijām jābūt ne mazāk par 2 mm;
 elementu nosacītos grafiskos apzīmējumus shēmā rasē ar 0,8 … 1,4 mm platām
līnijām.
6. Uzrakstus shēmās dod īsus un saprotamus un izpilda tehniskā rakstā;
7. Nosacījumi, kuri ir atšėirīgi no standartu prasībām, bet nepieciešami shēmu izpildei, ir
atsevišėi jāpaskaidro piezīmēs.
8. Mijiedarbībā esošu elementu nosacīto grafisko apzīmējumu izmēru attiecībai shēmā
apmēram jāatbilst šo elementu patieso izmēru attiecībai izstrādājumā.
Shēmu iedalījums. Shēmas ir konstruktoru dokumenti, kurās ar nosacītu grafisku
attēlu, burtu un skaitĜu apzīmējumu tiek paskaidrota izstrādājuma uzbūve, darbības princips
un citi tehniskie dati. Shēmas ir vienkārši izpildāmas un pietiekami uzskatāmas.
Atkarībā no ierīces sastāvā ietilpstošo elementu un sakaru līnijas rakstura shēmu veidi
var būt sekojoši: kinemātiskās – K; hidrauliskās – H; pneimatiskās – P; elektriskās – E u.c.
Pēc pamatuzdevuma shēmas iedalās tipos, kurus apzīmē ar cipariem: 1 –
struktūrshēma; 2 – funkcionālā shēma; 3 – principiālā shēma; 4 – montāžas shēma; 5 –
pieslēguma shēma; 6 – vispārīgā shēma; 7 – izvietojuma shēma u.c.
Struktūrshēma sniedz vispārīgu priekšstatu par izstrādājumu, parāda izstrādājuma
sastāvdaĜu savstarpējo sakaru un to uzdevumu. Shēmas elementu attēlošanai izmanto
vienkāršas ăeometriskas figūras (taisnstūrus) un taisnas līnijas.
Funkcionālā shēma paskaidro procesus, kas noris izstrādājumā vai tā funkcionālā
daĜā.
Principiālā shēma parāda izstrādājuma elementu pilnu sastāvu un sakaru starp tiem,
sniedzot detalizētu priekšstatu par izstrādājuma darbības principiem.
Montāžas (savienojuma) shēma attēlo izstrādājuma sastāvdaĜu savienojumus, kā arī
pievienošanas un ievadu vietas, vadus, kabeĜus, cauruĜvadus un to armatūru.
Pieslēguma shēma parāda izstrādājuma ārējo pieslēgšanu. Shēmas nosaukumu
norāda tās veids un tips, piemēram, kinemātiskā principiālā shēma, elektriskā funkcionālā
shēma u.tml. Shēmas šifrs, kas ietilpst tās apzīmējumā, sastāv no shēmas veidu noteicošā
burta un shēmas tipu apzīmējoša cipara. Tā, piemēram, kinemātiskās principiālās shēmas
šifrs ir K3, elektriskās funkcionālās shēmas šifrs – E2.
Sastādot shēmas, lieto sekojošus terminus:
shēmas elements – shēmas sastāvdaĜa, kura izstrādājumā veic noteiktu funkciju un
kuru nevar sadalīt daĜās ar patstāvīgu funkcionālu uzdevumu, piemēram, sūknis, sadalītājs,
kondensators u.tml.;
ierīce – elementu kopums, kas pārstāv vienu konstrukciju, piemēram,
sprūdmehānisms, skapis;
funkcionālā grupa – elementu kopums, kas izstrādājumā izpilda noteiktu funkciju, bet
nav apvienots vienā konstrukcijā;
funkcionālā daĜa – elements, iekārta vai funkcionālā grupa;
sakaru līnija – līnijas nogrieznis, kas parāda sakarus starp izstrādājuma
funkcionālajām daĜām.
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12.1. att. Vertikālās urbšanas darbagalda kinemātiskā shēma ar sastāvdaĜu
nosacīto apzīmējumu uzskatāmiem paskaidrojumiem:
1 – vārpsta, ass, stienis; 2 – divu cilindrisku zobratu bloks; 3 – cilindrisku zobratu
pārvads; 4 – zobstieĦa pārvads; 5 – darbgalda darba vārpstas gals urbšanas darbiem;
6 – konisko zobratu pārvads; 7 – skrūves un uzgriežĦa pārvads galda pacelšanai; 8 –
ėēdes pārvads; 9 – elektrodzinējs; 10 – detaĜas kustīgs savienojums, bez griezes
kustības uz vārpstas; 11 – radiālais rites gultnis (vispārējs apzīmējums); 12 – detaĜas
ciešs savienojums uz vārpstas; 13 – izciĜĦu sajūgs, vienvirziena; 14 – gliemežpārvads.
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Elementus, kas veido atsevišėu ierīci, atĜauts shēmās izdalīt ar tievām svītrpunktu
līnijām, norādot šo ierīci. Shēmai piešėir tā izstrādājuma apzīmējumu, kura darbība tajā
parādīta. Aiz šī apzīmējuma raksta shēmas šifru. Shēmas nosaukumu norāda galvenajā
rakstlaukumā aiz izstrādājuma nosaukuma.
Datus par elementiem ieraksta elementu uzskaites tabulā, kuru novieto virs shēmas
galvenā rakstlaukuma. Ja visai tabulai nepietiek vietas virs rakstlaukuma, tad daĜu no tās
izvieto pa kreisi, atkārtojot tabulas galvu. Ja ir daudz dažādu elementu, tabulu izpilda uz
atsevišėas A4 formāta lapas.
Elementu uzskaites tabulā uzrāda:
 ailē „Apzīmējums” – elementu pozīciju burtu un ciparu apzīmējumu alfabētiskā kārtībā
(12.6. att.);
 ailē „Nosaukums” elementu nosaukumus ar to īsu raksturojumu, kuru var rakstīt arī ailē
„Piezīmes”. Ražošanas apstākĜos ailē „Nosaukums” norāda katra elementa dokumenta
numuru. Vienādos elementus tabulā atĜauts rakstīt vienā rindā, piemēram, filtrs
(12.3. un 12.5. att.). Šajā gadījumā ailē „Apzīmējums” raksta divus burtu un ciparu
apzīmējumus;
 ailē „Skaits” – vienādo elementu daudzumu.

12.2. Kinemātiskās shēmas
Ražošanā kinemātiskās shēmas izmanto, lai noteiktu izstrādājuma darbību, veiktu
kinemātiskos aprēėinus, noteiktu griešanās virzienu, apgriezienu skaitu, padeves lielumu, kā
arī, lai atvieglotu montāžu, regulēšanu un pārbaudi.
Aplūkosim kinemātiskās principiālās shēmas, kas sniedz vislabāko priekšstatu par
izstrādājuma sastāvu un paskaidro to elementu savstarpējo iedarbību.
Katram shēmā attēlotajam kinemātiskajam elementam piešėir kārtas numuru, sākot no
kustības avota. Vārpstas numurē ar romiešu cipariem, pārējos elementus – ar arābu
cipariem. Elementa kārtas numuru raksta uz iznesuma līnijas plauktiĦa. Zem iznesuma līnijas
plauktiĦa norāda kinemātiskā elementa galvenos raksturojumus un parametrus. Shēmā
atsevišėu kinemātisko posmu uzrādāmā raksturojuma un parametru aptuvens saraksts:
 kustības avots – nosaukums, tips un raksturojums;
 siksnas pārvada skriemelis – skriemeĜa diametrs;
 zobrats – zobu skaits un modulis, bet slīpzobu zobratiem arī zobu slīpuma leĦėis un
virziens;
 gliemezis – aksiālais modulis un gājienu skaits;
 gaitas skrūve – vītnes solis, gājienu skaits, bet burti „LH” tikai kreisajām vītnēm.
Galvenās ziĦas par skriemeĜiem, zobratiem un gultĦiem uzrāda shēmai pievienotā
specifikācijā, bet shēmā uzrāda tikai elementa kārtas numuru.
Aplūkosim urbšanas darbagalda vienkāršotas kinemātiskās shēmas lasīšanas
piemēru. 12.2. attēlā parādīta urbšanas darbagalda vienkāršota kinemātiskā shēma, kas
sastāv no elektromotora 1, kurš ar siksnas pārvada palīdzību piedzen urbšanas darbgalda
darba vārpstu II. Elektrodzinējs 1 savienots ar vārpstu I uz kuras nekustīgi nostiprināts
pakāpienveida skriemelis 2. Darba vārpsta II brīvi griežas buksē 12 un apakšējā galā
beidzas ar patronu, kas paredzēta urbja iestiprināšanai. Bukse 12 pati negriežas, bet tai
kopā ar darbvārpstu II iespējams pārvietoties uz augšu un uz leju. Darbvārpsta II ar atbalsta
gredzeniem iestiprināta buksē 12, lai kopā ar to varētu pārvietoties. Buksei 12 piestiprināts
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zobstienis 11, kas savienots sazobē ar zobratu 15. Ar zobrata 15 palīdzību, atkarībā no
griešanās virziena, darbvārpstu pārvieto uz augšu vai nolaiž uz leju. Zobrats 15 kustību
saĦem caur pārnesuma sistēmu no dzenošā zobrata 6, kurš ar vadierievja 5 palīdzību
nostiprināts uz darbvārpstas. Vadierievis 5 Ĝauj darbvārpstai pārvietoties uz augšu un uz leju,
bet zobrats 6 nepārvietojas. Rotējošā darbvārpsta nodrošina zobrata pāra 6 un 7 kustību.
Pārvietojot izbīdāmo ierievi 19 uz augšu vai uz leju, iespējams pēc kārtas zobratus 8, 9 un 10
savienot ar vārpstu III. Pateicoties šai iespējai, vārpsta IV, uz kuras nekustīgi nostiprināts
zobratu bloks 20, 22 un 23 un kuri ir sazobē ar uz vārpstas III esošiem zobratiem, var iegūt
trīs dažādus pārnesumus. No vārpstas IV kustība caur zobratiem 20 un 21 tiek nodota uz
vārpstu V, bet no vārpstas V caur koniskiem zobratiem 17 un 18 kustību saĦem vārpsta VI.
No vārpstas VI ar gliemežpārvada 14 un 16 palīdzību, tiek piedzīts zobrats 15. Ar
četrpakāpju skriemeĜu 2 un 4 un transmisijas siksnas 3 palīdzību var izmainīt darbvārpstas
apgriezienu skaitu.

12.2. att. Urbšanas darbagalda kinemātiskā shēma
12.3. attēlā parādīta detalizēti noformēta kompresora piedziĦas mehānisma
kinemātiskā principiālā shēma. Shēmā lietotie mašīnu un mehānismu elementu nosacītie
grafiskie apzīmējumi, kurus nosaka standarta LVS EN ISO 3952:2002 daĜas 1, 2, 3, un 4
(skat. 12.1. un 12.2. tabulas). Kompresora piedziĦas mehānisma kinemātiskās shēmas
lasīšanu sāk no kustības avota – elektromotora 1. Vārpsta I ar elastīga sajūga 2 palīdzību
savienota ar vārpstu II, uz kuras nekustīgi nostiprināta bremze 3 un gliemezis 4, bet uz
vārpstas III – gliemežrats 5. Vārpsta III ar drošības sajūga 6 palīdzību saistīta ar kompresora
7 vārpstu IV.
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12.3. att. Kompresora piedziĦas mehānisma kinemātiskā principiālā shēma
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12.1. tabula. Vispārīgas lietošanas nosacītie grafiskie apzīmējumi, kurus izmanto
elektriskajās, hidrauliskajās, pneimatiskajās un kombinētajās shēmās (LVS EN
ISO 3952 – 1:2002, LVS ISO 1219 – 1:1996)

Nosaukums

Elektromagnētiskās
enerăijas plūsma.
Elektriskais signāls
vienā virzienā

Apzīmējums

Nosaukums

Mehāniskā
sakaru līnija
elektriskajā
shēmā

Regulēšanas
vispārīgs
apzīmējums
Šėidruma plūsma
vienā virzienā

Gāzes (gaisa)
plūsma vienā
virzienā

Taisna vienvirziena
kustība

Regulēšanas
elementu piemēri:
siksnas pārvads
ar maināmu
pārnesumu
attiecību;
regulējams
rezistors.

Vienvirziena
rotācijas kustība

VītĦveida kustība

Mehāniskās sakaru
līnijas
hidrauliskajās un
pneimatiskajās
shēmās

Šėidruma
plūsmas kustības
beigas:
taisnvirziena;
rotācijas.
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Apzīmējums

12.2. tabula. Nosacītie grafiskie apzīmējumi kinemātiskajās shēmās (LVS EN ISO
standarti 3952 – 1:2002; 3952 – 2:2002; 3952 – 3:2002; 3952 – 4:2002)

Nosaukums

Uzdevums

Pamatapzīmējums

PieĜaujamais
apzīmejums

1

2

3

4

1. Vārpstas, ass,
stienis, klanis u.tml.

Rotējošu detaĜu –
zobratu, skriemeĜu,
rullīšu un citu –
atbalstīšana un
griezes momenta
pārnešana (vārpsta)

2. SlīdgultĦi un ritgultĦi
uz vārpstas (nenorādot
tipu):
a) radiālie
b) aksiālie
3. Radiālie slīdgultĦi
4. RitgultĦi

Rotējošas vārpstas
vai ass atbalstīšana

a) radiālie
b) radiāli aksiālie
c) aksiālie
5. DetaĜas
savienojums ar
vārpstu:
a) brīvs
b) pārvietojas
garenvirzienā pa ierievi

c) ar izbīdāmu ierievi

d) nekustīgs
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12.2. tabulas turpinājums

1

2

6. Sajūgs – vispārīgs
apzīmējums,
nenorādot tipu

Divu vārpstu
savienošana un
atvienošana,
aizsardzība pret
lūzumiem pārslodzes
gadījumā

 nekustīgs
savienojums

Sajūgs, kas nepieĜauj
vārpstu nobīdi

 kompensējošs
sajūgs

Sajūgs, kas pieĜauj
dzītās un dzenošās
daĜas nobīdi

 elastīgais sajūgs

Sajūgs ar elastīgu
savienojošo
elementu

 vadāmais sajūgs

Sajūgs, kas aprīkoti
ar speciāliem
elementiem, kas
nodrošina to vadību

 zobu sajūgs:
vienpusīgs

divpusīgs

 berzes sajūgs
vienpusīgs

divpusīgs

3

Sajūgs, kuru pārslēdz
pie dzītās un
dzenošās daĜas
ātrumu starpības un
nepieĜauj ātrumu
novirzi

Sajūgs, kuru pārslēdz
pie dzītās un
dzenošās daĜas
dažādiem leĦėiskiem
ātrumiem un
nodrošina kustību ar
berzes palīdzību

 hidrauliskais
sajūgs – vispārīgs
apzīmējums
 elektrisks sajūgs
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4

12.2. tabulas turpinājums

1

2

3

 automātiskas
darbības sajūgs –
vispārīgs
apzīmējums

Sajūgs, kura
ieslēgšana un
izslēgšana noteiktā
režīma izmaiĦas
rezultātā notiek
automātiski

 centrbēdzes
berzes sajūgs

Sajūgs, kura
savienojošais
elements nodrošina
kustību ar berzes
palīdzību
centrbēdzes spēku
iespaidā

 apsteidzes sajūgs

Sajūgs nodrošina
kustību tikai vienā
virzienā.

 drošības sajūgs
ar sagraujošo
elementu
ar nesagraujošo
elementu

Sajūgs pie palielināt
griezes momenta
automātiski atslēdz
vai ierobežo griezes
momentu

7. Bremze – vispārīgs
apzīmējums
8. Berzes pārvadi

 ar cilindriskiem
skriemeĜiem

 ar koniskiem
skriemeĜiem

 ar hiperboloīdiem
riteĦiem
(skriemeĜiem)

 gala, regulējamie
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4

12.2. tabulas turpinājums

1

2

3

9. SkriemeĜu bloks,
nostiprināts uz
vārpstas

10. Siksnu pārvads
vai

11. Ėēdes pārvads –
vispārējs apzīmējums

12. Zobu mehānismi.
Zobrati (nenorādot
zobu tipu)

 cilindriskie

 koniskie

 lokanie
Zobu tipa noteikšana
cilindriskiem zobratiem

 taisnie

 slīpie

 ševrētie
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4

12.2. tabulas turpinājums

1

2

3

Koniskiem zobratiem

 taisnie

 spirālveida

 liektie
Zobu pārvads
(nenosakot zobu tipu)

 cilindriskie

 koniskie

 hipoidālie

Rotācijas kustības
pārnešanai no vienas
vārpstas uz otru

 gliemežveida ar
cilindrisku gliemezi

 gliemeža
globoidālais
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4

12.2. tabulas turpinājums

1

2

3

 vītĦveida

13. ZobstieĦa pārvads

 vispārīgs
apzīmējums

Rotācijas kustības
pārveidošana
taisnvirziena kustībā
un otrādi

 ar gliemežstieni un
gliemezi
 ar zobveida stieni
un gliemezi

14. Pārvads ar
zobveida sektoru
15. Sprūdmehānisms

 ar ārējo sazobi
Periodiskas rotācijas
kustības
nodrošināšana vienā
virzienā

 ar iekšējo sazobi
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PieĜaujams ratu
uzrādīt ar
svītrpunktu līniju

4

12.2. tabulas turpinājums

1
16. VītĦu pārvads ar
dalītu uzgriezni

2

3

4

Rotācijas kustības
pārveidošana
taisnvirziena kustībā

17. Rotējošais izcilnis,
plakans
18. Cilindriski veltĦa
izciĜĦi

 cilindriski

Līklīnijas kustības
realizēšana

 koniski
 globaidālie
19. Bīdītāji

 uzasināts

 loka

 rullīšu

 plakans

12.3. Elektriskās shēmas
Mūsdienu ierīcēs, darbgaldos, automātiskās līnijās iebūvētas, elektriskas un
elektroniskas sistēmas, kuru darbības principu Ĝauj izprast elektriskās shēmas.
Aplūkosim elektriskās principiālās shēmas, kas parāda izstrādājuma elementu pilnu
sastāvu un sakarus starp tiem, un dod detalizētu priekšstatu par izstrādājuma darbības
principu, izpildīšanas prasībām.
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Elektroshēmu grafiskie simboli doti LVS EN 61081:2002 standarta 1. un 2. daĜā, kā arī
LVS EN 60617:1996 standarta 1 … 13 daĜās. Grāmatā doti līdz šim lietotie elektrisko shēmu
apzīmējumi un to izmēri (12.3. tabula). Shēmu elementu izmaiĦas atbilstoši LVS EN
standartiem var apgūt iepazīstoties un izstudējot iepriekšminētos standartus.
Izstrādājumu shēmā attēlo izslēgtā stāvoklī. Katram izstrādājumā ietilpstošam un
shēmā attēlotajam elementam piešėir burtu un ciparu pozīcijas apzīmējumu, kas sastāv no
burtu apzīmējuma un aiz tā novietota kārtas numura. Elementu apzīmējumi: rezistors
(pretestība) R; kondensatros – C; drosele un induktivitātes spole – L; ampērmetrs – PA;
voltmetrs VP; akumulatoru (vai galveniska) baterija GB; slēdzis (pārslēgs, atslēga u.tml.) – S;
ăenerators – G; pusvadītāju tranzistors – VT; diode – VD; motors (dzinējs) – M; drošinātājs –
F; transfarmators – T; elektromagnēts, elektromagnētiskais vārsts, elektromagnētiskais
sajūgs – Y.
Kārtas numurus elementiem piešėir
vienādu burtu apzīmējumu grupas
robežās, sākot ar vieninieku, piemēram,
R1, R2, R3 utt. Ja izstrādājumā ietilpst
tikai viens dotās grupas elements, tad
kārtas numuru tā pozīcijas apzīmējumā
var
nenorādīt.
Elementu pozīcijas
apzīmējumu burtus un kārtas numura
ciparus izpilda viena izmēra tehniskajā
rakstā.
12.4.
attēlā
parādīta
detaĜu
aizzīmēšanas
ierīces
elektriskā
principiālā shēma. Aplūkojamā ierīce ir
elektromehāniska.
Šajā shēmā
ar
nosacītiem grafiskiem apzīmējumiem
12.4. att. DetaĜu aizzīmēšanas ierīces
attēloti tikai tie elementi, kuri piedalās
elektriskā principiālā shēma
elektriskā saiknē. Elektrodzinējs M1
ieslēgts ėēdē ar maiĦstrāvas spriegumu
127 V no transformatora T1 sekundārā tinuma un griežas ar ātrumu 2 apgriezieni minūtē;
caur pārtraucēju S1 un starpreleju K1 spriegums tiek padots uz elektromagnētu Y1, kurš
periodiski turp-atpakaĜ kustoties, veic leĦėu atzīmes. Elektromagnētu Y1 baro līdzstrāva,
kuras spriegums 27 V, kuru rada taisngriezis, kas veidots no diodēm VD1 un VD2. Diodes
šuntē izlīdzinošās pretestības R1 un R2, tās nodrošina katras diodes vienādu spriegumu
kritumu.
Elektromagnēta darba strāvu regulē pretestība R4. Starpreleja darbību regulē
pretestība R3. Starpreleju baro taisngriezis caur diodi VD3. Pārtraucējs S1 konstruktīvu
apsvērumu dēĜ izgatavots spiestā veidā un tam ir neprecīzi kontakti. TādēĜ nepieciešams
izmantot starpreleju K1.
12.5. attēlā parādīta detalizēti pareizi noformēta akumulatoru uzlādēšanas iekārta,
kuru baro no vienfāzu maiĦstrāvas elektriskā tīkla ar spriegumu 220 V un frekvenci 50 Hz.
Ieslēdzot divpolu slēdzi S1 spriegums caur drošinātāju F1 nonāk vienfāzu transfarmatorā T1
(ar feromagnētisko slēdzi), kas to samazina līdz lielumam, kas nepieciešams akumulatoru
lādēšanai. Ar taisngrieža ierīci maiĦstrāvu pārveido līdzstrāvā, kas caur slēdzi S2 nonāk
akumulatorā G1. Ampērmetrs PA1, kas ieslēgts ėēdē ar rezistoru R1 un voltmetru PV1, Ĝauj
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kontrolēt strāvu un spriegumu akumulatora lādēšanas laikā. Nepieciešamo darba režīmu
iestāda ar regulējamo rezistoru R2 un ampērmetru PA1. Sprieguma kontrolei uz akumulatora
izvadiem kalpo lampiĦa HL1.

12.5. att. Uzlādēšanas iekārtas elektriskā principiālā shēma
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12.3. tabula. Elektriskajās shēmās lietojamo elementu
nosacītie grafiskie apzīmējumi

Nosaukums

Apzīmējums

Nosaukums

Elektriskā
mašīna,
elektromotors,
ăenerators

Vienfāzu
asinhronais
motors

Kūstošais
drošinātājs

Signālspuldze,
kvēlspuldze

Rezistors

Termorezistors

Kondensators

Elektriskais
kondensators

Elektriskais
mērinstruments

Elektriskais
sildelements

Integrējošs
mērinstruments,
aktīvās,
reaktīvās
enerăijas
skaitītājs

Elektriskais
sildītājs

Reaăējošais
elektriskais
mērinstruments

Aparāts,
funkcionāla ierīce
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Apzīmējums

12.3. tabulas turpinājums

Nosaukums

Apzīmējums

Nosaukums

Pastiprinātājs

Pastiprinātājs

Mikrofons

SkaĜrunis

Telefons

Zvans

Sirēna

Baterija,
galvaniskais
elements

Relejs

Elektromagnētiskā
vārsta solenoids

Siltumrelejs

Magnētiskais
palaidējs,
kontaktors

Slēdzis,
saslēdzošie
kontakti

Slēdzis,
atslēdzošie
kontakti

Pārslēdzošie
kontakti

Pārslēdzošie
kontakti

Spiedpoga

Spiedpoga
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Apzīmējums

12.3. tabulas turpinājums

Nosaukums

Apzīmējums

Nosaukums

Automātiskais
atslēdzējs

Siltumreleja
kontakti

CeĜa slēdzis

Rotācijas
slēdzis

Temperatūras
slēdzis

Spiediena
slēdzis

Laika relejs,
ieslēdz ar
kavējumu

Laika relejs,
atslēdz ar
kavējumu

3 polu
magnētiskā
palaidēja,
kontaktora
spēka kontakti

3 polu
automātiskais
atslēdzējs
3 polu spēka
slēdzis,
svirslēdzis,
paketslēdzis

Zemējums

Korpuss

Diode

Tiristors,
dinistors

Stabilitrons,
Zenera diode

Tiristors,
trinistors

Simetriskais
stabilitrons

Simetrisks
tiristors,
simistors,
triaks

Varikaps

Vienpārejas
tranzistors

Tranzistors ar
npn pāreju

Tranzistors ar
pnp pāreju
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Apzīmējums

12.3. tabulas turpinājums

Nosaukums

Apzīmējums

Nosaukums

Lauktranzistors
ar p kanālu

Lauktranzistors
ar n kanālu

MOP
lauktranzistors

IGBT
tranzistors ar
npn pāreju

Gaismas diode

Foto diode

Foto rezistors

Foto
tranzistors

Tiristora
optrons

Tranzistora
optrons

Tilta
taisngriezis

Neona lampiĦa

Ciparu
mikroshēma,
analogā
mikroshēma

Operacionālais
pastiprinātājs

Apzīmējums

12.4. Hidrauliskās un pneimatiskās shēmas
Hidrauliskām un pneimatiskām sistēmām izmanto strukturālās, principiālās un
pieslēguma shēmas. Aplūkosim šo sistēmu principiālās shēmas. Šo shēmu priekšrocība ir
iespēja parādīt sistēmas darbības principu, bet trūkums – samērā darbietilpīgs process.
Shēmās lietojamos nosacītos grafiskos apzīmējumus izpilda atbilstoši standartu LVS EN ISO
1219 – 1:1996 un LVS EN ISO 1219 – 2:1995 prasībām (skat. 12.4. tabulu).
Elementus un ierīces shēmā parasti attēlo izejas stāvoklī, piemēram, atsperes –
saspiestā stāvoklī, pretvārstus slēgtā stāvoklī utt. Katram izstrādājumā ietilpstošam un
shēmā attēlotajam elementam vai ierīcei piešėir pozīcijas apzīmējumu, kas sastāv no lielā
burta un cipara. Burtus un ciparus izpilda vienāda lieluma tehniskajā rakstā. Burtu
apzīmējums sastāv no viena vai diviem sākuma vai raksturīgiem burtiem elementa
nosaukumā, piemēram, tvertne – T, pretvārsts – PV. Ar vienādiem burtiem apzīmētu
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elementu grupas robežās ciparu apzīmējumus piešėir sākot ar vieninieku, piemēram, filtrs –
F1; F2. Apzīmējumu kārtas numuru elementiem piešėir galvenokārt pēc izvietojuma shēmā,
t.i., no augšas uz leju un no kreisās uz labo pusi. Pozīcijas apzīmējumu shēmā izvieto blakus
elementa nosacītajam grafiskajam attēlam pa labi no tā vai virs tā.

12.6. att. Hidrauliskā principiālā shēma
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Sakaru līnijas (cauruĜvadus) shēmā apzīmē ar kārtas numuriem (sākot ar vieninieku),
kurus shēmā izvieto pie šo līniju attēlu galiem. Uz sakaru līnijām ir atĜauts ar trīsstūra zīmi
norādīt šėidruma vai gaisa plūsmas virzienu.
Ja sakaru līnija ir kāda elementa iekšējs kanāls, tad pirms sakaru līnijas kārtas numura
liek šī elementa numuru, atdalot to ar punktu (piemēram, 12.7. attēlā sakaru līnijas drošības
vārstā DV nav parādītas).

12.7. att. Pneimatiskā principiālā shēma
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Emulsijas padeves ierīces hidrauliskajā principiālā shēma parādīta 12.6. attēlā.
Emulsija ir speciāls šėidrums, kas paredzēts ar metālgriešanas darbmašīnām apstrādājamu
detaĜu un instrumentu dzesēšanai.
Zobratu sūknis S1 iesūc no tvertnes T1 emulsiju caur filtru F1 un padod to caur vārstu
VR1 uz izplūdes vietu, kur notiek apstrādājamās detaĜas dzesēšana. Pēc dzesēšanas
emulsija nokĜūst tvertnē T2 un caur filtru F2 atgriežas tvertnē T1. Emulsijas padevi pārtrauc,
aizverot vārstu VR1. Ja vārsts VR1 ir aizvērts, bet sūknis S1 turpina strādāt, tad var
izveidoties pārspiediens, kura iedarbībā atveras drošības vārsts DV1, caur kuru emulsija
notek atpakaĜ tvertnē T1.
12.7. attēlā parādīta saspiesta gaisa padeves ierīces pneimatiskā principiālā shēma
pneimatiskajam instrumentam. Atmosfēras gaiss caur uztvērēju G1 iekĜūst kompresorā KO1.
Saspiestais gaiss no kompresora caur filtru – mitrumatdalītāju F1 un caur pretvārstu PV1
nokĜūst pneimatiskā akumulatorā PA1, kur veidojas saspiestā gaisa rezerve ar samērā
augstu spiedienu. Saspiestais gaiss ar spiedienu p1 caur filtru – mitrumatdalītāju F2 ieplūst
spiediena regulatorā SR1, kurš pazemina līdz pastāvīgam lielumam p2, kas ir nepieciešams
pneimomotora PM1 darbībai.
Atverot vadības vārstu VV1 (laika izturēšanas vārsts), saspiestais gaiss ar spiedienu
p2 nokĜūst pneimomotorā PM1, kas darbina pneimatisko instrumentu. Paaugstinoties
spiedienam, akumulatorā PA1 virs pieĜaujamā lieluma, atveras drošības vārsts DV1 un daĜa
gaisa no akumulatora izplūst atmosfērā. Rezultātā spiediens akumulatorā pazeminās līdz
pieĜaujamam lielumam. Pretvārsts PV novērš gaisa noplūdi no akumulatora gadījumā, ja
pārstāj darboties kompresors KO1.
12.4. tabula. Hidraulisko un pneimatisko elementu nosacītie grafiskie apzīmējumi
(LVS ISO 1219 – 1:1996 un LVS ISO 1219 – 2:1995)

Nosaukums

Apzīmējums

Nosaukums

Sakaru līnijas:
 iesūkšanas,
spiediena,
noteces;
 vadības,
drenāžas
(noplūdes
aizvadīšanas)

Pneimomotors,
vispārīgs
apzīmējums

Sakaru līniju
savienojums

Elektromotors,
vispārīgs
apzīmējums

Sakaru līniju
krustošanās (bez
savienojuma)

Neelektriska
piedziĦas padeve

Elastīgs savienojums

Pagriezes
hidrodzinējs,
reversīvs
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Apzīmējums

12.4. tabulas turpinājums

Nosaukums
Šėidruma
pievadīšana zem
spiediena
(hidroenerăijas
avots), nenorādot
barošanas avotu

Gaisa (gāzes)
pievadīšana zem
spiediena, nenorādot
barošanas avotu

Apzīmējums

Nosaukums
Regulētājelements:

 normāli slēgts

 normāli atvērts

Drošības vārsts ar
distances vadību,
tiešās darbības

Hidrotvertne:

 atklāta, zem
atmosfēras
spiediena;

 slēgta ar
spiedienu, kas
pārsniedz
atmosfēras
spiedienu.

Hidrauliskais vai
pneimatiskais
akumulators
(novietojums
vertikāls) – vispārīgs
apzīmējums

Hidrosūknis,
neregulējama
ražīguma,
vienvirziena

Redukcijas vārsts
(izeja uztur
pastāvīgu
spiedienu), slogots
ar atsperi
Drošības vārsts:
 atveras, kad
ienākošais
spiediens ir
lielāks par
izejošo
spiedienu;
 atveras, kad
ienākošais
spiediens ir
lielāks par
izejošo spiedienu
un atsperes
spēku

Hidrosadalītājs
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12.4. tabulas turpinājums

Nosaukums

Apzīmējums

Nosaukums

Hidrosūknis,
regulējama
ražīguma,
vienvirziena

Sadalītāju vadība:
 ar roksviru

Kompresors

 elektromagnētiska

Hidromotors,
vispārīgs
apzīmējums
Hidromotors,
regulējams,
vienvirziena

 ar pedāli

 hidrauliska
 pneimatiska

Vienvirziena vārsts –
vispārīgs apzīmējums

Plūsmas regulators

Caurplūdes
slēgventīls, (vārsts)

Cilindri:

Regulējama drosele

 vienvirziena
pneimocilindrs,
vienpuskāta;

Filtri:

 vienvirziena ar
atsperi,
vienpuskāta
hidrocilindrs;
 divvirziena,
abpusskāta
pneimocilindrs;
 divvirziena,
regulējams ar
darba tilpuma
attiecību 2:1,
vienpuskāta.

 vispārīgs
apzīmējums
 ar manuālu
piesārĦojuma
izvadīšanau
 ar dzesēšanu
Gaisa savācējs:
 no atmosfēras
 no dzinēja

Ātrie savienojumi
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12.5. Uzdevumi tēmas apguvei
42. uzdevums. (12.8. att. a … d. 8 varianti). Izmantojot uzdevumā doto
aksonometrisko attēlu, savienojumu raksturojošo tabulu un kinemātisko elementu nosacītos
apzīmējumus (12.2. tabula), izpildīt dotā mehānisma kinemātisko shēmu.
Izpildot shēmu ieteicama sekojoša secība:
 pēc literatūras avotiem iepazīties ar kinemātisko shēmu elementu nosacītajiem
apzīmējumiem;
 pēc uzdotiem nosacījumiem iepazīties ar dotā mehānisma darbību;
 uzrasēt shēmu;
 sastādīt kinemātisko elementu uzskaites tabulu.

Ekskavatora pārvietošanas mehānisms
(no starpvārpstas līdz kāpurėēžu dzenošam ritenim)
Savienojums
Pārvads
Pozīcija
ar vārpstu
Cilindrisku taisnzobu zobratu ārējā sazobe,
no reduktora trešās vārpstas uz kustības
mehānisma garenvārpstu

4
5

Ciešs
Ciešs

Konisku zobratu, no garenvārpstas
kustības mehānisma šėērsvārpstu

6
7

Ciešs
Ciešs

3
2

Ciešs
Ciešs

uz

Cilindrisku taisnzobu zobratu, ārējā sazobe,
no kustības mehānisma šėērsvārpstas uz
sānreduktoru dzenošo vārpstu

1 – kāpurėēžu dzenošais ritenis (ar vārpstu ciešs savienojums); 8 – izciĜĦu
vienvirziena sajūgs, kāpurėēžu vienas puses atslēgšanai pie ekskavatora
pagriešanas
12.8. att. a. 42. uzdevums. Izmantojot aksonometrisko attēlu, savienojumu
raksturojošo tabulu un kinemātisko elementu nosacītos apzīmējumus,
izpildīt dotā mehānisma kinemātisko shēmu.
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Ekskavatora pārvietošanas mehānisms
(no dzinēja līdz starpvārpstai)
Pārvads

Pozīcija

Savienojums
ar vārpstu

Konisku zobratu, no dzinēja vārpstas uz reduktora pirmo
zobratu vārpstu

4
5

Ciešs
Ciešs

Cilindrisku zobratu ārējā sazobe ar slīpiem zobiem, no
reduktora pirmā zobrata vārpstas uz otro zobratu vārpstu

6
7

Ciešs
Ciešs

Cilindrisku zobratu ārējā sazobe ar slīpiem zobiem, no
reduktora otrās zobratu vārpstas uz trešo vārpstu

8
9

Ciešs
Ciešs

Cilindrisku zobratu ārējā sazobe ar taisniem zobiem, no
reduktora trešās vārpstas uz kustības mehānisma
garenvārpstu

10
11

Ciešs
Ciešs

Konisku zobratu sazobe no
garenvārpstas uz šėērsvārpstu

12
13

Ciešs
Ciešs

kustības

mehānisma

1 – dzinējs; 2 – lentveida bremze; 3 – zobveida sajūgs
12.8. att. b. 42. uzdevums. Izmantojot aksonometrisko attēlu, savienojumu
raksturojošo tabulu un kinemātisko elementu nosacītos apzīmējumus, izpildīt dotā
mehānisma kinemātisko shēmu.
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Cilindrisku izstrādājumu malu atlocīšanas, apgriešanas automāta daĜējs attēls
Pārvads

Pozīcija

Savienojums
ar vārpstu

Plakansiksnas pārvads, no dzinēja vārpstas uz gliemeža
vārpstu

2
3

Ciešs
Ciešs

Cilindrisku zobratu ar slīpiem zobiem, no gliemeža vārpstas uz
horizontālo vārpstu ar konisko zobratu

4
5

Ciešs
Ciešs

Gliemežpārvads, no gliemežvārpstas uz vainagdiska vārpstu

6
7

Ciešs
Ciešs

Konisku zobratu, no horizontālās vārpstas uz vertikālo

9
10

Ciešs
Ciešs

Cilindrisku zobratu, taisnzobu ārējā sazobe, no vertikālās
vārpstas uz vainagdisku

11
12

Ciešs
Ciešs

1 – dzinējs; 8 - sprūdmehānisms
12.8. att. c. 42. uzdevums. Izmantojot aksonometrisko attēlu, savienojumu raksturojošo
tabulu un kinemātisko elementu nosacītos apzīmējumus, izpildīt dotā mehānisma
kinemātisko shēmu.
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Strēles pacelšanas mehānisms
Pārvads

Pozīcija

Savienojums
ar vārpstu

Plakansiksnas pārvads, no dzinēja vārpstas
uz gliemeža vārpstu

3
4

Ciešs
Ciešs

Cilindrisku zobratu ārējā sazobe ar taisniem
zobiem, no reversmehānisma horizontālās
vārpstas uz galvenās vinčas reversvārpstu

7
6

Ciešs
Brīvs

1 – dzinējs; 2 – berzes sajūgs; 5 – koniskais berzes sajūgs; 8 – izciĜĦveida divpusējais
sajūgs vinčas strēles pacelšanas spoles ieslēgšanai; 9 – vinčas strēles pacelšanas
spole, savienojums ar vārpstu – brīvs; 10 – lentveida bremze.

12.8. att. d. 42. uzdevums. Izmantojot aksonometrisko attēlu, savienojumu
raksturojošo tabulu un kinemātisko elementu nosacītos apzīmējumus, izpildīt dotā
mehānisma kinemātisko shēmu.
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Garenpadeves frēzmašīnas darbvārpstas piedziĦas mehānisms
Pārvads
Siksnas, no dzinēja vārpstas uz pirmo starpvārpstu
Konisku zobratu, spirālveida zobi
Cilindrisku zobratu, ārējā sazobe ar taisniem zobiem
Cilindrisku zobratu, ārējā sazobe ar taisniem zobiem
Konisku zobratu pārvads.
vienmērīgu kustības pārvadi.

Spirālveida

zobi

nodrošina

Pozīcija

Savienojums
ar vārpstu

2
3
5
6
7
8

Ciešs
Ciešs
Ciešs
Ciešs
Ciešs
Ciešs

9
10

Ciešs
Ciešs

11
12

Ciešs
Ciešs

1 – dzinējs; 4 – berzes sajūgs, divpusējs (vispārējs apzīmējums); 13 - darbvārpsta
12.8. att. e. 42. uzdevums. Izmantojot aksonometrisko attēlu, savienojumu raksturojošo
tabulu un kinemātisko elementu nosacītos apzīmējumus, izpildīt dotā mehānisma
kinemātisko shēmu.
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Atturmehānisms
Pārvads

Pozīcija

Savienojums
ar vārpstu

Ėēžu pārvads, no dzinēja vārpstas uz reversīvā mehānisma
horizontālo vārpstu

3
4

Ciešs
Ciešs

Cilindrisku zobratu pārvads, ārējā sazobe ar taisniem zobiem,
no reversīvā mehānisma horizontālās vārpstas uz galvenās
vinčas reversa vārpstu

16
6

Ciešs
Brīvs

Cilindrisku zobratu, ārējā sazobe ar taisniem zobiem, no
galvenās vinčas reversas vārpstas uz galvenās vinčas vārpstu

6
7

Brīvs
Ciešs

Ėēžu pārvads, no galvenās vinčas vārpstas uz atturspoli

9
10

Brīvs
Brīvs

Ėēžu pārvads, no galvenās vinčas reversa vārpstas uz
galvenās vinčas vārpstu

12
14

Brīvs
Brīvs

1 – dzinējs; 5 – berzes sajūgs, 8 – lentveida bremze; 11 – atturmehānisma spole, kuras
savienojums ar asi – brīvs; 13 – divvirziena izciĜĦveida sajūgs; 15 – berzes sajūgs ar
saspiežamiem gredzeniem (sajūgi 15 un 13 sabloėēti – ieslēdzot vienu automātiski atslēdzas
otrs
12.8. att. f. 42. uzdevums. Izmantojot aksonometrisko attēlu, savienojumu raksturojošo
tabulu un kinemātisko elementu nosacītos apzīmējumus, izpildīt dotā mehānisma
kinemātisko shēmu.
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Kausa un strēles pacelšanas un nolaišanas mehānisms
(galvenā un strēles pacelšanas vinča)
Pārvads

Pozīcija

Savienojums
ar vārpstu

Cilindrisku zobratu, ārējā sazobe ar skujveida zobiem, no
dzinēja vārpstas uz starpvārpstu

3
4

Ciešs
Ciešs

Cilindrisku zobratu, ārējā sazobe ar taisniem zobiem, no
starpvārpstas uz galvenās vinčas trumuli (kausa pacelšanai)

8
7

Ciešs
Ciešs

Ėēdes pārvads, no dzinēja vārpstas uz gliemeža vārpstu

9
10

Ciešs
Ciešs

Gliemežpārvads ar cilindrisku gliemezi, no gliemeža vārpstas
uz strēles pacelšanas vinčas spoli

11
12

Ciešs
Brīvs

1 – dzinējs; 2 – zobveida sajūgs, 5 – lentveida bremze; 6 – galvenās vinčas spole (kausa
pacelšanai), ciešs savienojums ar vārpstu; 13 – strēles pacelšanas vinčas spole, brīvs
savienojums ar asi.

12.8. att. g. 42. uzdevums. Izmantojot aksonometrisko attēlu, savienojumu raksturojošo
tabulu un kinemātisko elementu nosacītos apzīmējumus, izpildīt dotā mehānisma
kinemātisko shēmu.
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Kausa pacelšanas un nolaišanas mehānisms
Pārvads

Pozīcija

Savienojums
ar vārpstu

Četrrindu ėēdes pārvads, no dzinēja vārpstas uz
reversa mehānisma horizontālo vārpstu

3
4

Ciešs
Ciešs

Cilindrisku zobratu, ārējā sazobe ar taisniem
zobiem, no reversa mehānisma horizontālās
vārpstas uz galvenās vinčas vārpstu

5
6

Ciešs
Brīvs

Cilindrisku zobratu, ārējā sazobe ar taisniem
zobiem, no galvenās vinčas reversa vārpstas uz
galvenās vinčas vārpstu

9
10

Brīvs
Ciešs

1 – dzinējs; 2 – berzes sajūgs, 8 – galvenās vinčas spole (kausa pacelšanai), brīvs
savienojums ar vārpstu; 9 – lentas tipa bremze; 10 – berzes sajūgs ar atspiežamiem
gredzeniem kausa pacelšanai, kausa nolaišana notiek pašsvara ietekmē ar bremzēšanu.

