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JAUNAS METODISKAS IESPĒJAS UN LĪDZEKĻI 
TEHNISKĀS GRAFIKAS DISCIPLĪNU MĀCīšANĀ 

Mūsdienu zinātnes un tehnikas straujā attīstība radījusE. 
neatbilstību starp nemitīgo informācij as pieaugumu un cilvēku 
ierobežotajām iespēj ām to apgüt. Pēc statistikas ziņām katros 
desmit gados jaunās zinātniski tehniskās informācij as apjoms 
divkāršojas, tā kā p ie pašreizējiem zinātnes attīstības tempiem 
turpmākajos desmit p iecpadsmit gados tagadējai paaudzei būs 
jāveic tikpat, cik l īdz šim veikuši visas pasaules zinātnieki kopā. 
Līdz ar to jautājums par j aunās paaudzes izglītošanu kļūst 
sevišl;;-i aktuāls. 

Jautājums ko mācīt un kā mācīt šobrīd ir būtiskāks nekā 
j ebkad agrāk. Tradicionālas mācību metodes veidojušās vēstu
riski ilgā laika posmā, un tajas ir daudz pozitīva , ko noliegt 
nav nekāda pamata. Taču mūsdienu attīstības tempiem vecās 
metodes vairs neatbilst. Jaunākie pedagoģijas, psiholoģij as, 
matemātikas, kibernētikas un citu zinātņu sasniegumi un teh
niskie macību līdzekļi ļauj radikāli pārkārtot mācību darbu, 
reorganizēt to uz zinātniskiem pamatiem. 

Pedagoģiskā darba zinātniskās organizācijas problēma ap
tvNt galvenokārt mācibu darba plānošanas, pasnieŗŗšanas metožu 
pilnveidošanas un laika budžeta jautājumus. Izšķiroša nozīme
macību procesa p l ānošanā büs j aunatnes darba spēj u  dinamikas 
objektīvai izpetīšanai (skat. rekomendēj amās literatūras sarakstā 
Nr. 6). Minētie jautāj umi risināmi kompleksi kā vispār, tā katrā
atsevišķā mācību disciplīnā. 

Ievērojama loma pedagoģiskā darba zinātniskajā organizā
cijā būs programmētajai mācīšanai, kas, izmantojot tradicio
nālo metožu pozitīvos atzinumus, pamatojas uz visiem jaunāka
jiem zinātnes sasniegumiem. Programmētā apmācība ir kjuvusi 
par simbolu progresīvajām idejām un metodēm pedagoģij ā  (15.). 

Arī tehniskās grafikas disciplīnu (rasēšanas un tēlotājas 
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ģeometrijas) mācīšana šodien vairs neatbilst mūsdienu prasī
bām - mācību metodes maz efektīvas, maz izmanto j aunos teh
n iskos mācību līdzekļus, vērojams formālisms mācību darbā un 
liberālisms zināšanu novērtējumā. 

Mūsu zemes augstākajās un  vidēj ās speciālajās mācību 
iestādēs daudz tiek darīts tehniskās grafikas disciplīnu pasnieg
šanas metožu p i lnveidošanā un mācību darba reorganizēšanā. 
Pēdēj os gados uzkrāj usies samērā p laša p ieredze šaj ā jomā, 
kas, diemžēl, nekur nav sakopota un  tādēļ ne katram p ieejama 
un zināma. Tas nopietn i  kavē jauno mācību metožu ieviešanu 
praksē. 

Taškentas zonālaj ā  tēlotājas ģeometrijas un inženiergrafikas 
.katedru zinātniski metodiskajā konferencē 1965. gadā puse no 
visiem p lenārsēdē nolasītaj iem referātiem bija veltīti grafisko 
d iscip līnu pasniegšanas metodikas jautājumiem un konkrēti 
p rogrammētajai apmācībai. Konference pārl iecinoši pieradīja, 
ka programmētā apmācība ir galvenais tehniskās grafikas pa
sniegšanas metodikas jautājums. 

Liela nozīme pozitīvās pieredzes apkopošanā, jaunu mācību 
principu realizēšanā un darba zinātniskajā reorganizēšanā bija 
Vissavienības konferencei par programmētās apmācības jautā
jumiem Maskavā 1966. gada p avasarī (3 1 .  V - 4. VI) . Konfe
rencē darboj ās īpaša grafisko disciplīnu sekcija, kurā piedalīj ās 
redzamākās grafisko discip līnu autoritātes, to vidū profesori 
N. Cetveruhins, N. Ivanovs, J. Kotovs un citi. PSRS Augstākās
un vidēj ās speciālās izglītības ministrija, rezumējot konferences 
darba rezultātus, paredz plašākus pasākumus mācību darba 
p ilnveidošanai (28. ) . 

No 1967. gada 4. līdz 5. aprīlim Rīgas Pol itehniskaj ā  insti
tūtā (RPI)  notika Vissavienības simpozijs p ar tehniskās grafikas
programmēšanas jautājumiem. 

Grupa RPI pasniedzēju  kopš  1963. gada nodarbojas ar gra
fisko disciplīnu mācību darba zinātniskās organizācijas j autā
jumiem. Zinātniski p ētnieciskā un metodiskā darba bāze ir insti· 
tilta starpkatedru programmētās apmācības zinātniski metodis
kais kabinets. I nstitūta mācību spēki dalās savā p ieredzē un sa
darbojas arī ar republ ikas vidējo  speciālo mācību iestāžu pa
sniedzēj iem. Tā, piemēram, 1 968. gada 1 9. janvārī Latvijas PSR 
Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijas Zinātniski 
metodiskais kabinets organizēja metodisku semināru, kurā teh-
n ikumu pasniedzēj us iepazīstināja ar jaunākaj iem sasniegumiem 
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un tendencēm grafisko disciplīnu mac1sanā. Tika demonstrēta 
institūta rīcībā esošā j aunā apmācošā tehnika, galvenokārt ap
mācošās mašīnas MAAT-1, zināšanu kontroles iekārtas MA-JB, 
kā arī diafilmas un programmētie mācību materiāli. Pedagogiem 
bija dota iespēja  praksē izmēģināt mācību automātus un mate
:riālus. 

Tehniskās grafikas disciplīnu saturā un mācīšanas metodēs 
institūtā un tehnikumos ir daudz kopēja, p iemēram, rasējumu 
noformēšanas standartu mācīšanā, ģeometriskās rasēšanas pa
matkonstrukciju pielietošanā projekciju rasēšanā, jautājumi par 
attēlošanas metodēm vispār un speciāl i  kompleksaj ām projek
cij ām utt. 

Semināra dalībnieki bija vienisprātis, ka liela daļa institūtā 
izstrādāto materiālu izmantojami arī tehnikumos. 

Dotā raksta uzdevums ir sīkāk ap lūkot RPI izstrādātos p ro
grammētos materiālus grafisko discip līnu mācīšanai, kā arī dot 
plašāku jauno metožu pamatojumu un mācību darba zinātnis
kās organizācijas pamatprincipus. 