12.8. att. h. 42. uzdevums. Izmantojot aksonometrisko attēlu, savienojumu raksturojošo
tabulu un kinemātisko elementu nosacītos apzīmējumus, izpildīt dotā mehānisma
kinemātisko shēmu.
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III daĜa
DATORIZĒTĀS PROJEKTĒŠANAS PAMATI
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13. Projektēšanas sistēmas izvēle un konfigurēšana
Projektējot izstrādājumus, rasējumi ir galvenie dokumenti, kuri satur visu nepieciešamo
informāciju par katras detaĜas formu un izmēriem tās izgatavošanai, kā arī savstarpējo
novietojumu gatavā izstrādājumā. Vēl nesenā pagātnē šos rasējumus gatavoja konstruktoru
birojos, izmantojot rasēšanas galdus jeb kulmanus. Tagad rasējumu sagatavošanu
ievērojami atvieglo datorizētās rasēšanas sistēmas, kas pamatā sastāv no divām
komponentēm – datoru aparatūras (hardware) un programmatūras (software). Rasēšanas
galda vietā tiek izmantots monitors, bet zīmuĜa un dzēšgumijas funkcijas pilda peles tipa
norādītājs un tastatūra, kas kalpo par interfeisu programmatūras vadībai no lietotāja –
konstruktora puses. Modernākajos inženieru projektēšanas procesos izmanto arī citas daudz
sarežăītākas datorizētās informācijas ievada ierīces. Tomēr, pēc būtības rasējumu
sagatavošanai lielākajā daĜā gadījumu joprojām izmanto to pašu klasisko rasēšanu jeb 2D
konstruēšanu, tikai ar daudz modernākiem līdzekĜiem. AngĜu valodā šo procesu apzīmē ar
terminu Computer Aided Drafting un lieto saīsinājumu CAD. Šādu sistēmu viens no
būtiskākajiem trūkumiem, līdzīgi kā konstruējot klasiskajā rasēšanas tehnikā, ir tas, ka 2D
rasējumos ir grūti stādīties priekšā kā projektējamais izstrādājums izskatīsies telpiski, kā tas
saistīsies ar pārējām daĜām, u.t.t. Tāpēc konstruktoriem bieži vien ir jārada uzskatāmie attēli
vai pat to telpiskie prototipi (maketi).
Mašīnbūvē par izstrādājuma prototipu bieži vien izmanto pirmo eksperimentāli
izgatavoto maketu. KĜūdas projektēšanas procesā, kas rasējumos ieviešas konstruktoru
vainas dēĜ vai nepareizas rasējumu interpretācijas dēĜ, ne vienmēr Ĝauj iegūt funkcionāli
darbojošos vai pat saliekamu izstrādājumu. KĜūdas izgatavošanas procesā nākas vairākkārt
labot. Tāpēc reāla izstrādājuma projektēšana ir iteratīvs process – lēns un dārgs. Tam piemīt
secīgs raksturs, jo katrs nākošais projektēšanas etaps ir atkarīgs no iepriekšējā.
Izstrādājuma secīgās projektēšanas procesa shēma ir parādīta 13.1. attēlā. Speciālajā
literatūrā šīs metodes raksturošanai lieto angĜu valodas terminu Sequencial Engineering.
Process ir secīgs laikā un kritiskā fāze laika patēriĦa ziĦā ir 2D rasējuma veidošana.
Sadarbības efektivitāte starp projektēšanā iesaistītajiem partneriem lielā mērā ir atkarīga no
efektīvas tehniskās dokumentācijas apmaiĦas iespējām, ievērojot aizvien pieaugošo
informācijas tehnoloăiju lomu Ĝoti plašos inženiertehnisko problēmu risināšanas lietojumos.
Sākotnējā ideja
Rasēšana
Izgatavošana
Kvalitātes
kontrole
Laiks atkarīgs no iepriekšējās fāzes

13.1. att. Secīgās projektēšanas procesa shēma
Jaunākie sasniegumi datoru aparatūras ražošanā un programmatūru izstrādē ir radījuši
principiāli jaunas daudz jaudīgākas projektēšanas sistēmas, kuras apzīmē ar terminu
Computer Aided Design (abreviatūra arī CAD) jeb datorizētā projektēšana. Agrāk, lai
uzsvērtu abus projektēšanas veidus, dažkārt lietoja terminu Computer Aided Drafting and
Design jeb CADD. Datorizētās projektēšanas procesā sākotnējā ideja par izstrādājumu
uzreiz tiek realizēta telpiskajā modelī datorā, apejot rasējumu izgatavošanas
nepieciešamību. Kā galvenais dokuments tiek izmantots telpiskais jeb 3D modelis, no kura
rasējumu dokumentus izveido automātiski ar programmatūras palīdzību. Telpisko modeli
veido interaktīvā projektēšanas procesā ar CAD programmatūru palīdzību, pamatā lietojot
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tēlotājas ăeometrijas metodes. Izstrādājuma 3D modeli vienlaicīgi var lietot arī dažādiem
citiem mērėiem:
•
izstrādājuma uzskatāmo attēlu izveidošanai, vizualizācijas un
tehniskās dokumentācijas sagatavošanai;
•
spriegumstāvokĜa, deformēšanās, svārstību un siltumpārvades
īpašību analīzei;
•
vadības programmu sagatavošanai detaĜu izgatavošanai uz ciparu
apstrādes darba galdiem (frēzēšanas, virpošanas, urbšanas,
štancēšanas un lāzerapstrādes operāciju izpildīšanas sagatavošana);
•
specifikāciju ăenerēšanai un ražošanas izmaksu automātiskai
noteikšanai konkrētajā izstrādājuma projektēšanas fāzē;
•
uzskatāmu telpisku maketu izgatavošanai ar ātrās prototipēšanas
(rapid prototyping) iekārtu palīdzību.
Šajā gadījumā visi projektēšanas procesa etapi notiek laikā paralēli, ko speciālajā
literatūrā apzīmē ar angĜu valodas terminu Sequencial Engineering. Konkurentā
projektēšanas procesa shēma ir parādīta 13.2. attēlā. Ievērojami operatīvāka ir informācijas
apmaiĦa starp sadarbības partneriem, atvieglojas procesa vadība un kontrole. Projektēšanas
procesa kritiskā fāze laika ziĦā ir 3D modeĜa radīšana. Izstrādājuma pilnā cikla
menedžmenta (Product Lifecycle Management – PLM) sistēmām piemīt daudz plašākas
iespējas, bez izstrādājuma projektēšanas un ražošanas nodrošinot tā ekspluatācijas
pārvaldīšanu, ieskaitot pat tā utilizāciju.
Rasēšana

Analīze
Sākotnējā ideja

3D
modelis
Izgatavošana

Kvalitātes kontrole
Izgatavošanas laiks ir ievērojami īsāks

13.2. att. Konkurentās projektēšanas procesa shēma
Vienota telpiskā modeĜa lietošana ievērojami samazina kĜūdu rašanos projektēšanas
laikā, jo jebkuras izmaiĦas modelī automātiski pārnes uz rasējumiem, aprēėina moduĜiem,
montāžas shēmām, specifikācijām, vizualizācijām, maketiem, u.t.t. Īpaši efektīvi 3D CAD
sistēmu lietojums izpaužas tādu mašīnbūves izstrādājumu projektēšanā kā metināti
savienojumi, locīti izstrādājumi no lokšĦveida materiāla, lietas un štancētas detaĜas.
Neatsverama priekšrocība ir izstrādājuma datorizētā montāža no atsevišėām detaĜām, kuras
rezultātā var pārbaudīt ne tikai gatavā izstrādājuma vizuālo izskatu, bet arī tā salikšanas
precizitāti un iespējamību. Specializēti interferences pārbaudes moduĜi montāžas
programmatūrās Ĝauj novērst iespējamās kĜūdas detaĜās pat pirms to mehāniskās
izgatavošanas no materiāla.
3D modelēšana šodienas modernajā ražošanā ir kĜuvusi par vispārpieĦemtu metodi.
Šādi projektē detaĜas un sistēmas automobiĜu, lidmašīnu un kosmisko aparātu būvē, vai pat
veselas rūpnīcas, piemēram, naftas pārstādes, farmaceitiskās, u.t.t. Vesela virkne
projektēšanas procesa problēmu, kā, piemēram, nepareizi izmēri un detaĜu salāgojumi
savienojuma vietās, apkopei nepieejamas komponentes vai nesaliekami mezgli, var tikt
risinātas tās analizējot ar programmatūras palīdzību jau agrīnajās projektēšanas stadijās.
Tas viss ievērojami samazina kopējo projektēšanas laiku un līdz ar to arī kopējās
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izstrādājuma izmaksas. Ievērojami saīsinās laiks, kas ir nepieciešams sarežăītu inženieru
aprēėinu veikšanai, jo izejas dati 3D modeĜa veidā ir kopēji un jau ir izveidoti iepriekšējā
projektēšanas stadijā. Vēl ātrāk iespējams sagatavot izstrādājumu ražošanu, ja izmanto
ciparu apstrādes darbagaldus, kuriem vadības programmas detaĜu izgatavošanai var iegūt
automātiski.
Projektēšanas sistēmas iedala pēc veicamo uzdevumu spektra un līdz ar to pēc
sarežăītības, kas reizē arī nosaka to cenu. Atkarībā no vienas licences cenas izšėir
iesākuma, vidējā un augstākā līmeĦa CAD sistēmas (13.1. tabula).
13.1. tabula. 3D CAD sistēmu klasifikācija pēc sarežăītības
un vienas licences cenas

Sarežăītības
līmenis

Vienas licences
cena*

Iesākuma
līmenis

1 000 − 5 000 $

Vidējais
līmenis

Augstākais
līmenis

5 000 − 25 000 $

25 000 −35 000 $

CAD
piemērs

CAD izstrādes
kompānija

AutoCAD Lt

Autodesk

SolidWorks

SolidWorks

SolidEdge

UGS

Mechanical Desktop

Autodesk

MicroStation Modeler

Bentley

NX

UGS

CATIA

Dassault System

Pro/ENGINEER

PTC

* Orientējošas cenas 21. gs. pirmajos gados

Dažu kompāniju programmatūru produkti ir veidoti kā integrēta sistēma, kas sastāv no
vairākiem patstāvīgi darboties spējīgiem programmatūru moduĜiem. Tādā gadījumā atsevišėi
var strādāt ar jebkuru no programmatūras moduĜiem. Piemēram, SolidEdge programmatūra
sastāv no pieciem galvenajiem moduĜiem – Part (detaĜa), Weldment (metinājumi),
SheetMetal (lokšĦveida materiāli), Assembly (montāža) un Draft (rasējums). Šajos moduĜos
var veikt pāreju uz jebkuru no sistēmā ietilpstošajiem moduĜiem, jo projektēšanas vide ir
vienota. Citu kompāniju programmatūrām ir viens kopējs interfeiss, no kura tiek realizēta
pāreja dažādos projektēšanas režīmos un apakšrežīmos. Piemēram, sākot darbu
SolidWorks programmatūrā, izvēlas vienu no trim projektēšanas režīmiem – Part, Assembly
vai Drawing. Pāreju speciālajos projektēšanas apakšrežīmos, tādos kā, piemēram, metinātu
savienojumu, locītu izstrādājumu, štancētu un lietu detaĜu projektēšana, veic no Part darba
režīma.
Vēsturiski pirmās izveidotās 2D CAD sistēmu programmatūras laika gaitā tika
papildinātas ar tādām 3D projektēšanas funkcijām kā, piemēram, karkasa, virsmas un cieta
ėermeĦa modelēšana. Pirmoreiz šādas sistēmas praktisko lietojumu guva pagājušā
gadsimta 70-os un 80-os gados, bet tehniskā nodrošinājuma dārdzības dēĜ tās izmantoja
tikai lielas un bagātas kompānijas. Plašākiem lietotāju slāĦiem 3D projektēšanas metodes
kĜuva pieejamas tikai 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā, kad 3D projektēšanas
programmatūras tika pielāgotas personālajos datoros lietotajām operētājsistēmām un, kad to
cenas kĜuva pieejamas arī vidēja un maza izmēra kompānijām. Viennozīmīgs ir fakts, ka
agrāk vai vēlāk tām kompānijām, kuras vēl joprojām balstās uz 2D CAD sistēmām, nāksies
ieguldīt līdzekĜus jaunu programmatūru iegādei, projektētāja darba vietas modernizācijā un
personāla apmācībā, lai varētu efektīvi izmantot 3D projektēšanas tehnoloăiju piedāvātās
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priekšrocības. Pat pēc intensīvu apmācību kursu beigšanas, speciālistiem būs nepieciešams
ilgs laiks, lai jaunās tehnoloăijas sekmīgi ieviestu ražošanā.

13.1. SolidWorks uzbūve un darbības režīmi
Šajā mācību grāmatas daĜā tiks aplūkoti tie mašīnbūves 3D projektēšanas
pamatjautājumi, kuri ir loăisks turpinājums grāmatā iepriekš aplūkotajām tēlotājas
ăeometrijas un inženiergrafikas nodaĜām. Kā 3D projektēšanas programmatūras piemēru
izmantosim daudzos Latvijas uzĦēmumos popularitāti un atzinību iemantojušo vidējās klases
projektēšanas programmatūru SolidWorks. Piemēros tiks skaidrota darbība ar
SolidWorks 2006 versiju. Pašreizējos informācijas tehnoloăijas attīstības tempos šādu CAD
sistēmu versiju nomaiĦas intervāls vidēji ir 12–18 mēneši. Tomēr, sekmīgi apgūstot zināmu
3D CAD pamatiemaĦu kopu un pārzinot inženiergrafikas pamatus, parasti nav nekādu
problēmu lietot jebkuru jaunāko programmatūras versiju, vai pat pāriet uz citas kompānijas
programmatūru, jo to lietošanas principi ir Ĝoti līdzīgi.

13.1.1. SolidWorks sistēmas struktūra
Programmatūra SolidWorks, ko ir izstrādājusi ASV korporācija SolidWorks, ir datorizēta
sistēma objektu orientētai cietu ėermeĦu modeĜu konstruēšanai mašīnbūves izstrādājumiem.
SolidWorks ir tikai viens no daudziem produktiem, kuru ražo korporācija SolidWorks, kura
ietilpst Dassault Systems kompānijā. Programmatūras grafiskais interfeiss Windows
operētājsistēmā konstruktoram Ĝauj pilnveidot savus risinājumus un tos realizēt virtuālā
prototipa vai kopsalikuma mezglu veidā, kā arī izpildīt detalizāciju un iegūt nepieciešamo
rasējuma dokumentāciju.
SolidWorks programmatūra var kalpot par programmas platformu arī citiem
inženiertehniskiem lietojumiem. Šīs programmatūras logā var darbināt arī citus salāgotus
produktus, ko SolidWorks ir izstrādājusi kā atsevišėus programmatūras moduĜus to lietošanai
SolidWorks vidē. Plašāk pazīstamās un lietotās programmatūras, kuras darbojas uz
SolidWorks platformas, ir sekojošas:
• SolidWorks Animator – videofilmiĦu radīšanai;
• Photo Works – fotoreālistisku attēlu veidošanas līdzekĜi;
• Feature Works – importēto elementu ăeometrijas analīzes instruments;
• COSMOS/Works – inženieru aprēėini;
• COSMOS/Motion – mehānismu dinamiskā analīze;
• COSMOS/Flow – šėidrumu un gāzu uzvedības analīzes modulis plašā
Reinoldsa skaitĜu diapazonā;
• eDrawing – projekta kolektīvā darba organizācijas līdzeklis;
• SolidWorks Piping – cauruĜvadu projektēšana;
• Toolbox – standartizēto izstrādājumu bibliotēka;
• MoldBase – presformu bibliotēka.
Minētais uzskaitījums liecina, ka SolidWorks ir daudzfunkcionāla lietojuma mašīnbūves
datorizētās projektēšanas sistēma, kas bāzējas uz parametrisku objektu veidošanas
metodoloăiju. Tā Ĝauj viegli iegūt cieta ėermeĦa modeli no 2D skices, lietojot vienkāršus un
efektīvus modelēšanas instrumentus. Projektētāja rīcībā ir arī asociatīvās konstruēšanas
iespējas, t.i. var izveidot vienu prototipu veselai detaĜu klasei, piemēram, tādām, kuras
izgatavos štancējot no lokšĦveida materiāla un liecot, kurām pēc tam esošo parametrisko
modeli var izmantot sagataves formas projektēšanai. SolidWorks arī ievērojami vienkāršo
tādu dobu detaĜu projektēšanu, kuras izgatavo ar liešanas metodi vai štancējot, izmantojot
presformas. Ar SolidWorks ir iespējams izgatavot arī parametriskus virsmu modeĜus.
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13.1.2. SolidWorks pamata darbības režīmi
Programmatūra SolidWorks ir realizēta kā vienota projektēšanas sistēma, kurai ir
vairāki darbības režīmi – Part (detaĜa), Assembly (montāža) un Drawing (rasējums). DetaĜas
modelēšanu sāk ar bāzes pazīmes izveidošanu, tad to papildina ar citām pazīmēm. Starp
detaĜu, montāžu un rasējumu pastāv asociativitāte – tas nozīmē, ka jebkuras izmaiĦas vienā
no trīs komponentēm automātiski tiek saskaĦotas ar pārējām. Rasējumus un montāžas var
izpildīt jebkurā projektēšanas stadijā. Katru no komponentēm var funkcionāli konfigurēt
specifiskām projektēšanas prasībām. Darba sākumā lietderīgi ir iepazīties ar esošajiem
sistēmas iestādījumiem un tos pielāgot pastāvošajiem standartiem un konkrētā
projektēšanas darba specifikai.
Šajā grāmatas daĜā tiks aplūkoti detaĜu ăeometriskās modelēšanas pamati ar plašāk
lietotajām tehnoloăiskajām pazīmēm – urbumi, fāzītes, noapaĜojumi, vītnes, u.t.t. DetaĜu
montāža tiks veikta režīmā Assembly, bet tehniskās dokumentācijas sagatavošana kā
detaĜām tā arī montāžas mezgliem – režīmā Drawing. Grāmatas ierobežotā apjoma dēĜ
režīmā Part nebūs parādītas tādas plaši lietotu tehnoloăisko pazīmju realizēšanas iespējas
kā liektu detaĜu konstruēšana, izklājumi, metināti savienojumi, lējumi, u.c. Šeit izklāstītie
jautājumi ir loăisks turpinājums iepriekšējām divām daĜām, parādot klasisko zināšanu
praktisko lietošanu un realizēšanu mūsdienīgā 3D CAD vidē. Tiek uzskatīts, ka lasītājam jau
ir noteiktas pamatiemaĦas darbībai ar vienkāršām CAD vai rastru grafikas, kā arī Microsoft
Office sastāvā ietilpstošajām programmatūrām. IemaĦas darbā ar AutoCAD programmatūru
nav obligātas, jo SolidWorks sistēmai ir principiāli atšėirīgs, bet tajā pašā laikā pietiekoši
vienkāršs un draudzīgs interfeiss.

13.1.3. Režīms Part (detaĜa)
Režīms Part ir parametriska objekta orientēta projektēšanas vide, kurā var veidot cieta
ėermeĦa modeĜus. Projektēšanu sāk telpā un sākumā lietotāja rīcībā ir trīs plaknes – Top
Plane, Front Plane un Right Plane, kas attēlotas trimetrijā. Šīs plaknes tēlotājas ăeometrijas
kursā tika apzīmētas ar П1, П2 un П3, attiecīgi (sk. 1.2. att.). Vispirms ir jāizvēlas plakne, kurā
veidos bāzes elementa skici. Tad lietotājs nonāk skicēšanas vidē, kur šī izvēlētā plakne
attēlojas patiesajā lielumā un tā rīcībā ir visi nepieciešamie instrumenti pazīmes skices
veidošanai plaknē. Izveidojot skici, nepieciešams uzdot izmērus un iestādīt nepieciešamās
sakarības starp elementiem skicē. Ăeometrisko sakarību, izmēru, matemātisko vienādojumu
un aprēėina tabulu uzdošana konstruktoram Ĝauj maksimāli precīzi definēt savu ieceri.
Režīmā Part ir pieejama standartizēto urbumu bibliotēka Hole Wizard, kas satur
vienkāršos, sekcijveida, konisko, iegremdēto, iezeĦėēto u.c. urbumu izmērus. Bibliotēkā ir
dažādu valstu standarti, piemēram, ISO, DIN, GOST, ANSI, JIS, u.c. Izmantojot virsmu
modelēšanas līdzekĜus, detaĜas režīmā var veidot sarežăītas virsmas. DetaĜas projektēšanas
režīmā veido arī tādus rasējuma elementus kā metināto šuvju, ăeometrisko pielaižu, bāzes
virsmu un virsmu raupjuma anotācijas. Bieži izmantojamos elementus saglabā kā bibliotēkas
elementus, lai tos varētu ērti lietot atkārtoti. SolidWorks programmatūrā ietilpst bibliotēkas
elementu panelis Feature Palette, kurš satur standartizētās mašīnu detaĜas un elementus, kā
arī standartizēto izstrādājumu bibliotēka Toolbox ar sastiprinājuma elementiem, gultĦiem,
u.t.t.
Aplūkotajā SolidWorks versijā ir iespēja analizēt projektējamajā konstrukcijā esošos
spriegumus, kuri rodas reālos ekspluatācijas apstākĜos. Šiem mērėiem ir paredzēts speciāls
modulis COSMOSXpress ar vienkāršu un draudzīgu lietošanas interfeisu. Lietojot
COSMOSXpress var ievērojami samazināt konstrukcijas pārbaudes ilgumu reālos fiziskos
apstākĜos (sagraujošās pārbaudes) un līdz ar to produkta kopējās izmaksas, jo
nepieciešamie inženieru aprēėini un analīze jau tiek veikti SolidWorks modelēšanas etapā.
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13.1.4. Režīms Assembly (montāža)
Režīmā Assembly ar attiecīgo instrumentu palīdzību veic atsevišėu komponentu
apvienošanu izstrādājumā (kopsalikumā) vai kopsalikuma mezglā. Montāžu var veikt
divējādi:
• „no lejas uz augšu”;
• „no augšas uz leju”.
Ar metodi „no lejas uz augšu” montāžu veic pakāpeniski, savienojot iepriekš radītās
komponentes un saglabājot konstruktīvos risinājumus. Metode „no augšas uz leju” nozīmē
komponentu veidošanu montāžas režīmā. Projektēšanu var sākt ar kādu gatavo komponenti
un tālāk montāžas kontekstā var veidot citas komponentes Part režīmā. Šādā gadījumā var
uzdot kādas komponentes izmēru atkarību no citas saistītās komponentes izmēriem.
Speciāls režīms SmartMates („gudrie” salāgojumi) Ĝauj samontēt kopsalikumu no
komponentēm ar vienu peles klikšėi. Kopsalikuma papildināšanas gadījumā ar citām
komponentēm SolidWorks vidē var lietot „drag&drop” jeb režīmu “pārvelc un nomet”, kā arī
pārbaudīt iegūtā kopsalikuma pareizību. ěoti vērtīga ir SolidWorks iespēja atklāt pretrunas
kopsalikumā, kas, pārveidojot vai pagriežot detaĜu, Ĝauj konstruktoram, redzēt izrietošās
neatbilstības starp apvienojamajām komponentēm jau agrīnā projektēšanas stadijā.
Pateicoties konstrukcijas dinamisko īpašību atbalstam SolidWorks vidē var iegūt
funkcionējošas konstrukcijas animācijas modeli. Mehānisma kustības imitāciju veic ievērojot
dažādu motoru, elastības spēku un gravitācijas spēku iedarbību. SolidWorks montāžas
režīmā ir iespējams darbs arī ar metinātiem savienojumiem, attiecīgi apzīmējot metināto
detaĜu malu sagatavošanu. Programmatūrā ir pieejami visi standartizētie metināšanas tipi un
režīmi. Montāžas režīmā var izdalīt lējuma formas iekšējos tukšumus. Šim nolūkam
kopsalikumu nepieciešams papildināt ar apstrādājamo detaĜu, bet pēc tam „atĦemt” iekšējos
dobumus ar speciālu instrumentu palīdzību.

13.1.5. Režīms Drawing (rasējums)
Režīms Drawing (rasējums) ir paredzēts iepriekš izveidotas detaĜas vai kopsalikuma
tehniskās dokumentācijas – rasējuma skatu, anotāciju un iznesuma elementu – automātiskai
veidošanai. Tehniskās dokumentācijas veidošana notiek divos veidos. Pirmkārt, rasējumu
var iegūt automātiski no iepriekš izveidotās detaĜas vai izstrādājuma. Rasējumos tiek attēloti
visi tie izmēri un apzīmējumi, kuri tika definēti komponentei režīmā Part un tika atzīmēti kā
importējami rasējumā. Šajā gadījumā tiek saglabāta divpusējās asocivitātes īpašība.
Kopsalikuma rasējumu vēlāk var papildināt arī ar specifikāciju un tekstveida piezīmēm.
Otrkārt, izstrādājumu rasējumu konstruēšanu un izmēru izlikšanu var realizēt interaktīvajā
režīmā, lietojot tradicionālās 2D CAD inženierdatorgrafikas metodes un līdzekĜus.
Rasējumus var publicēt dažādos veidos – izdrukāt uz papīra, saglabāt paša
SolidWorks failu formātos DRW vai SLDDRW vai arī eksportēt plašāk pazīstamos vektora
(tai skaitā AutoCAD failu formātos DWG vai DXF) vai rastru grafikas failu formātos.
Rasējumus var publicēt formātos, kas Ĝauj tos pārlūkot ar brīvprogrammu palīdzību,
piemēram, Adobe Reader PDF un eDrawing EDRW failu formātos.

13.1.6. Aparatūras prasības
Aparatūras prasības darbam SolidWorks vidē ir atkarīgas no risināmo uzdevuma
sarežăītības. Izšėir iesākuma, vidējā un augstākās sarežăītības klases lietotājus.
Klasifikācijas kritērijs ir montāžā ietilpstošo detaĜu skaits un to sarežăītība. Iesākuma līmenis
atbilst 2-20 detaĜām bez kompleksām pazīmēm, vidējais atbilst līdz 500 komponentēm vai
līdz 300 vienkāršām pazīmēm, bet augstākais atbilst montāžām ar tūkstošiem detaĜu vai pat
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mazāka skaita detaĜām ar vairāk nekā 1000 kompleksām pazīmēm. Normālam darbam
SolidWorks vidē ir sekojošas prasības attiecībā uz aparatūras resursiem:
• ieteicama ir operētājsistēma Microsoft Windows XP Professional vai
Windows 2000 (darbs iespējams Windows NT vai ME, bet nav –
Windows 98 OS);
• dators ar Intel Pentium (Intel® Pentium™, Intel® Xeon™, Intel®
EM64T) vai AMD Athlon (AMD® Athlon™, vai AMD® Opteron™)
procesoru un maksimālo procesora takts frekvenci, ko finansiāli var
atĜauties (~3 GHz);
• ne mazāk par 256 MB operatīvās atmiĦas iesākuma līmenim (512 MB
vidējam līmenim vai 1 GB (vēlams 2 GB) augstākajam līmenim);
• monitors ne mazāks par 17” (vēlams 19” vai pat 21”);
• peles tipa norādītājs, vēlams ar rullīti (vai analoăiska iekārta);
• vēlams uzstādīt arī Microsoft Office XP vai Office 2000
programmatūru;
• interneta pārlūkprogramma Internet Explorer 5.5 vai jaunāka.

13.1.7. Programmatūras instalēšana
Programmatūras instalēšanu jāveic ar sistēmas administratora tiesībām. Instalācijas
sākumā ir jāievada reăistrācijas atslēga un autorizācijas kods un jāseko visām instrukcijām.
Instalējot programmatūru, izvēlas MMGS mērvienību sistēmu un GOST izmēru izlikšanas
standartu. Licencētas programmas darbība ir aizsargāta ar t.s atslēgu, kas ir pieslēgta LPT1
vai USB portam.

13.1.8. Grāmatā lietoto angĜu valodas terminu tulkojums
Tā kā programmatūrā lietotie angĜu valodas termini ir šauri specifiski, tad lielai daĜai no
tiem nav vispāratzītu tulkojumu latviešu valodā. Šajā nodaĜā būs doti turpmāk autora lietotie
terminu tulkojumi, kuri ir nedaudz vispārināti, ievērojot attiecīgos radniecīgos terminu
sinonīmus, ko lieto arī citās CAD programmatūrās. Svarīgākie termini un to tulkojumi ir
apkopoti 13.2. tabulā.
13.2. tabula. Svarīgāko SolidWorks specifisko terminu vārdnīca
AngĜu

Latviešu

AngĜu

Latviešu

Lauzts griezums

Loft

Izvēršana pa trajektoriju ar mainīgu profilu

Assembly

Montāža, kopsalikums

Mate

Salāgojums

Automatic relations

Automātiskie
robežnosacījumi

Menu bar

IzvēlĦu rinda

Auxiliary View

Papildskats

Mirror

Refleksija

Broken-out Section

Vietējs griezums

Pattern

Masīvs, trafarets

Circular Feature

Cirkulāras matricas
pazīme

Part

DetaĜa

Chamfer

Fāzīte

Profile

Profils

Collapse

Salikt atpakaĜ

PropertyManager

Īpašību menedžeris

CommandManager

Komandu menedžeris

Rebuild

Reăenerēt

ConfigurationManager

Konfigurācijas
menedžeris

Relation

Robežnosacījums

Cosmetic thread

Nosacīta vītne

Revolve

Rotācija

Cut

Izgriezums

Rollback, Revert

Atgriezt atpakaĜ pazīmi

Aligned View
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13.2. tabulas turpinājums
AngĜu

Latviešu

AngĜu

Latviešu

Degree of freedom

Brīvības pakāpe

Section view

Griezums

Design Library

Projektēšanas
bibliotēka

Select

Norādīt, izvēlēties

Design Tree

Struktūrkoks

Shell

Čaula

Drawing

Rasējums

Shortcut

TaustiĦkombinācija

Entity

Elements

Sketch

Skice

Explode

Sadalīt, izjaukt

Snap

Piesaiste

Extrude

Ekstrūzija

Spiral

Spirāle

Face

Plakne, virsma

Sub-assembly

Kopsalikuma vienība

Feature

Pazīme

Sweep

Izvēršana pa trajektoriju ar nemainīgu profilu

FeatureManager

Pazīmju menedžeris

Task pane

Uzdevumu panelis

Fillet

NoapaĜojums

Template

Šablons

Handle

Interaktīvs rokturis

Thin Feature

Plānsienu pazīme

Helix

Helikoīds

Thread

Vītne

Hide

Paslēpt

Toolbar

Rīkjosla

Inferencing line

Vadlīnija

Toolbox

Standartizēto izstrādājumu bibliotēka

13.2. SolidWorks darba virsma un komandu menedžeri
SolidWorks palaiž uzklikšėinot uz SolidWorks ikonas, kura pēc noklusētas instalācijas
parasti ir novietota uz darba virsmas. Programmatūru var palaist arī klasiskajā veidā –
norādot Start>Programs>SolidWorks un attiecīgās versijas SolidWorks programmu (šeit un
turpmāk nav uzrādīts konkrētās versijas numurs). Palaižot programmu pirmo reizi, parādās
licences līguma pieĦemšanas logs, pēc kura apstiprināšanas var sākt darbu SolidWorks
vidē. Labajā pusē atveras SolidWorks Resources uzdevumu panelis (Task pane). Mapē
Getting Started (13.3. att.) ir iespēja uzsākt jauna dokumenta veidošanu (New Document),
atvērt esošu dokumentu (Open a Document) vai arī sākt veidot pirmo detaĜu (Making My
First Part) vai rasējumu (Making My First Drawing), vai arī piekĜūt operatīvo konsultāciju jeb
interaktīvās apmācības tēmu sarakstam (Online Tutorial).

13.3. att.Uzdevumu paneĜa SolidWorks Resources mape Getting Started
Ja izvēlas Online Tutorial (interaktīvā apmācība) režīmu, tad vienlaicīgi atveras
SolidWorks programmatūras interfeiss, kurš platumā aizĦem apmēram 2/3 monitora kreisajā
pusē un apmācības dokuments lasīšanas režīmā monitora labajā pusē. SolidWorks Online
Tutorial logā ir dots apmācību kursu tēmu saraksts (13.4. att. a). Norādot uz tēmas
nosaukumu ar kursoru, loga apakšējā daĜā parādās vizuāls tēmu raksturojošs attēls un īss
tēmas satura apraksts, kā arī tēmas apgūšanai nepieciešamais laiks (13.4. att. b).
SolidWorks patstāvīgai apguvei ieteicams lietot šos vingrinājumus, ar nosacījumu, ka angĜu
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valodā esošie materiāli papildus grūtības neradīs. Vingrinājumi ir sakārtoti pieaugošā grūtību
pakāpē, katrā nākamajā vingrinājumā ietverot aizvien jaunu projektēšanas līdzekĜu un
paĦēmienu apguvi.
a)

b)

13.4. att. Operatīva konsultācija: a − tēmu saraksts; b − tēmas vizuālais raksturojums
Ja norāda New Document veidošanas opciju, atveras logs New SolidWorks Document,
kurā var uzsākt veidot jaunu dokumentu vienā no trim režīmiem – Part, Assembly vai
Drawing. 13.5. attēlā ir parādīta jauna SolidWorks dokumenta veidošana Novice (Iesācējs)
režīmā. Režīmā Advanced (Profesionālis) SolidWorks dokumentus var sākt veidot, pirms tam
izvēloties specifiskus šablonus.

13.5. att. Jauna dokumenta veidošanas dialoga logs Novice režīmā

13.2.1. Dokumenta darba virsma un tās konfigurēšana
SolidWorks darba vides apgūšanu sāksim ar Part režīma iepazīšanu. Dokumenta Part
veidošanas interfeiss ir parādīts 13.6. attēlā. Projektēšanas vide jeb darba virsma ir grafikas
lauks ar detaĜas koordinātu sākumu tā centrā. Apkārt tam izvietotas sekojošas projektēšanas
vadības komponentes:
• loga augšējā daĜā:
o izvēlĦu rinda;
o rīkjosla;
o skatu vadības rīkjosla;
o CommandManager rīkjosla;
• loga kreisajā pusē:
o FeatureManager mape (pazīmju menedžeris) ar modeĜa struktūrkoku;
o PropertyManager mape (īpašību menedžeris);
o ConfigurationManager mape (konfigurācijas mendžeris);
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loga apakšējā daĜā:
o informatīvā rinda;
o statusa rinda;
o Help – palīdzības vedĦa aktivizēšanas ikona ;
• loga labajā pusē:
o SolidWorks resursu uzdevumu panelis ar:
 Getting Started mapi;
 Online Resources mapi;
 Tip of the Day (dienas padoms).
SolidWorks darba sākumā parāda dialoga logu ar noderīgiem t.s. dienas padomiem
(Tip of the Day). Šo īpašību ir ieteicams izmantot mācību procesā, lai pakāpeniski iepazītos
ar programmatūras plašajām iespējām, pie katras palaišanas iepazīstoties ar vienu jaunu
padomu. Šī padoma parādīšanos SolidWorks startēšanas laikā kontrolē rīkjoslā Help>Tip of
the Day dialoga logā ar kāsīti pie Show tips at startup (parādīt padomu startējot programmu).

•

13.6. att. Dokumenta Part darba virsma un galvenās komponentes
Projektēšanas darba laikā lietderīgi ir praktizēties izmantot vadības komandu
aktivizēšanu no konteksta jūtīgās izvēlnes jeb kontekstizvēlnes, ko izsauc ar peles labo
pogu. Rezultāts ir dažāds atkarībā no tā, kādu instrumentu lieto, kur darba laukā atrodas un
kāda izskata kursora norādītājs ir redzams.
Monitora ierobežoto izmēru dēĜ ne visi sistēmā pieejamie modelēšanas instrumentu ir
izvietoti uz rīkjoslām. Lai projektētājam būtu ērtāk strādāt, rīkjoslas nākas papildināt ar
tādiem instrumentiem, kuri ir bieži jālieto, bet nav iekĜauti noklusētās instalācijas rīkjoslu
konfigurācijā. Jaunu bieži lietojamu instrumentu izvietošanu individuāli konfigurētajās
rīkjoslās veic Tools>Customize>Commands sadaĜā, tādā pašā veidā kā Microsoft Office vai
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citās programmatūrās līdzīgu funkciju realizēšanai. Komandu kategorijā Sketch atrodam
ikonu Polygon, kas paredzēta regulāru daudzstūru skicēšanai un ar kursoru piespiež un
pārvelk to uz vajadzīgo rīkjoslu, kā tas parādīts 13.7. attēlā.

13.7. att. Komandu jeb instrumentu ikonu izvietošana uz rīkjoslas
SolidWorks darba virsmas kreisajā pusē ir novietots 13.8. attēlā redzamais lauks ar trīs
menedžeru vadības ikonām:

• FeatureManager jeb pazīmju menedžera struktūrkoks, kurā uzrāda detaĜas,
montāžas (kopsalikuma) vai rasējuma pazīmju sarakstu;
• PropertyManager jeb īpašību menedžeris;
• ConfigurationManager jeb konfigurācijas menedžeris.

13.8. att. FeatureManager, PropertyManager un ConfigurationManager vadība
Uzmodelētās pazīmes tiek reăistrētas FeatureManager struktūrkokā no augšas uz leju,
to veidošanas secībā. Pazīmes tiek apvienotas mapēs, kuras var maksimizēt vai minimizēt
ar ”+” vai ”-” simbolu. Pazīmes var norādīt kā grafiskajā laukā, tā arī struktūrkokā. Abos
gadījumos saglabājas divvirziena pazīmes dinamiska izgaismošana (highlighting).
Saglabātās pazīmes vēlāk var modificēt, izdzēst, pārvietot uz citu vietu vai arī lietot līdzīgi kā
bibliotēkas objektus citos SolidWorks dokumentos.
Standarta instrumentu rīkjosla pēc noklusētas instalācijas atrodas dokumenta loga
augšējā daĜā zem izvēlĦu rindas. Tās izskats un instrumenti ir redzami 13.9. attēlā.

Uz Drawing režīmu

Uz Assembly režīmu

Select

Sketch

Refresh

Texture

Tools

13.9. att. Standarta instrumentu rīkjosla Part dokumenta režīmā
Skata (View) vadības rīkjosla pēc noklusētas instalācijas atrodas pa labi aiz standarta
rīkjoslas. Tā sastāv no trīs grupu instrumentiem – instrumenti skata vadībai, projekciju
(Standard Views) vadībai un vizualizācijas režīmu vadībai (13.10. att.).
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Previous View

Zoom to Fit

Skata vadība

Zoom to Area

Standarta skatu vadība

Zomm In/Out

Rotate

Vizualizācijas režīmu vadība

Pan

Section View

13.10. att. Skata rīkjosla ar skata, projekciju skatu un vizualizācijas režīmu vadību
Skata vadību aktivizē ar 13.10. attēlā redzamajām ikonām Previous View, Zoom to Fit,
Zoom to Area, Zoom In/Out, Rotate View un Pan. Attiecīgo komandu dod ar peles kreiso
pogu. Komandu izpildīšanu sīkāk neaplūkosim, jo šīs zināšanas pieder pie datoru
programmatūru vadības pamatzināšanām un tām būtu jābūt vispārzināmām lietām.
Atzīmēsim vēl tikai to, ka skatu vadības logu var izsaukt grafikas laukā arī ar kontekstizvēlni
(13.11. att.) un no tās var dot attiecīgo komandu. Standarta skatu (projekciju skatu) vadības
jeb skata orientācijas View Orientation aktivizēšana izsauc Orientation logu, kuru
ikona
var nofiksēt pastāvīgi uz grafikas lauka, ja nospiež spraudītes ikonu

.

13.11. att. Ar kontekstizvēlni izsauktais skata vadības logs un
divi alternatīvi veidi standarta skatu vadībai
SolidWorks sistēmā ir Ĝoti plaša Help jeb palīdzības funkciju atbalsts. Visplašākā ir
SolidWorks Help Topics sadaĜa, kura ietver informāciju par visām programmatūras
funkcionālajām iespējām. Mācību procesa sākumā Ĝoti noderīga ir komandas
kontekstatkarīgā pop-up informācija Quick Tips par attiecīgās komandas lietošanu.
Grafikas lauku var sadalīt divās vai četrās daĜās, katrā daĜā parādot atsevišėu skatu.
Piemēram, 13.12. attēlā trīs sadalītajos logos projekciju sakarībā ir parādīti standarta skati –
pretskats Front View, virsskats Top View un kreisais sānskats Left View, bet ceturtajā logā –
ortogonālās izometrijas skats Isometric. Jebkurā no logiem detaĜas orientāciju var mainīt.
Pretskatā ir parādīts detaĜas griezums pa frontālo simetrijas plakni.
Izdarot izmaiĦas kādai no pazīmēm, pārveidotais objekts izmainās visos skatos
vienlaicīgi, ja skati savā starpā ir saistīti Link Views, ko norāda ėēdītes simbols
skata nosaukuma priekšā loga kreisā apakšējā stūrī. Skata vadība – palielināšana,
samazināšana, pārvietošana, u.t.t., izsauks sinhronas izmaiĦas visos saistītajos skatos. Ja
Link Views nebūs aktīvs, ėēdītes simbols skata nosaukuma priekšā nebūs un skatu vadība
katrai projekcijai būs individuāla.
Grafikas lauka sadalīšanu var veikt no skatu vadības pop-up izvēlnes zem 3D Triad
simbola grafikas lauka kreisā apakšējā stūrī, izvēloties attiecīgo komandu (13.13. att. a),
piemēram, četrus skatus Four View. Alternatīvs grafikas lauka sadalīšanas paĦēmiens ir
speciāla slīdĦa pārbīdīšana. Grafikas lauku divās daĜās horizontāli sadala ar slīdni vertikālā
lifta augšējā daĜā (13.13. att. b), novelkot to ar peles labo pogu uz leju, līdzīgi kā sadala
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dokumentu divos logos MS Word programmatūrā. Grafikas lauku divās daĜās vertikāli sadala
ar slīdni horizontālā lifta kreisajā pusē (13.13. att. c), pārvelkot to ar peles labo pogu pa labi.

13.12. att. Grafikas lauka dalījums četros logos
a)

b)

c)

13.13. att. Grafikas lauka skatu sadalīšana: a – no pop-up izvēlnes;
b – ar slīdni divos logos horizontāli; c – ar slīdni divos logos vertikāli
Iesācējiem 3D CAD lietošanā jaunums varētu būt peles rullīša-pogas lietošana skata
orientācijas vadībai. Līdzīgi kā tas ir realizēts daudzās jaunākajās CAD programmatūrās, to
prasmīgi lietojot, nav jātērē laiks attiecīgās skata vadības ikonas nospiešanai. Pirmkārt,
jāapgūst Zoom In/Out darbība, ripinot rullīti. Grafikas lauka saturs tiks palielināts vai
samazināts, pie kam rezultāts būs atkarīgs no tā, kur ripināšanas brīdī atrodas bultiĦas
kursors. Otrkārt, piespiesta rullīša poga un peles pārvietošana pa galda virsmu darbojas kā
projekcijas skatu rotācijas instruments – tiek rotēta projekciju sistēma ar visu tajā esošo
modeli. Rezultāts arī ir atkarīgs no tā, kur atrodas kursors. Treškārt, rullīša nospiešana kādā
kursoru uzdod rotācijas asi perpendikulāri šai plaknei. Turpmāka
plaknes punktā ar
nospiesta rullīša poga un peles kustināšana rotē objektu ap šo asi. Nepieciešams
pavingrināties, lai apgūtu telpisku objektu aplūkošanu no dažādiem skatu punktiem un
dažādos palielinājumos.
Dažādus modeĜu vizualizācijas režīmus vada ar attiecīgās ikonas nospiešanu rīkjoslā,
kura parādīta 13.14. attēlā. Ikonu nozīmi var izlasīt Tooltips logā, ja kursoru novieto virs
attiecīgās ikonas (Customize>Toolbars jābūt aktivizētai funkcijai Show tooltips).
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Ikonu funkciju uzskaitījums (no kreisās uz labo):
• Wireframe – karkasvirsmas modelis;
• Hidden Lines Visible – neredzamās līnijas ir parādītas;
• Hidden Lines Removed – neredzamās līnijas paslēptas;
• Shaded With Edges – ēnojums ar šėautnēm;
• Shaded – ēnojums;
• Shadows In Shaded Mode – ēnojums ar ēnām;
• Section View – griezuma skats
• RealView Graphics – RealView režīms (ja atbalsta grafikas karte).

13.14. att. ModeĜu vizualizācijas režīmu vadība
Komandu menedžeris CommandManager dinamiski atjaunojas atkarībā no izvēlētās
rīkjoslas. Pēc noklusētas instalācijas komandu menedžerī ir ievietotas noteiktas rīkjoslas
atkarībā no aktīvā dokumenta veida. Ja vadības laukā nospiež rīkjoslas ikonu,
CommandManager atjauno savu izskatu un parāda attiecīgo rīkjoslu ar instrumentiem.
Piemēram, 13.15. attēlā ir parādīts CommandManager izskats Part režīmā ar nospiestu
Features ikonu. Modelēšanas sākumā aktīvi ir tikai divi pazīmju modelēšanas instrumenti –
Extruded Boss/Base (ekstrūzijas) un Revolved Boss/Base (rotācijas). Lai ietaupītu vietu
grafikas laukā, ikonu paskaidrojuma aprakstu var atslēgt, dezaktivizējot kontekstizvēlnē
komandu Show Description. CommandManager izskats ar nospiestu Sketch ikonu un
atslēgtu instrumentu aprakstu ir parādīts 13.16. attēlā.

Pazīmju rīkjosla

13.15. att. Part režīma komandu menedžeris ar instrumenta aprakstu rīkjoslā

13.16. att. Skicēšanas instrumentu rīkjosla ar izslēgtu instrumenta aprakstu

13.2.2. Skicēšanas vides termini
Part režīmā koordinātu sākums ir zilas, bet Sketch režīmā sarkanas krāsas divu bultiĦu
simbols grafikas laukā. BultiĦas ir piesaistītas frontālai plaknei tā, ka horizontālā bultiĦa
norāda X ass, bet vertikālā – Y ass pozitīvo virzienu. Koordinātas Z ass virziena orientācija ir
redzama grafikas lauka kreisā apakšējā stūrī esošajā koordinācijas asu indikatorā
, ko
sauc par 3D Triad, ko izmanto tikai orientēšanās mērėiem. Tas nav koordinātu sākums.
Uzskatāmības labad katrai asij ir sava krāsa.
Vadlīnijas
Vadlīnijas (Inference lines) ir dinamiski mainīgas svītrlīnijas, kuras izmanto punkta
atrašanās vietas izsekošanai skices grafiskajā vidē. Šīs līnijas automātiski parādās uz
ekrāna, ja lietotājs izvēlas kādu no ăeometriskiem elementiem. Tās parādās no koordinātu
sākuma vai esošiem skices elementiem un tās uzskatīt par kompleksu piesaistes veidu –
piesaisti attiecībā pret diviem vai vairāk elementiem vienlaikus. Piemēram, lai sāktu skicēt
jaunu taisni, kas sākas divu vadlīniju krustpunktā, vispirms atrod šo krustpunktu ar vadlīniju
palīdzību un konstruē taisni no šī punkta. Šāda krustpunkta atrašana ar vadlīniju palīdzību ir
parādīta 13.17. attēlā.
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13.17.att. Vadlīniju izmantošana punkta atrašanās vietas uzdošanai
Vadlīnijas var būt zilā vai brūnā krāsā. Zilā krāsa norāda, ka starp skices objektiem, no
kuriem tā veidota, nepastāv ăeometriski robežnosacījumi. Brūnās krāsas vadlīnija norāda, ka
starp elementiem pastāv robežnosacījumi.
Ăeometriskie termini
SolidWorks vidē lietotie ăeometrijas jēdzieni Ĝoti labi jāpārzin angĜu valodā. Svarīgākie
pamatjēdzienu nosaukumi latviešu un angĜu valodā, kā arī to grafiskie attēli ir parādīti 13.18.
attēlā.
Axis

Ass

Edge

Škautne

Face

Skaldne

Origin

Koordinātu sākums

Plane

Plakne

Vertex

Virsotne

13.18. att. Svarīgākie pamatjēdzieni un to skaidrojums uzskatāmajā attēlā

Interaktīvie rokturi
Interaktīvie rokturi (handles) Ĝauj dinamiski mainīt noteiktas SolidWorks pazīmju
parametru vērtības tieši grafiskajā laukā, nemaz nepārejot uz pazīmju menedžera parametru
logu. Parametru vērtību dinamisko maiĦu veic ar kursora palīdzību. Novietojot kursoru virs
interaktīvā roktura, tas attēlojas sarkanā krāsā, bet uzklikšėinot uz tā – violetā krāsā.
Pārvietojot aktivizēto rokturi ar bultiĦu tā darbības virzienā, interaktīvi izmaina attiecīgās
pazīmes īpašības vērtību (13.19. att.).

13.19. att. Interaktīvie rokturi (handles) SolidWorks vidē

13.2.3. TaustiĦkombinācijas
Produktīvai darbībai CAD vidēs profesionāĜi aktīvi izmanto taustiĦkombinācijas
(shortcut). SolidWorks vidē biežāk lietotās taustiĦkombinācijas ir apkopotas 13.3. tabulā.
DaĜai no tām ir tāda paša nozīme kā citās Windows programmatūrās.
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13.3. tabula. SolidWorks vidē biežāk lietotās taustiĦkombinācijas un to nozīme

TaustiĦkombinācija
Nozīme
Ctrl+O File>Open
Ctrl+N File>New
Redraw the
Ctrl+R
Screen
z Zoom Out
f Zoom to Fit
BultiĦas Rotate view
Orientation
Spacebar
dialog box
Ctrl+c Edit>Copy
Ctrl+x Edit>Cut
Ctrl+z Undo
Ctrl+D Make Drawing

TaustiĦkombinācija
Nozīme
Ctrl+S File>Save
Ctrl+P File>Print
Rebuil the
Ctrl+B
Model
Z (Shift+Z) Zoom In
Ctrl+Shift+Z Previous View
Ctrl+bultiĦas Pan View
Repeat Last
Enter
Command
Ctrl+v Edit>Paste
Delete Delete
Ctrl+Y Redo
Ctrl+A Make Assembly

13.3. Skicēšanas instrumenti
Solidworks skicēšanas vides instrumenti ir parādīti 13.20. attēlā. Ikonu attēli pietiekami
izteiksmīgi raksturo instrumentu funkcijas. Svarīgākie un biežāk lietotie instrumenti būs sīkāk
raksturoti un darbības ar tiem aprakstītas tālāk šajā nodaĜā.

13.20. att. SolidWorks skicēšanas vides instrumenti
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13.3.1. TaišĦu konstruēšana ar Line
Taisne ir viens no visbiežāk lietotajiem SolidWorks skices elementiem. Parametriskajā
modelēšanas vidē patvaĜīgi uzskicētai taisnei uzdod noteiktus robežnosacījumus – sākuma
un beigu punktu atrašanās vietu, slīpuma leĦėi, garumu.
Secīgu taisnes nogriežĦu konstruēšana
Secīgu taisnes nogriežĦu uzdošanas režīmu izmanto pēc noklusēšanas. Lietotājs
nogriežĦa galapunktus uzdod Line
režīmā ar norādītāja peles kreisās pogas klikšėi.
Punktu koordinātas parādās kreisā pusē Line menedžera īpašību logā, bet tās dotajā brīdī
vēl mainīt nevar. Katri divi punkti tiek savienoti ar taisni, kura ir zaĜā krāsā ar nelieliem
kvadrātveida marėieriem abos galapunktos. ZaĜā krāsa nozīmē to, ka elements ir norādīts jeb
aktīvs. Kad uzdod nākošo punktu, iepriekšējā taisne kĜūst zila, bet jaunā zaĜa un zīmuĜa
ir gatavs nākošā punkta uzdošanai, u.t.t. Ar kontekstizvēlni var aktivizēt citu
kursors
ăeometrisko instrumentu, bet ar Esc taustiĦu vai dubultklikšėi jebkurā vietā var iziet no Line
režīma.
Atsevišėu taisnes nogriežĦu konstruēšana
Šo režīmu izmanto atsevišėu taišĦu konstruēšanai, ja to galapunktiem nav jābūt
savienotiem. Pirmo punktu uzdod ar peles kreiso pogu un, to neatlaižot, pārvieto kursoru
(„stiepjot” taisni kā gumiju) uz vajadzīgo vietu un tikai tad atlaiž pogu. Konstruētā taisne
attēlojas zaĜā krāsā – tā ir norādīta un visas parametru vērtības parādās Line īpašību
menedžera logā un tos tur var tagad arī izmainīt. Taisnes galapunktus var arī pārvietot ar
kursoru interaktīvā režīmā, ja ăeometriskie robežnosacījumi to atĜauj.
Taisnes kursora indikatora parametri
Taisnes konstruēšanas laikā pa labi virs taisnes indikatora attēlojas taisnes
pašreizējais garums, kura vērtība sakrīt ar tās garuma Length vērtību īpašību menedžera
blokā Parameters, bet tur tā ir ar lielāku precizitāti (13.21.att.).
a)

b)

Taisnes parametri
īpašību menedžerī

Taisnes kursora
indikators
Taisnes garuma
indikators

13.21. att. Taisnes pašreizējais garums:
a − konstruēšanas laikā grafikas laukā; b − Line īpašību menedžerī
Ja taisne konstruēšanas laikā ir horizontāla, tad kursorā taisnes simbola vietā parādās
H burts (Horizontal), bet ja taisne ir vertikālā – parādās V burts (Vertical) (13.22. att.).

Taisnes garums
Simbols „Vertikāls”

Taisnes garums
Taisnes kursors
Simbols „Horizontāls”

Taisnes kursors

13.22. att. Kursora izskats vertikālas un horizontālas taisnes konstruēšanas laikā
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Pieskares un normāles loka konstruēšana ar Line instr umentu
Ja skicē jau ir kaut viens elements – taisne, loks vai splains – tad no šīs līnijas gala
punkta var konstruēt tiem tangenciālus vai perpendikulārus lokus. Abos gadījumos darbības
algoritms ir kopējs. Vispirms konstruē vienu atsevišėu taisni, tad atvirza kursoru sānis, lai
parādās elastīgā vadlīnija un pārvieto kursoru atpakaĜ uz gala punktu. Automātiski tiks
izsaukts loka konstruēšanas režīms un kursors pieĦems loka simbola izskatu. Pāreju uz loka
konstruēšanas režīmu var izsaukt arī ar kontekstizvēlnes komandu Switch to arc, vai
nospiežot taustiĦu A uz tastatūras. Šādu konstruēšanas metodi citiem vārdiem var raksturot
kā „virziennodoma” darbību jeb māĦu kustību – vajadzīgo algoritma variantu automātiski
aktivizē, izdarot kursora kustību vēlamajā virzienā ar vadlīnijas parādīšanos un tikai pēc tam
lieto automātiski aktivizēto konstruēšanas instrumentu.
Pieskares loku sāk konstruēt un loka režīmā automātiski pārslēdzas sekojoši. Norāda
uz pēdējā elementa gala punktu, pārvieto kursoru nedaudz pieskares virzienā – parādās
svītrlīnija. Tad pārvieto kursoru tajā virzienā, kurā jākonstruē loks. Parādīsies pieskares loks.
Ar peles kreiso pogu norāda pieskares loka otru gala punktu (13.23. att.).
Pieskare

Virziennodoma norāde

13.23. att. Pieskares loka konstruēšana taisnei ar virziennodoma norādi Line
instrumenta (tas joprojām ir aktīvs!) režīmā
Perpendikulāru loku sāk konstruēt un loka režīmā automātiski pārslēdzas līdzīgi.
Norāda uz pēdējā elementa gala punktu, kursoru pārvieto nelielā attālumā perpendikulāri
pēdējai uzdotai taisnei, bet pēc tam – loka otra gala punkta virzienā (13.24. att.). Pēc
pieskares vai normāles loka otra punkta uzdošanas, sistēma automātiski atgriezīsies
iepriekšējās līnijas konstruēšanas režīmā. Ja pieskares režīms ir izsaukts kĜūdas pēc, no tā
var iziet, nospiežot taustiĦu A vai no kontaktizvēlnes izvēloties komandu Switch to Line.

Virziennodoma norāde

Normāle

13.24. att. Normāla (perpendikulāra) loka konstruēšana taisnei ar virziennodoma
norādi Line instrumenta (tas joprojām ir aktīvs!) režīmā

13.3.2. Palīglīniju konstruēšana ar Centerline
Palīglīnijas skicēs izmanto tikai konstruēšanas palīgmērėiem. Tās neizmanto kā skices
elementus modelēto detaĜu pazīmēm. Palīglīnijas konstruē ar Centerline
(centra līnija)
instrumentu līdzīgi kā parastās taisnes. Ievērojiet, ka īpašību menedžerī šādai taisnei ir
karodziĦš For Construction (konstrukcijai). Jebkuru konstruētu parasto skices līniju var
pārveidot par palīglīniju, īpašību menedžerī aktivizējot karodziĦu pie For Construction. Pēc
apstiprināšanas līnija pārvēršas par svītrpunkta līniju.
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13.3.3. RiĦėu konstruēšana ar Circle
RiĦėa konstruēšanai ar Circle
instrumentu vispirms ar peles kreiso pogu uzdod
centru, pēc tam „stiepj” rādiusu līdz vajadzīgam lielumam (13.25. att. a). Pēc riĦėa
uzdošanas tā parametrus var mainīt īpašību menedžerī (13.25. att. b).
a)

b)

13.25. att. Interaktīva riĦėa konstruēšana ar Circle instrumentu
un tā parametri īpašību menedžerī

13.3.4. Loka konstruēšana ar Centerpoint Arc instrumentu
Loka konstruēšanai ar Centerpoint Arc
instrumentu vispirms uzdod centru, pēc tam
„stiepj” rādiusu līdz vajadzīgam lielumam un to uzdod loka sākuma punktā, tad interaktīvi
„stiepj” loka garumu un uzdod gala punktu. 13.26. attēlā ir parādīta loka uzdošanas secība ar
tā centru koordinātu sākuma punktā: a − interaktīvi norāda rādiusu R=15.9; b − „stiepj” loku
pretēji pulksteĦa rādītāja virzienam caur 90° vadlīniju; c − turpina caur 180° vadlīniju; d −
beigu punktu uzdod uz 270° vadlīnijas.
a)

b)

c)

d)

13.26. att. Trīs ceturtdaĜu gara loka ar centru koordinātu sākumā
konstruēšanas četri etapi
Ar centru un diviem loka punktiem konstruēta loka parametri ir parādīti īpašību
menedžerī (13.27. att.). Šeit var vēlāk arī mainīt parametru vērtības.

13.27. att. Loka Centerpoint Arc parametri īpašību menedžerī

13.3.5. Loka konstruēšana ar 3 Point Arc
Loka konstruēšanai ar 3 Point Arc
instrumentu vispirms uzdod loka vienu
galapunktu, tad „stiepj” loka otru galapunktu līdz vajadzīgajai vietai un interaktīvi maina loka
rādiusu. 13.28. attēlā ir parādīta 3 punktu loka uzdošanas secība ar loka galapunktiem
horizontālo taišĦu galos: loka kreisais galapunkts a); loka labais galapunkts b); loka trešais
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punkts nosaka tā rādiusu c). Šādā veidā konstruēta loka parametri īpašību menedžerī ir tādi
paši kā 13.28. attēlā redzamie (vērtības atšėirīgas).
a)

b)

c)

13.28. att. Ar trīs punktiem uzdota loka konstruēšana trīs etapos

13.3.6. Taisnstūra konstruēšana ar Rectangle un Parallelogram
Taisnstūri konstruē vienā paĦēmienā ar Rectangle
instrumentu, piemēram, uzdodot
pirmo punktu koordinātu sākumā (13.29. att. a), bet diagonālo punktu „stiepjot” uz vajadzīgo
vietu (13.29. att. b). Taisnstūris faktiski ir veidots no četrām atsevišėām taisnēm un jebkurai
no tām var mainīt to īpašības. Uzzīmētajā taisnstūra skicē individuāli var izdzēst jebkuru no
taisnēm.
a)

b)

13.29. att. Taisnstūra konstruēšana ar Rectangle instrumentu un diviem punktiem
Pagrieztu taisnstūri uzdod vienā paĦēmienā ar Parallelogram
instrumentu.
Instruments Parallelogram nav standarta instalācijas rīkjoslā, bet to aktivizē rīkjoslas Tools
izvēlnē Sketch Entities. Parallelogram instrumenta ikonu var arī iznest standarta instrumentu
kursoru
rīkjoslā tā, kā tas bija parādīts 13.7. attēlā. Taisnstūra pirmo punktu uzdod ar
vajadzīgajā vietā (13.30. att. a), tad „stiepj” vienu malu uz vajadzīgo punktu un uzdod to
(13.30. att. b), bet taisnstūra platumu uzdod „stiepjot” to perpendikulāri tikko uzdotajai malai
(13.30. att. c). Ja pirms pēdējā punkta uzdošanas nospiež Ctrl taustiĦu, tiks ieslēgts „īstais”
paralelograma režīms un varēs uzdot tā otru diagonāli, kā tas ir redzams 13.30. attēlā d.
a)

b)

c)

d)

13.30. att. Ar Parallelogram instrumentu konstruē:
a, b, c − pagrieztu taisnstūri; a, b, d − „īstu” paralelogramu

13.3.7. Regulāra daudzstūra konstruēšana ar Polygon
Regulāru daudzstūri vienā paĦēmienā uzdod ar Polygon
instrumentu. Instruments
Polygon neatrodas standarta instalācijas rīkjoslā – to aktivizē rīkjoslas Tools izvēlnē Sketch
Entities. Daudzstūra īpašību logā Parameters iestāda nepieciešamo stūru skaitu un izvēlas
metodi ar kuru uzdos tā lielumu – Inscribed circle (ievikts riĦėis) vai Circumscribed circle
(apvilkts riĦėis) kā tas ir redzams 13.31. attēlā a). Vispirms uzdod regulārā daudzstūra centru
(13.31. att. b), tad „stiepj” kursoru un ar daudzstūra virsotni orientē to vajadzīgā leĦėī un
interaktīvi uzdod vajadzīgo lielumu (13.31. att. c) vai ar Polygon īpašību menedžera
palīdzību.

305

a)

b)

c)

13.31. att. Regulāra sešstūra parametri un konstruēšana ar Polygon instrumentu

13.3.8. Elipses konstruēšana ar Ellipse
Elipsi uzdod vienā paĦēmienā ar Ellipse
instrumentu. Instruments Ellipse neatrodas
standarta instalācijas rīkjoslā – to aktivizē rīkjoslas Tools izvēlnē Sketch Entities. Ar kursoru
uzdod elipses centru (13.32. att. a), tad elipses lielās pusass garumu un orientāciju
(13.32. att. b) un mazās pusass garumu (13.32. att. c).
a)

b)

c)

Pirmās pusass rādiuss

d)

Otrās pusass rādiuss

13.32. att. Pilnas un daĜējas elipses konstruēšana ar Ellipse
un Partial Ellipse instrumentiem
Elipses daĜu konstruē ar Partial Ellipse
instrumentu līdzīgi kā pilno elipsi. Mazās
pusass uzdošanas punktā sāk atskaitīt elipses loku vienā vai otrā virzienā, kamēr nākošais
uzdotais punkts nosaka daĜējās elipses izskatu (13.32. att. d). Pilnās elipses parametru
vērtības vēlāk var arī mainīt īpašību menedžerī.

13.3.9. Parabolas konstruēšana ar Parabola
Parabolu uzdod vienā paĦēmienā ar Parabola
instrumentu. Instruments Parabola
neatrodas standarta instalācijas rīkjoslā – to aktivizē rīkjoslas Tools izvēlnē Sketch Entities.
uzdod parabolas fokusu (13.33. att. a), tad „stiepj” parabolu un uzdod
Ar kursoru
parabolas virsotni un tās izmēru (13.33. att. b), un uzdod pirmo (13.33. att. c) un otro punktu
uz parabolas (13.33. att. d).
a)

b)

c)

d)

Virsotne

Pirmais punkts

Fokuss

Otrais punkts

13.33. att. Parabolas konstruēšana ar Parabola instrumentu
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13.3.10. Norāde un elementu dzēšana
Norādes Select instrumentu lieto, lai:
• norādītu (izvēlētos) skices elementus;
• pārvietotu skices elementus vai to galapunktus, izmainot skices
formu;
• norādītu modeĜa virsotnes, šėautnes vai plaknes;
• ietvertu norādes taisnstūrī veselu grupu skices elementu;
• pārvietotu izmēru uz jaunu vietu;
• lai aktivizētu izmēru ar peles kreisās pogas dubultkliėšėi, ar mērėi
izmainīt mērskaitĜa vērtību.
Norādītie elementi dinamiski maina krāsu, ja tiem tuvina norādes kursoru. AngĜu valodā
šo parādību sauc par dynamic highlighting. Pēc uzklikšėināšanas uz elementu, tas iekrāsojas
zaĜā krāsā, kas nozīmē, ka elements ir norādīts. Lai vienlaicīgi individuāli norādītu vairākus
elementus, līdzīgi kā daudzās citās CAD sistēmās, pēc pirmā norādītā elementa jātur
nospiests Ctrl taustiĦš. Katrs norādītais elements mainīs krāsu uz zaĜu – elements ir
pievienots norādītajai kopai. Ja elements kopai pievienots kĜūdas pēc, atkārtota tā
norādīšana to izslēgs no atlasītās kopas.
Norādes instruments atkarībā no projektēšanas vides konteksta var pieĦemt dažādus
izskatus. Norādes instrumentu izsauc vai arī pašreizējo ăeometrisko instrumentu dezaktivizē
ar Esc taustiĦu.
Ar bultiĦas instrumentu var norādīt vairākus elementus, tos interaktīvi ietverot norādes
taisnstūrī. Uzdod vienu taisnstūra diagonāles punktu un, turot nospiestu peles kreiso pogu,
uzdod otru diagonāles punktu. Taisnstūrī ietvertie elementi iekrāsojas zaĜā krāsā. Taisnstūrī
ietverto elementu veids ir atkarīgs no tā, kādā SolidWorks režīmā strādā – Part dokumentos
tās ir šėautnes, Assembly dokumentos komponentes, bet Drawing dokumentos – skices
elementi, izmēri un anotācijas.
Norādes taisnstūris darbojas divos dažādos režīmos. Ja taisnstūri velk no kreisās uz
labo pusi, tas tiek attēlots ar nepārtrauktām taisnēm un norādīti tiek tikai tie elementi, kuri
pilnībā atrodas taisnstūra iekšpusē. Ja, turpretī, taisnstūri velk no labās uz kreiso pusi, tas
attēlojas ar svītrlīnijas taisnēm un norādīti tiek visi elementi, kuri atrodas kā taisnstūra
iekšpusē, tā arī tie, kuri krustojas ar ierobežojošā taisnstūra malām.
Lai izdzēstu kādu no skices elementiem, to norāda ar
kursoru un nospiež Delete
taustiĦu. Dzēšanu Delete var veikt arī no kontekstizvēlnes, kad elements ir norādīts.
Dažreiz skicēšanas vai elementu dzēšanas laikā uz ekrāna parādās nevēlami elementi
jeb artefakti (attēla izkropĜojumi). Lai grafiskajā laukā atjaunotu normālu izskatu, lieto Redraw
komandu. Ikonas nospiešana neprasa nekādas papildus darbības un ekrāna saturs tiek
pārzīmēts. Pārzīmēšanas komandu, līdzīgi kā virknē citu CAD sistēmu, var arī aktivizēt ar
taustiĦkomandu Ctrl+R.

13.4. Skices elementu rediăēšana
SolidWorks sistēmā ir iespēja rediăēt uzskicētos elementus. Līdzīgi kā klasiskajās 2D
datorizētās rasēšanas sistēmās, elementus var nogriezt, pagarināt, veidot paralēlā attālumā
(offset), refleksēt (mirror), veidot masīvus, izmainīt mērogu, u.t.t.
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13.4.1. Nogriešana ar instrumentu Trim
Visi rediăēšanas instrumenti atrodas izvēlnē Tools>Sketch Tools. Visbiežāk lietotai
funkcijai
Trim, kuru standarta instalācijā var aktivizēt arī no rīkjoslas, ir pieci darbības
režīmi Options. Katra režīma lietošana ir paskaidrota Trim pazīmju menedžera informācijas
logā Message. Trim instrumenta noklusētā opcija ir Power trim. Lai nogrieztu nevajadzīgos
skices elementus, ar kursoru un piespiestu peles kreiso pogu velk patvaĜīgu līniju pāri
nogriežamajiem elementiem. Aiz norādītāja paliek pelēka brīvrokas līnija (13.34. att. a) un
elementa daĜas līdz tuvākajam krustpunktam ar citu elementu tiek nodzēstas (13.34. att. b).

13.34. att. Stūra nogriešana ar Power trim: a – līnijas vilkšana; b – rezultāts

Power trim režīmā var arī pagarināt elementus. Novietojot kursoru virs pagarināmā
elementa, tas kĜūst sarkans (13.35. att. a), uzklikšėinot uz tā elementu var vilkt ar kursoru
pagarināšanas virzienā (13.35. att. b). Elementa pagarinātā daĜa tiek indicēta sarkanā krāsā.
Norādītā pagarināšanas robeža arī tiek indicēta sarkanā krāsā (13.35. att. c) un, uzklikšėinot
uz tās, iegūst vēlamo rezultātu (13.35. att. d).
a)
b)
c)
d)

13.35. att. Taisnes pagarināšana ar Power trim: a – taisnes norāde;
b – pagarināšanas virziena norāde; c – pagarināšanas robežas norāde; d – rezultāts

Trim instrumenta opcija Corner rediăē divus norādītos elementus tā, ka tie veido stūri.
Stūris paliek tajā pusē, kurā elementus norāda. Piemēram, norādot divas krustiskas taisnes
to apakšējā daĜā (13.36. att. a), iegūst 13.36. attēlā b redzamo stūri. Savukārt, norādot divas
krustiskas taisnes to labajā pusē (13.36. att. c un 13.36. att. d), iegūst 13.36. attēlā e
redzamo stūri.
a)

b)

c)

d)

e)

13.36. att. Stūra veidošana ar Corner: a – taišĦu norāde apakšējā daĜā;
b – iegūtais stūris; c; d – taišĦu norāde labajā pusē; d – iegūtais stūris
Aktivizējot Trim instrumenta opciju Trim to closest, kursors pieĦem bultiĦas un šėērīšu
izskatu. Novietojot šo kursoru virs kāda elementa, tā daĜa līdz tuvākam krustpunktam ar
citu elementu tiks attēlota sarkanā krāsā. Uzklikšėinot ar peles kreiso pogu, šī daĜa tiks
nodzēsta.
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13.4.2. NoapaĜošana ar Fillet un nofāzēšana ar Chamfer
Skices elementu stūrus var noapaĜot ar Fillet instrumenta palīdzību. Krustojošiem
elementiem pirms operācijas nav obligāti jāveido stūris. Fillet operācijas pazīmju menedžerī
uzdod noapaĜošanas rādiusu un norāda divus elementus tajā pusē, kuru pēc noapaĜošanas
vēlas atstāt (13.37. att.). Īpašība Keep constrained corners nozīmē to, ka noapaĜotā stūra
lokam un elementiem, to modificēšanas gadījumā, joprojām būs kopīgi gala punkti un tie
veidos gludas pārejas – tie būs pa pieskari.
a)

b)

c)

13.37. att. NoapaĜojuma veidošana ar Fillet: a – parametru iestādīšana īpašību logā;
b – izejas taisnes; d – norādot abu taišĦu apakšēju daĜu, iegūst noapaĜojumu
Skices elementu stūrus var nofāzēt ar Chamfer instrumenta palīdzību. Krustojošiem
elementiem pirms operācijas nav obligāti jāveido stūris. Chamfer operācijas pazīmju
menedžerī izvēlas nofāzēšanas veidu pēc diviem lineāriem izmēriem (abi var būt vienādi –
Equal distance) vai lineāra izmēra un leĦėa un norāda divus elementus tajā pusē, kuru pēc
noapaĜošanas vēlas atstāt. Visu triju variantu nofāzēšanas gadījumi ir parādīti 13.38. attēlā.

13.38. att. Nofāzējumu veidošana ar instrumentu Chamfer

13.4.3. Simetrisku skiču veidošana
DetaĜu skiču veidošanas laikā simetriskos elementus var kopēt, lai samazinātu
skicēšanas darba apjomu. 13.39. attēlā ir parādīta simetriskas skices veidošanas secība,
izmantojot skicē jau esošus elementus un simetrijas asi (13.39. att. a). Ar bultiĦas kursoru
norādes taisnstūrī ietver 9 uzskicētās taisnes un aktivizē Mirror Entities
instrumentu.
Visas norādītās taisnes parādās Mirror Entities īpašību menedžera loga Options sarakstā
Entities to mirror. Aktivizē rindu Mirror about un norāda simetrijas asi, kuras nosaukums tiek
uzrādīts rindā (13.39. att. b). Ja režīms Copy būs aktīvizēts , tad tiks papildus izveidota
skices otra simetriskā puse no norādītajām taisnēm (13.39. att. c). Ievērojiet, ka divas
horizontālās taisnes, kuru viens gala punkts atradās uz simetrijas ass, pēc refleksijas
nokopēšanas katra ir kĜuvusi par vienu elementu ar ăeometrisko robežnosacījumu
viduspunkts uz simetrijas ass.
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a)

b)

c)

13.39. att. Simetriska skice, lietojot Mirror Entities: a – viena simetriskā puse;
b – īpašību menedžera iestādījumi; c – simetriskās skices rezultāts
Simetrisku skici var veidot uzreiz skicēšanas laikā, izmantojot Dynamic Mirror Entities
komandu, kā parādīts 13.40. attēlā. Vispirms uzskicē simetrijas asi, norāda to un aktivizē
komandu Tools>Sketch Tools>Dynamic Mirror. Norādītajai asij abos galos parādās
simetrijas asi apzīmējoši simboli – divas īsas paralēlas taisnes perpendikulāri šai asij
(13.40. att. a). Aktivizē Line instrumentu un sāk skicēt no koordinātu sākuma punkta
13.40. attēlā b redzamo skici simetrijas ass labajā pusē. Kreisajā pusē automātiski tiek
skicēta simetriskā otra puse. Skices profilu var noslēgt uz simetrijas ass (13.40. att. c) vai arī
pēdējo punktu uzdot pēdējā automātiski uzzīmētā elementa galapunktā.
a)

b)

c)

13.40. att. Simetriska skice lietojot Dynamic Mirror Entities: a – simetrijas ass;
b – interaktīvā skicēšana labajā pusē; c – pēdējā punkta uzdošana uz simetrijas ass

13.5. Parametriskie robežnosacījumi
Mūsdienīgo moderno projektēšanas CAD sistēmu būtiska priekšrocība ir tā, ka
pazīmes ir iespējams uzdod nevis konstantā, bet gan parametriskā veidā tā, ka lietotājs
vēlāk projektēšanas procesā var ērti veikt nepieciešamās izmaiĦas. Pazīmes savā starpā var
būt loăiski saistītas. Izmainot kādu no tām, atkarīgā pazīme mainās pēc noteiktas
likumsakarības. Šīs likumsakarības angĜu valodā apzīmē ar terminiem Relations vai
Constraints. Lieto trīs dažāda veida likumsakarības jeb robežnosacījumus – izmēru,
ăeometriskos un matemātiskos (algebriskos).

13.5.1. Izmēru robežnosacījumi
Izmēru robežnosacījumus lieto visbiežāk. Tā vietā, lai konstruētu noteikta garuma
nogriezni, to var uzskicēt ar aptuvenu izmēru un pēc tam var uzdot izmēru jeb uzlikt izmēra
robežnosacījumu. Uzskicē aptuveni 25 mm garu horizontālu taisni koordinātu sākumā. Ar
Smart Dimension instrumentu
izliek parādīto aptuveno izmēru un logā Modify ieraksta
nepieciešamo precīzo taisnes garuma vērtību „25”. Sistēmai liek pārskaitĜot modeli ar jauno
vērtību, nospiežot ikonu Regenerate (13.41. att. b ).
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a)

b)
Reăenerācijas poga

13.41. att. Horizontālas taisnes skice:
a − aptuvena garuma taisne; b − vajadzīgā izmēra „25” robežnosacījuma uzdošana
Lietderīgi ir atcerēties, ka logu Modify var izmantot arī kā kalkulatotru. Vērtību var
aprēėināt, logā ierakstot aritmētiskas izteiksmes ar matemātiskām darbībām, ieskaitot
iekavas, un nospiežot Enter taustiĦu. Piemēram, ja logā Modify ieraksta (5+7,5)*2 vai
sqr(625), pēc izteiksmes saglabāšanas tās vietā būs aprēėinātā skaitliskā vērtība – abos
gadījumos 25.

13.5.2. Ăeometriskie robežnosacījumi
Ăeometriskie robežnosacījumi (Geometric Relations) ir loăisku ăeometrisko operāciju
kopa (likumi) starp skices elementiem. Tie nosaka attiecības starp modeĜa skices
elementiem, plaknēm, asīm un virsotnēm, piemēram, paralēls, horizontāls, koncentrisks,
u.t.t., kuru skaidrojums apkopots 13.4. tabulā. Modelēšanas režīmā robežnosacījumus
parasti uzdod automātiski interaktīvās skicēšanas laikā. Vēlāk tos var arī papildināt
individuāli ar Add Relation
instrumenta palīdzību, vai arī izdzēst nevajadzīgos.
13.4. tabula. Ăeometrisko robežnosacījumu tipi un to apraksts

Tips
Horizontal/
Vertical
Colinear
Coradial
Perpendicular
Parallel
Tangent
Concentric
Midpoint
Coincident
Intersection
Equal
Merge Points

Apraksts
Viena vai vairākas taisnes vai divi vai vairāki punkti var būt
horizontāli vai vertikāli
Divas vai vairākas taisnes ir lineāras
Diviem vai vairākiem lokiem ir viens centrs un vienāds rādiuss
Elementi ir 90 grādu leĦėī viens pret otru
Elementi ir paralēli viens otram
Diviem elementiem ir pieskare, piemēram, taisne, kura krusto
riĦėi vai loku vienā punktā
Divi vai vairāki loki vai punkts un loks, kuriem ir kopējs centrs
Punkts vai virsotne (arī taisnes galapunkts) atrodas citas
taisnes viduspunktā
Punkts atrodas uz taisnes, loka vai elipses
Punkts atrodas divu taišĦu krustpunktā
Diviem elementiem ir vienāds garums vai rādiuss
Divi skices punkti ir apvienoti vienā punktā

Automātiskie robežnosacījumi
Automātiskie robežnosacījumi (Automatic Relations) ievērojami atvieglo ăeometrisko
konstrukciju veidošanu saistībā ar skicē jau esošiem elementiem. Kursors atkarībā no
situācijas grafiskajā vidē maina savu izskatu, uzrādot speciālus robežnosacījumus un
darbojas kā sava veida priekšā teicējs. Vadoties no šiem simboliem, lietotājs mērėtiecīgi
vada attiecīgo automātisko robežnosacījumu izveidošanu. Automātiskās attiecības
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realizēšanas režīmu aktivizē izvēlnē Tools> Sketch Settings>Automatic Relations vai
Tools>Options>System Options>Sketch> Relations/Snaps, kur norāda Automatic Relations.
Dažās CAD sistēmās automātisko attiecību vai piesaistes vizualizācija ir pazīstama kā
„gudrā kursora” (smart, intelligent cursor) īpašība vai tehnoloăija. 13.42. attēlā ir parādīts
SolidWorks automātisko attiecību jeb “gudrā kursora” piesaistes grafiskais attēlojums
dažādos taišĦu skicēšanas režīmos.

Vertical

Coincident

Midpoint

Perpendicular

Endpoint

Parallel

Horizontal

Intersection

Tangent

13.42. att. Kursora izskats pie dažādiem automātisko attiecību
vai piesaistes veidiem taisnes skicēšanas režīmā

Individuālie robežnosacījumi
Katram elementam uzliktos robežnosacījumus var noskaidrot īpašību menedžerī
nodaĜā Existing Relations. Ar bultiĦas instrumentu norāda, piemēram, taisni ar izmēru 25
un īpašību menedžerī redzam, ka tai ir horizontāla īpašība „Horizontal0” (“0” ir
robežnosacījumam automātiski piešėirtais kārtas numurs dokumentā) un tā ir pilnībā
noteikta, uz ko norāda simbols
(13.43. att.).
Norādīta taisne

13.43. att. Taisnei uzliktie izmēra un ăeometrijas robežnosacījumi
Individuālos robežnosacījumus papildina ar Add Relation
instrumentu no Sketch
rīkjoslas. Piemēram, norāda divas dažāda garuma horizontālās taisnes (13.44. att. a) – to
uzskaitījums parādās Add Relations īpašību menedžera Selected Entities sadaĜā
. Existing Relations sadaĜā
(13.44. att. b). Tad Add Relations sadaĜā nospiež ikonu Equal
tiek pievienots robežnosacījuma nosaukums ar kārtas numuru Equal radius/length1
(13.44. att. c) un īsākā taisne kĜūst tikpat gara kā apakšējā horizontālā un skice kĜūst pilnībā
noteikta – visi elementi ir melnā krāsā.
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a)

b)

c)

13.44. att. Individuālā robežnosacījuma Equal radius/length
uzlikšana divām horizontālām taisnēm

13.5.3. Matemātiskie robežnosacījumi
Algebriska izteiksme var kalpot par matemātisku robežnosacījumu kāda skices
elementa noteikšanai atkarībā no cita elementa izmēra. Pilnībā noteikta skice ir tāda, kurā
visi objekti un to atrašanās ir viennozīmīgi noteikta ăeometriski, ar izmēriem, algebriski vai to
kombinācijā. Ja visas brīvības pakāpes ir ierobežotas, tad elementi skicē nevar patvaĜīgi
pārvietoties vai mainīt savu atrašanās vietu. Ja skices elementi nav pilnībā noteikti, skices
forma un elementu izmēri var mainīties neparedzami. Skices noteiktību programma analizē
automātiski un ar krāsu palīdzību norāda noteiktības pakāpi. Pilnībā noteiktā skicē visi
objekti ir attēloti melnā krāsā. Nepilnīgi noteikta ir tāda skice, kurā elementu izmēri vai
ăeometriskās īpašības nav pilnībā uzdotas – ne visas brīvības pakāpes ir ierobežotas.
Nenoteiktas skices elementi ir attēloti zilā krāsā.
Ja ir uzdoti pārāk daudz izmēri vai ăeometriskie robežnosacījumi, tie konfliktē savā
starpā. Šajā gadījumā skice ir pārdefinēta. Pārdefinētā skicē elementi ir attēloti sarkanā
krāsā. Konfliktējošais robežnosacījums ir jālikvidē.

13.6. Šablona faili un projektēšanas automatizācija
Instalējot SolidWorks izvēlas attiecīgo standartu un mērvienību sistēmu. Pārējos
projektēšanas vides parametrus darba gaitā var mainīt izvēlnē Tools>Options>System
Options. Izmainītie sistēmas parametri saglabājas arī nākošajā SolidWorks darba sesijā.
Dažkārt lietotājiem ir nepieciešams mainīt arī atsevišėus dokumenta parametrus Document
Properties izvēlnē, pieskaĦojot darba vidi savām individuālajām prasībām. Šādos gadījumos
izmaina dokumenta īpasības jeb iestādījumus (mērvienību precizitāte, palīgtīkla solis, bultiĦu
veids, anotāciju attēlošana, u.t.t.). Dokumenta īpašības nesaglabājas nākošajā SolidWorks
darba sesijā. Tāpēc ir lietderīgi konfigurēt dokumenta iestādījumus vienreiz un izveidot t. s.
šablona failu ar īpašu nosaukumu. Šablona faili ir SolidWorks dokumentu izejas faili, kuros
glabājas šie iestādījumi. Katram no SolidWorks dažādajiem projektēšanas pamatrežīmiem
Part, Assembly un Drawing ir savs šablona faila tips. Šablona failu, uz kura pamata veido
jauno dokumentu, izvēlas File>New režīmā Advanced un norāda tā nosaukumu sarakstā.
Turpmāk aplūkosim tikai atsevišėas dokumenta īpašības.

13.6.1. Dokumenta Part šablona fails
Atverot jaunu Part dokumentu, izvēlnē Tools>Options mapē Document Properties ir
lietderīgi veikt izmaiĦas atsevišėās nodaĜās. Ieteicams izmainīt, piemēram, Detailing sadaĜā
Dimensioning Standard izvēloties ISO standartu, Units sadaĜā, Length units iestādot garuma
mērvienību precizitātes Decimal Places vērtību 0 (garuma mērvienības skicēs būs veselos
milimetros), bet Material Properties sadaĜā Pattern izvēloties materiāla iesvītrošanas
standartu griezumā ISO (Steel).
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Dokumenta Part šablona failu saglabā ar komandu File>Save As, izvēloties Save as
type *.prtdot un atverot noklusētā šablona faila atrašanās vietu \SolidWorks\data\templates,
kur norāda uz tur esošo nosaukumu Part.prtdot un nospiežot OK ikonu. Sistēma brīdina, ka
šāds fails jau eksistē un vai tiešām vēlaties to aizvietot. Nospiežot apstiprinājumu Yes,
turpmāk katru reizi, atverot jaunu dokumentu Part, lietotājam vairs nebūs jāmaina vēlamie
iestādījumi. Protams, var izveidot arī šablona failu ar jaunu nosaukumu, piemēram,
LVS.prtdot. Tādā gadījumā, veidojot jaunu dokumentu, ir jālieto Advanced režīms un ir
jānorāda, kuru no vairākiem esošajiem šablona failiem katrā konkrētā gadījumā lietotājam
vajag.

13.6.2. Dokumenta Drawing šablona fails
Rasējuma šablons satur informāciju par: 1) lapas formātu; 2) lapas orientāciju –
vertikāls (Portrait) vai horizontāls (Landscape); 3) laukuma formātu (rāmītis, rakstlaukums,
piezīmju novietojums, labojumu jeb izmaiĦu atzīmju formas, u.t.t.). SolidWorks standarta
instalācijā ir vesela virkne rasējuma šablonu ar rakstlaukumiem angĜu valodā. Mācību
mērėiem sākumā var iztikt arī ar tiem. Lai izveidotu uzĦēmuma vajadzībām vai mācību
iestādes specifiskām prasībām pieskaĦotus laukuma formātus, var rediăēt esošos vai arī
veidot tos pilnībā no jauna, saglabājot tos kā šablonus ar specifiskiem nosaukumiem.
Atverot jaunu Drawing dokumentu, logā Sheet Format/Size sarakstā Standard sheet
size izvēlas lapas formātu, piemēram, A4 - Portrait orientāciju ar rakstlaukumu. Lietderīgi ir
izmainīt, piemēram, izvēlnē Tools>Options mapē Document Properties atsevišėas īpašības:
sadaĜas Detailing grupā Extension Lines vērtību Gap uz 0 mm, sadaĜā Dimensions atzīmēt
kāsīti pie Center Between Extension lines (mērskaitlis mērlīnijas vidū), bet grupā Arrows
bultiĦas veidu nomainīt uz nepildītu bultiĦu, sadaĜa Arrows grupā Size nomainīt bultiĦas
biezumu uz 1, bet garumu uz 5 mm, sadaĜā Length units iestādīt garuma mērvienību
precizitāti Decimal Places vērtību 0.
Dokumenta Drawing šablona failu saglabā ar komandu File>Save As, izvēloties Save
as
type
*.drwdot
un
atverot
noklusētā
šablona
faila
atrašanās
vietu
\SolidWorks\data\templates, norādot uz tur esošo nosaukumu Drawing.drwdot un nospiežot
OK ikonu. Sistēma brīdina, ka šāds fails jau eksistē un ar Yes apstiprinām, ka tiešām
vēlamies to aizvietot. Turpmāk katru reizi atverot jaunu Drawing dokumentu, lietotājam vairs
nav jāmaina vēlamie iestādījumi.

13.6.3. Dokumenta Assembly šablona fails
Līdzīgā veidā var izveidot jaunu Assembly dokumenta šablona failu, kurā ir iestādītas
vēlamās īpašību vērtības. Dokumenta Assembly šablona failu saglabā ar komandu
File>Save As, izvēloties Save as type *.asmdot un atvērtajā noklusētajā šablona faila
atrašanās vietā \SolidWorks\data\templates, norādot uz tur esošo nosaukumu
Assembly.asmdot vai izveidojot jaunu ar citu nosaukumu.
Turpmākajās nodaĜās uz praktisku piemēru bāzes tiks aplūkotas pamata darbības
iemaĦas visos trijos SolidWorks pamata darbības režīmos. Piemēros būs izmantotas arī
iepriekšējās inženiergrafikas nodaĜās aplūkotās detaĜas. Grāmatas ierobežotā apjoma dēĜ
šeit nav iespējams sistemātiski izklāstīt vai pat uzskaitīt visas SolidWorks sistēmas visai
apjomīgās iespējas. SolidWorks darbības sekmīgas apgūšanas svarīgs priekšnoteikums ir
neatlaidīgs un patstāvīgs praktisks darbs.

13.6.4. Projektēšanas darba automatizācija
SolidWorks sistēma Ĝauj automatizēt projektētāja darbu. Prasmīgi lietojot sistēmas
piedāvātās iespējas, var ievērojami palielināt projektēšanas darba ražīgumu. Rasējumu
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veidošanā vēlāk varēs izmantot, piemēram, detaĜu un montāžas modeĜos projektētāja
ievadīto informāciju par izstrādājumu – nosaukumu, materiālu, iestādes nosaukumu,
atbildīgo personu vārdus, u.t.t. Šo informāciju ievada jau projektēšanas sākumā Part režīmā
File>Properties sadaĜā Custom. Ievadītas informācijas piemērs par konstruktoriem un
projektēšanas organizāciju ir parādīts 13.45. attēlā.

13.45. att. Projekta informācijas ievadīšana Custom Properties laukos

13.7. Sestais tests
1. SolidWorks projektēšanas sistēma pēc sarežăītības un vienas licences cenas ir
a) iesākuma
līmeĦa

b) nulles līmeĦa

c) vidējā līmeĦa

d) augstākā līmeĦa

programmatūra
2. Kurš no režīmiem nav redzams New SolidWorks Document logā?
a) Part

b) Sketch

c) Assembly

d) Weldments

3. Pazīmju menedžera struktūrkokā ir uzrādīts pazīmju saraksts
a) detaĜām

b) kopsalikumiem
(montāžām)

c) rasējumiem

d) visiem iepriekš
minētajiem

c) melnā krāsā

d) sarkanā krāsā

4. Pilnībā definētas skices elementi ir
a) zaĜā krāsā

b) zilā krāsā

5. TaustiĦkombinācija, ko lieto ekrānā esošās grafiskās informācijas atjaunošanai
a) Ctrl+D

b) Ctrl+Shift+Z

c) Ctrl+Y

d) Ctrl+R

6. Pagrieztu taisnstūri vienā paĦēmienā skicē ar instrumentu
a) Polygon

b) Rectangle

c) Circle

d) Parallelogram

7. Regulārus daudzstūrus vienā paĦēmienā skicē ar instrumentu
a) Polygon

b) Rectangle

c) Circle

d) Parallelogram

c) rullīša pogu

d) sānu pogu

c) abām iepriekš
minētajām

d) nevienu no
minētajām

8. Kontekstizvēlni izsauc, nospiežot peles
a) labo pogu

b) kreiso pogu

9. Simetriskas skices var veidot ar
a) Mirror Entities

b) Dynamic Mirror
Entities
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9. Kurā SolidWorks sistēmas režīmā veido detaĜas modeĜus?
a) Polygon

b) Drawing

c) Part

d) Parallelogram

b) SolidWorks
dokumenta izejas
fails, kas satur
lietotāja parametrus
un dokumenta
veidu (detaĜa,
rasējums, montāža)

c) Parametrisks
montāžas komponenttes bloks, kas
satur standartizētus
izstrādājumus
(uzgrieznis,
paplāksne,
galvskrūve)

d) Pamats
cirkulāra masīva
veidošanai

10. Šablons ir
a) Instruments
skices elementu
(taisne, riĦėis,
u.t.t.) izmēru
noteikšanai

13.8. Uzdevumi tēmas apguvei
43. uzdevums. Noskaidrojiet SolidWorks Interneta mājas lapā, kura ir jaunākā
SolidWorks versija? Ja datorā SolidWorks programmatūra jau ir, noskaidrojiet, kura versija,
ieskaitot Service Pack, ir uzinstalēta?
44. uzdevums. Noskaidrojiet sava datora un operētājsistēmas atbilstību strādāšanai ar
SolidWorks projektēšanas sistēmu:
1) Kāda operētājsistēmas versija ir jūsu datorā, ieskaitot kāda Service Pack tiek
lietota? Noskaidrojiet, kuras SolidWorks versijas tā atbalsta?
2) Noskaidrojiet, kāda ir jūsu datora operatīvā atmiĦa un kādas sarežăītības CAD
uzdevumus SolidWorks vidē ar to var risināt?
3) Noskaidrojiet, kāda ir jūsu datora procesora takts frekvence un kā tā atbilst
SolidWorks sistēmas lietošanas prasībām?
4) Noskaidrojiet, kāda tipa monitors un izšėirtspēja ir jūsu datoram? Kā tas atbilst
prasībām darbam ar SolidWorks?
45. uzdevums. Uz skicēšanas instrumentu rīkjoslas režīmā Part izvietojiet
instrumentus Polygon un Dynamic Mirror Entities.
46. uzdevums. Izveidojiet jaunu šablona failu LVS.drwdot SolidWorks rasēšanas
režīmam ar pielāgotiem dokumenta īpašību iestādījumiem sadaĜā Detailing: Dimensioning
Standard – GOST; Extension Lines – Gap – 0 mm; Annotations Font: Note – 5 mm; Balloon
– 7 mm.
47. uzdevums. Plaknē Top izveidot krustgabala skici (13.46. att. a) pēc dotajiem
izmēriem. Visiem lokiem ir gludas pārejas (pa pieskarēm). Uzdot nepieciešamos
ăeometriskos robežnosacījumus tā, lai skice būtu pilnībā definēta (elementi melnā krāsā).
Skici saglabā ar faila nosaukumu U47.01.sldprt.
47. līdz 51. uzdevuma Part modeĜu veidošana no skices tiks aplūkota 14. nodaĜā.

48. uzdevums. Plaknē Top izveidot regulatora skici (13.47. att. a) pēc dotajiem
izmēriem. Visiem lokiem ir gludas pārejas (pa pieskarēm). Uzdot nepieciešamos
ăeometriskos robežnosacījumus tā, lai skice būtu pilnībā definēta (elementi melnā krāsā).
Skici saglabā ar faila nosaukumu U48.01.sldprt.
49. uzdevums. Plaknē Top izveidot paplāksnes skici (13.48. att. a) pēc dotajiem
izmēriem. Visiem lokiem ir gludas pārejas (pa pieskarēm). Uzdot nepieciešamos
ăeometriskos robežnosacījumus tā, lai skice būtu pilnībā definēta (elementi melnā krāsā).
Skici saglabā ar faila nosaukumu U49.01.sldprt.
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a)

b)

13.46. att. Krustgabals: a – skice; b – gatavais Part modelis
a)

c)

13.47. att. Regulators: a – skice; b – gatavais Part modelis
a)

b)

13.48. att. Paplāksne: a – skice; b – gatavais Part modelis
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50. uzdevums. Plaknē Top izveidot paplāksnes skici (13.49. att. a) pēc dotajiem
izmēriem. Visiem lokiem ir gludas pārejas (pa pieskarēm). Uzdot nepieciešamos
ăeometriskos robežnosacījumus tā, lai skice būtu pilnībā definēta (elementi melnā krāsā).
Skici saglabā ar faila nosaukumu U50.01.sldprt.
a)

b)

13.49. att. Regulēšanas plāksne: a – skice; b – gatavais Part modelis
51. uzdevums. Plaknē Top izveidot sviras skici (13.50. att. a) pēc dotajiem izmēriem.
Visiem lokiem ir gludas pārejas (pa pieskarēm). Uzdot nepieciešamos ăeometriskos
robežnosacījumus tā, lai skice būtu pilnībā definēta (elementi melnā krāsā). Skici saglabā ar
faila nosaukumu U51.01.sldprt.
a)

b)

13.50. att. Svira: a – skice; b – gatavais Part modelis
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14. DetaĜu modelēšana režīmā Part
DetaĜu ăeometrisko formu modelēšanu SolidWorks sistēmā veic ar pazīmju palīdzību.
Pazīmes ir formas (profili), ar instrumentiem veiktās operācijas vai komandas, ar kurām
modelē detaĜu. Jebkuras detaĜas primāro pazīmi sauc par bāzes (Base) pazīmi. Ar Base
pazīmi SolidWorks sistēmā konstruē detaĜas pamatu jeb tās raksturīgo ăeometrisko formu.
Sākotnējam modelim var pievienot materiālu ar citām dažādām pazīmēm, kuras sauc par
Boss (burtiskā tulkojumā „izcilnis”) pazīmēm. Modelī lieto tik daudz Boss pazīmes, cik to ir
nepieciešams attiecīgā ăeometriskā modeĜa izveidošanai.
Visbiežāk lieto Extruded Base (ekstrūzija) vai Revolved Base (rotācija) bāzes pazīmes,
kuras pieder pie pazīmēm, kurām ir profila skice. Skice SolidWorks sistēmā ir 2D rasējums,
kuru veido atskaites plaknēs, citās izveidotajās plaknēs vai uz modelējamās detaĜas
skaldnēm. DetaĜas modeli parasti sāk veidot ar raksturīgās pazīmes profila skici izvēlētajā
plaknē. DetaĜas bāzes profilu parasti sāk skicēt koordinātu sistēmas pirmajā oktantē un to
obligāti jāpiesaista koordinātu sistēmas sākuma punktam ar robežnosacījumiem. Ekstrūzija ir
2D profila izvēršana pa taisni telpā, kas ir perpendikulāra uzdotā profila plaknei vai norādītā
vektora virzienā. Aizpildītā telpa tiek uzskatīta par cietu ėermeni (solid), kuram ir noteiktas
fizikāli-mehāniskās īpašības. Skices veidā uzdod pazīmes profilu un tas parasti ir noslēgta
plaknes figūra. Vienkāršu ekstrūziju gadījumā profils ir ar nemainīgu formu un izmēriem.
Noslēgta profila ekstrūzijas un rotācijas detaĜu piemēri ir parādīti 14.1. attēlā.
a)

b)

14.1. att. Nemainīga profila: a − ekstrūzija; b − rotācija

14.1. Ekstrūzija Extruded Boss/Base
DetaĜas modelēšanai var lietot noslēgta vai nenoslēgta profila skici. Abos gadījumos
profils var būt uzdots ar ăeometriskiem elementiem (taisnēm, lokiem, elipses daĜām, u.t.t.),
bet šie elementi nedrīkst savā starpā krustoties.