Pedagoģiskā darba zinātniskās organizācijas problēmas ir 
daudz sarežģītākas nekā ražošanas nozaru darba organizācija. 
Pedagoģiskā darba vērtējumam nav tik stingri pamatota un 
noteikta kritērija. Arī p rogrammētās apmācības ideju izmanto
šanas iespējas un apjoms vēl nav precizēts, tādēļ grūti pateikt, 
kādu vietu tehniskās grafikas mācību darbā ieņems program
mētā apmācība. 

Tomēr jau šodien var izvirzīt vairākus pamatprincipus pa
sniegšanas metožu p i lnveidošanai un tehniskās grafikas mācību. 
darba uzlabošanai ( reorganizēšanai) :  

1. Stingri loģiski pamatota mācību darba struktūra, tēlotā
jas ģeometrijas pamattēmu saskaņošana ar rasēšanas tēmām. 

2. Algoritmu pielietošana tipveida j autājumu r isināšanā.

3. Speciāli mācību līdzekļi teorētiskā materiāla patstāvīgai
apgūšanai, kas dod iespēj u  studentiem pašiem sevi kontrolēt un 
saņemt papi l dus informāciju (spēcīgākaj iem studentiem) vai pa
pildus izskaidrojumu (vājākiem studentiem, kā arī tiem, kam 
grūti izprast vielu pēc tradicionālaj ām mācību grāmatām) . 

4. Psiholoģiski un pedagoģiski pamatoti uzskates līdzekļi,
kas modelētu atsevišl}us domāšanas procesa etapus un tādēj ādi  
sekmētu loģiskās domāšanas un  spriešanas spēju attīstību. 
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5. Efektīvas zināšanu kontro�es metodes, �as f31_
ufu �re�ī�i un

regulāri noteikt zināšanu līf!Iem un tai:n atb1l�t�s1 nep1e�1es�ņio
vingrinājumu saturu un apjomu, tas lf, reahzetu pec 1espejas.

adaptīvu apmācības sistēmu. · 
6. Treninu-sagatavošanas uzdevumu sērijas, kas nodrošinātu

attiecīgaj ā
, 

mācību posmā minimāli  nepieciešamo prasmju un 
iernanu līmeni. 

7. 
'
Metodika (arī uzdevumi un izdales maforiāls), kas garan

tētu pilnīgu studentu p atstāvību grafisko uzdevumu risināšanā .. 
8. Tehniskās iekārtas atsevišķu pasniedzēju darba p aņēmienu

mehanizēšanai un darba raciona l izēšanai .  
Minētie j autājumi aptver ļ oti p lašu zinātniski pētnieciskā un 

metodiskā darba jomu un var tikt atrisināti tikai apkopojot 
visu, kas līdz šim darīts attiecīgaj ā virzienā atsevišķos insti 
tūtos un  katedrās. 

Piemēram aplūkosim,  kā minētie principi tiek realizēti 
praksē. 

1. Stingri loģiski plānota mācību darba pamatā j ābūt tādai
j auno speciālistu sagatavošanas sistēmai, kas būtu optimāla 
mācību materiāla apjoma un apguves secības ziņā. šeit l ietde
rīga tā sauktā loģiskā diagramma, kas ir pamatā pazīstamaj am 
plānošanas tīkla grafikam (30). Ar tīkla grafiku var noteikt 
mācāmo disciplīnu tematu secību, kā arī sakarību starp vairāku 
disciplīnu tematiem, kas, savukārt, jauj izvēlēties nepieciešamo 
mācību vielu, konstatēt paralēlismu izklāstāmajā materiālā utt. 
Piemēram, p ašreiz tehnikumu rasēšanas kursā tāds paralēlisms 
vēroj ams ar  mehānismu en mašīnu teorijas, pielaižu un sēžu. 
mašīnu elementu u.  c. kursiem; nav skaidrības, kāda apjoma 
informācij a būtu j āsniedz audzēkņiem rasēšanā par  tematiem 
«Skrūves», «Zobrati», «Mezglu un deta ļu  kopsalikumi» utt. 
Loģiskā diagramma palīdz noteikt, kādā secībā un kurā mācību 
plāna vietā paredzama j aunā vie la par  pēdējiem zinātnes sa
sniegumiem. Tehniskās grafikas jomā šajā sakarībā ieteicams 
iep azīties ar  Ļeņingradas augstskolu mācību spēku darbiem 
(21 ,  32). 

2. Algoritmu izstrādāšana un piel ietošana mācību darbā ir
cieši saistīta ar moderno matemātikas un kibernētikas metož11 
piemērošanu pedagoģijā .  

Algoritms ir p recīzs priekšraksts par vairāku savstarpēj i
saistītu operāciju izp i ldīšanu noteiktā secībā, la i  atrisinātu kādu 
noteiktas kategorij as uzdevumu. Sastādot uzdevuma atrisināša-
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nas algoritmu, uzdevuma nsmasanas gaita tiek sadalīta ele
mentārās darbībās - soļos, kas j āizpi lda noteiktā secībā; pre
dzi izpildot visas darbības, uzdevumu var atrisināt. Mācību 
procesa a lgoritmizēšana ir pamatā arī p rogrammētajai  apmā
cībai (18). 

Algoritmi veicina audzēkņa loģisko domāšanu un p areizu
darba iemaņu veidošanos; strādājot ar algoritmiem, domāšana 
tiek virzīta noteiktā virzienā, iespēj ams kontrolēt visus darba
posmus un  vaj adzības gadījumā audzēknim palīdzēt. šādi a lgo
ritmi p alīdz pedagoģij ā real izēt automatizētu vai pusautomati
zētu zināšanu apguves vai kontroles vadību. Tehniskās grafikas 
mācīšanā a lgoritmizācijas iespējas vēl maz noskaidrotas, ne
daudzajām esošajām publ ikācij ām par šo jautājumu ir vairāk 
teorētiska nekā praktiska vērtība (24, 3 1 ,  32) . 

3. Samērā p laša pieredze i r  p rogrammēto mācību līdzekļu -
apmācošo tekstu sastādīšanā un p iel ietošanā. Strādājot ar pro
grammēto apmācošo tekstu, students nepārtraukti var sevi p ār
baudīt, vai vie la  saprasta p areizi. Tehniskās grafikas d iscip lī
nās šādi  mācību līdzekļi ir neatvietoj ami attēlošanas metožu 
mācīšanā. Attēlošanas metožu apgüšanā ir specifiskas papildus 
grūtības, kādu nav citās teorētiskaj ās discip līnās, proti, attēlo
šanas metožu teorij as izpratnei nepieciešama telp iskā iztēle. Pēc 
attēliem p laknē studentiem j āstādās priekšā telpas objekti un 
j āizprot darbības ar  tiem, kas ne visiem vienlīdz viegli padodas. 
Tehniskās grafikas priekšmetos p asniedzēj am vienmēr j ārēķin ās 
ar dažādu telpas iztēles līmeni un līdz ar  to ar  dažādu vielas 
uztveres ātrumu un izpratni .  

Programmētie mācību līdzekļi dod iespēju studentam neiero
bežotā laika posmā patstāvīgi izstudēt attiecīgo jautājumu, ja 
viņš to nav sapratis kopējo nodarbību laikā. 