14.1.1. Noslēgta profila ekstrūzija
Pirmās detaĜas bāzes pazīmi modelē ar Extruded Base instrumentu. DetaĜas profils
ekstrūzijas laikā ir nemainīgs un to veido no noslēgtiem taisnes elementiem. Profila formas
un izmēru viennozīmīgai raksturošanai izmanto izmēru un ăeometriskos robežnosacījumus.
DetaĜas modelēšanas etapi ir aprakstīti un parādīti algoritmiskā veidā 14.1. tabulā.
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14.1. tabula. L profila detaĜa ar fāzīti

L profila detaĜa

D1.01.sldprt

Nr.

Ikona

Vingrinājumā lietoto instrumentu, darbību vai īpašību aktivizēšanas ikonas

Standarta rīkjoslas instruments vai alternatīva darbība

Komentārs vai attēls

1.

File>New>Part

Sāk jaunu dokumentu Part.

2.

File>Save
Saglabā dokumenta failu. File name logā ieraksta detaĜas
Failu nosaukumos neizšėir šifru, piemēram, D1.01. Faila paplašinājums *.sldprt nav
lielos un mazos burtus!
jāraksta, jo tas papildinās automātiski.

3.

Extruded Boss/Base

Kursors pārvēršas par
un parādās trīs atskaites
(reference) plaknes – Front Plane, Top Plane un Right
Plane. Kursoru novieto virs Front Plane ierobežojošā
paralelograma tā, lai tas attēlojas sarkanā krāsā un
uzklikšėina. Plakne tiek pagriezta perpendikulāri pret
novērotāju. Visi plaknē skicētie elementi būs patiesajā
lielumā.
4.

Line

Aktivē Line instrumentu – kursors pārvēršas par
. Trīs
atskaites plaknes krustojoties veido koordinātu sākumu –
Origin. Izmantojot gudrā kursora piesaisti koordinātu sistēmas
sākuma punktam, ar aptuveniem izmēriem skicē detaĜas
profilu kā tas ir parādīts attēlā apakšā. Jāraugās, lai
skicēšanas režīmā visas taisnes būtu horizontālas un
vertikālas, uz ko norāda attiecīgs kursora izskats. Šajā
gadījumā skices elementiem automātiski tiek uzlikti
ăeometriskie robežnosacījumi – horizontāls un vertikāls.

Ievērojiet, ka taisnes, kas
sākas koordinātu sākumā, ir
melnā krāsā, bet pārējās
četras – zilā.
5.

Tools>Dimensions>Smart

Ar Smart Dimension instrumentu norāda apakšējo taisni un
izliek izmēru. Pēc Modify loga atvēršanās, skaitliskās
vērtības laukā ieraksta vērtību 30 un nospiež Enter taustiĦu
vai reăenerēšanas
un saglabāšanas
ikonas.
SolidWorks vidē lieto parametriskos izmērus, tāpēc ievadītā
izmēra vērtība izmainīs skices ăeometrisko formu saskaĦā ar
uzdotajiem izmēriem. Tiek definēti skices izmēru
robežnosacījumi.
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Alternatīvi manuālai Izmēru
robežnosacījumu uzdošanai,
gatavajā skicē var arī lietot
automātisko
instrumentu
Tools>Dimensions>
Aut dimension un tad
rediăēt izliktos izmērus.
6.

vai grafiskā lauka labajā stūrī

Izliek un modificē visus augstāk skicē parādītos izmērus.
Ievērojiet, ka pēc izmēru izlikšanas visas taisnes ir kĜuvušas
melnas. Tas nozīmē, ka skice ir ăeometriski viennozīmīgi
noteikta. Melnie punktiĦi taišĦu gala punktos norāda, ka
taišĦu gala punkti ir savienoti – skices elementu ăeometrisko
robežnosacījumu apzīmējuma veids.

Ar Exit Sketch
ikonu standarta rīkjoslā vai grafiskās
daĜas labā augšējā stūrī atgriežas Extruded Boss/Base
režīmā. Feature Manager blokā Extrude iestāda īpašības:
• Direction 1 – End condition izvēlas Blind
• D1 – nomaina Depth izmēru uz 20
Nospiež OK ikonu

7.

8.

(vai Enter taustiĦu).

Lai aplūkotu visu detaĜu, nospiež Zoom to Fit
ikonu
standarta rīkjoslā vai norāda Zoom to Fit rindu
kontekstizvēlnē, kuru izsauc ar peles labo pogu, kursoram
atrodoties grafikas laukā.
Komanda Zoom In/Out Ĝauj detaĜu aplūkot tuvāk vai tālāk.
Ripinot peles rullīti veic skata tuvināšanu vai attālināšanu.
Ja peles rullīti nospiež un pietur, kustinot norādītāju pa
grafisko lauku, detaĜu var aplūkot no dažādiem skatu
punktiem, realizējot komandu Rotate View.

Edit>Appearance>Material Piešėir konkrēta materiāla īpašības. Feature Manager logā
ar bultiĦu uz Material izsauc kontekstiuzvēlnē Edit Material.
vai
Loga Materials Editor nodaĜā Copper and its Alloys norāda
izsauc no kontekstizvēlnes
Aluminum Bronze un nospiež ikonu OK

Ieslēdz vizualizācijas režīmu Shaded With Edges.

9.

10.

.

Standard Views

Iestāda Isometric skatu.
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11.

Insert>Features>Chamfer

Fāzītes pazīme pieder pie
pazīmju grupas, kurai nav
nepieciešama skice.

Ar
kursoru norāda uz detaĜas priekšējo augšējo šėautni.
Chamfer Parameters logā parādās nofāzējamās šėautnes
nosaukums Edge <1>. Izvēlas nofāzējuma veidu Angle
distance un uzdod parametra D vērtību vienādu ar 5 mm, bet
A vienādu ar 45 deg un Full preview režīmu. Nospiež OK
ikonu.

12.

File>Save un File>Close

Saglabā rezultātu. Pirmā detaĜa gatava!

DetaĜas var arī modelēt no iepriekš izveidotas pazīmes skices. 13. nodaĜas
47. uzdevumā bija jāizveido un jāsaglabā pilnībā definēta profila skice krustgabalam. Šo
saglabāto skici tagad izmantosim detaĜas modelēšanai ar ekstrūzijas pazīmi. Atverot iepriekš
izveidoto skici U47.01.sldprt, visi tās elementi ir pelēkā krāsā (neaktīvi), jo automātiski ir
aktivizējies pazīmju komandmenedžeris. Aktivizē instrumentu Extruded Boss/Base un,
sekojot otrai norādei īpašību menedžera dzeltenajā informācijas laukā, norāda iepriekš
izveidoto skici. Skici norāda, izvēršot grafikas laukā pazīmju struktūrkoku, kurā ar kursoru
norāda Sketch1. Atveras Extrude pazīmes īpašību menedžeris, kura blokā Direction1 laukā
Depth uzdod pazīmes biezumu – 4 mm. Pēc OK ikonas nospiešanas tiek izveidots
krustgabala detaĜas modelis, ko saglabā ar to pašu faila nosaukumu. Gatavā krustgabala
modelis ir redzams 13.46. att. b.

14.1.2. Nenoslēgta profila ekstrūzija
Nākošajā piemērā būs aplūkots modelēšanas paĦēmiens, kā taisnu ekstrūziju var
realizēt ar nenoslēgtu profilu, izmantojot t.s. plānsienu pazīmi jeb Thin Feature. Ekstrūzijas
profila skici uzdod detaĜas simetrijas plaknē Mid Plane. DetaĜu simetrijas pazīmju
izmantošana bieži vien ievērojami atvieglo un vienkāršo detaĜas modelēšanu. Ar otro un
turpmāk pievienotajām ekstruzijas pazīmēm jeb Extruded Boss var veidot sarežăītākas
formas detaĜas. Ribas modelēšanas piemērā būs parādīts, kā modeĜa elementiem var uzdot
papildus ăeometriskos robežnosacījumus. Stūru noapaĜojumus veido ar Fillet/Round pazīmi.
Būs parādīti divi veidi, kā modelēt urbumus. Refleksiju jeb Mirror funkciju izmanto izveidotā
urbuma pazīmes ”spoguĜa” kopijas iegūšanai. DetaĜas modelēšanas etapi ir parādīti
algoritmiskā veidā 14.2. tabulā.
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14.2. tabula. Gultnis ar noapaĜotiem stūriem, urbumiem un ribu

GultĦa vāks

D1.02.sldprt

Nr.

Ikona

Jaunapgūstamo instrumentu, darbību vai īpašību aktivizēšanas ikonas

Standarta rīkjoslas instruments vai alternatīva darbība

Komentārs vai attēls

1.

File>New>Part

Sāk jaunu dokumentu Part.

2.

File>Save

Saglabā dokumenta failu D1.02.sldprt

3.

Extruded Boss/Base

Izvēlas Front Plane.

4.

Line

5.

vai
izsauc kontekstizvēlnē

Ar Line instrumentu no koordinātu sistēmas sākuma punkta,
skicē horizontālu taisni.

Ar Centerpoint Arc instrumentu uzdod loka centru vienā
līmenī ar taisni,
Loka centrs

tad lokam sākumu taisnes galapunktā un loku pabeidz 180°
leĦėī vienā līmenī ar centru.
Savienoti

Loku varēja uzskicēt arī neizejot no taisnes režīma un lietojot
normāles konstruēšanas metodi (sk. 13.24. att.).

6.

Tools>Dimensions>Smart

Ar Smart Dimension instrumentu uzdod taisnes izmēru 45
un rādiusa izmēru 50. Loks joprojām ir attēlots zilā krāsā,
tāpēc tam ir jāuzliek papildus robežnosacījumi.

7.

Add Relations
Horizontal

Ar Add Relations instrumentu norādā uzskicētā loka centru,
labo galapunktu un koordinātu sākuma punktu. Selected
Entities sarakstā parādās saraksts Point1, Point4 un Point5.
Add Relations logā nospiež ikonu Horizontal. Ja izmēru un
ăeometriskie ierobežojumi ir pareizi, abi elementi ir melnā
krāsā.
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8.

Exit Sketch
Exit Sketch
ikona atgriež Extruded Boss/Base
režīmā.. Feature Manager logā Extrude iestāda īpašības:
• Direction 1:
o End condition – izvēlas Mid Plane
o D1 – nomaina Depth izmēru uz 100
Thin Feature – plānsienu • Thin Feature:
o Type – One-direction – vienā virzienā
pazīme
o T1 – nomaina Thickness izmēru uz 15
Reverse Direction – reversēt
o Reverse Direction – lieto, ja nepieciešams
virzienu (ekstrūziju)

9.

Extruded Boss/Base

Grafikas lauka kreisā augšējā stūrī atver „+” zīmi
Izvēlas Front Plane. Pagriež projekcijā Front

.
.

Pārliecināmies, ka iegūta zemāk skicē redzamā forma –
detaĜas biezums ir virs horizontālās ass. Ja tā nav –
iepriekšējā solī bija jālieto opcija Reverse Direction.
10.

Line

Ar Line instrumentu iepriekšējā etapā izveidotā loka
galapunktā skicē horizontālu un vertikālu taisni kā redzams
attēlā pa kreisi.

11.

Tools>Dimensions>Smart

Ar Smart Dimension instrumentu uzdod izmēru 175 un 95
(sk. attēlā zemāk).

View>Sketch Relations

Ja robežnosacījumu grafiskie apzīmējumi apgrūtina skices
uztveri, to redzamību var izslēgt View>Sketch Relations.

12.

Exit Sketch

Exit Sketch
režīmā.

ikona atgriež Extruded Boss/Base

Pagriež detaĜu projekcijā Isometric
.
Feature Manager logā Extrude iestāda īpašības:
• Direction 1:
o End condition – izvēlas Mid Plane
o D1 – nomaina Depth izmēru uz 80
• Thin Feature:
o Type – One-direction
o T1 – nomaina Thickness izmēru uz 17
o Reverse Direction – lieto, ja nepieciešams
Pagriež projekcijā Front
pareizību.
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un pārbauda detaĜas

13.

Extruded Boss/Base

14.

Centerpoint Arc
vai
izsauc kontekstizvēlnē

Ekstrūzijas profila skici šoreiz zīmēsim vienā no izveidotās
detaĜas plaknēm, kuru norāda.

Pagriež detaĜu projekcijā Right
. Loka centru
uzdod elementa viduspunktā un skicē kā redzams nākošajā
attēlā.
2. Loka sākums

1. Loka centrs

3. Loka beigas

15.

Line

Ar Line instrumentu savieno loka galapunktus – iegūst
noslēgtu pusriĦėa segmentu.

16.

Tools>Dimensions>Smart

Ar Smart
Dimension
uzdod loka rādiusu 25.

17.

Exit Sketch

Exit Sketch
režīmā.

ikona atgriež Extruded Boss/Base

Ar skatu vadības instrumentiem detaĜu pagriež tādā
projekcijas skatā, kā parādīts zemāk. Ieslēdz Hidden Lines
Removed vizualizācijas režīmu
.
FeatureManager logā Extrude iestāda īpašības:
• Direction 1:
o End condition – izvēlas Up to Surface
o Reverse Direction – lieto, ja nepieciešams
o Merge result – ieliek kāsīti
o Direction of Extrusion – interaktīvi norāda zemāk
Up To Surface – līdz virsmai
redzamo plakni Face<1> – tās nosaukums
parādās sarakstā, ko apstiprina, nospiežot peles
labo pogu OK.

Pagriež detaĜu projekcijā Front
pareizību.

325

un pārbauda tās

18.

Rib

Grafikas lauka kreisā augšējā stūrī atver „+” zīmi
.
Ribas skices veidošanai izvēlas Front Plane. DetaĜu pagriež

19.

Line

Ar Line skicē ribas ārējās robežas taisni, izmantojot
piesaistes pie esošā loka un vertikālās taisnes.

Tools>Dimensions>Smart

Ar Smart Dimension uzdod izmēru 75.

Add Relation

Uzskicētai taisnei uzliek nepieciešamos ăeometriskos
robežnosacījumus. Norāda tikko uzskicēto taisni un ārējo
loku. Selected Entities sarakstā parādās Edge<1> un
Line1.
Add Relations logā nospiež ikonu Tangent.

projekcijā Front

20.

Tangent

.

21.

Exit Sketch

Feature Manager logā Rib iestāda īpašības:
• Parameters:
o Thickness – izvēlas Both sides
o T1 – nomaina Rib Thickness uz 17
o Extrusion direction – Parallel to Sketch
o Flip material side – lieto, ja nepieciešams

22.

Fillet

Feature Manager logā Fillet iestāda īpašības:
• Fillet Type – izvēlas Constant Radiuss
• Items to Fillet:
o Thickness – iestāda 15
o Tangent propagation – ieliek kāsīti
o Full preview – izvēlas

Insert>Features>Fillet/
Round
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Norāda divas šėautnes, kuru noapaĜošanu Round veic ar
materiāla noĦemšanu.
Škautnes noapaĜošanai ar materiāla pievienošanu lieto
terminu Fillet.

23.

Extruded Cut

24.

Circle

Izvēlas parādīto plakni, kurā skicēsim riĦėi urbuma
veidošanai ar ekstrūzijas izgriešanas metodes palīdzību.

DetaĜu

pagriež

projekcijā

Left

.

Ar

Circle

instrumenta kursoru
, izmantojot attiecīgo piesaisti,
uzdod riĦėa centru un skicē riĦėi ar aptuvenu rādiusu.

25.

Tools>Dimensions>Smart
Dimension

Ar Smart Dimension uzdod riĦėa diametru 25.

Exit Sketch

26.

FeatureManager logā Cut-Extrude iestāda īpašības:
• Direction1:
o End Condition – izvēlas Through All
o Reverse Direction – lieto, ja vajag
o Flip side to cut – norāda, uz kuru pusi no profila
materiāls tiks noĦemts
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27.

Select
Hole Wizard
Šeit vispirms tika
norādīta plakne

Urbumu vednis Hole Wizard ir specializēts instruments
dažāda veida urbumu izveidošanai detaĜās. Instrumenta
lietošanas laikā ir pieejama informācija par visu atbalstīto
standartu (ISO, DIN, ANSI, BSI, u.t.t.) urbumu, tai skaitā arī
vītĦoto, izmēriem.
DetaĜu pagriež aksonometriskajā projekcijā, kā redzams
attēlā pa kreisi.
ěoti svarīgi ir vispirms norādīt plakni, kurā būs urbuma centrs
un tikai tad aktivizēt Hole Wizard instrumentu. Pazīmes loga
Hole Specification sadaĜā Type aktivizē urbuma veidu Hole
un iestāda parametrus:
• Standard – ISO
• Screw Type – Drill sizes
• Size – ∅12.0
• Hole Type & Depth – Through All
Hole

Aktivizē sadaĜu Positions un ar Smart Dimension uzdod
riĦėa centra atrašanās vietu 15 mm attālumā no detaĜas
ārējām skaldnēm.
28.

Mirror Feature

Feature Manager logā Mirror iestāda īpašības:
•
Mirror Face, Plane – grafikas lauka kreisā augšējā
stūrī atver „+” zīmi
. Izvēlas Front Plane
•
Features to Mirror – ar kursoru interaktīvi norāda
urbumu
(to
var
arī
norādīt
ar
kursoru

pazīmju kokā).

29.

View>Display>Section
View

Skata rīkjoslā nospiež ikonu
Section View.
Feature Manager logā Section View iestāda īpašības:
• Reference Section Plane>Face – grafikas lauka kreisā
augšējā stūrī atver „+” zīmi
.
• Izvēlas Front Plane Reverse Section Direction –
izvēlas, kuru pusi nogriež
• Options:
o Save View ikona Ĝauj saglabāt ar nosaukumu, ko
ieraksta
Name
View
logā,
piemēram,
GriezumsPaVidu
Atkārtota ikonas
doto plakni.

30.

File>Save un File>Close

nospiešana izslēdz vizuālo griezumu pa

Saglabā un aizver aktīvo dokumentu D1.02.sldprt.
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14.1.3. Gala stāvokĜi pazīmju operācijās
Ekstrūzijas un arī citu pazīmju definēšanā lieto dažādas pazīmju darbības robežas jeb
gala stāvokĜus End Condition. Pirmajā piemērā (14.1. tab.) tika lietots visvienkāršākais
pazīmes gala nosacījums Blind, kura būtība ir noteiktas distances uzdošana un kurš pazīmēs
parasti ir noklusētais variants. Otrajā piemērā (14.2. tab.) pazīmju uzdošanai tika lietots gala
stāvoklis Mid Plane, kura lietošanai vienmēr būtu jādod prioritāte, ja vien tas ir iespējams.
Ribas veidošanai šajā pašā piemērā izmantoja gala stāvokli Up to Surface, bet urbumu
veidošanai − Through All. Visi pārējie SolidWorks sistēmā lietoto pazīmju darbības gala
stāvokĜu apzīmējumi angĜu valodā ir paskaidroti uzskatāmā veidā 14.2. attēlā.

14.2. att. Pazīmju definēšanā lietotie gala stāvokĜi End Conditions

14.2. Rotācija Revolved Boss/Base
14.2.1. Noslēgta profila rotācija
Visvienkāršākā ar rotācijas ekstrūziju jeb Revolved Base palīdzību veidojamā detaĜa ir
gredzens. Veidošanas algoritms ir parādīts 14.3. tabulā. Papildus uzliktie robežnosacījumi
piesaista gredzena šėērsgriezuma profilu koordinātu sistēmas sākumam.
14.3. tabula. Gredzena modelēšanas secība
Gredzens

R1.01.sldprt

Nr.

Ikona

Jaunapgūstamo instrumentu, darbību vai īpašību aktivizēšanas ikonas

Standarta rīkjoslas instruments vai alternatīva darbība

Komentārs vai attēls

1.

File>New>Part

Sāk jaunu dokumentu Part.

2.

File>Save

Saglabā dokumenta failu R1.01.sldprt.

3.

Revolved Boss/Base

Bāzes
pazīme
ir
rotācijas
Profila skicei izvēlas Front Plane.

4.

Centerline

Ar Centerline instrumentu zīmē vertikālu
koordinātu sākuma punktā (asij jāsakrīt ar y asi).

Rectangle

5.

ekstrūzija.
asi

Ar Rectangle instrumentu koordinātu sistēmas
tuvumā skicē apmēram 2x3 mm taisnstūra profilu.
Profils paliek aktīvs – tas attēlots zaĜā krāsā. Ar Esc
var iziet no skicēšanas režīma.
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6.

Add Relation
Coincident

Profilam uzliek papildus robežnosacījumus.
Norādā tikko uzskicēto taisnstūra apakšējo malu un
koordinātu sākuma punktu.
Selected Entities sarakstā parādās elementu
saraksts – Line1 un Point1@Origin.
Add Relations logā nospiež ikonu Coincident
.
Pēc OK ikonas nospiešanas horizontālā taisne
pārvietojas x ass līmenī un kĜūst melna – tā ir
ăeometriski pilnīgi noteikta.

7.

Tools>Dimensions>Smart

Zoom to Fit

Pirms Dimension īpašību
menedžera apstiprināšanas
sadaĜā Dimension Text
nospiež diametra simbola
ikonu

.

Ar Smart Dimension uzdod taisnstūra profila
biezumu 2 un augstumu 3. Lai ārējo diametru 62
vēlāk varētu automātiski izsaukt detaĜas darba
rasējumā, to uzdod speciālā veidā. Smart Dimension
režīmā vispirms uzklikšėina uz taisnstūra labo
augšējo stūri, tad virza kursoru virs centra līnijas un
uzklikšėina uz tās. Kad parādās dinamiska mērlīnija
starp šiem elementiem, kursoru virza tālāk pa kreisi
aiz centra līnijas. Parādās simetrisks izmērs un to
izliek. Modify loga skaitliskās vērtības laukā ieraksta
62 un nospiež Enter taustiĦu. Visas taisnes tagad ir
pilnībā definētas jeb noteiktas (melnā krāsā).

8.

Exit Sketch
Zoom to Fit

9.

Edit>Appearance>Material Loga Materials Editor nodaĜā Other Non-metals
norāda Rubber.

10.

File>Save un File>Close

Feature Manager loga Rib sadaĜā Revolve
Parameters:
•
Axis of Revolution parādās Line5 (var būt cits
skaitlis)
•
iestāda īpašības:
o Revolve Type – One Direction
o Angle – 360°

Saglabā un aizver aktīvo dokumentu R1.01.sldprt.

14.2.2. Cirkulāra matrica
Sarežăītāka profila rotācijas detaĜas veidošanas algoritms ir parādīts nākošajā piemērā
14.4. tabulā. Pa aploci radiāli atkārtojošos pazīmju modelēšanai izmanto cirkulāra trafareta
pazīmi jeb Circular Pattern.
14.4. tabula. Korpusa ar stinguma ribām modelēšana

Korpusa ar stinguma ribām

R1.02.sldprt

Jaunapgūstamo instrumentu, darbību vai īpašību aktivizēšanas ikonas
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Ikona

Nr.

Standarta rīkjoslas instruments vai alternatīva darbība

Komentārs vai attēls

1.

File>New>Part

Sāk jaunu dokumentu Part.

2.

File>Save

Saglabā Part dokumenta failu R1.02.sldprt.

3.

Revolved Boss/Base

Bāzes pazīmes profilu skicē plaknē Front.

4.

Centerline

Ar Centerline instrumentu zīmē vertikālu rotācijas asi, kas
iet caur koordinātu sākuma punktu (ass uz y ass).

5.

Line

Ar Line instrumentu koordinātu sistēmas pirmajā kvadrantā
skicē noslēgtu profilu ar 12 horizontāliem un vertikāliem
taisnes nogriežĦiem.

6.

Tools>Dimensions>Smart

Ar Smart Dimension uzdod visu parādīto profila nogriežĦu
izmēru robežnosacījumus. Lai profila elementus labāk
varētu ieraudzīt skicē (ar mezglu punktiem), tie visi ir
norādīti (Select).

Zoom to Fit

7.

Add Relation

Profila kreisajam apakšējam punktam un koordinātu
sākuma punktam uzdod robežnosacījumu Horizontal.

Horizontal

Tādu pašu Horizontal robežnosacījumu uzdod arī diviem
citiem attēlā redzamajiem profila punktiem. Pēc visu
izmēru robežnosacījumu uzdošanas visiem profila
nogriežĦiem jābūt attēlotiem melnā krāsā.
8.

Exit Sketch

Norāda esošo rotācijas asi, izvēlas rotācijas tipu One
Direction un lieto pilnu rotāciju – Angle vērtība 360°.

9.

Extruded Boss/Base

DetaĜas
otrās
pazīmes
profila skicēšanai izvēlas
tikko izveidotajā detaĜā attēlā
pa kreisi norādīto plakni.

Centerline
Line
Centerpoint Arc

Uzskicē vertikālu centra līniju
caur koordinātu sistēmas
sākuma punktu.

Smart Dimension

Pa labi attēlā redzamā atloka
ekstrūzijas profila skici veido
no diviem nogriežĦiem un
diviem lokiem.
Centra līnija
Uzdod parādītos
robežnosacījumus.
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izmēru

10.

Exit Sketch
Rotate View

11.

Select
Hole Wizard

Add Relation

12.

Circular Pattern
View>Temporary Axis

13.

Extrude pazīmju menedžerī
izvēlas atloka ekstrūzijas
diapazonu no Sketch Plane
virzienā Direction1 līdz
norādītai virsmai Up to the
Surface, ko norāda
uzklikšėinot uz attēlā pa labi
redzamo virsmu, iepriekš
pagriežot detaĜu ar Rotate
View instrumentu.

DetaĜu pagriež projekcijā, kā redzams attēlā pa kreisi.
Norāda atloka augšējo plakni un tad aktivizē Hole Wizard.
Hole Specification pazīmju loga sadaĜā Type aktivizē
Counterbore un iestāda parametrus:
• Standard – ISO
• Screw Type – Pan Head Cross Recess
ISO 7045
• Size – M 3
• Fit – Loose
• End Condition – Through All
Aktivizē sadaĜu Positions un uzdod urbuma centra un
atloka riĦėa loka atrašanās vietas ăeometrisko
robežnosacījumu Concentric.
Aktivizē cirkulāra trafareta Circular Pattern pazīmi un
parāda rotācijas asi View>Temporary Axis, ap kuru veidos
cirkulāru pazīmju masīvu. Konfigurē FeatureManager loga
Circular Pattern parametrus:
• Features to Pattern – grafikas lauka struktūrkokā vai
FeatureManager struktūrkokā norāda otro un trešo
pazīmi. Pazīmju nosaukumi parādās FeatureManager
īpašību logā
• Pattern Axis – norāda pagaidu asi, kas iet caur detaĜas
rotācijas asi.
• Total Angle – 360 deg
• Number of Instances – iestāda vērtību 3
• atzīmē regulāra sadalījuma opciju – Equal spacing
Izslēdz pagaidu asi View>Temporary Axis.

Rib

Aktivizē Rib pazīmi. DetaĜu pagriež projekcijā Front.

Line

Ieslēdz Wireframe
vizualizācijas režīmu.
Ar Line instrumentu zīmē ribas ārējo robežu, izmantojot
automātiskās piesaistes, kā redzams attēlā zemāk.

Exit Sketch

Īpašību menedžerī lieto ribas biezumu Thickness 2.
14.

Circular Pattern

Aktivizē Circular Pattern pazīmi un norāda asi ap kuru
veidos cirkulāru pazīmju masīvu.
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15.

View>Temporary Axis

Aktivizē instrumentu View>Temporary Axis un norāda
pagaidu asi, kas iet caur detaĜas rotācijas asi.
Konfigurē FeatureManager loga Circular Pattern
parametrus:
• Features to Pattern – grafikas lauka struktūrkokā
norāda izveidoto ribas pazīmi
• Pattern Axis – norāda pagaidu asi Axis1, kas iet caur
detaĜas rotācijas asi
• Total Angle – 360 deg
• Number of Instances – iestāda vērtību 6
Izslēdz pagaidu asi View>Temporary Axis.

File>Save un File>Close

Saglabā un aizver aktīvo dokumentu R1.02.sldprt.

14.2.3. Nenoslēgta profila rotācija
Plānsiena materiāla rotācijas tipa detaĜas var modelēt izmantojot jau iepriekš aplūkoto
Thin Feature. Līdz šim detaĜu modelēšanu sākām ar šīs pazīmes aktivizēšanu un sekojošu
skices veidošanu kādā no pamata plaknēm. Nākošajā piemērā ir parādīts, ka vispirms var
izveidot pazīmes skici un tikai pēc tam aktivizēt attiecīgo bāzes pazīmi.
14.5. tabula. Konusveida plānsienu čaulas modelēšanas secība

Nr.

Ikona

Koniska čaula

R1.03.sldprt

Standarta rīkjoslas instruments vai alternatīva darbība

Komentārs vai attēls

1.

File>New>Part

Sāk jaunu dokumentu Part.

2.

File>Save

Saglabā Part dokumenta failu R1.03.sldprt.

3.

Sketch

Aktivē Sketch instrumentu.
Skicēšanai izvēlas
.
Koordinātu sistēmu orientē pretskatā Front View.

Front View

4.

Line

Ar Line instrumentu skicē zemāk redzamo nenoslēgto profilu
(uzskatāmības labad profila taisnes ir norādītas).
Centerline
Caur koordinātu sākuma punktu ar Centerline uzskicē
vertikālu rotācijas asi.
Tools>Dimensions>Smart Izliek parādītos izmēru robežnosacījumus.
Add Relation

Apakšējai taisnei un koordinātu sākuma punktam jābūt
robežnosacījumam Horizontal.

Horizontal

Nenoslēgts profils
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5.

Exit Sketch

Pabeidz skicēšanas režīmu Exit Sketch.
Aktivē Revolved Boss/Base instrumentu.
Revolved Boss/Base
Parādās brīdinājums, ka profils nav noslēgts un sistēma
piedāvā to automātiski noslēgt. Ja no šī piedāvājuma atsakās
ar No, sistēma pāriet bāzes rotācijas pazīmes Revolve
veidošanas režīmā Thin Feature.
The sketch is currently Konfigurē Feature Manager loga Revolve parametrus:
open.
• Axis of Revolution – automātiski jau paĦemta uzskicētā
rotācijas ass Line5
• Revolve Type – One-Direction
• Thin Feature:
Type – One-Direction
o
o
Direction1 – Thickness – 1 mm

6.

File>Save un File>Close

Saglabā un aizver aktīvo dokumentu R1.03.sldprt.

14.3. Materiāla nogriešana Cut
Termins Cut ir SolidWorks pazīme, kas norāda uz materiāla tilpuma nogriešanu vai
atĦemšanu esošam modelim. Pazīmi Cut sāk ar 2D skices izveidošanu plaknē, kas ir
perpendikulāra nogriešanas virzienam. DetaĜu modelēšanā materiāla nogriešanai visbiežāk
izmanto Extruded Cut un/vai Revolved Cut pazīmes.

14.3.1. Nogriešana ar noslēgtu profilu
Metodes apgūšanai izmantosim iepriekš izveidoto detaĜu D1.01.sldprt (14.6. tab.).
14.6. tabula. Izgriezuma modelēšanas secība

DetaĜa ar izgriezumu

D1.03.sldprt

Nr.

Ikona

Jaunapgūstamo instrumentu, darbību vai īpašību aktivizēšanas ikonas

Standarta rīkjoslas instruments vai alternatīva darbība

Komentārs vai attēls

1.

File>Open

Atver iepriekš izveidoto Part dokumentu D1.01.sldprt.

2.

File>Save As ...

Dokumentu saglabā ar jaunu failu nosaukumu
D1.03.sldprt.

3.

Extruded Cut

Skicēšanai

Left View

4.

Rectangle

pazīmju kokā izvēlas
.
DetaĜu pagriež projekcijā Left View.

Right

Plane

Ar Rectangle instrumentu detaĜas apakšējā daĜā
skicē apmēram 2x10 mm taisnstūra profilu tā, lai tā
apakšējā taisnstūra mala sakristu ar detaĜas pamata
plakni.
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Add Relation

5.

Tools>Dimensions>Smart
Zoom to Fit

Profilam uzliek papildus izmēru un, ja nepieciešams,
arī ăeometriskos robežnosacījumus.
Ja profils ir pilnībā definēts pēc vietas un lieluma, tas
būs attēlots ar melnas krāsas taisnēm.
Zilas krāsas taisnes liecinās par to, ka ăeometrija nav
pilnībā definēta.

6.

Exit Sketch

FeatureManager
loga
Cut-Extrude
sadaĜā
Direction1:
• End Condition – izvēlas Through All
• Reverse Direction – izmaina izgriešanas virzienu,
ja ir nepieciešams.

7.

File>Save un File>Close

Saglabā un aizver aktīvo dokumentu D1.03.sldprt.

14.3.2. Rotācijas nogriešana ar noslēgtu profilu
Metodes apgūšanai izmantosim mašīnbūves standartveida izstrādājuma sešstūra
vainaguzgriežĦa modelēšanas piemērā, kas attēlots 14.7. tabulā.
14.7. tabula. Sešstūra vainaguzgriežĦa modelēšanas secība

Sešstūra vainaguzgrieznis

D1.04.sldprt

Nr.

Ikona

Jaunapgūstamo instrumentu, darbību vai īpašību aktivizēšanas ikonas

Standarta rīkjoslas instruments vai alternatīva darbība

Komentārs vai attēls

1.

File> New>Part

Atver iepriekš izveidoto Part dokumentu D1.04.sldprt.

2.

File>Save

Saglabā Part dokumenta failu D1.04.sldprt.

3.

Extruded Boss/Base

Skicēšanai izvēlas Top Plane.
Ar Polygon instrumentu skicē sešstūri, kura centrs ir
koordinātu sistēmas sākuma punktā, bet sešstūra
atzīmētā virsotne ir orientēta kā redzams attēlā.

Polygon

4.

Tools>Dimensions>Smart

Ar Smart Dimension uzdod sešstūra t.s. atslēgas
izmēru 32.

5.

Add Relation

Lai sešstūris būtu pilnībā definēts, pietiek papildināt
ar atzīmētās sešstūra virsotnes un koordinātu
sākuma punktu robežnosacījumu Horizontal.

6.

Exit Sketch

Feature Manager
logā
Extrude iestāda īpašības:
• Direction1:
o Depth – 22 mm

Zoom to Fit
Isometric
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Revolved Cut

7.

Front View
Hidden Lines Removed
Line
Centerline
Tools>Dimensions>Smart

8.

Add Relations

Aktivē Revolved Cut instrumentu.
DetaĜu orientē pretskatā Front View.
Skicēšanai izvēlas
.
Aktivizē attēlošanas režīmu Hidden Lines Removed.
Uzskicē četras taisnes, kā parādīts zemāk attēlā.
Caur koordinātu sākumu ar Centerline instrumentu
novelk vertikālu rotācijas asi.
Ar Smart Dimension instrumentu izliek parādīto
lineāro izmēru 6, simetrisko izmēru ∅28 (tā izlikšana
tika skaidrota 14.3. tabulas 7. punktā) un leĦėisko
izmēru 30°.
Labā apakšējā stūrī zīmē trīsstūri ar attiecīgajām
piesaistēm kā redzams attēlā pa kreisi. Izliek leĦėisko
izmēru 30°.
Abiem profiliem jābūt attēlotiem ar melnas krāsas
taisnēm. Ja nav – jāuzdod papildus robežnosacījumi.

9.

10.

Exit Sketch

Feature Manager loga Cut-Revolve sadaĜā Revolve
Parameters:
Axis of Revolution automātiski parādās Line7 (var būt
cits skaitlis) un lieto īpašības:
• Revolve Type: – One Direction
• Angle – 360°
Ar diviem atsevišėiem noslēgtiem profiliem nogriezts
vainaguzgriežĦa pamats.

File>Save un File>Close

Saglabā un aizver aktīvo dokumentu D1.04.sldprt.

14.3.3. Nogriešana ar nenoslēgtu profilu
14.8. tabula. Sešstūra vainaguzgriežĦa modelēšanas secība (turpinājums)

Nr.

Ikona

Sešstūra vainaguzgrieznis

D1.04.sldprt

Standarta rīkjoslas instruments vai alternatīva darbība

Komentārs vai attēls

1.

File> Open

Atver iepriekš izveidoto Part dokumentu D1.04.sldprt.

2.

Extruded Cut

Skicēšanai

Front View

pazīmju kokā izvēlas
.
DetaĜu pagriež projekcijā Front View.
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Front

Plane

3.

Line
Tools>Dimensions>Smart

4.

Exit Sketch

Ar Line instrumentu skicē
vertikālu taisni tā, lai tās
augšējais galapunkts sakristu
ar detaĜas pamata plakni, bet
pati taisne ar koordinācijas
asi.
Ar
Smart
Dimension
instrumentu izliek parādīto
lineāro izmēru 6 mm.
Konfigurē FeatureManager loga Cut-Extrude
parametrus:
• vispirms aktivē Thin Feature īpašību
• Type – izvēlas Mid-Plane
•
•
•

5.

Circular Pattern
View>Temporary Axis

6.

File>Save
File>Close

Thickness – iestāda 2 mm
Direction1: – izvēlas Through All
Direction2: – izvēlas Through All

Aktivizē Circular Pattern pazīmi un parāda rotācijas
asi View>Temporary Axis. Konfigurē Feature
Manager loga Circular Pattern parametrus:
• Features to Pattern – grafikas lauka struktūrkokā
norāda pazīmi Cut-Extrude-Thin1
• Pattern Axis – norāda pagaidu asi Axis1, kas iet
caur detaĜas rotācijas asi
• Total Angle – 360 deg
• Number of Instances – iestāda vērtību 3
• atzīmē regulāra sadalījuma opciju – Equal spacing
Izslēdz pagaidu asi View>Temporary Axis.
Saglabā un aizver dokumentu D1.04.sldprt. Iekšējās
vītnes modelēšana tālāk būs parādīta nodaĜā 14.4.2.

14.3.4. Čaula
Čaula Shell ir pazīme, kas Ĝauj no monolīta objekta izveidot vienāda biezuma plānsienu
karkasu jeb čaulu. Šo pazīmi Ĝoti paši lieto plānsienu plastmasas detaĜu modelēšanai. Šādu
detaĜu profilu skicēšanas procesā bieži vien var izmantot elementus no iepriekš izveidotajiem
ėermeĦiem vai arī jaunas skices var veidot uz ėermeĦu plaknēm vai virsmām. Nākošajā
piemērā (14.9. tab.) būs parādīta tāda inteliăenta modeĜa veidošana, kurā izmainot
ăeometrisko formu vai tās elementu atsevišėus izmērus, skice un modelis automātiski tiek
pārveidots.
14.9. tabula. Čaulas modelēšanas secība

D1.05.sldprt

Čaula

Jaunapgūstamo instrumentu, darbību vai īpašību aktivizēšanas ikonas
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Ikona

Nr.

Standarta rīkjoslas instruments vai alternatīva darbība

Komentārs vai attēls

1.

File>New>Part

Sāk jaunu dokumentu Part.

2.

File>Save

Saglabā dokumenta failu D1.05.sldprt

3.

Revolved Boss/Base

Bāzes pazīme ir rotācija. Profila skicei izvēlas Front Plane.

4.

Line

Ar Line instrumentu no koordinātu sākuma skicē apmēram
12 mm garu horizontālu taisni, pēc tam šaurā leĦėī slīpi uz
augšu, kā redzams zemāk attēlā a). Loka skicēšanai speciāls
instruments nav jāaktivizē. Pēc trešā punkta uzdošanas,
kursoru pavirza atpakaĜ tikko uzdotās taisnes virzienā un tad
atkal pārvieto taisnes virzienā uz augšu (sk. 13.3.1. nod.
Pieskares un normāles loka konstruēšana ar Line
Centerline
instrumentu). Automātiski aktivizējas pieskares loka
uzdošanas režīms. Otru loka galapunktu uzdod pēc vertikālas
Tools>Dimensions>Smart piesaistes koordinātu sākuma punktam.
Uzdod vertikālu rotācijas asi caur koordinātu sākuma punktu
un izliek zemāk attēlā b) parādītos izmēru robežnosacījumus.
Add Relations
Skices pilnīgai definēšanai jāuzdod robežnosacījums Vertical
zemāk attēlā c) redzamajam loka centram un koordinātu
Vertical
sākumam.
a)

b)

c)

5.

Exit Sketch

6.

Edit>Appearance>Material Loga Materials Editor nodaĜā Plastics izvēlas Nylon 6/10.

7.

Isometric View
Select Face
Sketch
Convert Entities

8.

Feature Manager loga Cut-Revolve
sadaĜā Revolve Parameters:
• Revolve Type – One Direction
• Angle – šoreiz lieto 180°

DetaĜu orientē projekcijā Isometric
View un ar bultiĦu norāda attēlā
parādīto plakni. Nokopē norādītos
elementus – Ctrl+C.
Atver jaunu skices vidi Sketch.
Aktivizē
instrumentu
Convert
Entities. Ievērojiet, ka visi skicē
izveidotie elementi ir melnā krāsā –
tātad pilnībā definēti.

Exit Sketch

Izmaina Feature Manager loga Extrude sadaĜā

Extruded Boss/Base

•

Hidden Lines Visible

Direction1:
o End Condition – lieto Blind
o Depth – iestāda 50 mm

338

9.

Zoom to Area
Select Face

Skatā palielina detaĜas kreiso
pusi. Ar bultiĦu norāda attēlā
parādīto plakni.

Sketch

Atver jaunu skices vidi Sketch.

Circle

Ar Circle instrumentu norādītājā
plaknē uzskicē patvaĜīga izmēra
Tools>Dimensions>Smart riĦėi.
Uzdod riĦėa diametru ∅15 mm.

10.

Add Relations
Concentric

RiĦėa novietojumu plaknē uzdod
ar robežnosacījumu Concentric
attiecībā pret esošo loku detaĜā.

Exit Sketch

Izmaina Feature Manager loga Cut-Extrude sadaĜā:
• Direction 1:
o End Condition – lieto režīmu Blind
o Depth – iestāda 10 mm
o Draft On/Off – aktivē īpašību (nospiež ikonu)
o Draft Angle – 2 deg
Draft Angle ir koniskā urbuma slīpuma leĦėis.

Extruded Cut
Rotate View

11.

Shell

Feature Manager loga Shell sadaĜā Parameters:
• Thinckness – iestāda 0,8 mm
• Faces to remove – norāda augšup vērsto detaĜas
plakano virsmu un urbuma pamatni materiālā (tās
iekrāsojas zaĜā krāsā).
Logā Faces to Romove parādās virsmu identifikatori
Face<1> un Face<2>.
Apstiprina izpildīšanu ar komandu OK.

12.

File>Save un File>Close

Saglabā un aizver aktīvo dokumentu D1.05.sldprt.

14.4. Vītnes
SolidWorks sistēmā var lietot trīs dažādus vītnes attēlošanas veidus – vienkāršotu
(Simplified), nosacītu (Cosmetic) un shematisku (Schematic). Parasti SolidWorks sistēmā
vītĦotās detaĜas tiek modelētas vai nu vienkāršoti vai nosacīti. VītĦota stieĦa vienkāršotas
modelēšanas gadījumā parāda tikai gludu cilindrisku stieni ar vītnes nominālo diametru.
Ar Cosmetic Thread (nosacītā vītne) parāda arī vītnes iekšējo diametru uz vītĦota
stieĦa vai vītnes ārējo diametru vītĦotā urbumā. Nosacītās vītnes apzīmējums var ietvert arī
automātisko urbuma anotāciju rasējumos. Cosmetic Thread ir t.s. absorbētā pazīme un
pazīmju struktūrkokā tā ir pakārtota tai pazīmei, kurai tā pieder, un atrodas līdztekus pazīmes
skicei ar kuru tā ir veidota.

339

Retāk lieto shematisko vītnes attēlošanas veidu, kurā attiecīgās vītnes profila rievas
materiālā modelē radiāli (bet ne pa vītnes līniju, kā „īstai” vītnei!) uz cilindriskas virsmas ar
noteiktu soli. Šie trīs vītnes attēlošanas veidi ir realizēti standartveida vītĦotajām detaĜām,
kas atrodas Toolbox.
ěoti retos gadījumos lieto „īsto” vītnes attēlošanas veidu, kad vītnes profila rievas
materiālā modelē uz vītnes līnijas jeb helikoīdas. „Īstu” vītni lieto, piemēram, tikai tādos
gadījumos, kad ir jāparāda kāda Ĝoti specifiska detaĜa vai arī vītnes lietošana ir jādemonstrē
kādā netipiskā vietā vai veidā.

a)

b)

c)

14.3. att. Vītnes attēlošana: a − vienkāršotā (simplified);
b − nosacītā (cosmetic); c − shematiskā (schematic) veidā

14.4.1. Ārējās vītnes nosacīta modelēšana
14.10. tabula. Regulēšanas tapskrūves modelēšanas secība
Regulēšanas tapskrūve

V1.01.sldprt

Nr.

Ikona

Jaunapgūstamo instrumentu, darbību vai īpašību aktivizēšanas ikonas

Standarta rīkjoslas instruments vai alternatīva darbība

Komentārs vai attēls

1.

File>New>Part

Sāk jaunu dokumentu Part.

2.

File>Save

Saglabā dokumenta failu V1.01.sldprt

3.

Extruded Boss/Base

Bāzes pazīme ir ekstrūzija.
Profila skicei izvēlas Top Plane.
Ar Circle skicē riĦėi ar centru
koordinātu sākumā. Ar Smart
Dimension uzdod izmēru ∅30 mm.
Feature Manager loga Extrude
sadaĜā
• Direction1:
o End Condition – Blind
o Depth – iestāda 50 mm

Circle
Tools>Dimensions> Smart
Exit Sketch

4.

Insert>Features> Chamfer

Feature Manager logā Chamfer iestāda īpašības:
• Chamfer Parameters:
o Lieto metodi – Angle Distance
o Distance – iestāda 1,5 mm
o Angle – iestāda 45°
o Izvēlas opciju: Full preview
Cilindram norāda divas šėautnes – augšējo un apakšējo.
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Extruded Cut

5.