Tradicionālie mācību līdzekļi - p arastās rasēšanas mācību 
grāmatas šādu iespēju nedod; taj ās vie la izklāstīta hronoloģiskā 
secībā, visi temati šķiet vienlīdz svarīgi. Audzēkņi grāmatu pa
rasti lasa lappusi pēc lappuses, un viņiem šķiet, ka izlasīto 
saprot. Taču tikko pašam j āpastāsta par  kādu jautājumu vai 
jāatrisina uzdevums par  izlasīto teoriju, izrādās, ka nav ne va
jadzīgās izpratnes, ne zināšanu. šāds mācīšanās veids rada i lū
ziju par šķietamām zināšanām. 

Tehniskās grafikas pasniedzēj iem lab i  zināma vecā patie
sība, ka komplekso projekciju sastādīšanas teorij a nav apgūs
tama tikai pēc mācību grāmatas, bet nepieciešams līdztekus 
strādāt ar modeļiem, kaut vai visprimitīvākaj iem. 
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Parastā mācību grāmata nestimulē audzēkni darboties ar 
modeļiem, izslēdz katru p aškontroles iespēju. 

Par p rogrammēto mācību grāmatu sastādīšanu ir vairākas 
publikācij as, to skaitā arī par  tehniskās grafikas programmēto 
mācību grāmatu sastādīšanu ( 17). 

Rīgas Politehniskajā institūtā tēlotāj as ģeometrijas sākuma 
tēmu programmētai mācīšanai izstrādāts šāds mācību līdzekļu 
komplekss: 

1 programmēta mācību grāmata, 
2 - programmēts uzdevumu krājums, 
3 - kontrolkartes. 
Bez tam vēl mācību līdzekļu kompleksā ietilpst īpašs pie

l ikums, kurā doti kontrolkaršu j autājumi (bez atbilžu varian 
tiem) . šādi jautājumi ļoti noderīgi, mācoties pastāvīgi, piemē
ram, neklātienes studentiem, ja nav pieejamas kontrolkartes un 
automāti. 

Mūsu institūtā pēc lineārās shēmas izstrādāts apmācosats 
teksts tēmām «Punkts, taisne, p lakne». šīs tēmas nedaudz ele
mentārākā veidā  ietilpst arī tehnikumu rasēšanas kursā, tādēļ 
domājams, ka šo mācību līdzekli tieši vai kā paraugu varēs 
izmantot arī tehnikumos. 

Raksturīga programmētā mācību līdzekļa iezīme ir jautā
jumu sērijas pēc katras teorijas devas. Jautājumi domāti paš
kontrolei ;  izvēlei dotās atbi ldes ļ auj studentam pārbaudīt savus 
slēdzienus (arī nepareizos) un saņemt papi ldus p askaidroju
mus. Attēlošanas metožu izpratnei pēdējais ir sevišķi svarīgi. 

Apmācošais teksts kopā ar uzdevumu burtnīcu un kontrol
kartēm veido p i lnu mācību līdzekļu kompleksu šo tēmu p atstā
vīgai apgūšanai.  Jāpiezīmē, ka tieši sākuma tēmu apgūšana no
saka visu tā!ako tēlotājas ģeometrijas teorij as izpratni, tādēļ. 
rūpējoties par  grafisko disciplīnu mācību darbu uzlabošanu. 
pirmām kārtām jāuzlabo šo tēmu mācīšana. Vispiemērotākie šim 
nolūkam ir programmētie mācību līdzekļi. 

Tēmas «Punkts, taisne, p lakne» sadalītas 23 monādēs. Pie
mēram dodam apmācošā teksta 1. monādi nesaīsinātā veidā .

Tālāk . . .  un . . .  lappusē parādīts fragments no program
mētās darba burtnīcas. Svarīgi atzīmēt, ka grafiskos uzdevumus 
iespējams risināt turpat burtnīcā ;  nekādi doto uzdevumu ele
menti nav jāpārzīmē. Uzdevumi jārisina pēc kārtas norādītaj ā 
secībā. 
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APMĀCOšĀ TEKSTA FRAGMENTS 

1. monā d e. P roj ekciju sakars
ar koordinātēm 

1. T eorija.

Punkta stāvotne telpā ir noteikta 
ar 3 koordinātēm: x, y un z. Analī- A 

z 

tiski, pieraksta veidā punktu dod 
A (x, y, z). Lai pēc koordinātēm kon- A �J 
struētu punktu telpā, jāatliek no koor-
dinātu asu krustpunkta 0 asu virzie- x 
nos pakāpeniski viens otram galā 3 no- �-----2k---F= H<==<l. 
griezņi, kuru garumi atbilst attieciga
jām koordinātēm. Punkta projekcijas 
iegū�t, novelkot no punkta pret plak
nēm perpendikuļus. Punkta projekcija 
uz plaknes ir perpendikuļa krustpunkts 
ar attiecīgo plakni. Perpendikuļu ga-
rumi ir vienādi ar attiecīgajām koor-
dinātēm (attēlotajā telpas daļā visām 
koordinātēm pieņemta zīme «+>). 

Ievērot: 
1) katru punkta projekciju no.saka divas koordinātes,
2) ikkatras divas projekcijas nosaka visas trīs koordinātes,
3) divas projekcijas viennozīmīgi nosaka punkta stāvotni telpā (trešās

projekcijas konstruēšanai nekādi j auni lielumi nav vajadzīgi, tā kon
struējama pēc divām iepriekšējām) , 

4) attālums no punkta līdz plaknei ir vienāds ar tā perpendikuļa ga
rumu, Kas vilkts caur punktu pret šo plakni.

P iemērs 1. 
Punkta A (30; 20; 40) attēla un tā taisnleņĶa projekciju konstruēšana

slīpajā frontālajā dimetrijā. 
Pieneinot vienu vienību vienlīdzīgu mm, iegūsim koordinātes: 

x = 30 mm, y = 20 mm, z = 40 mm. 

Konstrukcijas gaita: 

1. - no punkta 0 ass Ox virzienā atliek 30 mm 
2. - tam gal2; ass Oy virzienā atliek 1 0  mm -

20 mm mērogā 1 : 2 (punkts A1); 
3. - no punkta A1 atliek Oz ass virzienā 40 mm 

(punkts A). 
Jautājums. Kādas koordinātes nosaka punkta .4 

z 

A 

projekciju A1? 1 x,��-+----<1;0 
Atbildes: 

a-x,y 4 
b-x, z 10 
c-y,z 6 

Lasiet paskaidrojumus par atbildēm zemāk 
dotajos punktos. 
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2 Nepareizi. Attālumu no koordinātu plaknes nosaka ar to koordināti, kas 
ir tās ass virzienā. kura perpendikulāra šai plaknei. Lielākā koordināte at
bilst arī lielākajam attālumam. Noskaidrojiet asi, kas perpendikulāra xOy, 
;plaknei, tad dodiet pareizo atbildi. 

3 Jautājums: 

.4 

5 

Dotas punkta A sekundārās projekcijas A1 un A2. Kādā attālumā punkts 
A ir no xOz plaknes? 