Front View
Line
Tools>Dimensions> Smart
Exit Sketch

Insert>Annotations>
Cosmetic Thread ...

6.

7.

Skicēšanai izvēlas Front Plane. DetaĜu pagriež projekcijā
Front View. Ar Line cilindra augšējā daĜā pa vidu skicē
vertikālu taisni.
Ar Smart Dimension uzdod taisnes garumu – 9 mm
Exit Sketch
Konfigurē FeatureManager loga Cut-Extrude parametrus:
• From:
o Start Condition – Sketch Plane
o aktivē Thin Feature īpašību
o Type – izvēlas Mid-Plane
o Thickness – iestāda 4 mm
o Direction1 – izvēlas Through All
o Direction2 – izvēlas Through All
Konfigurē FeatureManager loga Cosmetic Thread
parametrus:
• Thread Settings:
o Circular Edges – norāda cilindra ārējo šėautni
(Cosmetic Thread pazīme tiek pievienota un
pakārtota Extrude1 pazīmei struktūrkokā)
o End Condition – Through
o Minor Diameter – iestāda 28,5 mm
o Thread Callout – ieraksta M30
Ja pazīmju struktūrkokā ir norādīta
pazīme Cosmetic Thread1, tad skatā
Front View ir redzams vītnes
nosacītais apzīmējums – tieva līnija
vītnes minimālā (Minor) diametra vietā.

Tools>Options>
Document Properties

8.

9.

SadaĜas Detailing nodaĜā Annotations Display grupā
Display Filter atzīmē Cosmetic threads un Shaded cosmetic
threads parādīšanu

Redzamību var arī ieslēgt struktūrkokā
kontekstizvēlnē,
.

aktivizējot
File>Save un File>Close

10.

Saglabā un aizver aktīvo dokumentu
V1.01.sldprt.

14.4.2. Iekšējās vītnes nosacīta modelēšana
VītĦotu urbumu modeĜos kā monolītu parāda to materiāla daĜu, kurā veido vītni. Vītnes
apzīmējumu modelī iekĜauj anotācijas veidā un tā parādās tikai rasējumos. DetaĜas vai
kopsalikuma rasējumos vītnes elementus var izsaukt no modeĜa un tur tie attēlosies nosacītā
veidā. Iekšējās vītnes modelēšana ir parādīta 14.11. tabulā.
14.11. tabula. KontruzgriežĦa modelēšanas secība (nobeigums)

Nr.
1.

Ikona

Sešstūra vainaguzgrieznis

D1.04.sldprt

Standarta rīkjoslas instruments vai alternatīva darbība
File>Open

Komentārs vai attēls
Atver iepriekš izveidoto Part dokumentu D1.04.sldprt.
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Select

2.

Hole Wizard

DetaĜu pagriež aksonometriskajā skatā no apakšas
un norāda sešstūra pamatni. Aktivizē Hole Wizard un
Hole Specification pazīmju logā Type iestāda
parametrus:
• Type – Tap
• Standard – ISO
• Type – Taped Hole
• Size – M20
• End Condition – Through All
• Thread – Through All
• Options:
o  Cosmetic Thread
o With Thread Callout
o  Near Side Countersink
o Diameter – 22 mm
o Angle – 120°

3.

Add Relation

Aktivizē sadaĜu Position un uzdod nepieciešamo
robežnosacījumu Add Relation – urbuma centram
un nofāzējuma diametram ir jābūt koncentriskiem
Concentric.

4.

File>Save un File>Close

Saglabā un aizver aktīvo dokumentu D1.04sldprt.

14.4.3. Īsta vītne
Modelēšanas procesā materiāla noĦemšanu ar uzdotu profilu var realizēt arī pa
sarežăītām telpisku līkĦu trajektorijām. Šādā gadījumā, atkarībā no tā, vai profils ir nemainīgs
vai mainīgs, procesu realizē ar Swept Cut
vai Lofted Cut
instrumentu, attiecīgi.
Visuzskatāmākais Swept Cut piemērs ir „īstas” vītnes profila modelēšana, ko parasti lieto Ĝoti
retos gadījumos. Šādas detaĜas modelis kĜūst daudz sarežăītāks, prasa lielāku darba apjomu
tā izveidošanai, kā arī lielākus datora resursus montāžas modeĜu lietošanas gadījumā
(14.12. tab.).
14.12. tabula. Īstas vītnes modelēšanas secība

Domkrata balstuzgrieznis

T1.03.sldprt

Nr.
1.

Ikona

Jaunapgūstamo instrumentu, darbību vai īpašību aktivizēšanas ikonas

Standarta rīkjoslas instruments vai alternatīva darbība
File>New>Part

Komentārs vai attēls
Sāk jaunu dokumentu Part.

342

2.

File>Save

Saglabā dokumenta failu T1.03.sldprt

3.

Revolved Boss/Base

Bāzes pazīme ir rotācija ar profila skici Front Plane.

4.

Centerline

Ar Centerline instrumentu zīmē horizontālu asi koordinātu
sākuma punktā (asij jāsakrīt ar x asi).

5.

Line

Ar Line instrumentu koordinātu sistēmas pirmajā kvadrantā
skicē zemāk redzamo profilu. Noslēgtais profils uzdots ar 4
horizontāliem un 4 vertikāliem taisnes nogriežĦiem.

6.

Tools>Dimensions>Smart
Dimension

Ar Smart Dimension uzdod visu parādīto profila nogriežĦu
izmēru robežnosacījumus.

Zoom to Fit

7.

Add Relations

Ja kāda no taisnēm vēl ir zilā krāsā, jāuzdod papildus
ăeometriskie robežnosacījumi – Horizontal un Vertical.

8.

Exit Sketch

Izvēlas profila pilnu rotāciju.
Iegūst rotācijas tipa detaĜu ar dobu vidu.

Fit in Window
Isometric

9.

Insert>Features>Chamfer

DetaĜas labajā pusē uz ārējās cilindriskās šėautnes izveido
fāzīti 3x45°.

10.

Insert>Features>Chamfer

DetaĜas kreisajā pusē uz ārējās cilindriskās šėautnes izveido
fāzīti 1,5x45°.

11.

Circle

Skicē riĦėi ar centru koordinātu sākumā. Vītnes ārējā
diametra skicei izvēlas Right Plane un detaĜu pagriež skata
orientācijā Right.

Right Plane

12.

Tools>Dimensions>Smart
Dimension

Ar Smart Dimension uzdod riĦėa diametru ∅32.

13.

Insert>Curve>Helix/Spiral

FeatureManager logā Helix/Spiral iestāda īpašības:
• Defined By – Height and Pich
• Parameters:
o izvēlas Constant Pitch
o Start angle – 90 deg
o izvēlas Clockwise
o Height – 65,1 mm
o Pitch – 5 mm
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Sketch

14.

Skicēšanai izvēlas Front Plane un
pagriež detaĜu orientācijā Front.

Front Plane
Rectangle
Tools>Dimensions>Smart
Dimension

15.

Skicē taisnstūri tā, lai labais
augšējais stūris būtu piesaistīts
Helix trajektorijas skices sākuma
punktam (sk. attēlā pa labi).

Exit Sketch

Izliek divu izmēru
robežnosacījumus.

2,50

mm

Insert>Cut>Sweep

Kā izvēršanas profilu Profile norāda 2,5 mm lielo kvadrātu
Sketch3, bet kā izgriešanas trajektoriju Path norāda
nodefinēto helikoīdu Helix/Spiral1.
Nospiež OK ikonu īpašību menedžerī.

View>Display>Section
View

File>Save un File>Close

16.

Saglabā un aizver aktīvo dokumentu T1.03.sldprt.

14.5. DetaĜas ar Sweep un Loft pazīmēm
2D profila ekstrūziju var realizēt arī pa līkni, kas vispārīgā gadījumā var būt telpiska.
Šajā gadījumā lietosim terminu izvēršana. Vienkāršotas izvēršanas shēma pa plaknes līkni ir
parādīta 14.3. attēlā a. Nemainīga jeb konstanta lieluma profila izvēršanu pa telpas līkni
realizē ar SolidWorks instrumentu Swept (Sweep)
.
Ja izvēršanas laikā mainās profila izmēri vai pat tā forma, var iegūt Ĝoti kompleksas
formas modeĜus. Šādas izvēršanas shēma ir parādīta 14.3. attēlā b. Mainīga profila
izvēršanu pa telpas līkni realizē ar SolidWorks instrumentu Lofted (Loft)
.
Swept un Lofted tipa izvēršanas gadījumos profils ir perpendikulārs uzdotajai
izvēršanas trajektorijai. Izvēršanas trajektorijas telpisko skici veido ar 3D Sketch instrumenta
palīdzību.
a)

b)

14.4. att. Izvēršana: a – nemainīgs profils pa plaknes līkni (Swept);
b – mainīgs profils pa plaknes līkni (Lofted)

14.5.1. Telpisks karkass
Telpiskas skices veido ar 3D Sketch instrumentu un tās parasti lieto Swept un Lofted
pazīmju lietošanas gadījumos. Aktivējot 3D Sketch instrumentu nav jāizvēlas kāda noteikta
skicēšanas plakne. Skicēšanas procesa kontrolei ērtāk ir lietot skata orientāciju Isometric.
Uzsākot skicēšanu ar Line instrumentu, zīmuĜa kursora izskats nomainās uz
. Tas
nozīmē, ka pēc noklusēšanas taisni sāks skicēt XY plaknē. Lai mainītu skicēšanas plakni,
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jānospiež TAB taustiĦš. ZīmuĜa kursora apakšējā daĜā nomainās divi burti, kuri norāda
plaknes apzīmējumu, kurā turpmāk notiks skicēšana. Šajā punktā attiecīgi tiek parādīts arī
koordinātu asu stāvoklis. Pēc pirmā punkta uzdošanas kursoru pārvieto uz vajadzīgo vietu.
Aiz kursora stiepjas dinamiski mainīga zila taisne ar uzrādītu tās pašreizējo garumu un
vadlīnijas (svītrlīnijas), kas norāda taisnes projekcijas uz attiecīgajām asīm vai arī
horizontālas taisnes indikators, kurš norāda uz taisnes paralelitāti attiecīgajai asij.
Krēsla telpiska karkasa modelēšana ir parādīta 14.13. tabulā.
14.13. tabula. Krēsla karkasa modelēšanas secība

Krēsla karkass

T1.01.sldprt

Nr.

Ikona

Jaunapgūstamo instrumentu, darbību vai īpašību aktivizēšanas ikonas

Standarta rīkjoslas instruments vai alternatīva darbība

Komentārs vai attēls

1.

File>New>Part

Sāk jaunu dokumentu Part.

2.

File>Save

Saglabā dokumenta failu T1.01.sldprt

3.

Insert>3D Sketch

Aktivizē telpiskas skices veidošanas režīmu, kurā būs
jāuzskicē krēsla karkasa vienu simetrisko pusi.

4.

Line

Ar TAB taustiĦu aktivizē skicēšanu YZ plaknē un no
koordinātu sākuma novelk vienu taisni Z ass virzienā. Ar
TAB taustiĦu pārslēdz skicēšanu YX plaknē un novelk X un
Y asu virzienos 4 taisnes nogriežĦus bez stūru
noapaĜojumiem. Jāraugās, lai punktu uzdošanas brīdī
„gudrā” kursora izskats liecinātu, ka punkts tiek uzdots
attiecīgās koordinātu ass virzienā.

5.

TaišĦu skicēšanu
dažādās plaknēs
aktivē ar TAB
taustiĦu !
3D
trajektorijas
skice ar izmēriem.

Sketch
Fillet

Ar Sketch Fillet instrumentu uzdod četrus noapaĜojuma
rādisus R 50.
Pareizi uzdotas 3D skices visi elementi ir melnā krāsā.
CauruĜveida profila skice

Circle

Plaknē Front plane skicē divus 2D riĦėus, uzdodot tiem
izmēru robežnosacījumus R1=20 un R2=16 mm.
Skici papildina ar diviem ăeometriskiem robežnosacījumiem,
ka riĦėi ir koncentriski un ar centru koordinātu sākuma
punktā.
Izejot no skices režīma Exit Sketch, 2D skices Sketch1 abi
riĦėi ir norādīti.

Tools>Dimensions>Smart
Dimension
Add relations
Exit Sketch
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6.

Swept Boss/Base

7.

Mirror

Aktivizējot Swept Base instrumentu, Profile logā skice
Sketch1 tiek ietverta automātiski. Ar kursoru jāieklikšėina
logā Path un interaktīvi jānorāda iepriekš konstruētā skice
3DSketch1. Pēc apstiprināšanas tiek izveidota viena puse
simetriskajam cauruĜveida karkasa modelim.

Aktivizējot Mirror pazīmi, aktīvs kĜūst logs Mirror
Face/Plane, kurā jāizvēlas Front plane. Ieklikšėina kursoru
logā Features to Mirror un interaktīvi norāda iepriekš
izveidoto pazīmi Sweep1. Pēc apstiprināšanas tiek izveidota
krēsla karkasa otra simetriskā puse.

File>Save un File>Close

8.

Saglabā un aizver pašreizējo dokumentu T1.01.sldprt.

14.5.2. Atspere
Viena no vienkāršākajām ar Swept pazīmi veidojamām detaĜām mašīnbūvē ir atspere.
Profila izvēršanas trajektoriju veido ar Helix/Spiral instrumenta palīdzību. Spiedes atsperēm
parasti ir ciešāk saspiesti divi malējie vijumi. Līdz ar to reālāka izskata atsperes modelēšanai
ir jālieto trīs dažādus helikoīdus. To veidošanai jādefinē divas papildus plaknes. Trīs
izveidotos helikiodālos trajektorijas posmus jāapvieno vienā kompozītā līknē. Papildus
uzliktie robežnosacījumi piesaista atsperes stieples profilu kompozītās līknes sākuma
punktam. Atsperes ăeometriskajā modelī abu vijumu gali ir daĜēji nogriezti ar plaknēm, kuras
ir perpendikulāras atsperes garenasij, līdzīgi kā tas ir īstām atsperēm. Modelēšanas secība ir
parādīta 14.14. tabulā.
14.14. tabula. Spiedes atsperes modelēšanas secība

Spiedes atspere

T1.02.sldprt

Nr.

Ikona

Jaunapgūstamo instrumentu, darbību vai īpašību aktivizēšanas ikonas

Standarta rīkjoslas instruments vai alternatīva darbība

Komentārs vai attēls

1.

File>New>Part

Sāk jaunu dokumentu Part.

2.

File>Save

Saglabā dokumenta failu T1.02.sldprt
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3.

Circle
Tools>Dimensions>Smart
Dimension

4.

Insert>Curve>Helix/Spiral

Plaknē Top Plane skicē atsperes vidējā diametra riĦėi ar
centru koordinātu sākumā.
Ar Smart Dimension instrumentu uzdod riĦėa diametru 19.
Feature Manager logā Helix/Spiral iestāda īpašības:
• Defined By – Pich and Revolution

• Start angle – 90 deg
• Izvēlas virzienu Counterclockwise
Parameters:
• izvēlas Constant Pitch
• Pitch – uzdod vērtību 1.7 mm
• Revolutions – uzdod vērtību 1
Rezultātu aplūko projekcijā Isometric.
5.

Insert>Reference
Geometry>Plane

Feature Manager logā Plane uzdod papildus plakni, kas ir
paralēla Top Plane un iet caur helikoīda augšējo punktu.
Logā Selections aktivē šādas uzdošanas ikonu Parallel
Plane at Point. Interaktīvi norādot abus elementus grafikas
laukā, pazīmes menedžera logā Selections parādās to
saraksts:
Point<1>
Top Plane

6.

Circle

Plaknē Plane1 projekcijā Top View ieskicē atsperes vidējo
diametru ar centru koordinātu sākumā. Ar Smart Dimension
definē riĦėa diametru un aizver logu Modify. Izmērs paliek
aktīvs.

Tools>Dimensions>Smart
Dimension

7.

Tools>Equations

Aktivizē instrumentu Tools>Equations un nospiež ikonu
Add. Logā Add Equation parādās "D1@Sketch2" =
Aiz vienādības zīmes ieraksta "D1@Sketch1" , kas ir Top
Plane plaknē esošā riĦėa diametra mainīgā pilnais
apzīmējums.

Aizver Add Equation logu, kā arī Equations–T1.02.SLDPRT logu ar OK ikonu. Pazīmju
menedžera dizaina kokā parādās vienādojuma robežnosacījumu mape
. Skicē
izmēram ∅19 priekšā parādās vienādojuma simbols Σ.

8.

Insert>Curve>Helix/Spiral

Feature Manager logā Helix/Spiral izmaina īpašības:
Defined By – Pich and Revolution
Start angle – 90 deg
Izvēlas virzienu Counterclockwise
Parameters
izvēlas Constant Pitch
uzdod Pitch vērtību 6 mm
uzdod Revolutions vērtību 4
Rezultātu aplūko projekcijā Isometric.
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9.

Insert>Reference
Geometry>Plane

Feature Manager logā Plane uzdod vēl vienu plakni paralēli
Top Plane un caur otrā helikoīda augšējo punktu. Logā
Selections aktivē ikonu Parallel Plane at Point. Interaktīvi
norādot abus elementus grafikas laukā, pazīmes menedžera
logā Selections parādās to saraksts:
Point<1>
Top Plane

9.

Circle

Līdzīgi kā 6. punktā, jaunizveidotajā plaknē Plane2 skicē
atsperes vidējā diametra riĦėi, uzdod tā diametru un aizver
logu Modify. Aktivizē instrumentu Tools>Equations un logā
Add Equation uzdod robežnosacījumu vienādojuma veidā:
"D1@Sketch3" ="D1@Sketch1"
Aizver Add Equation logu, kā arī Equations–
T1.02.SLDPRT logu ar OK ikonu.

Tools>Dimensions>Smart
Dimension
Tools>Equations

10.

Insert>Curve>Helix/Spiral

FeatureManager logā Helix/Spiral izmaina īpašības:
• Parameters:
o uzdod Pitch vērtību 1.7 mm
o uzdod Revolutions vērtību 1
Rezultātu aplūko projekcijā Isometric.

11.

Insert>Curve>Composite

Atveras Feature Manager Composite Curve logs.
Interaktīvi norādot pēc kārtas visus trīs helikoīdus, to
saraksts parādās attiecīgajā logā Entities to Join:
Helix/Spiral1
Helix/Spiral2
Helix/Spiral3.
Pazīmju menedžera struktūrkokā visi trīs elementi tagad ir
pakārtoti vienai pazīmei CompCurve1.

12.

Circle

Atsperes stieples diametra skicēšanai izvēlas plakni Front
Plane. Skicē riĦėi ar centru Helix1 trajektorijas nobeiguma
tuvumā labā apakšējā daĜā. Ar Smart Dimension
instrumentu uzdod riĦėa diametru 1.6 mm.

Smart Dimension

13.

Point
Add Relation
Pierce
Concentric

14.

Swept Boss/Base

RiĦėa centra atrašanās robežnosacījumu atsperes
trajektorijas sākuma punktā tiešā veidā uzdot nevar.
Vispirms tai pašā plaknē Front Plane ar Point instrumentu
uzdod patvaĜīgu punktu, kā redzams augstāk attēlā.
PatvaĜīgajam punktam Point3 un kompozītās līknes
trajektorijai Edge1 uzdod ăeometrisko robežnosacījumu
Pierce.
Savukārt riĦėim Arc1 un patvaĜīgajam punktam Point3 uzdod
ăeometrisko robežnosacījumu Concentric.
Par izvēršanas profilu Profile norāda riĦėi ar diametru 1.6
mm, bet par izvēršanas trajektoriju Path norāda nodefinēto
kompozīto līkni.
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15.

Extruded Cut
Line
Smart Dimension
Add Relations

16.

Revolved Cut

Atsperes apakšējo vijumu perpendikulāri atsperes asij
nogriež ar Extruded Cut pazīmi.
Plaknē Front Plane skicē taisni un uzdod zemāk attēlā
redzamā izmēra robežnosacījumu, kā arī papildina ar
nepieciešamajiem ăeometriskajiem robežnosacījumiem.
Materiālu nogriež no Sketch Plane, lietojot parametra
Direction 1 īpašību Through All un aktivizētā parametra
Direction 2 īpašību Through All.

Atsperes augšējo vijumu nogriež ar Extruded Cut pazīmi,
līdzīgi kā iepriekšējā solī.

Line
Smart Dimension
Add Relations

17.

Insert>Reference
Geometry>Axis
Two Planes

18.

Edit>Appearance>Material Loga Materials Editor nodaĜā Steel izvēlas Chrome
Stainless Steel.

19.

File>Save un File>Close

Lai atsperi vēlāk varētu viegli
ievietot
montāžas
modelī,
nodrošinot tās pozicionēšanu,
modeli papildina ar atskaites asi.
Axis pazīmes menedžerī izvēlas
metodi Two Planes un interaktīvi
norāda divas plaknes – Front
Plane un Right Plane. PlakĦu
krustpunktā
tiek
izveidota
cilindriskās atsperes garenass.

Saglabā un aizver aktīvo dokumentu T1.02.sldprt.

14.5.3. Kalts
Ar Loft pazīmi veido Base/Boss vai Cut ekstrūzijas ar mainīga profila skicēm pa uzdoto
trajektoriju telpā. Kalta modelēšanai izmantosim divas Loft pazīmes (14.15. tab.). Vispirms
definēsim trīs papildus plaknes, izmantojot šoreiz taustiĦkombinācijas komandu Ctrl+drag.
Četrās plaknēs uzdosim profila skices kalta galvai. Kalta zobu definēsim ar diviem profiliem,
no kuriem pirmais būs jau esoša virsma, bet otrais no jauna uzdots.
14.15. tabula. Kalta modelēšanas secība

Kalts

T1.04.sldprt

Jaunapgūstamo instrumentu, darbību vai īpašību aktivizēšanas ikonas
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Ikona

Nr.

Standarta rīkjoslas instruments vai alternatīva darbība

Komentārs vai attēls

1.

File>New>Part

Sāk jaunu dokumentu Part.

2.

File>Save

Saglabā dokumenta failu T1.04.sldprt

3.

Ctrl+drag

Ar kursoru norāda Front Plane, nospiež Ctrl taustiĦu un
grafiskajā laukā pavelk norādīto plakni apmēram 20 mm un
atlaiž. Jaunveidotās plaknes Plane1 īpašību menedžerī
laukā Distance uzdod 25 mm. Pēc apstiprināšanas ar OK
iegūst jaunu plakni Plane1, kas ir paralēla sākotnējai
atskaites plaknei.

4.

Ctrl+drag

Līdzīgi izveido vēl divas plaknes paralēli Plane1:
• Plane2 izveido 50 mm attālumā no Front Plane
• Plane3 izveido 90 mm attālumā no Front Plane

5.

Rectangle

Ar Rectangle instrumentu plaknē Front Plane skicē
kvadrāta profilu ( sk. attēlā zemāk). Ar Smart Dimension
uzdod vienai malai izmēra robežnosacījumu 60. Ar Add
Relation uzdod Equal robežnosacījumu vienai horizontālai
un vienai vertikālai kvadrāta malai. Ar Centerline skicē
kvadrāta diagonāli.
Ar Add Relation instrumentu uzdod robežnosacījumu
Midpoint0 diagonālei Line5 un koordinātu sākumam
Point1@Origin .

Tools>Dimensions>Smart
Dimension
Centerline
Add Relation
Midpoint

6.

Attēlā redzamos riĦėu profilus skicē trīs dažādās plaknēs (7.- 10. punkts)
Front Plane

Plane1

Plane2

Plane3

7.

Circle

Ar Circle instrumentu plaknē Plane1 skicē riĦėi koordinātu
sākumā un uzdod tam izmēra robežnosacījumu ∅ 50.
Ar Circle instrumentu plaknē Plane2 skicē riĦėi, kurš
pieskaras kvadrāta stūriem.

8.

Edit>Copy
vai Ctrl+C

Plaknē Plane2 norāda izveidoto riĦėi un to nokopē ar
taustiĦkomandu Ctrl+C.

9.

Edit>Paste
vai Ctrl+V

Norāda plakni Plane3 un ievieto tajā riĦėa kopiju ar
taustiĦkomandu Ctrl+V. Pēc iekopēšanas jaunā riĦėa skice
vairs nav pilnībā definēta (ir zilā krāsā), par ko liecina „(-)”
zīme pirms skices vārda pazīmes struktūrkokā. Tas notiek
tāpēc, ka kopējot ārējie robežnosacījumi tiek dzēsti.

Add Relation

Kopējot jaunajam riĦėim tika izdzēsti robežnosacījumi centra
atrašanās vietai koordinātu sākumā un diametra lielumam
pēc kvadrāta stūra. Tāpēc abiem riĦėiem jāuzdod papildus
robežnosacījums Coradial.

10.

Coradial
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11.

Loft

Aktivizē Loft instrumentu un aksonometriskajā skatā norāda
katru profilu pēc kārtas to izveidošanas secībā. Jāievēro arī
profilu relatīvais stāvoklis – visiem profiliem jānorāda labo
pusi. Priekšapskates forma parāda, kādā veidā profili tiks
savienoti.
Profila skices tiek attēlotas īpašību menedžera logā
Profiles. BultiĦas Up/Down var lietot, lai izmainītu profilu
savienošanas secību.

12.

Ctrl+drag

Ar Ctrl+drag komandu izveido skicēšanai jaunu plakni
Plane4 200 mm attālumā aiz Front Plane.

13.

Rectangle

Līdzīgi kā 5. punktā ar Rectangle instrumentu plaknē
Plane4 skicē šauru taisnstūra profilu, uzdodot tam zemāk
attēlā redzamos izmērus un ăeometrisko robežnosacījumu
centrēšanai pēc taisnstūra diagonāles viduspunkta.

Tools>Dimensions>Smart
Dimension
Centerline
Add Relation
Midpoint

14.

Loft

Aktivizē Loft instrumentu un aksonometriskajā skatā norāda
kvadrāta virsmu un taisnstūra profilu – abus labā apakšējā
stūrī. Gatavās detaĜas renderēts attēls ir redzams zemāk.

15.

File>Save un File>Close

Saglabā un aizver aktīvo dokumentu T1.04.sldprt.

14.6. DetaĜu modelēšanas piemēri
14.6.1. Skice palīgplaknē
Iepriekšējā piemērā skices veidoja palīgplaknēs, kuras vispirms vajadzēja izveidot
saskaĦā ar uzdevuma nosacījumiem. Nākošajā piemērā (14.16. tab.) ir parādīta detaĜa,
kuras elementu modelēšanai izmantosim detaĜas iepriekšējos soĜos izveidotās skaldnes jeb
plaknes. Jāatceras, ka skices vienmēr ir jāveido tajā plaknē, kurā tās elementi attēlojas
patiesajā formā un lielumā.
14.16. tabula. Stiprinājuma plāksnes modelēšanas secība
Stiprinājuma plāksne
(sk. 3.4. att.)

P1.01.sldprt
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Ikona

Nr.

Standarta rīkjoslas instruments vai alternatīva darbība

Komentārs vai attēls

1.

File>New>Part

Sāk jaunu dokumentu Part.

2.

File>Save

Saglabā dokumenta failu P1.01.sldprt

3.

Revolved Boss/Base

Izveido rotācijas cilindru ar diametru ∅ 22 un augstumu 34
mm, lietojot nepieciešamā lieluma taisnstūra skici plaknē
Front.

Centerline
Line
Tools>Dimensions>Smart
Dimension

4.

5.

Extruded Boss/Base

Ekstrūziju izpilda zemāk redzamajai skicei plaknē

Thin Feature

Front no vidusplaknes Midplane platumā 50 mm, lietojot
plānsienu pazīmi 6 mm biezumā virzienā uz leju. Skice ir
simetriska attiecībā pret Right plakni.

Extruded Cut

Cilindriska urbuma skici ∅ 18 veido plaknē Top. Urbumu
veido cauri visam cilindram Through all.

Tools>Dimensions>Smart

6.

Extruded Cut
Circle
Centerline
Line
Tools>Dimensions>Smart
Trim Entities
Add Relations
Equal
Midpoint
Horizontal

a)

Skicēšanai norāda izveidotās detaĜas labās puses slīpās
daĜas virspusi. Lai ērtāk tajā būtu skicēt un izlikt izmērus,
skatu vadības logā plakni pagriež perpendikulāri pret
novērotāju ar ikonu Normal To
. Ievērojiet
kāds tagad ir Z un X ass stāvoklis – detaĜas labā puse ir pa
kreisi no koordinātu sākuma, tāpēc jāskicē kreisajā pusē.
Skicē plaknē vertikālu ass līniju Centerline. Uzskicē divas
riĦėa līnijas ar centriem uz ass līnijas. RiĦėa līnijām uzdod
robežnosacījumu Equal. Savieno abas riĦėa līnijas, kā
redzams attēlā a). Ar Trim Entities izgriež loku iekšējās
daĜas un uzdod izmēru robežnosacījumus. Brīvā vietā
uzskicē palīgpunktu Point un uzdod tam robežnosacījumu
Midpoint ar vertikālo taisni (att. b). Savukārt šim punktam
un
koordinātu
sākumam
uzdod
robežnosacījumu
Horizontal. Gatavā rieva orientācijā Isometric redzama
attēlā c).
b)

c)
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7.

Extruded Cut

Skicēšanai norāda izveidotās detaĜas kreisās puses slīpās
daĜas virspusi. Skatu vadības logā plakni pagriež
perpendikulāri pret novērotāju ar ikonu Normal To

Centerline
Circle

. Ievērojiet kāds ir Z un X ass stāvoklis –
detaĜas kreisā puse tagad ir pa labi no koordinātu sākuma.
Skicē (att. a) divas horizontālas ass līnijas ar Centerline.
Skicē divas dažāda diametra riĦėa līnijas ar centriem uz
ass

Add Relations
Line

Tools>Dimensions>Smart
Trim Entities
Equal
Midpoint
Horizontal
Mirror Entities

a)

līnijas. Abas riĦėa līnijas savieno ar taisnēm, nodrošinot
tangenciālu piesaisti ar mazo riĦėi. Ar Trim Entities izgriež
loku iekšējās daĜas, kā redzams attēlā b). Uzdod parādītos
izmēru robežnosacījumus. Divas riĦėa līnijas skicē ar
centriem uz augšējās ass līnijas un uzdod tām
robežnosacījumu Equal. RiĦėiem uzdod nepieciešamos
izmēru robežnosacījumus. Ar Mirror Entities nokopē
divas riĦėa līnijas, lietojot par refleksijas asi attiecīgo ass
līniju. Izliek trūkstošo izmēra robežnosacījumu 38
simetriskajam starpcentru attālumam (att. c). Skice ir
pilnībā definēta un aptiprina izgriešanas parametru
konfigurēšanu.

b)

8.

Fillet

9.

File>Save un File>Close

c)

Četrus plāksnes stūrus noapaĜo Fillet ar
rādiusu 6 mm, bet cilindriskās daĜas plāksnei
piegulošo stūri gan augšā gan apakšā – ar
rādiusu 2 mm. AngĜu valodā noapaĜojuma
rādiusu ar materiāla noĦemšanu apzīmē ar
Round, bet ar materiāla pievienošanu – ar
Fillet.

Saglabā un aizver aktīvo dokumentu P1.01.sldprt.

14.6.2. Pakāpienveida detaĜas modelēšanas secība
Nākošajā piemērā ir parādīta (14.17. tab.) pakāpienveida korpusa modelēšana.
DetaĜas elementu skices ir veidotas gan standarta atskaites plaknēs, kā arī detaĜas tapšanas
laikā radušajās detaĜas elementu plaknēs. DetaĜu skices var arī pārvietot, kopēt, rotēt,
izmainīt mērogu, u.t.t., kas tiks izmantots šajā piemērā.
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14.17. tabula. Pakāpienveida korpusa modelēšanas secība

Pakāpienveida korpuss

P1.02.sldprt

Nr.

Ikona

Jaunapgūstamo instrumentu, darbību vai īpašību aktivizēšanas ikonas

Standarta rīkjoslas instruments vai alternatīva darbība

Komentārs vai attēls

1.

File>New>Part

Sāk jaunu dokumentu Part.

2.

File>Save

Saglabā dokumenta failu P1.02.sldprt

3.

Extruded Boss/Base

Korpusa pamata skici veido plaknē Top ar instrumentu Line
saskaĦā ar dotajiem izmēriem. DetaĜai nav neviena
Tools>Dimensions> Smart simetrijas plakne, tāpēc skici koordinātu sistēmā var nofiksēt
pēc ieskatiem, piemēram, ar robežnosacījumu Midpoint, kā
redzams zemāk attēlā pa kreisi. Ekstrūzija virzienā uz
Midpoint
Line

augšu 18 mm attālumā ar gala nosacījumu Blind. Rezultātu
orientē skatā Isometric.

4.

Extruded Boss/Base

Pielējuma profilu korpusa aizmugurē skicē izveidotā pamata
augšējā plaknē saskaĦā ar augstāk redzamajiem
Tangent Arc
robežnosacījumiem un izmēru. Skatu orientē projekcijā Top.
Skicē simetrijas asi un divus riĦėus ar centriem uz to. Abiem
Line
riĦėiem uzdod robežnosacījumu Equal. Uzskicē riĦėa
kvadrantus savienojošas taisnes. Divus palīgpunktus uzdot
Add Relations
riĦėa loka krustpunktos ar simetrijas asi. Uzdod loka rādiusu
Point
R10. Augšējai taisnei uzdod robežnosacījumu Colinear ar
pamatnes augšējo malu, bet diviem palīgpunktiem –
Tools>Dimensions> Smart
robežnosacījumu Coincident ar pamatnes izgriezumu
veidojošām
malām.
Šajā
gadījumā
Coincident
robežnosacījums darbojas uz taisnes pagarinājumu.
Pielējuma garums līdz ar to ir vienāds ar izgriezuma garumu.
Skicei ir jābūt pilnībā definētai. Ja tā nav, jāuzdod trūkstošie
robežnosacījumi. Šajā gadījumā svarīga bija arī
robežnosacījumu uzdošanas secība. Ekstrūziju realizē
virzienā uz augšu 25 mm attālumā ar gala nosacījumu
Blind. Rezultātu orientē skatā Isometric.
Centerline
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5.

Extruded Boss/Base
Centerline
Tangent Arc
Line

Noslēgtu pielējuma profilu korpusa labajā pusē uzdod
izveidotā pamata labajā sānu plaknē saskaĦā ar attēlā pa
kreisi redzamajiem robežnosacījumiem un izmēriem.
Iepriekšējo detaĜas skatu orientē projekcijā Right. Skicē
simetrijas asi un pusloku ar centriem uz tās. Profilu noslēdz
ar trīs taisnēm, veidojot piesaisti riĦėa kvadrantiem un
pamatnei.

Add Relations

Uzdod loka rādiusuR9 un centra atrašanās augstumu 15.
Kreisajai taisnei uzdod robežnosacījumu Colinear ar
Tools>Dimensions> Smart
pamatnē esošā iegriezuma neredzamo malu (jāieslēdz
režīms Hidden Lines Visble).
Skicei ir jābūt pilnībā definētai. Ja tā nav, jāuzdod trūkstošie robežnosacījumi Visticamāk tie
būs Tangent lokam un taisnei. Iziet no skices režīma un rezultāta priekšapskati orientē
skatā Isometric. Ekstrūziju realizē virzienā pa kreisi (pretēji X ass pozitīvam virzienam)
30 mm attālumā ar gala nosacījumu Blind.

6.

Copy Entities (Ctrl+C)
Rotate Entities
Move Entities
Add Relations
Extruded Cut

7.

Extruded Cut
Circle
Tools>Dimensions>Smart

Skice izgriezumam korpusa kreisajā pusē ir līdzīga
iepriekšējā solī izveidotajai, tāpēc var atgriezties iepriekšējā
soĜa skicē, ietvert norādes taisnstūrī skici ar visiem izmēriem
un nokopēt to (taustiĦkomanda Ctrl+C). Aizver skici,
aktivizējam izgriešanu Extruded Cut un ievietojam to
korpusa pamatnes augšējā plaknē ar taustiĦkomandu
Ctrl+V, kas ir orientēta projekcijā Top. Šajā gadījumā skice
ir jāpagriež pa 90° pret pulksteni un jāpārvieto uz kreiso
malu. Jāpārbauda skices atbilstība un jāizveido trūkstošos
ăeometriskos robežnosacījumus un jārediăē esošos
izmērus, kā redzams zemāk attēlā pa kreisi. Izejot no skices
režīma, uzdodam Extruded Cut ar gala nosacījumu Blind
10 mm dziĜumā materiālā. Uzskatamajā attēlā zemāk
modelis ir pagriezts tā, lai labāk redzētu
izveidoto
izgriezumu.

Urbumu izveidošanai korpusa aizmugures pielējuma augšējā
plaknē skicē divus riĦėus. Abiem riĦėiem uzdod
robežnosacījumus: 1) Concentric ar noapaĜo-juma lokiem;
2) Equal savā starpā; 3) diametru ∅10.
Ekstrūzijas izgriešanu veic virzienā uz leju ar gala
nosacījumu Through All.
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8.

Extruded Cut
Circle
Tools>Dimensions>Smart
Add Relations

9.

Extruded Cut
Circle
Tools>Dimensions>Smart

Urbumu izveidošanai korpusa labās puses pielējuma sānu
plaknē skicē riĦėi. Uzdod robežnosacījumus: 1) Concentric
ar noapaĜojuma loku; 2) diametru ∅10. Ekstruzijas
izgriešanu veic virzienā pa kreisi ar gala nosacījumu
Through All.

Urbumu izveidošanai korpusa kreisās puses izgriezuma
pamata plaknē skicē riĦėi. Uzdod robežnosacījumus: 1)
Concentric ar noapaĜojuma loku; 2) diametru ∅6.
Ekstruzijas izgriešanu veic virzienā uz leju ar gala
nosacījumu Through All.

10.

Fillet

Korpusa pamata plāksnes sešus stūrus noapaĜo Fillet
rādiusus R4.

11.

File>Save un File>Close

Saglabā un aizver aktīvo dokumentu P1.01.sldprt.

14.6.3. Standartizētu izstrādājumu pazīmes
Nākošajos piemēros būs parādīta SolidWorks sistēmā iekĜautas tipveida pazīmes –
prizmatiska ierievja savienojuma – lietošana vārpstas un rumbas modelēšanā. Modelēšanas
procesā jau režīmā Part parasti iekĜauj dažādas anotācijas, kuras vēlāk var automātiski
izsaukt un lietot darba rasējumu veidošanas laikā. Jāatceras, ka vārpstu un asu modelēšanā
par bāzes pazīmi jāizvēlas rotācija. Profilu parasti skicē plaknē Front ar horizontālu ass līniju,
kas iet caur koordinātu sākumu. Profila uzskicētajai pusei jāizliek simetriskais izmērs,
papildinot to ar ∅ zīmi jau modelēšanas laikā, lai vēlāk nevajadzētu lieki tērēt laiku izmēra
mērskaitĜa rediăēšanai, veidojot rasējumu.
Turpmākajos divos piemēros būs parādīts kā no projektēšanas bibliotēkas Design
Library izmantot gatavas tipveida pazīmes skices elementus, piemēram, rievas ierievju
veidošanai vārpstās un rumbās.
Vārpstas ar divām ierievja rievām modelēšanas algoritms ir parādīts 14.18. tabulā.
14.18. tabula. Vārpstas modelēšanas secība

Vārpsta

P1.03.sldprt

Jaunapgūstamo instrumentu, darbību vai īpašību aktivizēšanas ikonas
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Ikona

Nr.

Standarta rīkjoslas instruments vai alternatīva darbība

Komentārs vai attēls

1.

File>New>Part

Sāk jaunu dokumentu Part.

2.

File>Save

Saglabā dokumenta failu P1.03.sldprt

3.

Revolved Boss/Base

Bāzes pazīmes profila skici veido plaknē Front saskaĦā ar
zemāk attēlā redzamajiem nosacījumiem. Izmēriem īpašību
menedžerī logā Tolerance/Fit iestāda: Tolerane Type – Fit,
Classification – User Defined, un Shaft Fit uzdod kā skicē;
logā Dimension Text pievieno diametra zīmi un apstiprina
izmēru. Gatavo vārpstu orientē skatā Isometric.

Line
Tools>Dimensions>Smart

4.

Grafika lauka labajā pusē uzdevumu panelī Task Pane atver mapi Design
Library>features>metric>keyways, kā redzams attēlā zemāk. Atvērtajā mapē ar kursoru
satver pazīmi keyway (bs 4235 - part i), pārvelk to uz grafisko lauku un nomet (drag&drop)
uz redzamo vārpstas galu Face<1>. Sarakstā Configuration norāda rievas izmēru pēc
vārpstas pakāpes ārējā diametra – šajā gadījumā >30-38mm OD (10x8 key) un norāda
pakāpes malu Edge3, no kuras uzdod rievas atrašanās vietu un orientāciju Locating
Dimensions, ierakstot tabulā redzamos izmērus – 0deg, 9mm un 40mm. Pēc
apstiprināšanas īpašību menedžerī parādās jauna pazīme keyway (bs 4235 - part i).

5.

Design Library

Līdzīgā veidā modelē rievas pazīmi uz vārpstas
trešās pakāpes ∅45. Ierievja konfigurācija >44-50 OD
(14x9 key). Rievas atrašanās vieta redzama skicē pa
kreisi. Attiecīgos izmērus ieraksta tabulā. Jāatzīmē,
ka tabulā uzdod rievas garumu starp noapaĜojuma
centriem, bet ierievjus raksturo ar šėērsgriezuma
izmēriem un tā pilno garumu.
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6.

Fillet

Vārpstas pakāpju iekšējos stūrus parasti veido
noapaĜotus, lai samazinātu spriegumu koncentrāciju.
Ar Fillet palīdzību četrus stūrus noapaĜo ar R 0,75.

Norādīti noapaĜojamie stūri→

Norādīti nofāzējamie stūri→
7.

Chamfer

Vārpstas pakāpju ārējos stūrus noslīpina: abos galos
fāzītes 1,6x45°; uz pakāpes ∅55 divas fāzītes
0,5x45°. Vārpstas pakāpes ∅40 un ∅45 galus 1 mm
garumā noslīpina 15° leĦėī. Lai iegūtu fāzīti ar katetes
garumu 1 mm ass virzienā, fāzītes īpašību menedžerī
jāaktivizē īpašība Flip direction.

8.

Revolved Cut

NoapaĜotās pārejas ievirpojumu parasti izveido
detalizētāk (att. pa kreisi). Elementu izmēri ir atkarīgi
no vārpstas diametra un ir atrodami rokasgrāmatās.
Noslēgtu profilu veido saskaĦā ar skicē redzamajiem
izmēru robežnosacījumiem lokam un taisnēm.

Line

View>Temporary Axes

9.

Hole Wizard

Kreisās puses urbums
(neredzamās līnijas)

Labās puses urbums
(neredzamās līnijas)

Loka R1 abos galos ir pieskares robežnosacījums
Tangent. Nepieciešama arī viena horizontāla
palīgkonstrukcijas taisne 0,25 mm attālumā no
vārpstas virsmas, kura ir pieskare lokam. Abiem
profila galiem jābūt uz vārpstas virsmas Coincident.
Šādi ievirpojumi uz vārpstas ir četri un tos visus formē
vienā pazīmē. Izveido trīs papildus kopijas, pārvieto
tās uz attiecīgajiem vārpstu pakāpju stūriem un uzdod
nepieciešamos robežnosacījumus tā, lai skices būtu
pilnībā definētas. Kreisās puses pakāpes stūrī
pārvietoto profilu ir nepieciešams arī refleksēt
attiecībā pret vertikālu asi.
Ieslēdz redzamību pagaidu asij View>Temporary
Axes (tā rodas automātiski, veidojot cilindriskus
rotācijas objektus) un to uzdod par asi noapaĜojumu
rotācijas nogriešanai.
Vārpstas darba rasējumā būs nepieciešami arī
tehnoloăiski urbumi – t.s. centra urbumi, kuri ir
domāti vārpstas nostiprināšanai virpā apstrādes laikā.
Urbumu izmēri ir atkarīgi no vārpstas diametra. Šos
urbumus ērti var izveidot ar Hole Wizard palīdzību.
Jāatceras, ka plakne, kurā būs urbuma centrs,
vienmēr ir jānorāda pirms Hole Wizard aktivizēšanas.
Kreisās puses centra urbumu veido ar parametriem:
Hole Specification – Hole; Standard – ISO; Type –
Drill sizes; Size – ∅3; End Condition – Blind, 7,5
mm; Options – Near side counterthink (NSC): NSC
Diameter – 7,5 mm, NSC Angle – 60 deg; Custom
sizing – Through Hole Diamter – 5 mm, Angle at
Bottom – 120 deg.
Labās puses centra urbumu veido ar parametriem:
Hole Specification – Tap; Standard – ISO; Type –
Bottoming Tapped Hole; Size – M10; End Condition
– Blind, 28 mm; Thread = Blind, 20 mm; Options –
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Cosmetic Thread, With thread callout, Near side
counterthink (NSC): NSC Diameter – 12 mm, NSC
Angle – 120 deg; Custom sizing – Tap dril
diameter – 8,5 mm, Angle at Bottom – 60 deg.
Pazīmes izgrieztais materiāls ir iekrāsots dzeltens.

10.

File>Save un File>Close

Saglabā un aizver aktīvo dokumentu P1.03.sldprt.

Standartizētā pazīme ierievja rievas modelēšanai rumbā atrodas Design Library mapē
turpat, kur standartizētā pazīme ierievja rievai uz vārpstas. Uzdevumu panelī Task Pane
mapē Design Library>features>metric>keyways ar kursoru satver pazīmi bore with
rectangular keyway bs 4500p, pārvelk to uz grafisko lauku un nomet (drag&drop) uz
redzamās detaĜas rumbas gala plaknes Face<1> (14.5. att.). Sarakstā Configuration norāda
rievas izmēru pēc rumbas urbuma diametra – šajā gadījumā 14x3.8 ∅ 45 un norāda rumbas
malu Concentric Edge, attiecībā pret kuru centrē urbumu. Pēc apstiprināšanas īpašību
menedžerī parādās jauna pazīme bore with rectangular keyway bs 4500p1.
a)

b)

14.5. att. Rievas modelēšana ierievja savienojumam rumbā:
a – zobrata sagataves profila skice; b – ierievja rievas interaktīva veidošana

14.6.4. DetaĜu konfigurāciju veidošana
DetaĜu konfigurācijas lieto grupveida detaĜa modeĜu veidošanai. DetaĜu grupu raksturo
sekojošas pazīmes – vienveidīga detaĜu konstrukcija ar nedaudz atšėirīgām atsevišėu
konstruktīvo elementu konfigurācijām un izmēriem vai arī vienāda konstrukcija, bet atšėiras
citi parametri, piemēram, materiāls, pārklājums, termiskā apstrāde, u.t.t. Šādos gadījumos ir
lietderīgi veidot detaĜu grupu un mainīgos izmērus ietvert tabulā Design Table, nevis veidot
katrai detaĜai savu atsevišėu failu. Lai šādas grupveida detaĜas varētu modelēt, datorā ir jābūt
instalētai MS Excel programmatūrai. Visu dažādo detaĜu konfigurācijas būs ietvertas vienā
failā un katrai konfigurācijai atbildīs viena konkrēta detaĜa. Bukses modelēšana parādīta
14.19. tabulā.
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14.19. tabula. Bukses modelēšanas secība
Bukse

T1.05.sldprt

Nr.

Ikona

Jaunapgūstamo instrumentu, darbību vai īpašību aktivizēšanas ikonas

Standarta rīkjoslas instruments vai alternatīva darbība

Komentārs vai attēls

1.

File>New>Part

Sāk jaunu dokumentu Part.

2.

File>Save

Saglabā dokumenta failu T1.05.sldprt

3.

Revolved Boss/Base

Bāzes pazīme ir rotācija. Bukses profila skici veido Front
Plane. Ar Centerline instrumentu zīmē horizontālu asi
koordinātu sākuma punktā (asij jāsakrīt ar x asi).
Ar Line instrumentu koordinātu sistēmas pirmajā kvadrantā
skicē zemāk redzamo noslēgto profilu ar 3 horizontāliem un
3 vertikāliem taisnes nogriežĦiem.
Ar Smart Dimension uzdod piecu parādīto profila nogriežĦu
izmēru robežnosacījumus. Norāda urbuma izmēru 10,
īpašību menedžera logā Dimension Text pirms teksta
<DIM> ievieto mirgojošu teksta redaktora kursoru un nospiež
zemāk esošo ∅ ikonu. Līdzīgā veidā izmērus 36 un 20
papildina ∅ zīmi.
Ja kāda no taisnēm vēl ir zilā krāsā, jāuzdod papildus
ăeometriskais robežnosacījums Vertical, kas profilu piesaista
koordinātu sākumam. Izveido profila pilnu rotāciju.

Centerline
Line
Tools>Dimensions>Smart
Dimension

Add Relations

4.

Tools>Options>System
Options

Pazīmju īpašību loga struktūrkokā ar kursoru norāda
Annotations un kontekstizvēlnē aktivizē īpašību
Show Feature Dimensions
System Options sadaĜā General aktivizē īpašību:
Show dimension names
Grafiskajā laukā zem izmēriem iekavās redzami to
nosaukumi Name, kuri piešėirti pēc noklusēšanas – no (D1)
līdz (D5). Nosaukumus izmanto kā mainīgos Design Table
un tos var arī mainīt. Norāda, piemēram, urbuma izmēru
∅ 10 ar kursoru (kursora izskats mainās uz
kontekstizvēlnē aktivizē Properties.

) un

Dimension Properties logā Name esošā urbuma noklusēto nosaukuma vietā ieraksta
Urb_Diam. Automātiski izmainās arī izmēra pilnais nosaukums Full name uz
Urb_Diam@Sketch1. Līdzīgā veidā izmēram 12 piešėir nosaukumu H, bet izmēram ∅ 20 –
nosaukumu Diam.
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5.

Select

Rīkjoslā drīkst būt aktivizēts tikai Select instruments un tikai
tad var aktivizēt instrumentu Insert>Design Table. Design
Table īpašību menedžera logā Source norāda Blank un
uzklikšėina OK.

Insert>Design Table

Grafikas lauka kreisā augšējā stūrī atveras MS Excel tabulas fragments, bet esošā rīkjosla
kĜūst par Excel rīkjoslu. Teksta kursors atrodas šūnā B2. Grafikas laukā ar norādes kursoru
veic dubultklikšėi uz izmēru ∅ 10. Šūnā B2 tiek ievadīts izmēra nosaukums
Urb_Diam@Sketch1, bet šūnā B3 tā sākotnējā vērtība 10. Kursors nostājas šūnā C3.
Līdzīgā veidā tabulā ievada izmērus Diam 20 un H 12. Šūnas A3 vērtību nomaina uz
Variants1 un aizpilda šūnas A4:D5 kā redzams zemāk attēlā.

No tabulas režīma iziet, ieklikšėinot ar kursoru grafikas laukā. Jāapstiprina informācija, ka ir
ăenerētas trīs konfigurācijas Variants1 Variants2 un Variants3 un nevajadzīgā konfigurācija
First Instance tiks dzēsta. Struktūrkokā parādās jauna pazīme
.
Annotations kontekstizvēlnē dezaktivē Show Feature Dimensions. Tabulu var atvērt un
rediăēt, norādot to un kontekstizvēlnē, aktivizējot Edit Table.
6.

7.

Pazīmju menedžerī aktivizē konfigurāciju menedžeri. Ar
dubultklikšėi aktivizē pēc kārtas konfigurācijas Variants1,
Variants2 un Variants3, iegūstot zemāk redzamās dažādās
detaĜas.

File>Save un File>Close

Saglabā un aizver aktīvo dokumentu T1.05.sldprt.

14.6.5. Slīpumu veidošana
Draft pazīmi lieto modelējot detaĜas, kuras izgatavo ar liešanas vai presēšanas metodi.
Lai tās vieglāk būtu izĦemt no presformas vai liešanas formas, detaĜu virsmām paredz
nelielus slīpumus. Draft pazīmes īpašību menedžerī uzdod vajadzīgo slīpumu Draft Angle
(14.6. att. a), norāda neitrālo plakni, aktivizē logu Faces to Draft un interaktīvi norāda
noslīpināmās virsmas. Neitrālā plakne ir parādīta violetā krāsā, bet noslīpināmās plaknes –
zaĜā (14.6. att. b). Pēc OK ikonas nospiešanas iegūst detaĜu ar noslīpinātām virsmām
(14.6. att. c).
a)

b)

c)

14.6. att. Slīpuma veidošana ar Draft pazīmi: a – prizmas pamatne ir neitrālā plakne, bet
četras sānu virsmas – noslīpināmās virsmas; b – rezultējošā prizma
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14.6.6. Lineāri, cirkulāri, ar līknēm un tabulāri uzdoti pazīmju masīvi
Modelējot detaĜas, bieži vien atkārtojošos elementus ir lietderīgi veidot ar speciālu
masīvu veidošanas pazīmju palīdzību. Šādos gadījumos bāzes pazīmes ir jāveido, ievērojot
to simetriju. Regulāri atkārtojošas pazīmes visbiežāk veido ar lineāra trafareta Linear Pattern
vai cirkulāra trafareta Circular Pattern palīdzību.
Lineāra masīva gadījumā uzdod divus virzienus, kuros daudzkāršo norādīto vienu vai
vairākas pazīmes, un atkārtošanas soli un elementu skaitu abos virzienos. Ja virzienu nevar
uzdot ar kādu no esoša elementa šėautnēm, tad to vispirms ir jāskicē, kā tas ir redzams
14.7. attēlā virzienā Direction1.
a)

b)

14.7. att. Lineāra masīva realizēšana ar Linear Pattern: a – parametru uzdošana īpašību
menedžerī; b – rezultāta priekšapskate grafikas laukā
Cirkulāra masīva gadījumā ir nepieciešams uzdot esoša elementa šėautni vai asi
masīva virziena noteikšanai. Ja detaĜā ir rotācijas pazīme, var izmantot jau esošo asi. Ja
šādas ass nav, tā jāuzdod ar Insert>Reference Geometry>Axis palīdzību, definējot to ar
vienu no piecām metodēm. Piemērā 14.8. attēlā ir parādīta plāksne, kuras centrs
(diagonāles viduspunkts) virsskatā atrodas koordinātu sākumā, bet plāksnei nav ass masīva
virziena uzdošanai. Rotācijas masīva ass ir uzdota kā plakĦu Front Plane un Right Plane
krustošanās taisne Axis1.
a)

b)

14.8. att. Cirkulāra masīva realizēšana ar Circular Pattern: a – parametru uzdošana
īpašību menedžerī; b – rezultāta priekšapskate grafikas laukā
Pazīmes masīvus var izvietot arī pa līkni – nenoslēgtu vai noslēgtu. Šo funkciju realizē
Insert>Pattern/Mirror>Curve Driven Pattern palīdzību. Nākošajā piemērā
ar instrumenta
14.9. attēlā ir parādīta urbumu izvietošana plāksnē pa elipsi.
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a)

b)

14.9. att. Cirkulāra masīva realizēšana ar Circular Pattern: a – parametru uzdošana
īpašību menedžerī; b – rezultāta priekšapskate grafikas laukā
Neregulāri izvietotas atkārtojošas pazīmes var uzdot ar tabulas palīdzību. Šādi,
piemēram, vienā plaknē var definēt neregulāri izvietotus vienāda izmēra urbumus.
Koordinātas X un Y nosaka elementa atrašanās vietu koordinātu sistēmā, kuras asu
stāvoklis vispirms ir jānodefinē
Insert>Reference Geometry>Coordinate System ar skicē
esošo šėautĦu palīdzību. Ar tabulu uzdota masīva piemērs ir parādīts 14.10. attēlā. Šo
Insert>Pattern/Mirror>Table Driven Pattern palīdzību.
funkciju realizē ar instrumenta
Īpašību menedžerī attiecīgajās vietās norāda izveidoto koordinātu sistēmu
izejas pazīmi
un tabulā ieraksta urbumu centru
atrašanās koordinātas.
a)

b)

14.10. att. Tabulāra masīva realizēšana ar Table Driven Pattern: a – parametru uzdošana
īpašību menedžerī; b – rezultāta priekšapskate grafikas laukā

14.6.7. Izmēru pielaides un sēžas
DetaĜu izmēru robežnovirzes un precizitāte pieder pie piezīmju jeb anotāciju tipa
informācijas. Šo informāciju var uzdot jau modelēšanas procesā, kad uzdod izmēru
robežnosacījumus. Uzdotās robežnovirzes vēlāk varēs automātiski izsaukt rasējumos. Pēc
noklusēšanas izmēriem ir robežnovirzes veids None (14.11. att.). Robežnoviržu definēšanai
izvēlas kādu no to uzdošanas veidiem attiecīgajā īpašību menedžera sadaĜā
Tolerance/Precision.
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14.11. att. Robežnovirzes un precizitātes Tolerance/Precision
sadaĜa izmēru īpašību menedžerī
Praksē bieži lieto sēžas Fit pielaides veidu un šajā
Tolerance/Precision izskats īpašību menedžerī ir parādīts 14.12. attēlā.

gadījumā

sadaĜas

14.12. att. Pielaides un precizitātes Tolerance/Precision sadaĜa
izmēru īpašību menedžerī sēžas uzdošanas režīmā

14.7. Septītais tests
1. Skices elementu var pārveidot par konstrukciju elementu, aktivizējot tam īpašību
menedžerī īpašību
b) Relations
c) Fix
d) For construction
a) Infinite length
2. Pirmās izveidotās pazīmes vispārīgais nosaukums detaĜā ir
a) Boss
b) Sketch
c) Base
d) Extrude
3. Vispārīgais apzīmējums pazīmei, ar kuru detaĜai pievieno materiālu
a) Boss
b) Sketch
c) Base
d) Feature
4. Vispārīgais apzīmējums pazīmei, ar kuru detaĜai noĦem materiālu
a) Erase
b) Cut
c) Delete
d) Remove
5. Pēc noklusēšanas SolidWorks definētās trīs atskaites plaknes, krustojoties veido
a) Line
b) Sketch
c) Intersection
d) Origin
6. Formas un operācijas, ar kurām konstruē detaĜas modeli, ir
a) uzdevumi
b) pazīmes
c) instrukcijas
d) algoritmi
7. Kurai pazīmir ir vajadzīga profila skice
a) Extruded Boss b) Fillet/Round
c) Chamfer
d) Shell
8. DetaĜas asu stūru noapaĜošanai lieto pazīmi
b) Circle
c) Arc
d) Fillet/Round
a) Chamfer
9. Extruded Boss/Base pazīmes noklusētais gala nosacījums (End Condition) ir
a) Mid Plane
b) Up to Next
c) Vertex
d) Blind
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10. Nemainīgas formas profila izvēršanu pa taisni realizē ar pazīmi
a) Swept
b) Rotate
c) Lofted
d) Extrude
10. Mainīgas formas profila izvēršanu pa telpisku līkni realizē ar pazīmi
a) Rotate
b) Swept
c) Lofted
d) Extrude

14.8. Uzdevumi tēmas apguvei
52. uzdevums (13.46. – 13.50. att.). No iepriekš saglabātajām skicēm (U48.01.sldprt –
U51.01.sldprt) izveidot 4 mm biezas ekstrūzijas detaĜas. Saglabāt rezultātu ar tiem pašiem
failu nosaukumiem. Izpildīta uzdevuma paraugi ir parādīti 13.46. – 13.50. attēlos b.
53. uzdevums (2.47. att. a, b, c, d). Pēc aksonometriskās projekcijas izveidot detaĜas
modeli SolidWorks režīmā Part. Modeli saglabāt mapē \Uzdevumi, piešėirot katram modelim
savu faila nosaukumu no U53.01.sldprt līdz U53.08.sldprt, attiecīgi. Izpildīta uzdevuma
paraugs ir parādīts 14.13. attēlā.

14.13. att. Izpildīta 53. uzdevuma paraugs

54. uzdevums (2.49. att. a, b, c, d). Pēc divām dotajām projekcijām izveidot detaĜas
modeli SolidWorks režīmā Part. Modeli saglabāt mapē \Uzdevumi, piešėirot katram modelim
savu faila nosaukumu no U54.01.sldprt līdz U54.08.sldprt, attiecīgi. Izpildīta uzdevuma
paraugs ir parādīts 14.14. attēlā.

14.14. att. Izpildīta 54. uzdevuma paraugs

55. uzdevums (6.20. att. a, b, c, d, e, f). Pēc trīs dotajām projekcijām izveidot detaĜas
modeli SolidWorks režīmā Part. Modeli saglabāt mapē \Uzdevumi, piešėirot katram modelim
savu faila nosaukumu no U55.01.sldprt līdz U55.12.sldprt, attiecīgi. Izpildīta uzdevuma
paraugs ir parādīts 14.15. attēlā.

14.15. att. Izpildīta 55. uzdevuma paraugs
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56. uzdevums (14.16. att.) Pēc dotā divu projekciju rasējuma un informācijas caurumu
tabulā (ISO) izveidot plākšĦveida detaĜas modeli SolidWorks režīmā Part un saglabāt to
mapē \Uzdevumi, piešėirot faila nosaukumu U56.01.sldprt.

14.16. att. PlākšĦveida detaĜas rasējums ar caurumu tabulu

57. uzdevums (14.17. att. a). Pēc divām dotajām projekcijām izveidot detaĜas ar
iekšēju vītni modeli SolidWorks režīmā Part. Papildināt modeli ar vītnes anotāciju (nosacīto
grafisko un teksta apzīmējumu) un saglabāt to mapē \Uzdevumi, piešėirot faila nosaukumu
U57.01.sldprt. Izpildīta uzdevuma paraugs ir parādīts 14.17. attēlā b.
a)
b)

14.17. att. DetaĜa ar iekšējo vītni: a – divu projekciju rasējums;
b – izpildīta uzdevuma paraugs

58. uzdevums (14.18. att. a). Pēc divām dotajām projekcijām izveidot detaĜas ar ārējo
vītni modeli SolidWorks režīmā Part. Papildināt modeli ar vītnes anotāciju (nosacīto grafisko
un teksta apzīmējumu) un saglabāt to mapē \Uzdevumi, piešėirot faila nosaukumu
U58.01.sldprt. Izpildīta uzdevuma paraugs ir parādīts 14.18. attēlā b.
a)

b)

14.18. att. DetaĜa ar ārējo vītni: a – divu projekciju rasējums;
b – izpildīta uzdevuma paraugs

59. uzdevums (14.19. att. a, b). Pēc dotās saspraudes galvenā skata (14.19. att. a) un
šėērsgriezuma (14.19. att. b) izveidot modeli SolidWorks režīmā Part. Modeli saglabāt mapē
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\Uzdevumi, piešėirot tam faila nosaukumu U59.01.sldprt. Izpildīta uzdevuma paraugs ir
parādīts 14.19. attēlā c.
a)

b)

c)

14.19. att. Saspraude: a – izmēri galvenajā skatā (starp ass līnijām);
b – šėērsgriezums; c – izpildīta uzdevuma paraugs

60. uzdevums (14.20. att. a). Pēc dotās vērpes atsperes izmēriem un parametriem
izveidot modeli SolidWorks režīmā Part. Modeli saglabāt mapē \Uzdevumi, piešėirot tam faila
nosaukumu U60.01.sldprt. Izpildīta uzdevuma paraugs ir parādīts 14.20. attēlā b.
a)
b)

14.20. att. Vērpes atspere: a – uzdevuma nosacījumi;
b - izpildīta uzdevuma paraugs

61. uzdevums (14.21. att.). Pēc dotā piltuves rasējuma (14.21. att. a) izveidot
plānsienu materiāla (čaula) modeli SolidWorks režīmā Part. Modeli saglabāt mapē
\Uzdevumi, piešėirot tam faila nosaukumu U61.01.sldprt. Izpildīta uzdevuma paraugs ir
parādīts 14.21. attēlā b.
a)
b)

14.21. att. Piltuve: a – rasējums; b – izpildīta uzdevuma paraugs
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62. uzdevums. Pēc dotās plastmasas pudeles profila skiču izmēriem norādītajās
plaknēs (14.22. att. a) izveidot plānsienu materiāla (čaula) modeli SolidWorks režīmā Part.
SieniĦas biezums – 1 mm. Modeli saglabāt mapē \Uzdevumi, piešėirot tam faila nosaukumu
U62.01.sldprt. Izpildīta uzdevuma paraugs ir parādīts 14.22. attēlā b.
a)

b)

14.22. att. Plastmasas pudele: a – uzdevuma nosacījumi;
b - izpildīta uzdevuma paraugs

63. uzdevums. Pēc dotās vārpstas profila (simetriskā puse) skices izmēriem
(14.23. att.) izveidot modeli SolidWorks režīmā Part. Uz vārpstas (14.24. att. a) 15 mm
attālumā no pakāpes ∅74 malas izveidot rievu ierievim, lietojot attiecīgajam diametram
atbilstošo rievas izmēru. Abos vārpstas galos izveidot centra urbumus (14.24. att. b). Uz
vārpstas pakāpes ∅36 izveidot ārējās vītnes M36x2 nosacīto apzīmējumu (anotāciju) visā
pakāpes garumā. Izveidot nepieciešamos nofāzējumus un ievirpojumus asu stūru
noapaĜošanai (14.24. att. c). Modeli saglabāt mapē \Uzdevumi, piešėirot faila nosaukumu
U63.01.sldprt. Izpildīta uzdevuma paraugs ir parādīts 14.25. attēlā.

14.23. att. Vārpstas profila skice un izmēri
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a)

b)

c)

14.24. att. Vārpstas elementu izmēri: a – ierievja izmēri un novietojums,
b – centra urbuma izmēri, c – ievirpojuma izmēri

14.25. att. Izpildīta 63. uzdevuma paraugs

64. uzdevums. Pēc izstrādājuma kopsalikuma vienības MEHA 02.00.00 ...
MEHA 05.00.00 sastāvdaĜu rasējumiem izveidot detaĜu modeĜus SolidWorks režīmā Part.
ModeĜa īpašībās File>Properties>Summary Information>Custom laukā Description ieraksta
attiecīgās detaĜas nosaukumu, bet laukā Material – detaĜas materiālu no kura tā izgatavota.
Visu modeĜu failu nosaukumiem piešėir attiecīgās detaĜas apzīmējumu un saglabā mapē
\Uzdevumi\MEHA. Darbu veic pēc uzdevuma (11.9. ... 11.12. att.) variantiem. Izpildīta
uzdevuma (11.6. att. a-1 un a-2) sešu detaĜu modeĜu piemēri ar izmantoto pazīmju
struktūrkokiem ir parādīti 14.26. attēlā.
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MEHA 01.00.04.sldprt

MEHA 01.00.01.sldprt

Kāts

Blīvējuma bukse

MEHA 01.00.03.sldprt

MEHA 01.00.06.sldprt

Starpgabals

Uzgrieznis

MEHA 01.00.02.sldprt

MEHA 01.00.05.sldprt

Korpuss

Rokturis

14.26. att. Izpildīta 64. uzdevuma detaĜu paraugi
ar modelēšanā izmantoto pazīmju struktūrkoku

15. Montāžas modelēšana režīmā Assembly
Assembly jeb montāža ir SolidWorks režīms, kurā veido izstrādājuma telpisko modeli.
Tajā ir apvienotas detaĜas, pazīmes, standartizēti izstrādājumi un citas kopsalikuma vienības
jeb mezgli. Kopsalikuma mezgls ir gatavā izstrādājumā ietilpstoša detaĜu grupa, kurā ir
apvienotas vairākas saistībā esošas komponentes.
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15.1. Montāžas modelēšanas pamati
Montāžā jeb kopsalikumā apvienotās detaĜas SolidWorks sistēmā sauc par
komponentēm Components. Komponentes kopsalikumā nav iekĜautas, bet eksistē patstāvīgi
un neatkarīgi no montāžas dokumenta. Dokumentā saglabā tikai saites (Links) ar pašu
komponenšu failiem. Komponentes parādās kopsalikumā, bet visi dati par tām glabājas to
failos. IzmaiĦas komponentēs iespaido visu kopsalikumu, kurā tās ietilpst. Ja vēlāk
projektēšanas procesā veic izmaiĦas komponentes izejas dokumentā tad šīs izmaiĦas tiek
atjaunotas kopsalikuma dokumentā. Savukārt kopsalikumā veiktās izmaiĦas ietekmē arī
komponentes, jo starp visiem pastāv pilna asocivitāte.
Kopsalikuma procesa būtība ir secīga agrāk izveidoto komponenšu apvienošana un to
savstarpējo stāvokĜu noteikšana. Šādu praksi lieto visbiežāk un apzīmē ar montāžu „no
apakšas uz augšu” (bottom-up). Vispirms visas detaĜas ir izveidotas režīmā Part un
saglabātas failu veidā. Šai metodei jādod priekšroka liela skaita komponentu vai sarežăītu
pazīmju kopsalikuma gadījumā. Kopsalikuma projektēšana „no augšas uz apakšu” (topdown) sākas no montāžas Assembly vides. Komponentes tiek modelētas šajā vidē, bet
saglabātas atsevišėā failā. Šo metodi lieto retāk.
Kopsalikumā apvienotajām komponentēm ir jādefinē projektā paredzētā situācija. To
veic ar speciāla mehānisma palīdzību, ko SolidWorks sauc par salāgojumu radīšanu Insert
Mate. Salāgojums jeb Mate nosaka savstarpējā ăeometrisko novietojumu starp dažādām
komponentēm – kā tās savā starpā ekspluatācijas laikā mijiedarbojas un/vai pārvietojas, vai
arī ir fiksētas.
Veidojot kopsalikumus ar liela skaita komponentēm, apgrūtinātas redzamības dēĜ bieži
vien rodas grūtības ar salāgojumu definēšanu starp vajadzīgajām komponentēm. Lai risinātu
šo problēmu, programmā ir paredzēta iespēja vadīt komponenšu redzamību montāžas
procesā, pārbaudīt to interferenci (pārklāšanos), komponenšu pagaidu iznešanas iespēja no
montāžas kādā noteiktā attālumā, u.t.t.
Izstrādājumu projektēšanā plaši lieto dažādas to konfigurācijas. To lietošana Part
režīmā jau tika aplūkota 14.6. nodaĜā. Līdzīgā veidā arī vienā kopsalikuma dokumentā var
izveidot vairākus kopsalikuma modeĜu variantus, kuri atšėiras ar dažādiem komponenšu
izmēriem vai pat dažādām komponenšu komplektācijām.
Kopsalikuma montāžu veic SolidWorks režīmā Assembly. Montāžas instrumentu
rīkjosla ar ieslēgtu instrumenta skaidrojošo aprakstu ir parādīta 15.1. attēlā.

15.1. att. Montāžas Assembly komandu menedžeris ar instrumentu rīkjoslu

15.1.1. Salāgojumu veidi
Jebkura komponente telpā var pārvietoties trīs koordinācijas asu virzienos un rotēt ap
trīs koordinācijas asīm. Citiem vārdiem sakot, jebkurai nefiksētai komponentei ir sešas
brīvības pakāpes, kuras shematiski ir parādītas 15.2. attēlā.

15.2. att. Sešas brīvības pakāpes nosaka kā komponente var pārvietoties telpā: trīs
pārvietojumi X, Y un Z ass virzienos un trīs rotācijas ap X, Y un Z asīm

371

Kopsalikumu sāk veidot ar pirmās komponentes ievietošanu modelī, piesaistot to
koordinātu sākumam. Šo komponenti tad uzskata par nofiksētu jeb nekustīgu. Kopsalikumu
papildina ar pārējām komponentēm, vienlaikus definējot salāgojuma veidus. Salāgojumi
nosaka ăeometriskos vai citus robežnosacījumus attiecībā pret pirmo vai citām iepriekš
ievietotajām komponentēm. Lieto divu veidu salāgojumus – standarta Standard Mates un
speciālos Advanced Mates.
Klasiskās montāžas realizē ar septiĦiem standarta salāgojuma veidiem. Visbiežāk lieto
Coincident un Concentric salāgojumus.
1. Coincident jeb sakrišana – norādītas skaldnēm, šėautnēm un plaknēm (kombinācijā
citai ar citu vai ar vienu virsotni) ir viena kopēja bezgalīga taisne. Divas virsotnes
saskaras.
2. Concentric jeb koncentriskums – diviem norādītiem elementiem ir kopēja ass.
3. Parallel jeb paralelitāte – norādītie elementi ir vienādi vērsti un atrodas vienādā
attālumā viens no otra.
4. Perpendicular jeb perpendikularitāte – norādītie elementi viens pret otru atrodas 90
grādu leĦėī.
5. Tangent jeb tangente – norādītie elementi pieskaras vienā punktā (vismaz vienam
no elementiem jābūt cilindriskam, koniskam vai sfēriskam).
6. Distance jeb attālums – norādītie elementi atrodas uzdotā attālumā.
7. Angle jeb leĦėis – norādītās komponentes atrodas uzdotā leĦėī viena pret otru.
Speciālie salāgojuma veidi ir Symmetric, Cam (izcilnis), Gear (zobrats) un
Distance/Angle Limit (attāluma/leĦėa robeža). Speciālos salāgojuma veidus lieto, lai varētu
veidot izstrādājuma animāciju, piemēram, komponenšu kinemātiskās darbības
demonstrēšanu.
Salāgojumus definē ar Insert Mate pazīmi, norādot divām komponentēm ăeometrijas
elementus un to savstarpējo salāgojuma veidu. Ăeometrijas elementi ir komponentes
virsmas Faces, plaknes Planes, šėautnes Edges, virsotnes Vertices, skices taisnes un punkti
Sketch lines and points, asis un koordinātu sākumi Axes and Origins. Salāgojumu
definēšanas mērėis ir ierobežot komponentēm brīvības pakāpes tā, lai to orientācija
izstrādājumā būtu viennozīmīgi noteikta un komponentes nevarētu patvaĜīgi pārvietoties.
Līdz ar to montāža ir pilnībā definēta (fully defined).

15.1.2. Komponenšu salikšana
Montāžas apgūšanai izmantosim metināta savienojuma uzdevuma parauga
(sk. 9.18. att. a) izveidoto četru detaĜu modeĜus. Veidojot pamatu, taisnstūra profila diagonāli
centrē koordinātu sākumā plaknē Top Plane, bet pārējām trīs detaĜām profilus skicē plaknē
Front Plane un lieto ekstrūzija no vidus plaknes Midplane kā tas redzams 15.3. attēlā.
Uzskatāmības labad katrai detaĜai piešėir atšėirīgu krāsu ar instrumentu Edit Color (Body).
Modeli papildina ar informāciju par detaĜas nosaukumu, ko vēlāk varēs automātiski izsaukt
rasējuma rakstlaukumā SolidWorks režīmā Drawing. Atver File>Properties>Custom un
tabulas Property Name pirmajā rindā izvēlas lauku Description ar mainīgā tipu Text un
Value/Text Expression laukā ieraksta detaĜas nosaukumu. DetaĜu modeĜus saglabā atsevišėā
mapē, piemēram, \MetinatsSavienojums\ ar individuāliem failu nosaukumiem no
MS.01.sldprt līdz MS.04.sldprt. Gatavie detaĜu modeĜi Hidden Lines vizualizācijas režīmā ir
parādīti 15.3. attēlā.
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15.3. att. Metināta savienojuma montāžas komponentes
Kopsalikuma montāžu sāk no SolidWorks izvēlnes File>New>Assembly. Metinātā
savienojuma montāžas modelēšanas etapi ir aprakstīti un parādīti algoritmiskā veidā
15.1. tabulā.
15.1. tabula. Metināta savienojuma montāža

Metināts savienojums

MS.00.sldasm

Nr.

Ikona

Jaunapgūstamo instrumentu, darbību vai īpašību aktivizēšanas ikonas

Standarta rīkjoslas instruments vai alternatīva darbība

Komentārs vai attēls

1.

File>New>Assembly

Sāk jaunu Assembly dokumentu.

2.

View Origins
Automātiski atveras īpašību
menedžeris Insert Component.
Dzeltenajā
logā
Message ir informācija par
izpildāmajām darbībām.

Ja faili ir tikko izveidoti, saglabāti un atvērti Part režīmā, tad
Insert
Component
īpašību
menedžerī
sarakstā
Part/Assembly to Insert ir redzams šo detaĜu saraksts.
Pretējā gadījumā ar Browse palīdzību jāsameklē
saglabātās komponentes. Mapē \MetinatsSavienojums\
sarakstā norāda pirmo komponenti MS.01 (Pamats) un
pārvieto kursoru uz grafikas lauku – komponente „peld”
līdzi kursoram. Ar kursoru aktivizē View>Origins un ar to
norāda uz koordinātu sākumu un nospiež peles kreiso
pogu, kas „peldošo” detaĜu fiksē koordinātu sistēmā. Par to
liecina prefiks (f) pirms komponentes apzīmējuma
kopsalikuma montāžas struktūrkokā
.
Skaitlis iekavās <1> aiz apzīmējuma norāda komponenšu
skaitu kopsalikumā.
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3.

File>Save

Dokumenta failu ar File name MS.00 saglabā mapē
\MetinatsSavienojums\ – turpat, kur ir detaĜas.

4.

Insert>Component>Existing Norāda otro komponenti MS.02 (Sānu mala), pārvieto to ar
kursoru grafikas laukā un „nomet” ar peles kreiso pogu kā
Part/Assembly
redzams attēlā pa kreisi. Kopsalikuma struktūrkokā
parādās
rinda
ar
komponentes
apzīmējumu
. Prefiks (-) norāda, ka komponentes
stāvoklis kopsalikumā nav viennozīmīgi noteikts. Ar

instrumentiem

Move

Component

un

Rotate

Component
ievietoto komponenti var brīvi pārvietot
trīs asu virzienos un pagriezt ap trīs asīm.
Turpmākajās operācijās sānu mala ir jānofiksē nekustīgi
attiecībā pret pamatu ar uzdoto salāgojumu Mate palīdzību.

5.

Insert>Mate

Coincident

Atveras Mate īpašību menedžeris. Norāda redzamo lielāko
plakni Sānu malai, pagriež visu kopsalikumu tā, lai redzētu
pamata kreiso sānu malu un norāda to. Abu plakĦu
apzīmējumi Face<1>@MS.02-1 un Face<2>@MS.01-1
parādās Mate īpašību menedžera logā Mate Selections.
Automātiski ieslēdzas standarta salāgojums Coincident un
sānu mala attiecīgi pagriežas. Grafikas laukā parādās arī
standarta salāgojumu vadības rīkjosla
.
Salāgojuma veidu var arī uzdot īpašību menedžerī.
Pēc OK ikonas nospiešanas komponentei vēl ir trīs
brīvības pakāpes – to var pārvietot divu asu virzienos un
pagriezt ap vienu asi. Nepieciešams uzdot papildus
ierobežojošus salāgojums.

6.

Mate instruments paliek aktīvs un var uzdot divas nākošās
plaknes, kā redzams attēlā pa kreisi. Pēc OK ikonas
nospiešanas uzdotais Coincident salāgojums likvidē vienu
atlikušo rotācijas un vienu ass virziena pārvietojuma
brīvības pakāpi. Uzdotie salāgojumi kā īpašības ir redzami
struktūrkokā:

Katram no tiem ir savs apzīmējums un tos var rediăēt tādā
pašā veidā kā iepriekš detaĜu pazīmes.
7.

Vienu atlikušo brīvības pakāpi pārvietojumam Y ass
virzienā likvidē, izmantojot ăeometrisko elementu
„Virsotne”. Mate instruments joprojām ir aktīvs un var uzdot
abām komponentēm attēlā pa kreisi redzamos stūrus.
Coincident salāgojums likvidē vienu atlikušo pārvietojuma
brīvības pakāpi Y ass virzienā.
Komponente ir pilnībā nofiksēta un struktūrkokā tās
apzīmējuma priekšā vairs nav redzams prefiks (-)
. Ar OK ikonu iziet no Mate režīma.
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8.

Insert>Component>Existing Kopsalikumā ievieto otru Sānu
Part/Assembly
malu, atkārtojot algoritmu no 4.
līdz 6. punktam. Iegūst attēlā
Mate
pa labi redzamo kopsalikumu.
Struktūrkokā
komponentes
apzīmējumā parādās simbols
Coincident
<2>, kas norāda komponenšu
.
skaitu –

9.

Insert>Component>Existing Kopsalikumā ievieto Aizmugures sienu. Coincident
Part/Assembly
salāgojuma uzdošanai šoreiz izmantosim atskaites
Mate
Coincident

a)
10.

Insert>Component>Existing
Part/Assembly
Mate
Coincident

plaknes no komponenšu Part dokumentiem. Ar „+” simbolu
izvērš kopsalikuma struktūrkoku grafikas laukā. Tad izvērš
attiecīgo detaĜu struktūrkokus un sarakstā ar kursoru
norāda attiecīgo plakni – šajā gadījumā abām
komponentēm tās ir Right plane.
Otro Coincident salāgojumu uzdod ar ăeometriskajiem
elementiem „Taisne” (att. a). Vienu atlikušo vienu rotācijas
brīvības pakāpi ierobežo ar Coincident salāgojumu divām
aizmugures plaknēm (att. b). Pēc pagriešanas iegūst
rezultātu (att. c).

b)

c)

Kopsalikumā ievieto Stinguma ribu. Salāgojuma uzdošanas
algoritms līdzīgs kā iepriekš 9. punktā. Coincident
salāgojumu atkal uzdod ar atskaites plaknēm no
komponenšu Part dokumentiem. Pamatam tā atkal ir Right
plane, bet Stinguma ribai Front Plane. Otro Coincident
salāgojumu uzdod ar ăeometriskajiem elementiem „Plakne”
starp Stinguma ribas plakni ar garāko kateti un Pamata
augšējo plakni. Trešo Coincident salāgojumu uzdod ar
ăeometriskajiem elementiem „Plakne” starp Stinguma ribas
plakni ar īsāko kateti un Aizmugures sienas priekšējo
plakni. Līdz ar to visas brīvības brīvības pakāpes ir
ierobežotas (brīvības pakāpju skaits ir nulle) un montāža ir
pabeigta.
DaĜa no kopsalikuma pazīmju struktūrkoka ir parādīta attēlā
pa kreisi. Sarakstā nevienas komponentes apzīmējuma
priekšā nav prefiks (-).
Pēc salāgojumu saraksta
atvēršanas, redzam
kopējo Coincident salāgojumu Mate skaitu kopsalikumā –
12. Aiz salāgojuma apzīmējuma Coincident1 iekavās ir
norādīti to komponentu apzīmējumi, starp kurām
salāgojums ir uzdots.

11.

File>Save un File>Close

Saglabā rezultātu. Pirmais kopsalikums gatavs!
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Ja kopsalikumā ir vairākas vienādas komponentes, tad pirms pirmās komponentes
ievietošanas Insert Component īpašību menedžerī ir lietderīgi nospiest spraudītes ikonu
Keep Visible. Komponentes vienu pēc otras ar kursoru novieto to aptuvenajās atrašanās
vietās. Vēlāk tās individuāli pārvietos uz vajadzīgajām vietām, tādējādi ietaupot laiku uz
komponenšu atkārtotu paĦemšanu no attiecīgās mapes.
Komponentes kopsalikuma modelī var arī ienest ar drag&drop metodi no jebkura failu
menedžera, piemēram, Windows Explorer vai Total Commander. Šajā gadījumā monitora
ekrānu sadala divās daĜās tā, lai vienlaicīgi būtu redzami abu programmu grafiskie interfeisi
ar failu nosaukumiem tajos. Protams, daudz ērtāk ir lietot divu monitoru datorizētās
projektēšanas sistēmas.

15.1.3. Montāža ar izjauktām komponentēm
Izstrādājuma projekcijās vairāku detaĜu formu veidojošās līnijas bieži vien pārklājas un
ir grūti izprast to savstarpējo novietojumu. Lai labāk varētu saprast salāgojumus starp
inviduālām komponentēm, datorizātās montāžas laikā lieto izjauktus savienojumus jeb
Exploded View. Šādus izjauktus savienojumus var arī izmantot kā vizuālo materiālu
izstrādājuma salikšanas paskaidrojošo shēmu noformēšanā.
Montāža ar izjauktām komponentēm var būt veidota ar iznesuma soĜiem Explode Step
vai ėēdītēm Chain. Ar iznesuma soli saprot vienas vai vairāku norādīto komponenšu
iznesumu vienā stāvoklī, bet ėēdītes iznesumu – divu vai vairāku norādīto komponenšu
iznesumu norādītās koordinātu ass virzienā vienādā attālumā vienai no otras, izmantojot
opciju automātiskai izvietošanai pēc iznešanas Auto-space components after drag.
Skatu ar izjauktām komponentēm veido ar instrumenta Exploded View
palīdzību,
kuru aktivizē Assembly rīkjoslā. Explode īpašību menedžerī dzeltenajā logā How-to ir
paskaidrots, kādas darbības ir jāizpilda vēlamā rezultāta sasniegšanai.
Komponenšu iznešanu automātiskajā režīmā Chain aplūkosim praktiskā piemērā.
Atveram iepriekš izveidoto metinātā savienojuma montāžu MS.00.sldasm. Ar kursoru norāda
visas komponentes, izĦemot pirmo – pamatu. Shaded View vizualizācijas režīmā tās tiek
iekrāsotas zaĜā krāsā (15.4. att. a) un to saraksts tiek uzskaitīts īpašību menedžera loga
Settings sarakstā Component(s) of the explode step. Pēc noklusēšanas komponenšu
iznesuma virziens Explode direction ir montāžas modeĜa Z ass virzienā. SadaĜā Options
aktivizē īpašību Auto-space components after drag un logā Settings nospiež pogu Apply.
Visas norādītās komponentes automātiski tiek iznestas izvēlētās ass virzienā (15.4. att. b)
Settings vērtības Explode distance norādītajā attālumā. Iznesuma attālumu starp
komponentēm pielāgo ar slīdĦa Adjust the spacing between components palīdzību sadaĜā
Options. Ja nepieciešams, ass virzienu var mainīt ar Reverse direction ikonu vai arī norādīt
citu asi un virzienu. Pēc apstiprināšanas ar OK ikonu iegūst iznesto komponentu skatu.

a)

b)

15.4. att. Montāžas komponenšu iznešana automātiskajā režīma:
a – norādītās komponentes režīmā Shaded, to saraksts un iznešanas
ass virziens; b – iznešanas priekšskats režīmā Hidden Lines Visible
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Komponenšu iznesumu interaktīvajā režīmā Explode Step veido sekojoši. Ar kursoru
norāda vajadzīgo/ās komponentes un, norādot vēlāmās manipulatora ass virzienu, pārvelk
to/ās nepieciešamajā attālumā. Šādā veidā atsevišėas komponentes vai to grupas var
individuāli izvietot vēlamajās vietās, lai labāk varētu izprast to savstarpējo novietojumu
montāžā. Metinātā savienojuma montāžas iznesuma piemēra rezultāts, izmantojot
interaktīvajā režīmā Explode Step ir parādīts 15.5. attēlā.
Liela skaita komponenšu gadījumā montāžas iznesuma skatos ir grūti izsekot
komponenšu savstarpējās sakarības. Šādos gadījumos iznesto komponenšu skatus
papildina ar iznesuma līnijām, kuras ir viens no trīsdimensiju līniju veidiem. Šādas iznesuma
līnijas veido ar instrumenta Explode Line Sketch
palīdzību Assembly rīkjoslā. Visa
informācija par iznesto komponenšu novietojumu tiek saglabāta konfigurācijas menedžerī
mapē ExplView1 – katrai komponentei sava. Šeit var individuāli norādīt vēlamās
komponentes iznesuma informāciju un rediăēt to. Informācija par komponenšu sakarību
norādošajām savienojošām 3D līnijām atrodas 3DExplode pazīmē, kuru pēc aktivizēšanas ar
Edit Sketch var interaktīvi rediăēt līdzīgi kā jebkuru 3D skici. Jāatceras, ka katrā konfigurācijā
var būt tikai viens iznesuma skata variants.
a)
b)
c)

15.5. att. Komponenšu iznešana interaktīvajā režīmā:
a – iznestu komponenšu piemērs; b – automātiski veidotas iznesuma līnijas;
c – iznesuma pazīmes struktūra konfigurācijas menedžerī
Iznestu komponenšu atpakaĜ savienošanu realizē ar komandu Collapse. Komandu
izsauc ar peles labo pogu aktivizētajā kontekstizvēlnē, kursoram atrodoties grafiskajā laukā
vai uz kopsalikuma ikonas īpašību menedžera struktūrkokā (augšējā ikona).
Komponenšu izjaukšanu un salikšanu var arī demonstrēt kustībā – animācijā. To var
realizēt konfigurācijas menedžerī ar peles labo pogu aktivizējot ExplView mapi – Animate
Explode vai Animate Collapse atkarībā no grafiskajā laukā redzamā skata.

15.1.4. VītĦota savienojuma montāža
Nākošajā kopsalikuma piemērā būs parādīts otrs visbiežāk lietotā salāgojuma
Concentric piemērs. Par komponentēm izmantosim iepriekšējās tēmas apguves laikā
izveidotās (57. un 58. uzdevums) vītĦotās detaĜas (14.17. att. un 14.18. att.). Kopsalikuma
veidošanas algoritms ir parādīts 15.2. tabulā.
15.2. tabula. VītĦota savienojuma montāža

Nr.

Ikona

VītĦotu detaĜu savienojums

VS.00.sldasm

Standarta rīkjoslas instruments vai alternatīva darbība

Komentārs vai attēls
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1.

File>New>Assembly

Sāk jaunu dokumentu Assembly.

2.

Insert Component

Insert Component aktivizējies automātiski – ar Browse
palīdzību mapē \Uzdevumi\ sameklē iepriekš saglabāto
komponenti U57.01.sldprt un, ieslēdzot redzamību
komponentes koordinātu sistēmai View>Origins, ievieto to
kopsalikuma modeĜa koordinātu sākumā.

View Origins

3.

File>Save

4.

Insert>Component>Existing Norāda otro komponenti U58.01, pārvieto to ar kursoru
Part/Assembly
grafikas laukā un „nomet” blakus pirmajai.

5.

Insert>Mate
Coincident

6.

Parallel

7.

Section View

Dokumenta failu ar nosaukumu VS.00.sldasm saglabā tajā
pašā mapē, kur ir abas detaĜas.

Atveras Mate īpašību menedžeris. Norādot divas redzamās
Face,
automātiski
ieslēdzas
cilindriskās
virsmas
salāgojums Concentric un detaĜas savietojas. Salāgojumu
apstiprina ar OK ikonu. Mate īpašību menedžeris paliek
aktīvs. Paliek viena rotācijas un viena pārvietojuma
brīvības pakāpe.

Norādot divas abu sešstūra prizmu sānu skaldnes, neviens
no salāgojuma veidiem automātiski neaktivizējas. Manuāli
aktivizējot ikonu Parallel, abas plaknes ieĦem paralēlu
stāvotni. Paliek viena brīvības pakāpe abu cilindrisko
komponentu ass virzienā. Salāgojumu apstiprina ar OK
ikonu.
Gala stāvokĜa definēšanai ass virzienā abu detaĜu

iekšienē ir jānorāda konkrētas plaknes vai virsmas, kuras noteiks, abu komponenšu
saskrūvēšanas stāvokli. Virsmas ir grūti identificēt pat pēc neredzamo līniju režīma
ieslēgšanas, jo mazā laukumā ir Ĝoti daudz pārklājošās līnijas. Tāpēc ir jāiziet no Mate
īpašību menedžera, apstiprinot definētos salāgojumus.

8.

Hidden Lines Removed

Ieslēdz Section View instrumentu. Ja plaknes ir veidotas
kā uzdevumos rekomendēts, iegūst pa kreisi redzamo
kopsalikuma griezumu ar frontālu šėēlējplakni. Ja iegūts
savādāks rezultāts, jebkurā gadījumā jāiegūst griezums
caur cilindriskās detaĜas asi. Apstiprina izvēlēto plakni ar
OK un izslēdz neredzamās līnijas Hidden Lines
Removed.

Insert>Mate

Orientē kopsalikumu ērtāk aplūkojamā rakursā un palielina
vidus daĜu montāžai tuvplānā. Uzdodot ieskrūvēšanas
dziĜuma salāgojumu, kopsalikumā ir jānorāda viena koniska
virsma Face vītĦotā urbuma cilindriskās daĜas galā un
viena šėautne Edge uz skrūves cilindriskās virsmas ārējās
fāzītes. Automātiski ieslēdzas salāgojums Coincident un
skrūve pārvietojas aksiālā virzienā līdz uzrādītajai atdurai.
Apstiprina salāgojumu un iziet no salāgojumu menedžera.
Kopsalikumu pagriež projekcijā Front.

Coincident
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Ja pretskatā nav redzams vītnes nosacītais apzīmējums, tad atver detaĜu U58.01.sldprt un
pārbauda, vai struktūrkoka sadaĜā Annotations ir aktivizēta anotāciju attēlošana Display
Annotations, bet sadaĜā Details – Cosmetic Thread attēlošana. DetaĜu saglabā un
kopsalikuma failu atjauno jeb reăenerē

.

9.

10.

Insert>Component>Existing
Part/Assembly
Kopsalikumu papildina ar vēl vienu komponenti
U58.01.sldprt, ko ienes grafikas laukā ar kursoru. Lai vēlāk
Move Component
nebūtu grūtības ar salāgojumu virzienu reversēšanu,
Rotate Component
Mate
Coincident
Parallel

komponenti ar rotācijas
un pārvietošanas
instrumentiem aptuveni pozicionē uzmavas otrajā galā.
Aktivizē Mate instrumentu un uzdod divus salāgojumus
Coincident un Parallel, līdzīgi kā iepriekš šī algoritma 5.
un 6. punktā.
Trešo salāgojumu šoreiz uzdosim alternatīvā veidā,
nodrošinot montāžā papildus funkcionalitāti. Palielina
kopsalikumu kā redzams attēlā pa kreisi un norāda divas
koniskās virsmas Face.