Atbildes: 

b - 3 vienības 9 
a -2 vienības 1 1  
c - 4 vienības 12 

Pareizi. Punkta A projekcija A1 ir plaknes 
xOy punkts; punktu šajā plaknē nosaka koordi
nātes x un y. Lasiet 8. punktu! 

Nepareizi. Attālumu no koordinātu plaknes 
nosaka ar to koordināti, kas ir tās ass virzienā, 
kura perpendikulāra šai plaknei. Lielākā koordi
nāte noteiks arī lielāko attālumu. Noskaidrojiet 

i, asi, kas perpendikulāra xOz plaknei, tad atbil
diet pareizi! 

.6 Nepareizi. Koordinātes y un z nosaka pun-
ktus yOz plaknē (t. i., punktu A3). Padomājiet un atbildiet pareizi! 

7 Pareizi. Lasiet 3. punktu! 

Jautājums. Punkta A koordinātes: x = 60 mm, y = 50 mm, z = 40 mm. 
No kuras plaknes punkts atrodas vistālāk? 

Atbildes:

a - no xOy plaknes 2 
b - no yOz plaknes 7 · 
c - no xOz plaknes 5 

9 Nepareizi. 3 vienības ir punkta attālums no yOz plaknes. Atkārtojiet 
teoriju 1 un atbildiet pareizi! 

t Nepareizi. Koordinātes x un z nosaka punktus xOz plaknē (t. i., punktu 
A2); atkartojiet teoriju 1 un dodiet pareizo atbildi uz šo pašu jautājumu! 

Nepareizi. 2 vienības ir punkta attālums no xOy plaknes. Atkārtojiet 
11 teoriju 1 un atbildiet pareizi! 

Pareizi. Punkta attālumu no plaknes xOz nosaka koordināte y, kas do
-12 tajā gadījumā ir 4 vienības. Lasiet metodiskos norādījumus par konstrukci

jas uzdevumu izpildīšanu (atsevišķa darba burtnīca) un atrisiniet uzdi:vu
mus 1 .  1, 1. 2 un 1. 3! 
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D ARBA B UR TNIC AS FRAGMEN TS 
T ēlotā jā ģeo111etrijā 

18. m o n ā d e. P erpendikuls pret plakni.

Uzdevums 18. 1. 
_

Ar fr�ntā��s palīdzību konstruēt punkta A frontalo proiekc1iu un uzcelt punktā A pret plakni per-pendikulu. · 
Noteikt perpendikuļa redzamību. 

Uzdevums 18. 2. 
_Konstru�t punktā A pret plakni perpendikulu un

atlikt uz ta 20 mm garu nogriezni AN tā lai no-
grieznis biitu virs plaknes. 

' 

Uzdevums 18. 3. 
_Konstruē� pret plakni punktā B perpendikulu un 

atltkt uz ta 20 mm garu nogriezni BN tā lai 
nogrieznis atrasto'; zem plaknes. 

' 
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šifrs: 
xxo 

Tēlotājas ģeometrijas semmara 
konstrukcijas uzdevumu 

K O NTR O LKAR Tŗ 
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3 

5 

-
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Atšķirībā no parastajām pŗa�tisko. daŗb!-1. b�r�n��ām šajā -
burtnīcā katram uzdevumam pievienoti vairaki nsmajuma _ va
rianti kas visi pēc butības ir pareizi, bet uzdevuma notei�u
miem' pilnīgi atbilst tikai viens variants. Stu_d�ntam ne _y1_e_n 
jānosaka, kurš variants atbilst uzdevurr:a _ prasib�m__, be� �n 

_
ja

izprot, ar ko varianti �iens _no otra atsķiŗa_s. _ŗad� ".eida _ stu
dents iegūst lielā�u �1ered_zi. ��devum� ŗisma�ana2 iepaz1s!as 
arī ar citiem iespējamiem nsmajuma veidiem, ka an ar pareizo 
uzdevuma grafisko noforPlējumu. . _ _ 

Grafisko uzdevumu izpildes pare!Zlbu pa_rba��a �r k�ntrol
karti RPI studenti atbildes uz kontrolkartes jautajumiem iev�da 
autoi'nātā MA-lB, kas summē pieļ�utās �ļ�das u.n �o� gal�go
novērtējumu. Ja pasniedzēja rī�i�a nay_ sa_dy v�i hdziga t�p�
mācību automātu, studenta atbilzu _registresanai un uzskaitei
var izmantot dažādas perfokartes vai blankas-tabulas. 

· 4. Tehniskās grafikas teorijas izpratnē svai:_īg� lo�a _ ir. uz
skates līdzekļiem, ar kuru palīdzībt; var uzs�ata.i::i paradit Ŗeo
metriskās likumsakarības starp objektu projekcijam un pas1em
telpas objektiem. _ . · - d" · Pašreiz izmantojamos uzskates hdzekļus grahsk.'.1jas _ iscip-
Iīnās var iedalīt divās grupās: statiskie uzskates. hdz�kļ� (de
monstrācijas laikā nav pakļauti i.zma_i _ņām). un ?1!1am1sk1e uz-
skates līdzekļi (demonstrējot t�s. iespej a_?l�. izrr:aimt). . _ 

Statiskie modeļi konstruktīvi ir vienk�rsi:_ tac_u to _metod1s� _as 
iespējas ierobežotas, šā�i vmodeļi f1'1�Z p1�m':roti . sec1ga�, log1s
kas domāšanas un spnesanas speju veidosana� ar tiem _ var
ilustrēt tikai visu metodi vai r:_ai;i.ē_mienu ko�uma: .�ez 1'.orades
uz atsevišķām loģiskajām operacijam. Ņo ps1h.olog�jas v1��okļa 
šādi modeļi pelna nopietnu kritiku, jo tie nestimule domasanas
loģikas attīstību. . _ _ . . . . . _ . 

šobrīd rasēšanas metodika paz�stam1 d�udz1 P.r.mc�piah a!-
šķirīgi dinamiskie u�s�ate� Iīd_z�kļ1! no kun�m l�g1�kas d_�ma:
šanas attīstīšanai vispiemerotak1e ir t. s. dma�1s�1� ŗase1um1

(saukti arī par parciālajiem rasējumiem, mulhphkac1jas pla-
kātiem utt.). - · it- -Dinamiskie rasējumi sastāv no pamatras�1urŗia uz b� a rase-
jamā papīra, kurā atzīmē_ti _dotā uzd��uma izejas_ dati,_ un _ pa

pildus attēliem uz caurspidiga mat�ŗwla, kurus pec vajadz1bas
zināmā kārtībā uzklāj uz pamatrasejuma. 

šie papildrasējumi ir it kā atsevišķ� _domāšana� proce�a
momentu modeļi, kas visi kopā modelē zmamu sakangu doma
šanas procesu, risinot kādu uzdevumu. _ 

Lai šāds uzskates līdzeklis dotu vēlamos rezultatus, ta 

stru�tūrai (atsevišķiem parciāliem rasējumiem) jāatbilst tai 
domašanas struktūrai, kādu pasniedzējs vēlas veidot audzēknī. 