Distance

Standarta salāgojumu vadības rīkjoslā aktivizē attāluma salāgojuma ikonu Distance
.
Salāgojuma īpašību menedžera logā Standard Mates lauks Distance kĜūst aktīvs un tur
ieraksta vajadzīgo vērtību 2 mm. Skrūve pārvietojas aksiālā virzienā līdz uzrādītajam
attālumam. Montāžas rezultāts Hidden Lines režīmā redzams zemāk.

11.

File>Save un File>Close

Saglabā un aizver aktīvo dokumentu VS.00.sldasm.
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15.1.5. Vārsta montāža
Nākošajā piemērā būs apskatīta iepriekšējās nodaĜas 64. uzdevuma parauga
MEHA 01.00.00 KR salikšana. Vārsta montāžas jeb kopsalikuma veidošanas algoritms ir
parādīts 15.3. tabulā.
15.3. tabula. Vārsta montāža

Nr.

1.
2.

Ikona

Vārsts

MEHA 01.00.00 KR.sldasm

Standarta rīkjoslas
instruments vai
alternatīva darbība

Komentārs vai attēls

File>New>Assembly Sāk jaunu dokumentu Assembly.
Insert Component
View Origins

Ar Browse palīdzību mapē \Uzdevumi\MEHA sameklē iepriekš
saglabāto komponenti MEHA 01.00.01.sldprt un, ieslēdzot
komponentes koordinātu sistēmas asu redzamību View>Origins,
ievieto to kopsalikuma modeĜa koordinātu sistēmas sākumā.
Koordinātu sistēmas asis atkal izslēdz.

3.

File>Save

Dokumenta failu ar nosaukumu MEHA 01.00.00 KR.sldasm saglabā
tajā pašā mapē, kur atrodas visas komponentes.

4.

Insert Components

Norāda komponenti MEHA 01.00.04.sldprt, pārvieto to ar kursoru
grafikas laukā un „nomet” blakus pirmajai. Ar Rotate Component
un Move Component to noorientē aptuvenā stāvoklī.

Rotate Component
Move Component

5.

Section View
Insert>Mate
Concentric

Ar Section View pārgriež korpusu pa Front Plane. Ar Mate uzdod
divus salāgojumus: 1) Concentric1 – divām cilindriskām virsmām; 2)
Coincident1 – koniskai virsmai un cilindra šėautnei. Paliek viena
rotācijas brīvības pakāpe.

Coincident
Section View

Pēc salāgošanas
atslēdz Section
View. Pretējā
gadījumā ielikto
komponenti var
„pazaudēt”
nogrieztajā daĜā.

6.

Insert Components
Rotate Component
Move Component

Norāda komponenti MEHA 01.00.03.sldprt, pārvieto to ar kursoru
grafikas laukā un „nomet” to blakus korpusam. Ar Rotate
Component un Move Component to noorientē aptuvenā stāvoklī
aiz Front Plane aizmugures daĜā.
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7. Ar Section View pārgriež kopsalikumu pa Front Plane. Ar Mate uzdod trīs salāgojumus: 1)
Concentric2 – divām cilindriskām virsmām; 2) Coincident2 – divām plakanām virsmām; 3)
Parallel1 – plakanai virsmai un Right Plane. Komponente ir pilnībā nofiksēta.
Section View
Insert>Mate
Concentric
Coincident
Parallel

8.

Insert Components
Rotate Component
Move Component

Norāda komponenti MEHA 01.00.01.sldprt, pārvieto to ar kursoru
grafikas laukā un „nomet” to starpgabala augšgalā. Ar Rotate
Component un Move Component to noorientē aptuvenā stāvoklī
aiz Front Plane aizmugures daĜā.

9. Ar Section View pārgriež kopsalikumu pa Front Plane. Ar Mate uzdod divus salāgojumus: 1)
Concentric3 – divām cilindriskām virsmām; 2) Coincident3 – divām plakanām virsmām.
Komponentei paliek viena rotācijas brīvības pakāpe.
Section View
Insert>Mate
Concentric
Coincident

10.

Insert Components
Rotate Component
Move Component

Norāda komponenti MEHA 01.00.06.sldprt, pārvieto to ar kursoru
grafikas laukā un „nomet” to virs bukses. Ar Rotate Component un
Move Component to noorientē aptuvenā stāvoklī aiz Front Plane
aizmugures daĜā.

11. Ar Section View pārgriež kopsalikumu pa Front Plane. Ar Mate uzdod trīs salāgojumus: 1)
Concentric4 – divām cilindriskām virsmām; 2) Coincident4 – divām plakanām virsmām; 3)
Parallel2 – plakanai virsmai un Front Plane. Komponente ir pilnībā nofiksēta.
Section View
Trimetric
Insert>Mate
Concentric
Coincident
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Dimetric
Parallel

12.

Insert Components
Rotate Component
Move Component

Norāda komponenti MEHA 01.00.05.sldprt, pārvieto to ar kursoru
grafikas laukā un „nomet” kāta augšgalā. Ar Rotate Component un
Move Component to noorientē aptuvenā stāvoklī aiz Front Plane
aizmugures daĜā.

13. Ar Section View pārgriež kopsalikumu pa Front Plane. Ar Mate uzdod trīs salāgojumus: 1)
Concentric5 – divām cilindriskām virsmām; 2) Concentric6 – divām cilindriskām virsmām; 3)
Coincident5 – asij un Front Plane. Komponente ir pilnībā nofiksēta.
Section View
Trimetric
Insert>Mate
Concentric
View Temporary
Axes
Coincident

14.

Exploded View

15.

Insert>Annotations> Veidojot uzskatāmas montāžas shēmas, lietderīgi ir pievienot
Balloon
pozīciju numurus vai komponentu nosaukumus. Aktivizē Balloon
instrumentu un iestāda īpašības Balloon Settings:

Ar kursoru pēc kārtas
norāda visas komponentes
un izliek pozīciju numurus.

16.

File>Save un
File>Close

Kopsalikuma skatu ar izjauktām komponentēm veido, kā bija
aprakstīts nodaĜā 15.1.3.

• Style – Underline
• Size – 1 Character
• Balloon text – Item Number
Gatavais izstrādājums dimetrijas
projekcijā redzams zemāk attēlā.

Saglabā un aizver aktīvo dokumentu MEHA 01.00.00 KR.sldasm.

382

15.2. Speciāli montāžas modelēšanas režīmi
15.2.1. Standartizētu izstrādājumu bibliotēka
Mašīnbūvniecības izstrādājumos plaši izmanto standartizētus elementus. Vieni no
biežāk lietotajiem ir dažādi sastiprinājuma elementi, piemēram, dažādas skrūves, uzgriežĦi,
paplāksnes, u.c. Lai konstruktoriem nebūtu jāveido savas elementu bibliotēkas un jātērē laiks
to veidošanai, SolidWorks programmatūras izstrādātājs šiem standartizētajiem
izstrādājumiem ir izveidojis speciālu bibliotēku, ko sauc par Toolbox (instrumentu kaste).
Toolbox atbalsta tādus starptautiskos standartus kā, piemēram, ANSI, BSI, CISC, DIN, ISO
un JIS. Toolbox mape atrodas SolidWorks darba virsmas labajā pusē uzdevuma paneĜa
projektēšanas bibliotēkā Design Library. (15.6. att.). Ar standartizētu pazīmju un anotāciju
mapi Design Library jau iepazināmies 14.6.3. nodaĜā, modelējot ierievja rievas.
a)
b)

15.6. att. Projektēšanas bibliotēka: a – ISO mapes saturs;
b – ISO standarta tapskrūvju un galvskrūvju mape
Lai standartizstrādājuma detaĜu ievietotu montāžas modelī, to atrod ToolBox, norādā
un pārvelk to uz kopsalikumu. Pārvilkšanas laikā standarta detaĜas automātiski piesaistās pie
dažādām virsmām, veidojot attiecīgus salāgojumus. Citiem vārdiem sakot, skrūve atpazīst,
ka tā ir piederīga urbumam un pēc noklusējuma piesaistās tam.
Pēc komponentes ievietošanas īpašību definīcijas var rediăēt, lai pielāgotu
standartizstrādājuma izmērus konkrētā kopsalikuma vajadzībām. Urbumus, kuri ir veidoti ar
urbumu vedni Hole wizard ir Ĝoti viegli salāgot ar pareizi dimensionētām komponentēm no
Toolbox.
Toolbox ir apjomīgs detaĜu katalogs. Bibliotēkas standartizēto izstrādājumu pārlūks Ĝauj
Ĝoti ātri atrast vajadzīgo komponenti montāžai. Līdz ar to nav jātērē laiks nepieciešamo
izstrādājumu modelēšanai un pielāgošanai.
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Praktisku Toolbox lietošanu aplūkosim uz kopsalikuma MEHA 01.00.00. KR bāzes,
papildinot to ar piemērotu iestādīšanas skrūvi, ko sameklēsim DIN standarta bibliotēkā.
Darbības algoritms ir aprakstīts 15.4. tabulā.
15.4. tabula. Toolbox lietošana montāžas modelēšanā

Nr.

Ikona

Vārsts

MEHA 01.00.00 KR.sldasm

Standarta rīkjoslas
instruments vai
alternatīva darbība

Komentārs vai attēls

1.

File>Open

Atver Assembly dokumentu MEHA 01.00.00 KR.sldasm.

2.

Zoom to Area

Ar Zoom to Area palielina roktura attēlu grafikas laukā.
Ar Section View instrumentu montāžu nošėeĜ ar frontālu
simetrijas plakni.
Uzdevumu joslā atver Design Library mapi, mapē Toolbox
izvērš DIN standartu mapi, Bolts and Screws mapē atver
Set Screws – Slotted mapi un tajā sameklē komponenti
Slotted Set Screw Cone Point - DIN EN 27434. Šo
komponenti pārvelk uz montāžu, ar kursoru norādot rokturā
iekšējā vītĦotā urbuma virsmu griezumā. Šāda rīcība starp
komponentēm automātiski izveido salāgojumu Concentric.
Skrūves parametru logā iestāda parādītās īpašību vērtības.

Section View
Design Library
Toolbox

3.

4.

Flip Mate Alignment Peldošajā salāgojumu logā ar Flip Mate Alignment
palīdzību skrūvi pozicionē pareizi aksiālā virzienā.
Coincident

Parallel

Paliek vēl divas brīvības pakāpes.
Vienu likvidē ar divu konisko virsmu salāgojumu Coincident.
Otru brīvības pakāpi likvidē ar iestādīšanas skrūves vienas
paralēlās rievas virsmas un Top Plane salāgojumu Parallel.

File>Save

Saglabā dokumenta failu MEHA 01.00.00 KR.sldasm.

15.2.2. Gudrie salāgojumi
Salāgojumus starp komponentēm var veidot automātiski izstrādājuma datorizētās
montēšanas laikā. Šādi veidotos salāgojumus sauc par gudriem salāgojumiem jeb
SmartMates. Vienu šādu automātisku salāgojumu jau tikko izveidojām 15.4. tabulas 2.
punktā, kad montāžā ievietojām standartizstrādājumu. Līdzīgā veidā automātiskos
salāgojumus veido ar citām komponentēm. No Part loga detaĜas pārvelk uz montāžas
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dokumentu speciālos veidos. Iepriekš norādīts elements komponentē, ar kura palīdzību
realizē pārvilkšanu, nosaka izveidotā salāgojuma veidu. Izšėir trīs dažādu salāgojumu
veidus:
• uz ăeometriju bāzēti salāgojumi (Geometry-Based Mates);
• uz pazīmi bāzēti salāgojumi (Feature-Based Mates);
• uz masīvu (trafaretiem) bāzēti salāgojumi (Pattern-Based Mates).
Detalizētāk aplūkosim tikai uz ăeometriju bāzēto salāgojumu izmantošanu montāžas
procesā. Komponentes pārvilkšanu montāžas dokumentā veic no atvērta Part dokumenta
grafikas lauka. Komponentei norāda vienu no elementiem – lineāru vai riĦėveida šėautni,
pagaidu asi, virsotni, plakni, cilindrisku/konisku virsmu – un aiz tā velk to uz montāžas
dokumenta grafikas lauku, bet nenomet. Kopsalikuma mezgla pārvietošanai, tur nospiestu
Shift taustiĦu, norāda elementu un tad pārvelk visu mezglu. Kursoru virza virs mērėa
salāgojamās komponentes tā, lai kursors izmainītu savu izskatu, informējot par automātiski
atpazīto salāgojuma veidu. Ja priekšapskates režīmā konstatē, ka ir jāmaina salāgojuma
virziens, nospiež TAB taustiĦu. Komponenti tikai tagad nomet un tai veido papildus
nepieciešamos salāgojumus. Sistēmas atbalstītie automātiskie salāgojuma veidi ir apkopoti
15.5. tabulā.
15.5. tabula. Uz ăeometriju bāzētie automātiskie salāgojumi

Salāgojuma elementi
Divas lineāras šėautnes
Divas planāras virsmas
Divas virsotnes
Divas koniskas virsmas, vai
divas asis, vai
viena koniska virsma un ass
Divas riĦėveida šėautnes
(nav jābūt pilniem riĦėiem)

Salāgojuma tips

Kursora izskats

Coincident
Coincident
Coincident

Concentric
Concentric
(koniskām virsmām)
Coincident
(planārām virsmām)

Lai, izmantojot komponentes pazīmi, izveidotu gudro salāgojumu, detaĜas pazīmju
menedžera struktūrkokā norāda pazīmi ar cilindrisku vai konisku virsmu un velk pazīmes
nosaukumu uz montāžas dokumenta grafikas lauku. Kad kursors ir virs citas cilindriskas vai
koniskas virsmas, tas izmaina savu izskatu un informē par iespējamo automātiski
izveidojamo salāgojuma veidu, ja komponente šeit tiks nomesta. Priekšapskates režīms Ĝauj
konstatēt, vai pirms komponentes nomešanas ar TAB taustiĦu nevajag izmainīt salāgojuma
orientāciju garenvirzienā.

15.2.3. Gudrie sastiprinājumi
Izstrādājuma datorizētās montāžas laikā standartizētos sastiprinājuma elementus var
, bet urbumu
ievietot automātiski. Šajā gadījumā jālieto instrumentu Smart Fasteners
izmēriem komponentēs ir jāatbilst sastiprinājuma elementu standartizētajiem izmēriem.
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Sistēma automātiskā režīmā ievieto sastiprinājuma elementus atsevišėi norādītajos vai arī
visos esošajos urbumos.
Komanda ievieto sastiprinājuma elementus sastiprinājuma urbumos, vienkāršos
urbumos vai arī cilindriskos izgriezumos. Komanda neatpazīst urbumus atvasinātos,
refleksētos un importētos objektos. Ja ir izvērsta taisnstūrveida pamata skice ar urbumu tajā,
komanda arī neatpazīst urbumu, jo tas nav atsevišės elements vai pazīme.
Gudro sastiprinājumu lietošanas piemērs ir parādīts 15.6. tabulā. Izstrādājumu veido
no iepriekšējās nodaĜas uzdevuma U56.01.sldprt un no jauna izveidotas detaĜas
U56.02.sldprt, kuras skice ir parādīta 15.7. attēlā.

15.7. att. Pamata detaĜa U56.02.sldprt
15.6. tabula. Smart Fasteners lietošana montāžas modelēšanā
Stiprinājums

U56.00 KR.sldasm

Nr.

Ikona

Jaunapgūstamo instrumentu, darbību vai īpašību aktivizēšanas ikonas

Standarta rīkjoslas
instruments vai
alternatīva darbība

Komentārs vai attēls

1.

File>New>Assembly Sāk jaunu dokumentu Assembly.

2.

Insert Component
View Origins

3.

Insert Components
Insert>Mate
Coincident
Concentric

Ar Browse palīdzību mapē \Uzdevumi\ sameklē iepriekš saglabāto
komponenti U56.02.sldprt un, ieslēdzot redzamību komponentes
koordinātu sistēmai View>Origins, ievieto to montāžas modeĜa
koordinātu sistēmas sākumā. Koordinātu sistēmas asis atkal
izslēdz.
Ar Browse atrod un norāda komponenti U56.01.sldprt, pārvieto to
ar kursoru grafikas laukā un „nomet” blakus pirmajai.
Ar Mate uzdod trīs salāgojumus:
1) Coincident1 – divām plakanām virsmām;
2) Concentric1 – M3 urbumu veidojošai cilindriskai virsmai pamatā
un caurumplatē;
3) Concentric2 – vēl vienai M3 urbumu veidojošai cilindriskai
virsmai pamatā un caurumplatē.
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4.

Smart Fasteners

Aktivizē instrumentu Smart Fasteners un pieĦem sistēmas
brīdinājumu ar OK par papildus laika nepieciešamību speciālā
režīmā.
Norāda četrus iezeĦėētos urbumus – grafikas laukā ar „+” zīmi atver
montāžas struktūrkoku, izvērš caurumplāksnes detaĜas struktūrkoku
un tur norāda izveidotos urbumus CSK for M3 Countersunk Flat
Head Screw1. To nosaukums parādās Smart Fasteners īpašību
menedžera sadaĜā Selection. Nospiež ikonu Add – pēc brīža
norādītajos urbumos automātiski tiek ievietotas atbilstoša izmēra
galvskrūves Countersunk Flat Head Cross Recess Screw M3x12
ISO 7046-1 un automātiski izveidotu salāgojumu Coincident2 divām
koniskām virsmām.
Pazīmju īpašību struktūrkokā parādās attiecīgā pazīme Smart
Fastener1,

5.

File>Save

Saglabā dokumenta failu U56.00 KR.sldasm.

Automātiski izmantojamos sastiprinājuma elementus Ħem no standarta bibliotēkām,
taču šīs datu bāzes var arī papildināt ar lietotāja izveidotām komponentēm. Automātiski
ievietojamo sastiprinājuma elementu komponentu komplektu var konfigurēt pēc
nepieciešamības. Piemēram, vienā galā var uzdot automātiski ievietot paplāksni un
uzgriezni, bet otrā galā – vēl vienu paplāksni. Ievietotās komponentes montāžā var nomainīt
ar citām, lietojot instrumentu. Šajā grāmatā tas netiek aplūkots.
Komanda neatpazīst sekojoša tipa urbumus:
• Atsevišėi urbumi. Urbumam ir jāiet vismaz caur divām komponentēm.
• Urbumi, kuri ir izvērsti vienlaicīgi ar profila skici. Lai arī ăeometriski šādi
urbumi ir identiski, tie nav atsevišėi elementi un tos neatpazīst.
• Urbumi importētās, atvasinātās vai ar refleksiju veidotās detaĜās. Ja turpretī
urbumus izveido importētās, atvasinātās vai ar refleksiju veidotās detaĜās, tad tos
sistēma atpazīst.
• NesaskaĦoti urbumi, ko lieto masīvā. Ja urbumi ir masīva daĜa vienā
komponentē, tiem ir jābūt identiskam masīvam citā komponentē.
• Urbumi ar lielu rādiusu starpību. Ja kāda urbuma rādiuss virknē urbumu vairāk
nekā divas reizes pārsniedz mazākā urbuma rādiusu šajā virknē, tad urbums
netiks atpazīts.
• Neizlīdzināti urbumi. Ja komanda neievieto sastiprinājuma elementus urbumos,
kuri ir izlīdzināti pēc citiem kritērijiem, tad visticamāk ir izjaukts urbumu
izlīdzinājums.
• Izlīdzināti urbumi ar lielu pārtraukumu starp tiem. Ja urbumu rindas garums no
sākuma līdz beigām vairāk nekā 5 reizes pārsniedz kopējo visu atsevišėo urbumu
garumu, urbuma rindu neatpazīst operācijas Populate All izpildīšanas laikā.

15.2.4. Interferences pārbaude
Komponentes montāžā daĜēji vai pilnīgi pārklājas, kas vizuāli apgrūtina potenciālo
krustošanās līniju noteikšanu. Šo uzdevumu sistēma veic ar instrumenta Interference

Detection
palīdzību. Aplūkosim šī instrumenta darbību uz iepriekš izveidotā montāžas
piemēra bāzes. Atver dokumentu MEHA 01.00.00 KR.sldasm un aktivizē instrumentu
Interference Detection. Īpašību menedžera sadaĜā Selected Components automātiski
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parādās visa montāža. Nospiežot ikonu Calculate, sistēma analizē un izskaitĜo pārklājošos
tilpumus, kurus uzrāda sadaĜā Results (15.8. att.).

15.8. att. Montāzas komponenšu interferences analīzes rezultātu logs
Izvēršot individuālās interferences ar „+ „ zīmi, var redzēt, kuras komponentes
pārklājas un var analizēt, vai šāda situācija atbilst projekta iecerei. Labākas montāžas
vizualizācijas iegūšanai, nepārklājošās komponentes var paslēpt vai attēlot citos attēlošanas
režīmos tieši no īpašību menedžera sadaĜas Non-interfering Components.

15.3. Astotais tests
1. Cik brīvības pakāpes ir kopsalikumā ievietotai nenofiksētai komponentei?
a) Sešas
b) Trīs
c) Neviena
d) Viena
2. Assembly režīmā standarta salāgojumu grupā nav
a) Perpendicular
b) Coincident
c) Midpoint
d) Concentric
3. Montāžas modelēšanā visbiežāk lietotā metode ir
a) top-down
b) bottom-up
c) bottom-down
d) auto-space
4. Standartizēto izstrādājumu bibliotēku SolidWorks programmā sauc par
a) Toolbar
b) Toolbox
c) 3D Central
d) Tool Library
5. Assembly režīmā izstrādājumā jebkuru pievienoto detaĜu sauc par
b) Detail
c) Model
d) Component
a) Part
6. Izstrādājuma datorizētās montāžas laikā veidotos automātiskos salāgojumus
angĜu valodā sauc par
a) SmartMates
b) Smart Fasteners c) Smart Snaps
d) AutoMates
7. Assembly režīmā komponentu salāgojumu jeb to savstarpējo ăeometrisko
novietojumu angĜu valodā sauc par
a) Mate
b) Alignment
c) Placement
d) Position
8. Komponentu savstarpējo pārklāšanos montāžā analizē ar instrumentu
b) Interference
c) Interference
d) Interference
a) Intersection
Detection
Check
Detection
Calculation
9. Standartizēto sastiprinājuma elementu automātisku montāžu veic ar instrumentu
a) Smart Mates
b) Smart Snaps
c) Smart
d) Smart Fasteners
Components
10. Saliktus montāžas modeĜus Assembly režīmā izjauc ar instrumentu
a) Exploded
b) Break Apart
c) Exploded View
d) Disassemble
Assembly

15.4. Uzdevumi tēmas apguvei
65. uzdevums. Izpildīt kopsalikuma uzdevumu no MEHA 02.00.00 līdz MEHA 05.00.00
sastāvdaĜu datorizēto montāžu SolidWorks režīmā Assembly. Izveidot saliktā modeĜa izjaukto
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skatu Exploded View režīmā, kas uzskatāmā veidā parāda izstrādājumā ietilpstošo
komponenšu savstarpējo sakarību. Montāžas modeĜa failam piešėirt attiecīgu dokumenta
apzīmējumu ar paplašinājumu *.sldasm un saglabāt mapē \Uzdevumi\MEHA. Darbu veic pēc
64. uzdevuma variantiem. Izpildīta uzdevuma MEHA 01.00.00 KR.sldasm montāžas saliktā
un izjauktā modeĜa uzskatāmie attēli ir parādīti 15.3. tabulas 15. punktā.

16. Dokumentācijas veidošana Drawing režīmā
Izstrādājuma tehniskās dokumentācijas nozīmīgākā sastāvdaĜa ir rasējumi. Rasējumi ir
nepieciešami komunikācijas veidošanai starp projektētājiem un izgatavotājiem. Tie satur
informāciju par objekta: 1) ăeometrisko formu, kuru raksturo ar attiecīgajiem skatiem,
griezumiem, iznesuma elementiem, u.t.t., 2) formu lielumu, ko raksturo ar izmēriem; 3)
piezīmēm, kas sniedz papildus norādes par izgatavošanas procesu, piemēram, materiālu,
apstrādes kvalitāti, precizitāti, pārbaudes metodēm, u.t.t. SolidWorks sistēma skatu –
projekciju, griezumu un anotāciju – veidošanu veic automātiski no vienotā 3D modeĜa.
SolidWorks sistēma automātiski pielāgo rasējumu projicēšanas metodi attiecīgajam
standartam. Ja instalējot ir izvēlēta ISO sistēma, tiks lietota eiropeiskā jeb pirmā kvadranta
projekciju sistēma (Type of projection – First angle), bet ANSI sistēmas gadījumā –
amerikāniskā jeb trešā kvadranta projekciju sistēma (Third angle).
Rasējumu veidošanas izpratnei jāapgūst virkne sekojošu terminu angĜu valodā.
Drawing format jeb rasējuma lapas formāts ir iepriekš nodefinēta formāta lapa ar attiecīgu
dalījumu un rakstlaukumu, kā arī citu kopējo informāciju fonā. Drawing sheet jeb rasējuma
lapa – SolidWorks sistēmā var lietot vienu vai vairākas rasējuma lapas vienā elektroniskā
faila dokumentā. To izmanto tajos gadījumos, kad uz vienas rasējuma lapas nevar attēlot
visu nepieciešamo informāciju par vienu izstrādājumu. Title block jeb rakstlaukums ietver
visu nepieciešamo informāciju par izstrādājumu – nosaukums, materiāls, lapas formāts,
konstruktors, u.t.t. DaĜa teksta uz lapas un rakstlaukuma rasējumā ir statiska, kas nemainās,
bet daĜa mainās atkarībā no konkrētā izstrādājuma. Mainīgais teksts ir dinamiski saistīts ar
lietotāja uzdotajām īpašībām. Ja agrāk modeĜa veidošanas laikā šīs īpašības ir uzdotas
speciālos laukos, tad rasējuma ăenerēšanas laikā tās automātiski parādās nodefinētajās
vietās.

16.1. Skatu veidi
Rasējuma automātisku veidošanu no 3D modeĜa visbiežāk veic SolidWorks režīmā
Drawings. Rasējumus var arī veidot no SolidWorks režīmiem Part vai Assembly. Šajā
gadījumā atvērtajā dokumentā aktivizējot instrumentu Make Drawing from Part
vai Make
Drawing from Assembly
, attiecīgi. Lietotā rasējumu skatu veidošanas rīkjosla ar ieslēgtu
instrumentu skaidrojošo aprakstu ir parādīta 16.1. attēlā.

16.1. att. Drawings režīma komandu menedžeris ar instrumentu rīkjoslu
Dokumenta Drawing struktūras pamatelementi ir rasējuma skati. Rasējumā ievietotie
modeĜa skati automātiski tiek ietverti taisnstūrveida rāmītī. Norādot skatu, rāmīši redzami kā
svītrlīnijas, bet izdrukās šīs līnijas neparādās. Rāmīša krāsa identificē skata stāvokli. Kad
skats ir norādīts, svītrlīnijas ir zaĜā krāsā. Sarkana svītrlīnija norāda, ka skats ir attēlots
dinamiskā režīmā. Rozā krāsas svītrlīnija ar nepārtrauktas līnijas stūriem norāda, ka skats ir
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nobloėēts. Ja izvēlēts nobloėēts skats, jebkuri ievietotie objekti – piezīmes, skices, u.t.t. –
piederēs bloėētajam skatam. ZaĜas krāsas svītrlīnija ar nepārtrauktas līnijas stūriem informē,
ka skats ir norādīts un nobloėēts. Melnas krāsas svītrlīnijas lieto tikai taisnstūra robežas
attēlošanai tukšam skatam.
SolidWorks sistēmā izšėir pamatskatus jeb primāros skatus un atvasinātos skatus.
Pamatskatus veido tieši no modeĜa un tie ir Front, Back, Left, Right, Top, Bottom, Isometric,
Trimetric un Dimetric. Atvasinātos skatus veido no pamatskatiem. Pavisam izmanto deviĦus
dažādus atvasināto skatu veidus.
1. Projected View jeb projekcijas skatu veido uz primārā skata bāzes perpendikulāros
pret to skata virzienos. Šādā veidā iegūst ortogonālu skatu.
2. Section View jeb griezumu iegūst šėeĜot skatu ar plakni un aplūkojot iegūto šėēlumu
perpendikulāri pret plakni. Griezuma šėēlējplakni uzdod ar vienu vai vairākiem
skices līniju segmentiem.
3. Aligned Section View jeb burtiskā tulkojumā izlīdzinātu griezumu izmanto tādu
elementu parādīšanai griezumā, kuri atrodas leĦėī pret galveno šėēlējplakni. Šis
griezums pēc būtības atbilst iepriekšējā grāmatas daĜā aplūkotajam lauztam
griezumam.
4. Auxilary View jeb papildskatu iegūst projicējot jaunu skatu perpendikulārā virzienā
pret kādu no esošajā skatā esošajām šėautnēm.
5. Detail View jeb detalizētu skatu izmanto kādas esoša skata daĜas parādīšanai
palielinātā mērogā atsevišėā vietā. Šis skats atbilst jēdzienam iznesuma elements,
kurš tika aplūkots grāmatas 2. daĜā.
6. Vertical Break jeb pārtrauktu skatu izmanto komponentes attēlošanai bez tās vidējās
daĜas. Piemēram, detaĜu, kurai garums pret platumu ir Ĝoti liels, var veidot ar
pārtraukumu vertikālā vai horizontālā virzienā, sabīdot tuvāk atlikušās skata daĜas.
Izmēri vienmēr tiek parādīti patiesie.
7. Broken-out Section jeb vietēju griezumu izmanto daĜas esoša skata dzēšanai, lai
parādītu detaĜas iekšējo uzbūvi griezumā.
8. Crop View jeb skata apgriešanu lieto daĜēja skata veidošanai, kad ir jāparāda tikai
kāda atsevišėa daĜa no skata.
9. Alternate Position View jeb uzliktu skatu lieto skata veidošanai, kurā ir jāparāda,
piemēram, maksimālās un minimālās kustības diapazonu detaĜai kopsalikuma
rasējumā. Pamata stāvokli rasējumā parāda ar nepārtrauktu līniju, bet uzliktu skatu
kopsalikumā tajā pašā skatā ar svītru divpunktu līniju.
Īpašs stāvoklis ir tukšam skatam jeb Empty View. To lieto skicētu elementu vai
tekstveida piezīmju, piemēram, tehnisko noteikumu, izvietošanai rasējumā. Arī šim tukšajam
skatam struktūrkokā tiek piešėirts savs nosaukums. Lietotāja veidotos elementus zīmē vai
raksta šajā rāmītī, to iepriekš aktivizējot.
Instrumentu Standard 3 View lieto automātiskai trīs standarta skatu – pretskats,
virssskats un kreisais sānskats – ievietošanai rasējumā. Šie skati ISO standarta gadījumā
atbilst pirmā kvadranta jeb eiropeiskai projekciju sistēmai.
Katrs no izveidotajiem skatiem projekta struktūrkokā tiek attēlots kā elements vai mape
ar automātiski tam piešėirtu nosaukumu. Visas darbības ar skatiem veic tikai tad, kad tie ir
aktīvā stāvoklī. Skatus aktivizē, norādot jebkuru patvaĜīgu punktu skata rāmīša robežās vai tā
nosaukumu struktūrkokā. Skatus izdzēš, tos norādot un nospiežot Delete taustiĦu vai dodot
komandu Delete no kontekstizvēlnes.
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16.1.1. Standarta skatu veidošana
Standarta skatu veidošanas algoritms Drawing režīmā uz 14. nodaĜā izveidotā piemēra
D1.03.sldprt bāzes ir parādīts 16.1. tabulā.
16.1. tabula. Standarta skatu veidošana no Drawings režīma
L veida detaĜas rasējums

D1.03.slddrw

Nr.

Ikona

Jaunapgūstamo instrumentu, darbību vai īpašību aktivizēšanas ikonas

Standarta rīkjoslas instruments vai alternatīva darbība

Komentārs vai attēls

1.

File>New>Drawing

Sāk jaunu dokumentu Drawing. Logā Sheet Format/
Size izvēlas A4 – Portrait lapas formātu.

2.

Model View

Automātiski atvērtajā Model View īpašību menedžera
dzeltenajā laukumā Message parādās informācija par
turpmāk izpildāmajām darbībām. Ar Browse
palīdzību atrod, norāda un atver saglabāto failu
D1.03.sldprt. Skatu skaitu Number of Views atstāj
Single View, Orientation logā aktivizē priekšskates
režīmu Preview un atstāj aktīvu opciju Auto-start
projected view. SadaĜā Scale izvēlas režīmu Use
custom scale un nomaina mērogu uz 1:1. Peldošo
skatu ar kursoru ievieto rasējuma lapas vidū nedaudz
pa kreisi un noklikšėina ar peles kreiso pogu. Kursoru
pēc kārtas virza četros pamata skatu virzienos, katrā
vietā uzpeldošo skatu fiksējot ar peles kreisās pogas
klikšėi. Virzot norādītāju diagonāles virzienā pa labi uz
augšu no galvenā skata, iegūst aksonometrisko
projekciju Isometric. Attēlā pa kreisi ir parādīts iegūto
pamatskatu izvietojums projekciju sakarībā.
No skatu veidošanas režīma iziet ar Esc taustiĦu vai
aizverot attiecīgo dialoga logu.
Informācija par izmantoto formātu un izveidotajiem
skatiem tiek attēlota Drawing īpašību menedžera
struktūrkokā kā elementi vai mape. Automātiski
piešėirto elementu vai mapju nosaukumu vajadzības
gadījumā var nomainīt.

3.

View>Origins

Turpmāk koordinātu asis vairs nebūs vajadzīgas,
tāpēc to redzamību var izslēgt ar View>Origins.

4.

Visi ievietotie skati ir parādīti bez neredzamajām
līnijām – režīmā kāds pēc noklusējuma ir iestādīts
Systems Options sadaĜā Drawings>Display Style.
Redzamību skatos var kontrolēt. Ja ar kursoru norāda
primāro ievietoto modeĜa skatu Front jeb Drawing
View1, tas tiek iezīmēts ar sarkanas krāsas
pārtrauktu līniju taisnstūri, bet noklikšėinot uz tā – ar
zaĜas krāsas. Ieslēdzot vizualizācijas režīmu Hidden
Lines Visible, visos skatos, arī atvasinātajos, būs
parādītas neredzamās līnijas. Ja norāda atvasināto
skatu, tam var uzdot individuālu vizualizācijas režīmu,
piemēram, aksonometrisko projekciju var parādīt
režīmā Shaded with Edges.
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5.

Projected View

Aizmugures skatu veido ar Projected View
komandas palīdzību. Ar kursoru norāda un aktivizē
kreiso sānskatu un pa labi no kreisā sānskata norāda
vietu standarta aizmugures skata novietojumam.
Izvietotos atvasinātos skatus individuāli pārvieto
vēlamajā attālumā no primārā, veidojot pareizu skatu
kompozīciju lapā. Pārvietojot primāro skatu (Front),
automātiski pārvietojas līdzi visi pārējie projekciju
sakarībā esošie skati.
Lai vienlaicīgi pārvietotu visus projekciju sakarībā
esošos skatus pa lapu visos virzienos, primārā skata
pārvietošanas laikā jāpietur Shift taustiĦš.

6.

File>Save un File>Close

Saglabā dokumentu. Pēc noklusējuma, tiek piedāvāts
detaĜas faila nosaukums D1.03.slddrw, rasējuma faila
paplašinājumu. Pirmais rasējums gatavs!

Nepieciešamo projekciju skatu atlasi rasējumam var veikt skatu skaitu uzdošanas
režīmā Multiple views. Ar nospiestām attiecīgo vajadzīgo standarta skatu ikonām norāda
nepieciešamos skatus (16.2. att.) un vizualizācijas režīmu Display Style (visiem skatiem
vienāds).
a)

b)

Visas ikonas
nospiestas

16.2. att. Rasējuma skatu viedošana Multiple views režīmā: a – īpašību menedežera
iestādījumi, b – skatu izkārtojums rasējuma lapā
Trīs standarta skatus var izveidot vienā paĦēmienā automātiski ar instrumentu
Standard 3 View
. Šajā gadījumā jau detaĜas veidošanas režīmā pareizi ir jāizvēlas
galvenais skats, lai izveidotie skati pilnībā atbilstu rasējumā nepieciešamajiem.
Ja pirmā ievietotā skata projekcijas vietā ir nepieciešams cits skats, norāda šo skatu un
īpašību menedžera sadaĜā Standard views nospiež vajadzīgā skata ikonu. Ja no šī skata jau
bija izveidoti citi, tad brīdinājuma logs ar izsaukuma zīmi informēs, ka attiecīgi tiks izmainīti
visi no šī skata atvasinātie skati.

16.1.2. Griezumu veidošana
Griezumu SolidWorks Drawing režīmā veido no iepriekš izveidota skata ar instrumentu

Section View
, norādot griezuma veidojošu šėēlējplakni ar savienotu līniju segmentiem.
Griezuma veidošana ir parādīta 16.2. tabulā algoritmiskā veidā uz 14. nodaĜā izveidotās
detaĜas P1.02.sldprt bāzes. Vispirms atveram detaĜu P1.02.sldprt Part režīmā un tikai tad
pārejam pie jauna dokumenta veidošanas Drawing režīmā saskaĦā ar aprakstu.
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16.2. tabula. Pakāpienveida griezuma veidošana Drawing režīmā
Korpusa rasējums

P1.02.slddrw

Nr.

Ikona

Jaunapgūstamo instrumentu, darbību vai īpašību aktivizēšanas ikonas

Standarta rīkjoslas instruments vai alternatīva darbība

Komentārs vai attēls

1.

File>New>Drawing

Sāk jaunu dokumentu Drawing. Logā Sheet Format/ Size
izvēlas A4 – Portrait lapas formātu.

2.

Model View

Aktivizējot instrumentu Model View, saglabātais faila
nosaukums P1.02.sldprt šoreiz jau ir redzams sadaĜā Open
documents.

Failu norāda un ar zilu bultiĦu Next pāriet uz nākošo soli. Izvēlas vienu skatu Single View,
View Orientation logā nospiež virsskata ikonu, aktivizē priekšskates režīmu Preview, bet
sadaĜā Scale izvēlas Use custom scale un nomaina mērogu uz 1:1. Ar kursoru palīdzību
skatu novieto rasējuma lapas apakšā un aizver dialoga logu.
3.

Line
Add Relation

Aktivizē virsskatu un ar Line instrumentu uzskicē frontālas
šėēlējplaknes caur trīs vertikālo un viena horizontālā urbumu
ass līnijām, kā redzams attēlā.
Šėēlējplakni raksturojošām taisnēm uzdod attiecīgos
robežnosacījumus, lai taisnes būtu melnā krāsā. Visērtāk ir
lietot palīgpunktus, kurus urbumu centriem vispirms
piesaista ar Concentric robežnosacījumu. Punktus savukārt
piesaista šėēlējplakni apzīmējošām taisnēm ar Coincident
robežnosacījumu.

4.

Section View

5.
Centerline

Norāda uzdotās taisnes un aktivizē Section View
instrumentu. Parādās peldošs griezums. Ja frontālais
griezums galvenajā skatā neatbilst vajadzīgajam, atvērtajā
Section View A-A īpašību menedžerī sadaĜā Line Settings
ir jānomaina griezuma virziens Flip direction. Griezumu
novieto rasējuma lapā virs virsskata. Griezums tiek
automātiski iesvītrots, bet sėēlējplaknes apzīmējums
nomainīts ar nosacīto.
Griezumā parādās liekas līnijas, kuras jānoslēpj ar Hide
Edge instrumentu, ko izsauc ar kontekstizvēlni, novietojot
kursoru virs griezuma. Norāda trīs liekās līnijas
un
apstiprina Hide Edge īpašību menedžeri ar OK.
Aktivizē griezumu un ar Centerline instrumentu urbumiem
griezumā uzdod garenasi. Urbumiem virsskatā norāda
centra zīmi un Center Mark īpašību menedžerī aktivizē
īpašību Extended lines, kas urbuma riĦėi automātiski
papildina ar simetrijas asīm.
Izveidotā virskata un galvenajā skatā pakāpienveida
griezuma izkārtojums rasējuma lapā ir redzams attēlā pa
kreisi.

7.

File>Save un File>Close

Saglabā un aizver dokumentu P1.02.slddrw.

Nākošajā piemērā 16.3. tabulā ir parādīts lauzta griezuma veidošanas algoritms.
Vispirms atveram 14. nodaĜā izveidoto detaĜu R1.02.sldprt un tad pārejam pie jauna
dokumenta veidošanas Drawing režīmā saskaĦā ar aprakstu.
393

16.3. tabula. Lauzta griezuma veidošana Drawing režīmā
Korpusa rasējums

R1.02.slddrw

Nr.

Ikona

Jaunapgūstamo instrumentu, darbību vai īpašību aktivizēšanas ikonas

Standarta rīkjoslas instruments vai alternatīva darbība

Komentārs vai attēls

1.

File>New>Drawing

Sāk jaunu dokumentu uz A3 – Lanscape formāta.

2.

Model View

Aktivizē instrumentu Model View, norāda
detaĜu
R1.02.sldprt, izvēlas vienu skatu Single View un View
Orientation logā nospiež virsskata ikonu. Aktivizē
priekšskates režīmu Preview, sadaĜā Scale nomaina mērogu
uz 2:1. Ar kursoru palīdzību skatu novieto rasējuma lapas
apakšā un aizver dialoga logu.

3.

Line

Aktivizē virsskatu un ar Line instrumentu uzskicē lauztas
šėēlējplaknes caur korpusa centru, kā redzams attēlā.

Add Relations

Taisnēm ir jāuzdod attiecīgie robežnosacījumi, izmantojot
palīgpunktus, līdzīgi kā iepriekšējā piemērā 3. punktā 16.2.
tabulā. Apstiprina izveidotos robežnosacījumus un aizver
dialogu. Taisnes vairs nav norādītas.

4.

Select
Aligned Section View

Pirms lauzta griezuma veidošanas ir jānorāda šėēlējplakĦu
apzīmējošās taisnes.
Svarīga ir taišĦu norādīšanas secība. Griezuma projekcija
tiks veidota perpendikulāri otrai norādītajai taisnei, bet
griezuma projekcija caur pirmo norādīto taisni tiks pagriezta
un savietota ar pēdējo. Attēlā pa kreisi parādīta pareizā
taišĦu norādes secība redzamā griezuma iegūšanai kreisajā
sānskatā.

7.

File>Save un File>Close

Saglabā un aizver dokumentu R1.02.slddrw.

Veidojot rasējumus SolidWorks sistēmā, ne vienmēr var viegli un ātri izveidot
klasiskajiem rasējumu veidošanas standartiem atbilstošus dokumentus. Dažreiz vēlamā
rezultāta iegūšanai ir jālieto dažādi netradicionāli risinājumi. Viens no šādiem gadījumiem ir
griezuma veidošana. Piemēram, vītĦotas čaulas rasējumā galvenajā skatā ir nepieciešama
apvienota puse skata ar pusi griezumu. Lai galvenajā skatā iegūtu šādu griezumu, vispirms
ārpus rasējuma formāta novieto labo sānskatu. Šajā skatā uzdod pakāpienveida šėēlējplakni
caur koncentrisko riĦėu centru tā, lai šėēlējplakne šėeltu tikai vienu pusi detaĜas – apakšējo
daĜu zem horizontālās simetrijas ass. Izveidoto griezumu, kas būtībā ir pakāpienveida
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griezums, novieto rasējuma lapā nepieciešamajā vietā un vajadzīgajā mērogā. No šī skata ar
instrumentu Projected View izveido atvasināto kreiso sānskatu, kas ir nepieciešams sešstūra
prizmas formas raksturošanai un atslēgas izmēra uzdošanai. VītĦotas čaulas (izmantosim
14. nodaĜas 57. uzdevuma atrisinājumu – izveidoto detaĜas U57.01.sldprt modeli) rasējuma
veidošana algoritmiskā veidā ir parādīta 16.4. tabulā gadījumā, kad rasējumu sāk veidot no
Part režīma.
16.4. tabula. VītĦotas čaulas rasējuma veidošana no Part režīma
VītĦotas čaulas rasējums

U57.01.slddrw

Nr.

Ikona

Jaunapgūstamo instrumentu, darbību vai īpašību aktivizēšanas ikonas

Standarta rīkjoslas instruments vai alternatīva darbība

Komentārs vai attēls

1.

File>Open

Atver iepriekš izveidoto failu U57.01.sldprt.

2.

Make Drawing from
Part/Assembly

Standarta instrumentu rīkjoslā aktivizē instrumentu rasējuma
veidošanai no atvērtas detaĜas režīma. Izvēlas A4 – Portrait
formāta Drawing dokumentu.

3.

Model View

Instruments Model View ir aktivizēts automātiski. Izvēlas
vienu skatu Single View, Orientation sadaĜā.

nospiež labā sānskata ikonu, aktivizē priekšskates režīmu Preview, bet sadaĜā Scale
izvēlas režīmu Use custom scale un nomaina mērogu uz 4:1. Ar kursoru palīdzību skatu
novieto ārpus rasējuma lapas kreisajā pusē un aizver dialoga logu.
4.

Line
Add Relation

5.

Section View
Projected View

6.

Centerline

Aktivizē skatu un ar Line instrumentu uzdod pakāpienveida
šėēlēplakni tā, lai tā nošėeltu detaĜas daĜu zem ass līnijas,
bet nešėeltu virs ass līnijas. Šėēlējplakni raksturojošām
taisnēm uzdod attiecīgos robežnosacījumus, lai tās būtu
melnā krāsā.

Norāda uzdotās taisnes un aktivizē Section View
instrumentu. Rasējuma lapā novieto griezumu, kas tiek
papildināts ar griezuma apzīmējumu. Tas šajā gadījumā nav
vajadzīgs, tāpēc uz lapas to var paslēpt no kontekstizvēlnes
ar instrumentu Hide.
Norāda apvienoto skatu-griezumu, aktivizē Projected View
instrumentu un izveido kreiso sānskatu.
Liekās līnijas – kontūrlīniju ass vietā griezumā un fāzīti uz
gala kreisajā sānskatā – noslēpj ar Hide Edge instrumentu
no kontekstizvēlnes.
Aktivizē galveno skatu un ar Centerline instrumentu no
Annotations rīkjoslas pēc cilindra malējām veidulēm uzdod
garenasi, ko modificē detaĜas visā garumā. Kreisajā
sānskatā norāda centra zīmi un
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Center Mark īpašību menedžerī aktivizē īpašību Extended
lines, kas automātiski urbumu papildina ar simetrijas asīm.
Izveidotā apvienotā puses skata un puses griezuma un
kreisā sānskata izkārtojums rasējuma lapā ir redzams attēlā
pa kreisi.
File>Save un File>Close

6.

Saglabā un aizver dokumentu U57.01.slddrw.