Dinamiskos rasējumus šobrīd visplašāk un ar labiem rez11l
tātiem pielieto Maskavas Aviācijas institūta Tēlotājas ģeo� 
metrijas katedrā (14). · 

_R�I prog_rat;1mētās ?Pm�cības z�nātniski metodiskajā kabi�
neta _h?_zigu ��eju. - logiskas domāsanas stimulēšanu ar starp
operaci1

_
u ras!Jumiem - modeļiem realizē ar diafilmu palīdzību; 

k_am, �ec. musu domām, ir savas priekšrocības: viss uzskates 
!id�ekhs 1r kompaktāks, mazāk bojājas, vieglāk atjaunojams un 
er�ak ?emonstrējams. Diafilmā visi rasējumi - modeļi uznemti 
stm��1 not�iktā secībā, kas dod iespēju vadīt studentu loģisko 
d.omasany 1epr�e�š izvēlētā virzienā. Sādām diafilmām var būt
liela nozime macibu procesa programmēšanā. 

R_�I minēt� tip? uzskates diafilmas demonstrē tēlotājas ģeo
metnps praktiskajos darbos, mācot uzdevumu risināšanas me
to_des un izskaidrojot mājas darbus (epīras). Pašlaik tiek izstrā
datas diafilmas arī rasēšanas apmācībai. 

1:laša pie_red:e �t�rpop_erāciju rasējumu diafilmu izgatavo
sana un piehetosana ir Kijevas Vieglās rūpniecības tehnikumā. 

5._ �trād_āj9! ar �radicionā_lajām metodēm, pasniedzējs 
a�dzekņ� zm�sanas paŗb�uda, izsaucot pie tāfeles, liekot atbil· 
de_t no viet�s izlases veida (katrā stundā dažus audzēkņus) vai 
laiku p� laikam uzdodot rakstiskus kontroldarbus. šādas pār" 
baudes 1r maz efektīvas, tās vai nu aptver tikai dalu audzēknu 
un ir saistītas ar lielu laika patēriņu, vai arī ir ret�s un ned�d 
regulāru informāciju. Minētie kontroles veidi neatbilst tehniskas
grafikas disciplīnu pasniegšanas specifikai. 
_ Pro_grammētās apmācības metodes un jaunie tehniskie 

hdzekļ1 paver plašas iespējas krasi uzlabot audzeknu zināšanu 
pārbaudi. ' 

_ RPI jau ceturto gadu praktizē studentu zināšanu kontroli
telotājā �eometrijā u_n ra_��šanā ar kontrolkartēm (1, 19). 

Te�mkuņiu pasn�edzep, . kuŗi seminārā iepazinās ar šo
metodi, atzma, ka ta labi piemerota arī tehnikumiem. 

Pēc mūsu metodes zināšanu kontrolei tiek sastādītas kont�olkartes .aŗ jaut�ju�iem (parasti lO vai 5) un trim (vai diviem) atb1��u vananüe_m_, �1e kam viens no variantiem (atse
v!sķos g�diJumo_s ar: d1v�) lf_pareizs; pārējās atbildes ir nepiln�g�s _vai nea�bilst?sas. Ja��ajumam, taču ne aplamas - pie: zmam1em 11ote1kumi�m 1�spejaETia arī nosacīti nepareizā atbilde. 
Studenta uzdevums 1r pardomat katru jautājumu un dot atbildi.
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r-
�' 1 RPI atbilžu pieņemšanai izmantojam sekojošas tehniskās

iespejas: 
a) pareizās atbildes students atzīme ar «+» speciālās blan· 

kās - tabulās, taču pie šī paņemiena viegli iespejams kļūdīties,

nosakot vajadzīgo horizontālo un vertikālo aiļu vietu «+» at-

zīmešanai; 
b) pareizās atbildes students atzīme uz speciālas papīra lok-

snes, kuru novieto blakus kontrolkartes atbildem; atbildes izvie

totas kontrolkartes labajā malā, kļūdīšanās iespejas pareizās

atbildes atzīmešanai mazākas. (Kartes paraugu skat. 87. lap

puse); pasniedzejs studentu atbilžu kontrolešanai izmanto šab-

lonu (skat. 88. lpp.); 
c) atbildes students ievada speciālā MA-1 tipa mācību auto-

mātā. 
Nopietns pirmo divu paņemienu trūkums - pasniedzejam

nepieciešams teret papildus laiku iegūto datu apstrādāšanai; to

tikai dajeji var samazināt, lietojot pareizo atbilžu šablonus. 

Priekšrocība - šādas kontroles viegli realizet bez papildus

līdzekļu ieguldīšanas. 
Trešais kontroles veids ir visefektīvākais - automāti reģis-

tre nepareizās atbildes un dod zināšanu novertejumu, bez tam 

atbildetājs nekavejoties uzzina kontroles rezultātus kā par atse

višl}iem jautājumiem, tā par visu karti kopumā. 
Strādājot ar kontrolkarti pie automata, students tiek izva-

dīts pa pareizajām kartes atbildem, kam ir ieverojama apmā

coša nozīme. Kontrolkartes 30 atbildes ir sava veida apgalvo

jumi, kuri studentam jāanalize. 30 apgalvojumu analīze par

nelielu vielas devu ir pietiekams kriterijs studenta zināšanu no-

vertešanai. 
Automāta darbības principā izcelta apmācošā funkcija -

students var pāriet pie nākamā jautājuma tikai tad, kad pareizi

atbildets iepriekšejais. Apmācošo funkciju pastiprināšanai iz

mantojama arī iespeja dot vienam jautājumam divas pareizas
atbildes - studenti vingrinās izprast vienu un to pašu domu 

dažādos formulejumos; automāts neļauj iet tālāk, pirms nav
dotas abas pareizās atbildes. 

Nekāda bezmašīnu kontrole (ar dažādu perfokaršu pielieto-

šanu) efektivitātes ziņā nevar mēroties ar automatizēto ( ma-

šīnu) kontroli . 
Mūsu petījumi un pieredze par programmētajām kontroles

metodēm rāda, ka tehniskās grafikas apmācībai izvēles metode 

ir vispiemērotākā (līdzvi'rtīga atbilžu konstruešanas metodei); 
2-3 atbilžu varianti ir pilnīgi pietiekami. 
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l(ONTROLl(ARTE 
programmētai atprasīšanai 

_ . TĒL O TĀ J A ĢE O M E T R I J A
Tema: Divas taisnes 
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ATBILZU SALIDZINA.šANAS šABLONS 
kontrolkart ēm 
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Galvenā problēma, ieviešot programmēto atprasīšanu ar kon� 
trolkartēm, ir šo karšu sastādīšanas metodika; karšu sastādī
šana iŗ ļoti'atbildīgs un darbietilpīgs process. 

Jautājumus kontrolkartēs lietderīgi sakārtot pēc principa: 
no vispārejā uz šauri speciālo un no vienkāršākā uz sarežģī-
tāko. 

· 
Jautājumu un atbilžu saturam un to formulējumiem jābūt 

saskaņotiem ar studentu zināšanu līmeni attiecīgajā mācību 
posmā. Studentiem pakāpeniski apgūstot priekšmetu, attiecīgi 
jāmaina karšu grūtības pakāpe un specifika. 

Aplūkotās kontroles metodes sīkākam raksturojumam dodam 
dažus tipiskus kontrolkaršu paraugus, kas sastādītas dažādu. 
mācību mērķu realizēšanai. 

Paraugā Nr. 1 dota kontrolkarte par vienu no tēlotājas ģeometrijas 
kursa sākuma tēmām - punkta komplekso projekciju konstruēšanu pēc tā. 
dotajām koordinātēm. 

Karte sastādīta pēc jau minētā principa - no vispārējā uz šauri spe
ciālo. Pirmie divi jautājumi attiecas uz vispār pieņemto terminoloģ iju, tālāk 
seko trīs jautājumi par taisnleņķa projicēšanas metodi (dots uzskatāms at
tēls). 6 . un 7. jautājuma aplūkota punkta komplekso projekciju konstruē
šana. Pēdējie trīs jautājumi pārbauda, kā students orientējas objekta (pun
kta) novietojumā telpā pēc tā kompleksajām projekcijām. Sādu kontrolkarti 
bez izmaiņam var lietot arī tehnikumos. 

Paraugā Nr. 2 redzama kontrolkarte taisnleņķa trijstūra paņēmiena· 
izpratnes pārbaudei. Pirmie jautājumi noskaidro, vai students vispār izprot 
situāciju, kādā viņam jārīkojas, tas ir, vai students pēc projekcijām izprot,. 
kādā stāvotnē ir taisne un ko nozīmē projekcijās redzamie leņķi; seko spe
ciāli jautājumi par paņēmiena būtību. Beidzamie jautājumi prasa no atbil
dētāja patstāvīgu spriedumu - salīdzināt rezultātus, kas iegūti divu neat-·· 
karīgu konstrukciju rezultātā. 

Līdzīgā veidā pasniedzējs izjautā studentu pie tāfeles vai pārbaudījumā. 
Sāda jautājuma izkārtošana - no vispārējā uz speciālo - ir loģiska: 

ja students neorientējas situācijā, nav nozīmes prasīt no viņa atrisinat kon� 
krētu uzdevumu; ja students nezina paņēmiena būtību, nevar gaidīt, ka viņš' 
pratīs to pielietot un salīdzināt rezultātus. 

Paraugā Nr. 3 parādīta kontrolkarte-blanka vingrinājumiem un kontrolef 
J.>ar taisnleņķa trijstūra paņēmiena pielietošanu. Students risina uzdevumus 
un ar kontrolkarti pārbauda iegūtos rezultātus. Ja iepriekšējos gadījumos 
atbildētāja galvenais uzdevums bija analizēt dotos apgalvojumus, tad tagad 
tam jāizpilda grafiskās konstrukcijas (jārisina uzdevumi). 

Parauga Nr. 4 dota kontrolkarte, kas domāta kolokvijam (zināšanu 
pārbaudei) par ģeometriskajām pamatkonstrukcijām - līniju savienojumiem;. 
tehnikumos šādu karti var izmantot audzēkņu zināšanu kontrolei ģeomet
riskās rasēšanas tēmās. Karte sastāv no divām daļām: kineskopa kontūru 
rasējuma un kontroljautājumiem. Lai students varētu uz jautājumiem pareizi 
atbildēt, viņam jāzina ģeometriskās likumības riņķa līniju savienojumiem, 
lai konstruētu vienmērīgas pārejas no taisnes riņķa lokā un no viena riņķa 
loka otrā riņķa lokā. Sāda tipa kontrolkartes var ievērojami atvieglot pasnie
dzēja darbu - nav jāiztaujā audzēkņi, pieņemot rasējumus. Būtu tikai nepie-
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oesams izstrādāt attiecīgās kontrolkartes visiem tipiskajiem individualajlem 
uzdevumiem (izpildāmajiem rasējumiem). 

P araugā Nr. 5 redzama kontrolkarte zināšanu pārbaudei par mašīnbūv-
11iecības rasējumu noformēšanas standartiem. RPI šādas kartes izmanto 
kolokvijos pirms projektu rasēšanas tēmām. šajā mācību etapā nepiecie
šamas zināšanas par rasējumu forma tiem (fOCT 3450-60), līniju pamat
strukturu (fOCT 3456-59), izmēru izvietošanas elementiem (fOCT 3458-59) 
un standartrakstu (fOCT 3454-59). Pilrbaudei sastādītas četras kontrolkar
tes, par katru standartu doti 10 svarīgākie jautājumi, kas fiksēti atsevišķās 
kartēs. 

Paraugā Nr. 6 ievietota kontrolkarte ar mašīnbūvniecības rasēšanas 
tematu - vītņu sistēmas un to apzīmēšana rasējumos. Atbildot uz jautā
jumu, studentam jāizšķir attiecīgā rokasgrāmatas lappuse - tabula un 
jānoskaidro vajadzīgie lielumi. Karte stimulē darbu ar rokasgrāmatām, liek 
iepazīties ar attiecīgo tabulu uzbūvi un izmantošanas iespējam. 

6. Tehniskās grafikas mācību darbs ir daudzveidīgs; bez
pasniedzēja dotā vielas izklāsta un piemēru izskaidrojuma stu
dentiem pašiem jārisina uzdevumi un patstāvīgi jāizpilda rasē
jumi. 

Lai audzēkņu patstāvīgais darbs būtu produktīvs, mācību 
darbs jāplāno tā, lai attiecīgajā darba etapā audzekņi apgūtu 
nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas. 

Jēdzieni zināšanas, prasmes, iemaņas izsaka dažādus mācību 
,darba rezultātus. Pasniedzējs stundā dod zināšanas pc1r kāda 
uzdevuma risināšanas gaitu. Ja audzēknim pēc attiecīgiem 
mēģinājumiem izdodas atrisināt līdzīgu uzdevumu, tad viņš ir 
apguvis prasmi. Prasme vēl nav apmācības gala rezultāts, 
šaJa etapā uzdevumu risināšana no audzēkņa prasa lielu ga
rīgu piepūli, darba temps ļoti lēns. Katras mācību disciplīnas 
-pamatjautājumos nepieciešams izveidot iema�ias - ilgstošu 
vingrinājumu respektīvi prakses ceļā iegūtas spējas automā
tiski veikt vienu vai otru darbību. 

Piemēram, tehniskās grafikas disciplīnās šādas iemaņas ne
pieciešams izkopt: 

a) projekciju rasēšanas kursā - telpas izpratnē (pēc pro
jekcijām izprast attēloto vienkāršo objektu formas), prasmē 
izvēlēties vajadzīgās stāvotnes palīgplaknes krustošanās un 
nogriezuma līniju konstruēšanā utt.; 

b) mašīnbūvniecības rasesanas kursā nepieciešama 
prasme saskatīt un konstruēt vajadzīgās līnijas detaļu skatos 
(ārpusē) un griezumos, noteikt šķēlumu un griezumu atšķirības, 
noteikt vajadzīgos izmērus utt. 

Nevar uzskatīt par apgūtu mašīnbūvniecības rasējumu sa
stādīšanu un lasīšanu, ja audzēknis, uzmanīgi aplūkojot attē
lus, neredz iztrūkstošās līnijas, nevar noteikt, vai vienkāršām 

. .  