16.1.3. Papildskati un daĜēji skati
Papildskatus Drawing režīmā veido ar instrumentu Auxiliary View
no iepriekš
izveidota skata, vispirms tajā norādot slīpā elementa šėautni, kurai jaunā projekciju plakne ir
paralēla. DaĜēju skatu veidošanai vispirms paliekošo skata daĜu apvelk ar noslēgtu splainu un
tad lieto instrumentu Crop View
.
Papildskatu un daĜēju skatu veidošana ir parādīta 16.5. tabulā algoritmiskā veidā uz
14. nodaĜā izveidotā turētāja P1.01.sldprt bāzes. Vispirms atveram detaĜu P1.01.sldprt Part
režīmā un tad pārejam pie jauna dokumenta veidošanas Drawing režīmā saskaĦā ar
aprakstu.
16.5. tabula. Papildskata un daĜēja skata veidošana
Turētāja rasējums

P1.01.slddrw

Nr.

Ikona

Jaunapgūstamo instrumentu, darbību vai īpašību aktivizēšanas ikonas

Standarta rīkjoslas instruments vai alternatīva darbība

Komentārs vai attēls

1.

File>New>Drawing

Sāk dokumentu Drawing uz A4 – Portrait lapas.

2.

Model View

Ar instrumentu Model View režīmā Multiple View mērogā
1:1 ievieto galveno skatu un virsskatu. Virsskatā urbumi
plāksnes abās slīpajās malās attēlojas sagrozīti. Rasējumā
sagrozītā skata daĜu vietā ir jāparāda papildskati, virsskatā
atstājot tikai nesagrozīto daĜu.

3.

Auxiliary View

Vispirms galvenajā skatā norāda kreisās puses slīpās daĜas
augšējo šėautni un tad aktivizē Auxiliary View instrumentu.
Izveidoto papildskatu ar kursoru novieto projekciju sakarībā
pa kreisi virs galvenā skata.
Līdzīgā veidā detaĜas labajā pusē izveido vēl vienu
papildskatu labās puses slīpajai daĜai. Abi papildskati
pārklājas, bet turpmākajās darbībās tiks parādīts, kā
nevajadzīgās skatu daĜas var nogriezt ar Crop View
instrumenta palīdzību, pilna skata vietā veidojot daĜējus
skatus.
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4.

Select

Ar Select norāda automātiski izvietotos skatu A un B
apzīmējumus un individuāli pārvieto tos pareizajās vietās, kā
tas redzams attēlā pa kreisi.

5.

Select

Aktivizē virsskatu un ar Spline instrumentu tajā uzskicē
noslēgtu brīvrokas līniju tā, lai tā aptvertu nesagrozīto skata
daĜu. Aizver splaina veidošanas dialogu ar OK. Splains
paliek aktīvs.
Aktivizējot instrumentu Crop View, nogriež ārpus splaina
atrodošās divas sagrozītās skata daĜas.
Līdzīgā veidā nogriež divu izveidoto papildskatu sagrozīto
projekciju daĜas.
Lietderīgi ir atcerēties, ka skata (arī vietēja griezuma)
norobežošanai var arī lietot noslēgtu līkni, kas sastāv no
savienotiem splaina un taisnes elementiem.

Spline
Crop View

6.

Select

Norāda skatu A un kontekstizvēlnē atsauc projekciju skata
sakarību – Alignment>Break Alignment.
DaĜējo skatu pārvieto uz augšu un izvieto optimālāk lapas
kreisajā pusē.
Līdzīgā veidā no projekciju sakarības atsaista daĜējo skatu B
un izvieto to lapas labajā pusē.

7.

Rotate View

DaĜējo skatu A pagriež līdz pamatplaknes stāvoklim. Norāda
skatu A un aktivizē instrumentu Rotate View. Atvērtajā logā
Rotate Drawing View pagriešanas leĦėi Drawing view
angle uzdod -30° (”-” zīme nozīmē pagriešanas virzienu pretēji pulksteĦa rādītāja
virzienam). Vēl šajā pašā logā deaktivizē īpašību Rotate
center marks with view, jo ievietotie urbumu centru simboli
jau ir pareizā orientācijā. Pēc skata rotācijas tā novietojumu
un apzīmējuma novietojumu nākas nedaudz koriăēt vēlreiz.

8.

Options

Skatu apzīmējuma burtu augstums pēc SolidWorks Drawing
dokumenta noklusētā iestādījuma ISO stan-dartā ir 3,5 mm
– tāds pats kā izmēru mērskaitĜiem.

Skatu apzīmējumam jābūt vismaz par vienu tehniskā raksta izmēru lielākam. To izmaina
Tools>Options> Document Properties sadaĜā Annotations Font:
• Note – izmaina uz 5 mm
• View Arrow – izmaina uz 5 mm
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Projected View

9.

Lapas brīvajā vietā labā apakšējā stūrī ievieto
aksonometrisko skatu ar vizualizācijas režīmu Shaded With
Edges.
Galvenā skata, daĜējā skata, daĜējo papildskatu un
aksonometriskā skata izkārtojums rasējuma lapā ir redzams
attēlā pa kreisi.
Skatā B centru simboli (Center Mark) nav pagrieztas līdzi
skatam. Tās norāda ar kursoru un atvērtajā Center Mark
īpašību menedžerī nomaina to pagriešanas leĦėi Angle uz 0
grādiem. Stūru noapaĜojuma rādiusa centrus paslēpt ar
instrumentu Hide no kontekstizvēlnes.

Izmēru izvietošana un rediăēšana būs aplūkota tālāk 16.2.1.
nodaĜā.
10.

File>Save un File>Close

Saglabā un aizver dokumentu P1.01.slddrw.

16.1.4. Šėēlums, daĜējs griezums un iznesuma elements
Šėēluma veidošanai izmanto jau iepriekš aplūkoto griezumu veidošanas metodi.
Vienīgā atšėirība ir tā, ka griezuma īpašību menedžerī aktivizē īpašību Partial Section. Tas
nozīmē, ka šėēlumā parāda tikai škēlējplaknē atrodošās krustošanās līnijas. DaĜēja griezuma
ierobežošanai izmanto Spline instrumentu, bet iznesuma elementa veidošanai lieto Circle
instrumentu.
Aplūkotajā SolidWorks versijā griezumu veidošanā pastāv zināmi ierobežojumi. DaĜēju
griezumu nevar izveidot no Detail View, Section View vai Alternate Position View.
Šėēluma, daĜēja griezuma un iznesuma elementa veidošana ir parādīta 16.6. tabulā
algoritmiskā veidā uz 14. nodaĜā izveidotās vārpstas P1.03.sldprt bāzes. Vispirms atveram
detaĜu P1.03.sldprt Part režīmā un tad pārejam pie jauna dokumenta veidošanas Drawing
režīmā saskaĦā ar aprakstu.
16.6. tabula. Iznesuma elementa un daĜēja griezuma veidošana
Vārpstas rasējums

P1.03.slddrw

Nr.

Ikona

Jaunapgūstamo instrumentu, darbību vai īpašību aktivizēšanas ikonas

Standarta rīkjoslas instruments vai alternatīva darbība

Komentārs vai attēls

1.

File>New>Drawing

Sāk dokumentu Drawing uz A3 – Landscape lapas.

2.

Model View

Ar instrumentu Model View režīmā Single View mērogā 1:1
ievieto vārpstas virsskatu. Virsskatā ir redzami abu ierievju
rievas, kuru profilu jāparāda šėēlumā.

3.

Line

Ar Line instrumentu uzskicē taisni caur kreisās puses rievas
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4.

Section View

vidus daĜu un uzdod robežnosacījumu Fix. Norāda taisni un
aktivizē Section View instrumentu. Īpašību menedžera
sadaĜā Section View aktivizē īpašību Partial section.
Izveidoto šėēlumu novieto projekciju sakarībā pa labi no
skata. Šėēlumu atsaista no normālā projekciju izkārtojuma
Alignment>Break Alignment un novieto zem skata brīvā
vietā. Norāda riĦėa centra zīmi un Center Mark īpašību
menedžerī aktivizē īpašību Extended lines – iegūst
simetrijas asis riĦėim griezumā. Līdzīgā veidā izveido
šėēlumu B-B.

Select

Aktivizē vārpstas skatu un tā kreisajā pusē ar Spline
instrumentu uzskicē noslēgtu brīvrokas līniju tā, lai tā
aptvertu centra urbumu. Aizver splaina veidošanas dialogu
ar OK. Splains paliek aktīvs.
Aktivizējot instrumentu Broken-out Section, atveras tā
īpašību menedžeris. Aktivizē priekšskates režīmu Preview.
Uzdod griezuma dziĜumu Depth 27,5 mm (var arī norādīt
interaktīvi attiecīgā skatā). Pārliecinoties, ka vietējais
griezums ir pareizs, apstiprina dialoga logu ar OK. Vietējais
griezums Brouken-out Section1 struktūrkokā tiek ievietots
primārā skata Drawing View1 mapē.

Spline
Broken-out Section

5.

Select

Aktivizē vārpstas skatu un tā labajā pusē ar Circle
instrumentu uzskicē riĦėi tā, lai tas aptvertu

Circle

izvirpojumu uz vārpstas kakliĦu. Aizver riĦėa veidošanas
dialogu ar OK. RiĦėis paliek aktīvs.
Aktivizējot instrumentu Detail View, parādās ”peldošs”
palielinātā iznestā elementa skats. Detail View īpašību
menedžerī izmaina skata mērogu uz 4:1 un novieto to brīvā
vietā rasējumā.

Detail View

6.

Empty View

Rasējumā vēl divās vietās ir jānorāda iznesti elementi, kuri ir
pilnīgi identiski tikko izveidotajam iznestajam elementam C.
Jaunu Detail View nav vajadzīgs veidot, bet gan izveido
tukšu skatu Empty View. Aktivizē skatu un tajā iezīmē
iznesta elementa apzīmējumu – aplīti, kas aptver
izvirpojumu uz vārpstas kakliĦa. Līniju ar horizontālu
plauktiĦu un burtu C veido ar instrumentu Note, konfigurējot
vispirms īpašību menedžerī Leader īpašības – Leader,
Leader Left, Underlined Leader un Arrow Style (bez
bultiĦām).
Izveidotajam tukšajam skatam var izveidot kopiju un novietot
to virs vēl neapzīmētā iznesuma elementa. Noformētie
iznesuma elementu C norādījumu apzīmējumi rasējumā ir
parādīti zemāk attēlā.
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Select

7.

Vārpstas kreisajā pusē izvirpojums ir atšėirīgs no
iepriekšējiem, tāpēc izveido jaunu Detail View D un izvieto
to brīvajā vietā rasējumā pēc 5. punktā aprakstītā algoritma.

Circle
Detail View
Projected View

8.

Broken-out Section
Centerline

Empty View

9.

Vārpstas labajā pusē atrodas vēl viens centra urbums, kuru
jāparāda griezumā. No galvenā skata virzienā uz leju izveido
Projected View un tajā izveido Broken-out Section tā, lai
atsegtu centra urbumu. Skatu atsaista no projekciju
sakarības, novieto brīvā vietā un piešėir tam iznesta
elementa E apzīmējumu. Griezumā uzdod urbuma garenasi.
Vārpstas labajā pusē ievieto vēl vienu tukšu skatu.

Aktivizē skatu un tajā iezīmē iznesta elementa apzīmējumu – aplīti, kas aptver centra
urbumu. Līniju ar horizontālu plauktiĦu un burtu E veido ar instrumentu Note, konfigurējot
vispirms īpašību menedžerī Leader īpašības kā aprakstīts 6. punktā.
Noformētie skati un iznesuma elementi vārpstas rasējumā ir parādīti attēlā zemāk.

10.

File>Save un File>Close

Saglabā un aizver dokumentu P1.03.slddrw.

16.1.5. Pārtraukta skata veidošana
Pārtraukta skata izmantošanu aplūkosim, veidojot rasējumu no 64. uzdevuma kāta
detaĜas MEHA 01.00.04.sldprt modeĜa (16.7. tab.).
16.7. tabula. Pārtraukta skata veidošana rasējumā
Kāta rasējums

MEHA 01.00.04.slddrw

Nr.

Ikona

Jaunapgūstamo instrumentu, darbību vai īpašību aktivizēšanas ikonas

Standarta rīkjoslas instruments vai alternatīva darbība

Komentārs vai attēls

1.

File>New>Drawing

Sāk dokumentu Drawing uz A4 – Portait lapas.

2.

Model View

Ar Browse sameklē attiecīgo modeli un ar instrumentu
Model View režīmā Single View mērogā 2:1 rasējuma lapā
ievieto kāta skatu Front.
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3.

Vertical Break

Norāda skatu un aktivizē instrumentu Vertical Break.
Skatā automātiski tiek ievietotas vertikālas pārtraukuma
līnijas.
Pārtraukuma līnijas ar kursoru pārvieto vajadzīgajās vietās.

Norāda skatu un no kontekstizvēlnes dod komandu skata
pārtraukšanai Break View – skata daĜa starp norāvuma
līnijām tiek izdzēsta, bet gali satuvināti.
Norāvuma līnijas formu var izmainīt, norādot to ar kursoru un
no kontekstizvēlnes aktivizējot vienu no četriem
piedāvātajiem variantiem.
4.

Broken-out Section

Ar instrumentu Broken-out Section griezumā parāda
necaurejošo urbumu kāta labajā pusē. Griezuma jāveic
dziĜumā Depth 4 mm.

5.

Centerline

Skatā un griezumā pēc cilindra veidulēm projekcijās uzdod
abu urbuma garenasis. Horizontālo asi interaktīvi pagarina,
velkot aiz taisnes galapunktiem.

6.

File>Save un File>Close

Saglabā un aizver rasējuma dokumentu
MEHA 01.00.04.slddrw.

Vertikālā virzienā izstieptā skatā pārtraukumu veido ar instrumentu Horizontal Break
, kas neatrodas uz Drawing instrumentu noklusētās konfigurācijas rīkjoslas, bet to var
izsaukt no izvēlĦu rindas Insert>Drawing View>Horizontal Break.

16.2. Rasējumu rediăēšana
Rasējuma lapā izvietotie skati un griezumi ir jāpapildina ar dažāda tipa informāciju jeb
jārediăē. Šo procesu var veikt divos dažādos veidos: 1) importēt nepieciešamo informāciju
(SolidWorks terminoloăijā šo informāciju sauc par Annotations – piezīmēm jeb anotācijām)
tieši no 3D modeĜa vai 2) papildināt piezīmes rasējumā interaktīvā režīmā. Pirmā tipa
informācijas papildināšanai ir jādod priekšroka. Tomēr šādā veidā visu nepieciešamo
informāciju iegūt nevar, jo ne vienmēr 3D modelī vajadzīgo informāciju var ievadīt. Tāpēc
rasējuma galīgajā noformēšanā, ieskaitot izmēru izlikšanu, izmanto abas metodes.

16.2.1. Izmēru izlikšana
DetaĜu veidošanas laikā skices un to izvēršanas pazīmes tika dimensionētas. Izmainot
šos izmērus, mainās arī pašas detaĜas izmēri. Šādus izmērus parametriskajā modelēšanā
angĜu valodā sauc par driving jeb vadošajiem izmēriem. Šie izmēri ir asociatīvi un, ja tos
izmaina rasējumā, tad tie automātiski atjaunosies, attiecīgi izmainot arī detaĜas modeli.
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Virknē gadījumu detaĜu veidošanas procesā to skicēs izmanto izmērus, kuri neizsauc
izmaiĦas detaĜā, bet gan kalpo tikai kā izmēri izziĦām. Šādus izmērus parametriskajā
modelēšanā angĜu valodā sauc par driven jeb vadītajiem izmēriem.
Rasējumā importē tikai vadošos skices izmērus, kā arī tās izvēršanu raksturojošos
izmērus. Vadošie izmēri rasējumā attēlojas melnā krāsā. Vadītie izmēri rasējumā netiek
importēti. Tos ir jāizliek manuāli un tie rasējumā attēlojas pelēkā krāsā.
Importējot izmērus visos skatos uzreiz, tie izvietojas visoptimālāk. Elementu izmēri, kuri
parādās tādos atvasinātajos skatos kā Detail View vai Section View, vispirms tiks izlikti šajos
skatos.
Izmērus, kurus uzdeva detaĜas veidošanas režīmā, rasējumā importē sekojoši.

Annotations rīkjoslā uzklikšėina uz Model Items ikonas
. Atveras Model Items īpašību
menedžeris ar dzelteno informācijas lauku un pārējiem laukiem, kuros jāizvēlas
nepieciešamās importējamās informācijas tipi. Tos izvēlas no grupām Dimensions,
Annotations un Reference Geometry, nospiežot grupā attiecīgā tipa ikonu vai arī izvēloties
visu grupu Select all. Ja informāciju importē visos skatos, jāaktivizē īpašība Import items into
all views.
Automātiski importētie izmēri rasējumā parasti tiek izvietoti haotiski, tāpēc tos
jāsakārto manuāli. Ar bultiĦas kursoru uz vajadzīgo vietu var pārvietot gan mērskaitli, gan
pašu mērlīniju. Liekos izmērus norāda un izdzēš ar komandu Delete, bet jaunus izmērus
izliek ar Smart Dimension instrumentu.
Lai kādu izmēru izvietotu citā skatā, tā pārvietošanas laikā jāpietur Shift taustiĦš.
Mērlīnijām automātiski izvietoto bultiĦu virzienu var mainīt (flip). Norādot izmēru, uz bultiĦām
parādās zaĜi punkti. Uzklikšėinot uz zaĜo punktu (6.3. att. a), bultiĦas maina savu orientāciju
no ārpuses uz iekšpusi (6.3. att. b).
a)

b)

16.3. att. BultiĦu virziena maiĦa: a – norādīšana un maiĦas aktivizēšana;
b – bultiĦas ar mainīto virzienu
Apvienotā skatā-griezumā automātiski izliktā iekšējā urbuma diametra izmēram
iznesuma līnijas un mērlīnijas ir abos galos. Skata pusē iznesuma līnija un puse mērlīnijas ir
jānodzēš. Modificēšanu aktivizē ar norādes kursoru
, norādot izmēru un no
kontaktizvēlnes aktivizējot īpašības Properties. Dimension Properties logā aktivizē ikonu
Display un Dimension Display logā dezaktivē attēlošanu vienai pusei Display first iznesuma
līnijas Extension Lines un mērlīnijas Dimension Lines (16.4. att.).

16.4. att. Mērlīnijas attēlošanas konfigurēšana
un izmēra īpašību
Izmēra teksta modificēšanu aktivizē ar norādes kursoru
menedžerī rediăējot tekstu sadaĜā Dimension Text (16.5. att.). Komanda <DIM> izsauc
attiecīgā izmēra vērtību no datu bāzes. Pirms šīs vērtības ieraksta burtu “M” metriskās vītnes
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apzīmēšanai, ja tas no sistēmas nav izsaukts automātiski. Biežāk lietojamo zīmju ∅, °, ± u.c.
ievietošanai ir paredzētas ikonas, bet speciālos simbolus atrod nospiežot ikonu More
(16.5. att.).
a)

b)

16.5. att. MērskaitĜa rediăēšanas un simbolu bibliotēkas logi
Izmēru papildināšana rasējumos ir parādīta 16.8. tabulā algoritmiskā veidā uz iepriekš
šajā nodaĜā izveidotā kāta rasējuma MEHA 01.00.04.slddrw bāzes.
16.8. tabula. Izmēru papildināšana rasējumā
Kāta rasējums

MEHA 01.00.04.slddrw

Nr.

Ikona

Jaunapgūstamo instrumentu, darbību vai īpašību aktivizēšanas ikonas

Standarta rīkjoslas instruments vai alternatīva darbība

1.

File>Open

2.

Model Items

Komentārs vai attēls
Atver dokumentu MEHA 01.00.04.slddrw.
Aktivizē instrumentu Model Items, loga Source

destination laukā Source izvēlas Entire Model, bet Dimensions logā aktivizē īpašības
Select all un Eliminate duplicates (izslēgt atkārtojošos).

3.

Select
Smart Dimension

4.

Ar norādes instrumentu sakārto izmēru izvietojumu atbilstoši
standartam. Ar Smart Dimension instrumentu izliek
trūkstošos izmērus.
Aktivizē skatu un norāda iesvītrojuma daĜu vietējā griezumā.
Dezaktivē automātisko iesvītrojumu Material crosshatch,
palielina iesvītrojuma biežumu Hatch Pattern Scale uz 2 un
aizver īpašību menedžeri. Rasējums parādīts attēlā zemāk.
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5.

Rebuild

Lai redzētu izmēru asocivitāti darbībā, ar norādes kursoru
izdara dubultklikšėi uz koniskās daĜas

garuma mērskaitli ”17”. Atvērtajā logā Modify izmēru 17 nomaina uz 7, dod komandu
Rebuild un aizver logu. Atver dokumentu MEHA 01.00.04.sldprt un pārliecinās, ka konusa
daĜas garums arī detaĜas modelī ir attiecīgi izmainījies.

Atjauno garumu ”17”, reăenerē modeli un saglabā modeli un rasējumu to sākotnējos
variantos.
6.

File>Save un File>Close

Saglabā un aizver rasējuma dokumentu
MEHA 01.00.04.slddrw.

16.2.2. Lapas rediăēšana
Rasējumā ir divi rediăēšanas režīmi – Edit Sheet un Edit Sheet Format. Edit Sheet
režīmu lieto skatu veidošanai un modificēšanai, izmēru ievietošanai un modificēšanai un
tekstveida piezīmju pievienošanai un modificēšanai un tas aizĦem 99% no darba ar
rasējumiem. Edit Sheet Format lieto rakstlaukuma formas un lapas rāmīša izmaiĦai, teksta
virsrakstu ievietošanai, iestādes logo izvietošanai un visos rasējumos kopējā bieži
atkārtojošā teksta ievietošanai.

16.2.3. Rakstlaukums
SolidWorks sistēmā iekĜautais rakstlaukums neatbilst nevienam starptautiskajam
standartam. Tas ir SolidWorks kompānijas piedāvātais sistēmā iebūvētais rakstlaukums ar
tajā realizētajiem racionālu komandu lietošanas piemēriem, projektētāja darba atvieglošanai.
Lietotāji paši var viegli izveidot katras konkrētās iestādes vajadzībām pieskaĦotus
rakstlaukumus. Jāatceras, ka prasmīgi lietojot sistēmas piedāvātās iespējas, projektētājs var
ievērojami palielināt projektēšanas darba ražīgumu. Viena no iespējām ir detaĜu un montāžas
modeĜos un rasējuma dokumentos ievadītās informācijas automātiska izmantošana rasējumu
rakstlaukuma noformēšanā.
Solidworks sistēmā esošo visu lapu formātos rakstlaukumā ir piezīmes Note ar
speciālām komandām, kuras automātiski izsauc un izvieto paredzētajās vietās divu veidu
informāciju. Pirmā informācija ir sistēmas īpašības (System Properties), bet otrā – lietotāja
ievadītā apkopojošā informācija (Summary Information>Custom) par projektu. Mācību
rasējumos biežāk lietoto īpašību nosaukumi un skaidrojumi ir doti 16.9. tabulā.
Lai rakstlaukumā esošo informāciju varētu rediăēt, uz rasējuma lapas ar kursoru
tukšā vietā no kontekstizvēlnes izsauc komandu Edit Sheet Format. Izvietotie rasējuma skati
pazūd. Rakstlaukumā esošo tekstveida piezīmju rediăēšanu aktivizē ar dubultklikšėi.
Tekstveida informācijas izmaiĦas veic kā parasti teksta redaktoros. No rediăēšanas režīma
iziet, uzklikšėinot ārpus teksta. Citu elementu dzēšanu, pārvietošanu un papildināšanu veic
ar norādes un skicēšanas instrumentiem. No rakstlaukuma rediăēšanas režīma rasējumā
atgriežas, izsaucot komandu Edit Sheet no kontekstizvēlnes ar kursoru uz lapas tukšā vietā.
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16.9. tabula. Rakstlaukumā iekĜauto sistēmas un lietotāja uzdoto
īpašību nosaukumi un skaidrojumi

Apraksts

Īpašības nosaukums

Īpašības skaidrojums

Sistēmas
īpašības, kuras ir
piesaistītas
laukiem sistēmas
lapu formātos

SW-File Name

Apzīmējums DWG. NO. laukā

SW-Sheet Scale

Lapas mērogs

SW-Current Sheet

Lapa numurs

SW-Total Sheets

Kopējais lapu skaits

Lietotāja īpašības
rasējuma
dokumentos,
kuras ir
piesaistītas
laukiem sistēmas
lapu formātos

CompanyName

Iestādes nosaukums

CheckedBy

Pārbaudīja

CheckedDate

Pārbaudes datums

DrawnBy

Rasēja

DrawnDate

Rasēšanas datums

Lietotāja īpašības
detaĜai un
montāžai, kuras ir
piesaistītas
laukiem sistēmas
lapu formātos

EngineeringApproval Apstiprināja
EngAppDate

Apstiprināšanas datums

Description

Nosaukums TITLE laukā

Weight

Svars

Material

Materiāls

Finish

Apstrāde

Revision

Revīzijas numurs

Rediăējot esošās piezīmes vai veidojot tās pilnīgi no jauna var sagatavot iestādes
prasībām atbilstošu rakstlaukumu. Izveidotajā rakstlaukumā automātiskus informācijas
laukus veido kā vajadzīgā teksta formāta piezīmi Note un tajā ieraksta speciālu komandu,
kas automātiski no attiecīgā dokumenta izsauc Custom laukā ievadīto vērtību. Piemēram,
komanda $PRP:”DrawnBy” automātiski ievieto piezīmē rasētāja uzvārdu. Ja attiecīgā
lietotāja informācija Summary Information>Custom nebūs ievadīta, rakstlaukuma piezīme
būs tukša. Novietojot kursoru virs šīs piezīmes, būs redzams komandas pieraksts (16.6. att.),
kurš izdrukās neparādās.

16.6. att. Komanda rasētāja uzvārda ievietošanai piezīmē
No Part dokumentā aizpildītajiem attiecīgajiem Custom laukiem detaĜas nosaukums
Description, svars Weight un materiāls Material vērtības automātiski tiek ievietotas sistēmas
rakstlaukumā attiecīgajās vietās. No režīma Drawing dokumenta īpašībās File>Properties
lietotāja aizpildīto Summary Information>Custom lauku informācija par projektēšanā
iesaistītajām personām automātiski parādīsies rakstlaukumā (16.7. att.).
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a)

b)

16.7. att. Part dokumenta informācija: a – aizpildītie lauki sadaĜā Custom;
b – rakstlaukumā automātiski ievietotā informācija
Automātiski aizpildīta sistēmas piedāvātā rakstlaukuma piemērs ir parādīts 16.8. attēlā.
Visu informāciju iegūst no attiecīgajiem aizpildītajiem laukiem Part un Drawing dokumentos.

16.8. att. Automātiski aizpildīta rakstlaukuma piemērs

16.2.4. Anotāciju papildināšana
Kā jau bija atzīmēts iepriekš, anotācijas rasējumos var importēt no modeĜa vai
papildināt tieši rasējumā interaktīvi. Anotāciju importu realizē ar instrumentu Model Items
no anotāciju rīkjoslas, norādot kāda informācija ir vajadzīga (16.9. att.).

16.9. att. Anotāciju importa konfigurēšanas interfeiss
Interaktīvajā režīmā dažādas anotācijas papildina ar attiecīgo instrumentu palīdzību no
anotāciju rīkjoslas (16.10. att.).

16.10. att. Anotāciju veidošanas instrumentu rīkjosla
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Virsmas raupjums. Virsmas raupjuma simbolu izliek ar instrumentu Surface Finish
. Tā veidojošās anotācijas konfigurēšanas interfeiss ir redzams 16.11. attēlā.

16.11. att. Virsmas raupjuma simbola konfigurēšana

Metinājuma šuves. Metinātā savienojuma šuves apzīmējums tiks veidots pēc tā
standarta, kurš ir iestādīts Tools>Options>Documents Properties>Detailing sadaĜā
Dimensioning Standard. Metinājuma šuvi izliek ar instrumentu Weld Symbol
. 16.12. attēlā
ir parādīts pēc GOST standarta veidojamas šuves apzīmējuma formēšanas interfeiss.

16.12. att. Metinājuma šuves apzīmējuma simbola konfigurēšana
Urbumu tabula. Urbumu tabulu parasti lieto plākšĦveida detaĜu ar liela skaita
urbumiem darba rasējumu papildināšanai. Instrumentu Hole Table
aktivizē anotāciju
rīkjoslā Table instrumentu grupā. SolidWorks sistēmā ir sagatavoti vairāki šablonu veidi, no
kuriem var izvēlēties piemērotāko vai arī izveidot savu.
Urbumu tabulas izveidošana algoritmiskā veidā ir parādīta uz detaĜas U56.01.sldprt
bāzes 16.10. tabulā. Vispirms uz A3 formāta lapas mērogā 1:1 izvieto virsskatu un kreiso
sānskatu (14.16. att.), importē nepieciešamos izmērus un sakārto tos skatos. Rasējumu
saglabā ar nosaukumu U56.01.slddrw.
16.10. tabula. Urbumu tabulas veidošana
Caurumplāksne

U56.01.sldprt

Nr.

Ikona

Jaunapgūstamo instrumentu, darbību vai īpašību aktivizēšanas ikonas

Standarta rīkjoslas instruments vaialternatīva darbība

Komentārs vai attēls

1.

File>Open

Atver izveidoto Drawing dokumentu U56.01.sldprt.

2.

Hole Table

Aktivizē instrumentu Hole Table un sadaĜā Table Template
ar ikonu Browse for template
izvēlas vienu no tabulas
standarta šabloniem:
Hole table--sizes combined--numbers.sldholtbt.
Atstāj esošo tabulas enkurpunkta piesaisti Top Left.
Nodefinē tabulas koordinātu sistēmas piesaisti detaĜai. Šim
nolūkam pietiek tikai uzrādīt koordinātu sākumu Origin
detaĜas galvenā skata kreisā apakšējā stūrī un X un Y asis
tiks nodefinētas automātiski.
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Interaktīvi norāda un reăistrē sadaĜā Holes visu tabulā
ietveramo urbumu šėautnes. Taisnstūra urbumam pietiek
norādīt tikai vienu šėautni.

Nospiežot ikonu OK, sistēma izdod paziĦojumu par neriĦėveida urbuma iekĜaušanu
sarakstā, tāpēc tabulā tam tiks uzrādīts tikai smaguma centrs. Pēc paziĦojuma
apstiprināšanas ”peldošo” tabulu novieto uz rasējuma lapas vēlamajā vietā. Tabulas
virsrakstus nepieciešamības gadījumā var rediăēt un izveidot tos latviešu valodā. Rezultātā
iegūst 14.16. attēlā redzamo rasējumu, bet bez ăeometrijas pielaidēm.
3.

File>Save

Saglabā aktīvo dokumentu U56.01.sldprt.

Virsmu formas un savstarpējā novietojuma pielaides. Simbola konfigurēšanai un
izvietošanai lieto instrumentu Geometric Tolerance
. Pielaides simbola grafiskā un teksta
apzīmējuma formēšanas interfeisa būtiskākās sadaĜas ir parādītas 16.13. attēlā.

16.13. att. Virsmu formas un savstarpējā novietojuma simbola konfigurēšana
16.13. attēlā parādīto un nokonfigurēto pielaides simbolu izvieto kreisajā sānskatā
rasējumā U56.01.sldprt (16.14. att.).
Bāzes virsmas. Simbola konfigurēšanai un izvietošanai lieto instrumentu

DatumFeature
. SadaĜā Settings izvēlas simbola formu un burtu bāzes virsmas
apzīmējumu. Ar ”peldošo” simbolu rasējumā norāda taisni, kurai automātiski piesaistās
simbola trīsstūra pamatne (16.14. att.).
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16.14. att. Virsmas formas pielaides un bāzes virsmas simbolu izvietošana

16.3. Kopsalikuma rasējums
Kopsalikuma rasējumus no modeĜa veido pēc tiem pašiem jau iepriekšējā nodaĜā
aplūkotajiem paĦēmieniem. Jāatceras, ka SolidWorks sistēma nav tik elastīga, kas Ĝauj viegli
un ātri izveidot rasējumus, kuri pilnībā atbilst klasiskajiem rasējumu noformēšanas
standartiem. Tāpēc pasaules projektētāju praksē novērojama tendence nedaudz atkāpties
no standartu prasībām un pielāgoties sistēmas dotajām iespējām. Galvenais kritērijs ir, lai
rasējums būtu viennozīmīgi saprotams dokuments, ko nevar tulkot dažādos veidos. Tāpēc
rasējuma dokumentus bieži vien papildina ar uzskatāmajiem attēliem, kuru veidošana,
pateicoties CAD programmatūras līdzekĜiem, vairs nav darbietilpīga.

16.3.1. Rasējuma formēšana
Kopsalikuma rasējuma veidošanu aplūkosim uz MEHA 01.00.00.sldasm piemēra
bāzes. Vispirms uz A3 formāta lapas projekciju sakarībā izvieto trīs pamata skatus, par
primāro lietojot virsskatu un divus uzskatāmos attēlus. Viena uzskatāmā attēla skata īpašību
(Properties no kontekstizvēlnes) sadaĜā Configuration information atzīmē kāsīti pie Show in
exploded state – dotais skats tiks attēlots kā montāžas modelī izveidotajā konfigurācijā ar
iznestajām komponentēm. Otru uzskatāmo attēlu parāda režīmā Shaded with Edges. Skatu
kompozīcija rasējuma lapā ir parādīta 16.15. attēlā.

16.15. att. Vārsta kopsalikuma rasējuma skatu kompozīcija rasējuma lapā
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Lai trīs standarta skatus rasējumā noformētu maksimāli līdzīgi 11.7. attēlā
redzamajam, ir nepieciešams veikt virkni darbības. Vispirms norāda trīs pamata skatus un no
modeĜa importē vītnes nosacītos apzīmējumus. Jāatceras, ka tievās līnijas vītnes nosacītajos
apzīmējumos kopsalikuma rasējumos automātiski neparādās. Lai pēc importa tās būtu
redzamas, dokumenta īpašībās jābūt arī aktīvizētai anotācijas Cosmetic threads attēlošanai.
Turpmākās darbības skatu modificēšanai īss apraksts ir dots 16.11. tabulā. Ja parādītos
skatus pēc apraksta neizdodas izveidot, detalizēti vēlreiz jāizstudē 16.1. nodaĜa.
16.11. tabula. Vārsta rasējuma skatu modificēšana

Rezultāts

Skata rediăēšanas apraksts
Kreisais sānskats.
Kreisajā sānskatā ar Broken-out Section instrumentu
izveido vietēju griezumu caurejoša vītĦota urbuma
parādīšanai. DaĜēju kreiso sānskatu bez roktura noformē ar
Crop View instrumenta palīdzību. Šėēlums A-A (Display
only surface) parāda nošėēlumu starpgabala cilindriskajā
daĜā. Skatu papildina ar nepieciešamajām ass un centra
līnijām, lietojot Centerline un Center Mark instrumentus.
Izliek gabarītizmēru 54. Iesvītrojums griezumā ir pārāk rets.
Noklikšėinot uz griezuma, atveras Broken-out Section
sadaĜa Properties, kurā izĦem kāsīti pie Material
crosshatch. Nomaina Hatch Pattern Scale uz 2 un
apstiprina izmaiĦas.
Galvenais skats
Ar Line un Spline instrumentiem galvenajā skatā izveido
noslēgtu līkni vietējam griezumam. Ar taisni uzdod griezuma
daĜu pa simetrijas asi. Norāda taisni un splainu un aktivizē
Broken-out Section. Atveras logs Section View. Jebkurā
skatā interaktīvi norāda vārsta kātu – tā nosaukums parādās
Excluded components sarakstā un tas griezumā netiks
iesvītrots. Apstiprinot ar OK, atveras Broken-out Section
īpašību menedžera logs Depth, kurā atzīmē kāsīti pie
Preview. Skatos parādās šėēlējplaknes novietojuma
grafiskais attēls zilā krāsā. Virsskatā interaktīvi norāda
šėēlējplaknes atrašanās vietu simetriski pa vidu detaĜai un
apstiprina ar OK.
Līdzīgā veidā skatā izveido vietēju griezumu kāta augšdaĜā,
šoreiz neiesvītrojot skrūvi. Nomaina iesvītrojuma soli
korpusam un buksei uz 2, bet starpgabalam un buksei –
iesvītrojuma virzienu uz 90°. Noslēpj redzamo šėautni pa
simetrijas asi. Uzdod nepieciešamās simetrijas asis. Izliek
divus gabarītizmērus. Ar Detail View instrumentu izveido
iznesuma elementu B fiksēšanas skrūvei mērogā 2:1.
Virsskats.
Izvērš virsskata Drawing View1 pazīmju struktūrkoku un
izslēdz redzamību rokturim un fiksēšanas skrūvei – norāda
komponentes
nosaukumus
struktūrkokā
un
no
kontekstizvēlnes
dod
komandu
Show/Hide>
Hide Component. Ar Centerline un Center Mark virsskatu
papildina ar vajadzīgajām ass un centra līnijām. Informāciju
par virsskatā neparādītajām detaĜām izveido ar Note
instrumentu. Ar Smart Dimension instrumentu izliek trīs
parādītos izmērus.
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16.3.2. Pozīciju numuru izlikšana
Kopsalikuma rasējuma pozīciju numuri ietilpst anotāciju grupā. Ir divas pozīciju numuru
izlikšanas metodes: automātiskā un manuālā. Vispirms jāiestāda atbilstošais izmērs pozīciju
numuriem, jo sistēmas piedāvāta noklusētā vērtība ievērojami atšėiras no mūsu standartos
paredzētās. SadaĜā Tools>Options>Document Properties> Annotations Font> Balloon
izmaina Height vērtību uz 5 mm. Pēc noklusējuma Ĝoti lieli ir arī punkti iznesuma līniju galos –
to diametrs atbilst mērbultiĦu platumam. Ieteicams nomainīt izmēru bultiĦu lielumu sadaĜā
Tools>Options>Document Properties>Arrows> Size – platums 0,7-0,9 mm. Aktivizē
instrumentu Balloon
un izvēlas Style veidu Underline un Size lielumu 1 Character, bet
Balloon text atstāj Item Number. DetaĜu [pozīciju numurus izliek galvenajā skatā un
palielinātajā iznesuma elementā skrūvei, kā arī uzskatāmajā attēlā ar iznestām
komponentēm. Izliktie pozīciju numuri ir parādīti noformētajā rasējumā 16.16. attēlā.

16.16. att. Kopsalikuma rasējuma galīgais noformējums

16.3.3. Specifikācijas ăenerēšana
SolidWorks programatūras angĜu versijā esošā standarta specifikāciju veidošanas
sistēma nenodrošina iespēju iegūt specifikācijas, kādas bija aprakstītas grāmatas otrajā daĜā.
Specifikācijām nav dalījuma pa nodaĜām, nevar arī dalīt specifikācijas uz vairākām lapām.
Parasti specifikācijas izvieto tieši kopskata rasējumā, bet nepieciešamības gadījumā var arī
noformēt uz atsevišėas lapas. Pastāv iespēja šo specifikāciju veidot Excel faila veidā, ja
datorā ir instalēta MS Office programmatūra.
Specifikāciju atgādinošu dokumentu ăenerēšanai aktivizē instrumentu Bill of Materials
, izvēlas Table Template standarta šablonu bom-standard.sldbomtbt un Table Anchor
enkurpunktu pēc labā augšējā stūra un nospiež OK taustiĦu. Peldošo specifikāciju novieto
rasējuma lapas labā augšējā stūrī (16.12. att.). Nepieciešamības gadījumā var izmainīt
tabulas virsrakstus latviešu valodā, rediăējot tabulas attiecīgās šūnas ar dubultklikšėi.
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16.4. Devītais tests
1. Griezumu veido ar instrumentu
a) Auxilary View
b) Vertical Break
c) Section View
d) Crop View
2. Lietotāja veidotos rasējuma elementus noformē skatā
a) Projected View b) Empty View
c) Auxilary View
d) Detail View
3. Papildskatus slīpi pret pamatskatiem veido ar instrumentu
a) Auxilary View
b) Isometric View
c) Projected View
d) Crop View
4. DaĜēju griezumu no skata var norobežot ar noslēgtu līniju, kas uzdota ar
a) Spline
b) Line
c) Arc
d) kombināciju no
a), b) un c)
5. DaĜēju griezumu nevar izveidot
a) Detail View
b) Section View
c) Alternate
d) visos iepriekš
Position View
minētajos
6. Vadošos asociatīvos izmērus angĜu valodā sauc par
a) driving
b) diving
c) driven
d) dependent
7. Izmērus rasējumā no 3D modeĜa importē ar instrumentu
a) Model View
b) Model Item
c) Smart Dimension d) Autodimension
8. Specifikājai līdzīgu dokumentu ăenerē ar instrumentu
a) Revision Table b) Parts List
c) Bill of Materials
d) Hole Table
9. Izlikta izmēra pārvietošanas laikā uz citu skatu jāpiespiež un jāpietur taustiĦš
a) Shift
b) Ctrl
c) Alt
d) TAB
10. Pozīciju numuru izlikšanai kopsalikuma rasējumā lieto instrumentu
a) Hole Callout
b) Note
c) Balloon
d) Block

16.5. Uzdevumi tēmas apguvei
66. uzdevums. Izveidot darba rasējumu 53. uzdevuma modelim. Lietot nepieciešamos
skatus un griezumus, ievērojot to pareizu kompozīciju rasējuma lapā. Importēt izmērus un
pārējo nepieciešamo informāciju no modeĜa. Sakārtot izliktos izmērus atbilstoši rasējumu
noformēšanas standartiem un aizpildīt rakstlaukumu. Rasējumu dokumentu saglabāt mapē
\Uzdevumi ar attiecīgo faila nosaukumu. Darbu veic pēc uzdevuma variantiem no
U53.01.sldprt līdz U53.08.sldprt.
67. uzdevums. Izveidot darba rasējumu 54. uzdevuma modelim. Lietot nepieciešamos
skatus un griezumus, ievērojot to pareizu kompozīciju rasējuma lapā. Importēt izmērus un
pārējo nepieciešamo informāciju no modeĜa. Sakārtot izliktos izmērus atbilstoši rasējumu
noformēšanas standartiem un aizpildīt rakstlaukumu. Rasējumu dokumentu saglabāt mapē
\Uzdevumi ar attiecīgo faila nosaukumu. Darbu veic pēc uzdevuma variantiem no
U54.01.sldprt līdz U54.08.sldprt.
68. uzdevums. Izveidot darba rasējumu 55. uzdevuma modelim. Lietot nepieciešamos
skatus un griezumus, ievērojot to pareizu kompozīciju rasējuma lapā. Importēt izmērus un
pārējo nepieciešamo informāciju no modeĜa. Sakārtot izliktos izmērus atbilstoši rasējumu
noformēšanas standartiem un aizpildīt rakstlaukumu. Rasējumu dokumentu saglabāt mapē
\Uzdevumi ar attiecīgo faila nosaukumu. Darbu veic pēc uzdevuma variantiem no
U55.01.sldprt līdz U55.12.sldprt.
69. uzdevums. Izveidot darba rasējumu vārpstas modelim U63.01.sldprt. Lietot
nepieciešamos skatus, iznesuma elementus un griezumus, ievērojot to pareizu kompozīciju
rasējuma lapā. Importēt izmērus un pārējo nepieciešamo informāciju no modeĜa. Sakārtot
izliktos izmērus atbilstoši rasējumu noformēšanas standartiem un aizpildīt rakstlaukumu.
Rasējumu dokumentu saglabāt mapē \Uzdevumi ar attiecīgo faila nosaukumu.
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70. uzdevums. Izveidot metināta savienojuma modelim MS.00.sldasm kopsalikuma
rasējuma divus skatus pēc 9.18. attēlā redzamā parauga, ievērojot pareizu skatu
kompozīciju rasējuma lapā. Importēt izmērus un pārējo nepieciešamo informāciju no modeĜa.
Izvietot metinātā savienojuma šuvju apzīmējumus, kā parādīts piemērā. Sakārtot izliktos
izmērus atbilstoši rasējumu noformēšanas standartiem un aizpildīt rakstlaukumu. Ievietot
rasējuma lapā komponenšu specifikāciju. Rasējumu dokumentu saglabāt mapē \Uzdevumi
ar attiecīgo faila nosaukumu.
71. uzdevums. Izveidot vītĦota savienojuma modelim VS.00.sldasm kopsalikuma
rasējumu, attēlojot galvenajā skatā apvienoto pusi skatu un pusi griezumu, kā arī dodot
kreiso sānskatu. Ievērot pareizu skatu kompozīciju rasējuma lapā. Importēt no modeĜa
nepieciešamos izmērus un vītnes nosacīto apzīmējumu. Sakārtot izliktos izmērus atbilstoši
rasējumu noformēšanas standartiem un aizpildīt rakstlaukumu. Ievietot rasējuma lapā
komponenšu specifikāciju. Rasējumu dokumentu saglabāt mapē \Uzdevumi ar attiecīgo faila
nosaukumu.
72. uzdevums. Izveidot kopsalikuma rasējumu izstrādājuma modelim. Uzdevumu
izpilda pēc 15. nodaĜas variantiem no MEHA 02.00.00.sldasm līdz MEHA 05.00.00.sldasm.
Lietot nepieciešamos skatus, iznesuma elementus un griezumus, kā arī parādīt izstrādājuma
salikto un izjaukto skatus. Ievērot skatu pareizu kompozīciju rasējuma lapā. Importēt no
modeĜa nepieciešamos izmērus un vītnes nosacītos apzīmējumus. Sakārtot izliktos izmērus
atbilstoši rasējumu noformēšanas standartiem, papildināt ar nepieciešamajiem gabarīta
izmēriem un aizpildīt rakstlaukumu. Ievietot rasējuma lapā komponenšu specifikāciju.
Rasējumu dokumentu saglabāt mapē \Uzdevumi ar attiecīgo faila nosaukumu. Izpildīta
uzdevuma piemērs ir parādīts 16.12. attēlā.
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3. tests

2. tests

1. tests

ATBILDES UZ TESTU JAUTĀJUMIEM
Varianta
Nr.
1.
2.
3.
4.
Varianta
Nr.
1.
2.
3.
4.
Varianta
Nr.
1.
2.
3.
4.

1
1
1
2
3

2
1
1
2
2

3
3
3
3
2
1
1
4
3
1

4
1
1
3
2

Jautājumi
5
6
1
1
1
3
2
3
2
1
Jautājumi
2
2
3
3
1
Jautājumi

7
3
2
2
1

8
1
1
2
1

9
3
3
2
1

10
2
2
3
2

3
2
3
3
1

4
1
3
4
2

1

2

3

4

a
d
a
c

4
2
4
3

c
a
a
c

4
2
4
3

4. tests

Jautājumi
Varianta
Nr.
1.
2.
3.
4.

1

2

3

4

2
1
1
2

3
3
3
2

3
4
4
4

3
3
2
1

5. tests

Jautājumi
Varianta
Nr.
1.
2.
3.
4.

1

2

3

4

3
3
4
1

3
1
3
2

3
2
3
4

4
2
2
2
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6. tests
7. tests
8. tests
9. tests

Jautājumi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

c

d

d

c

d

d

a

a

c

b

Jautājumi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

d

c

a

b

d

b

a

d

d

c

Jautājumi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

c

b

b

d

a

a

c

d

c

Jautājumi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

c

b

a

d

d

a

b

c

a

c
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