Sifrs: xxx P a r a u g s Nr. l 
K ONTR OLKAR TE Nr. 
Tēlotāja ģeometrija 

T ē m a : Punkta projekciju konstruēšana pēc koordinātēm 

z 

ļJ 
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Sifrs: oox Pa ra ug s Nr. 2 
KONTROLKARTE Nr. 

Tēlotāja ģeometrija 

T ē m a : Taisnleņķa trīsstūra paņēmiPns 

/( 0 

_ ___ A._-____,p_unkts 
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Sifrs: indi viiluāls Pa raugs Nr: 3 
KONTROLKARTE-BLANl(A 
Tēlotāja ģeometrija 

T ē m a : Taisnleņķa trīsstūra paņēmiens 

F, 

c, 
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3 Kurš no leņķiem a, p va_i 'Y ir lielāks? 

At b il d e s: A-y. B-p, C-a. 

4 Kura taisne .ar plakni P 1  veido Jeņķi a = 300? 

5 

94' 

At b i l d e s: A-a. B-b. C-c. 

kt A konstruēt nogriezni AB. Kur atraUz vispārējas taisnes n? P1:ŗ1, a 
dīsies punkta B pro1ekc11a. 

A 

At b i l d11s: 

A - pa kreisi no kārtotāj as līnijas. 
B _uz kārtotāj as līnijas. 
C _pa labi no kārtotāj as līnijas. 

Sifrs: xoo 
P a r a u g s  Nr. 4 

KONTROLKARTE Nr. t 

Mašīnbūvniecības rasēšana 

T ē m a: R iņķa loku savienojumi 
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140 

7 

Pielikums kontrolkartei paraugā N1, 4. 

� 
>( 

!'till 
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'

engāj'
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detaļām ir atzīmēti visi vajadzīgie izmēri, pietiekami nepār• 
valda detaļu attēlošanas pamatpaņēmienus. 

Kā rāda prakse, atsevišķos gadījumos pietiek uzdot audzēk
nim dažus uzvedinošus jautājumus, lai novērstu pieļautās ne
pilnības. Tas rāda, ka audzēknim ir zināšanas un pat zināma 
prasme, taču tās nav izkoptas par iemaņām. Rezultātā audzēkņu 
rasējumos kļūdu ir ļoti daudz; tās jāatrod un jāizlabo. Tas 
savukārt lieki noslogo pasniedzēju un prasa arī no audzēkņa 
papildus laiku. 

Pietiekamu iemaņu izveidošanai ir par maz izpildīt mācību 
programmā paredzētos rasējumus. Audzēkņiem nepieciešamas 
sistemātisku vingrinājumu sērijas visos svarīgākajos kursa pa
matjautājumos. šie treniņa vingrinājumi jāizpilda pirms attie
cīgo programmas darbu - rasējumu sākšanas. Būtu pareizi 
tikai tad atļaut audzēkņiem izpildīt kārtējo darbu, kad iegūtas 
attiecīgās iemaņas. 

Savlaicīgai iemaņu izkopšanai ir liela nozīme arī program
mētajā apmācībā, kas nodrošina pāreju pie nākamā jautājuma 
tikai pēc tam, kad pilnībā apgūts iepriekšējais. 

Līdz šim minētā principa realizēšanu kaveja attiecīgu saga
tavošanas - treniņu uzdevumu krājumu trūkums. Vingrinā
šanās pēc parastajiem rasēšanas uzdevumu krājumiem prasa 
daudz laika, galvenokārt doto uzdevumu elementu pārzīmēšanai 
un lapas noformēšanai, kas pēc būtības ir mehānisks darbs un 
maz ko dod iemaņu izkopšanai. 

Pašreiz ir izdoti speciāli vingrinājumu krājumi (3, 9), šo 
uzdevumu metodika un pielietošanas rezultā.ti aplūkoti presē 
(7, 10); attiecīgie vingrinājumi izmantojami arī tehnikumu 
rasēšanas kursā (36). 

Speciāls uzdevumu krājums ir sastādīts arī iemaņu izvei
došanai par mašīnbūvniecības rasējumu standartiem (20). 

7. Iepriekšējie sagatavošanās vingrinājumi un līdz nepiecie
šamajai pakāpei izkoptas iemaņas ir galvenais priekšnoteikums, 
kas nodrošina audzēkņu patstāvību rasējumu izpildē. 

Pie iepriekšveikta sagatavošanas darba patstavīgo darbu 
var organizēt augstākā metodiskā līmenī - var prasīt, lai 
audzēkņi izpilda darbu pilnīgi patstāvīgi un stingri noteiktā
laikā. Izvēloties attiecīga apjoma individualus uzdevumus, var 
panākt, ka viss galvenais rasēšanas darbs tiek veikts rasētavā
pasniedzēja k lātbūtnē; mājas atļaujami tikai nelieli rasejuma 
nobeiguma darbi, rakstlaukuma izpildīšana, nobeigšana tušā 
1J. tml. 

Tehniskās rasēšanas kursā katrs rasejums atspoguļo zinamu 
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ieprtekšējā mācību darb� _re_zi:Itātu, tādēļ prasīb� r_asējurŗm '
izpildīt pēc i�spēj�s pats�av1�� 1r p�matota. Ja �udz�kms atkaŗ� toti konsultējas pie pasmedzeJa vai nevar darbu veikt paredze 
taj ā laikā, tas liecina, ka viņš vēl nav uz?e:yumam sagata_vots. 
Labak šādā gadījumā neatļa�t d��bu turpm�t, �et_ dot pap!ldus 
vingrinājumus par atti� _cīgo JautaJumu un tikai pec tam uzdot 
izpildīt individuālo raseJumu. . . _ Temps un uzdevuma izp i ldīšana� �a.i�s i

_
r �alv�me. tehm.sk�s

gTafikas mācību darba rezultāta
_ 
kŗ�ter�J t , �1ka1 .stmgn tos 1e:re

rojot, var realizēt rasēšanas 1'.1a_c1sana d1��ktika_s �am�tpŗ�ŗi�cipu - pāriet pie nākar:ivā mac1b_u matena!a pec 1epne�se��
pilnīgas apgūšanas. Sev1sķa noz1me tam Ir programrnetaJa 
apmacībā. . _ . d. . 1- - - v  -šo ideju realizēšanai tehmskas grafikas 1sc1p m.u. m�c1.san_anepieciešami nopietni pārdoma_t! u� loģiski pamatoti individua-
lie uzdevumi - uzdevumu kra1umi. . . . . . . _ 

Līdzšinējie uzdevumu krajumi nop1et111 knhzejam1 no v1sa-
diem viedokliem. _ _ v Grupa RPI pasniedzēju, kas stŗāda p�e Jaunu :na�I�!-1- metozu 
izstradašanas un ieviešanas darba, anahzeJot pasre1��ps meto
diskas iespēj as, izstradajusi ja!!.'!'a tiP_

a uzq�vur:iu kra1umi: pr�
jekciju rasēšanā ( 4) , kuru daleJ! _ v�res. a�1 !zmantot tehmkum1.

Uzdevumu krajuma pamata sad1 prmc1p1: 
1) pakāpeniski aplükot vi?as galv.enās ģeometrisko ķerm!!ņu

formas (kuras sastada tehmsko ob1.ektu pa!_llatformas), _saķot 
ar vienkaršiem daudzskaldņiem, komem, lo�em utt. un parejot 
uz vairāk komplicētam un kombinētam formam; _ _ , 2) katra_ 1:1zdev1:1ma_ , izpiļdīšana . . Pielieto� �adu r�se�anas
praksē noztmigu telot�1as g�ometri1as paņerŗue�iu, p1emeram�plakņu maiņas paņēmienu shpu el:men!u att.elosanat nesag�o 
zīta veida, palīgplaknes un lodes ��ejos.as virsmas - nogne
zuma un krustošanas līniju konstruesanat utt. ; 

3) pakapeniski studentus iepazī��ināļ a� valsts s!
_
anda�tu

pamatnoteikumiem rasējumu noformesana, sakot ar pas1em v1s
parīgakajiem noteikumiem līdz _ša:iri specialie_m;

4) līdz minimumam samazinat uzde?um
_� doto _ el.em�n�u

mehānisko pārzīmēšanu, dot . s�udenta� _ 1espe1u_ k:_at_ra 1zp1ld�
maj a projekcija, arī p� 9aļa1 Jau . dotai a, p atstav1g1 konstruet 
kādu jaunu elementu (sķelumu, gnezumu_ utt.)_. _ . _ 

Pēc mūsu domām šaja macību posma ļoti svangt ta ?r.Ģ"a
nizēt darbu, lai studentos veidotu pareizās lapas �omp�z�ci1as
prasmes un samēra izjütu. Si1'.1 noļūk�m nav hetdeng1, _do� 
attēlojamajiem objektiem konkretus tzmerus, uzdevumos i ano 
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saka tikai objektu forma. Vadoties no lapas kompozīcijas pra·' sībām, studentam pašam jāizvēlas mērogi, projekciju savstar. pējie attālumi un attalumi no projekcijām līdz lapas mali.iru.Dodot objekta izmērus un lapas lielumu, ka tas pašlaikpraksē tiek darīts, studentam nav radoša darba iespēju šajāvirzienā, un lapas kompozīcijas prasme paliek neizkopta. Ta kā projekciju rasēšanas tēmās studentiem ir specifiskiuzdevumi, tad attiecībā uz dimensionēšanu tiem jāapgüst tikaiizmēru noformēšanas elementi. Projekciju rasēšanā var aprobežoties ar gabarita un raksturīgo izmēru atzīmēšanu. Pilnīgivisu izmēru izlikšanas apmacība atstajama mašīnbūvniecībasrasēšanas tēmās. 
8. Pēdējos gados tehniskās grafikas macību darbā izmēģinātas un ieviestas dažadas apmacošas, kontrolējošas un citatipa mašīnas ( 1 3, 23) . šo mašīnu galvenais uzdevums irracionalizēt pasniedzēja darbu, izpildīt atseviškas elementāraspedagoģiskā darba operācijas. Pašlaik tehniskās grafikas apmācībā visvairāk pielieto mašīnas daž ada veida kontrolēm, tas parasti darbojas pēc vairākuatbilžu izvēles principa, piemēram, Kijevas inženierceltniecības !ns!itūtā (ĶHCH) konstruētas «JlacrottKa» tipa mašīnas ar 4 1zveles atbildēm. Lielu metodisku darbu veikuši šī institūta grafikas pasniedzēj i, izstrādājot metodiskos materialus minētātipa mašīnām. 

Apmacības un kontroles vajadzībām tiek izmantotas arī mašīnas, kur programma (informācija, jautājumi un atbildes) uznesta uz papīra lentes; students atrisinajumu rasē uz tāspašas lentes un, pagriežot lentu, salīdzina savu rasējumu arpar�ugTasējumu. Pagriežot lentu uz priekšu, audzēkņa rasējums pavirzas zem caurspīdīga materiāla lodziņa, un to var tikaisalīdzin_āt ar pareizo attēlu, bet izlabot vai papildināt vairsnev�r. Sāda mašīna praktiskaja darba ir visai neērta, jo radapapildus slodzi pasniedzējam vai laborantam - visi izpildītie uzdevumi - lentes jākontrolē un j anovērtē. 
. Audzēkņt_I darbam aŗ apmāc?šo te�stu tehniskajā grafikā varizmanto! a�1 perfoplansetes vai mašmas, kurās informacija uzņemta filma (kadros) un teksts magnetofona lentē; šīs pēdējāsiekārtas samērā sarežģītas. 

Kā v�ena �ov vi�n�āršaka)āf'.1 ierīcēm darbam ar apmācošotekstu pec atb!lzu 1zveles prmc1pa atzīmējama Kijevas augstākās _ radiotehnikas !nž�nieru skolas (KBH PTY) mašīna OM-9-5,kura starp elektnska kontakta lapām novietotas apmācošāteksta lapas. Darba laika audzēkņi, izvelkot lapas, savieno elek-
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trisko ķēžu kontaktus un iedarbina optiskās signalizācij as  
elementus; pasniedzēj s  no tāl ienes var sekot katra audzēkņa 
darbam. Praksē šī iekārta tomēr neērta - p ēc katras nodar-

' bības lapas  ir  saj auktas, tās j āsakārto un j ānovieto atkal starp 
kontaktiem. 

Interesantu iekārtu (OwHeK-2) speciāli tēlotājas ģeometrijas 
tipa uzdevumu risināšanas apmācībai konstruējuši Kijevas 
valsts universitātes mācību spēki. Uz s līpa mašīnas paneļ a 
novietota blanka ar dotā uzdevuma elementiem; students, pakā
peniski risinot uzdevumu, ar  mērcirkuļa adatām p ieskaras izpil
dīto konstrukciju kontrolpunktiem, savieno zem rasējuma p apīra 
novietotās matricas kontaktus un noslēdz strāvas ķēdes ; līdz ar  
to  iedarboj as attiecīgās signalizācij as un informācij as  izsnieg
šanas l}ēdes. 

Automāts «ÜroHeK-2» nav ieviesies mācību praksē, jo apa
ratūras sagatavošana darbam ir  sarežģīta - nepieciešams kat
ram uzdevumam izga tavot speciālu matricu (izolācij as  mate
riāla plati ar  iestrādātiem kontaktiem) utt. 

Rīgas Pol itehniskā institūta programmētās apmācības kabi
netā pēdējo triju gadu pētnieciskā darba rezultātā pedagoģiskā 
darba racion al izēšanai izstrādāti MA-1  tipa automāti: MA-1 B 
zināšanu kontrolei un MAA T-1 darbam ar apmācošo tekstu.
Automāti darbojas p ēc vai rāku atbilžu izvēles principa un ir 
p iemēroti iepriekš ap lūkotajiem programmētajiem mācību mate
riā liem. 

Automāta MAA T-1 attēls dots 1 03. lpp. Lietotie apzīmēj umi :
1 - trīs atslēgas automāta darbības programmas uzstā-

dīšanai, 
2 - tīkla s lēdzis un tīkl a sprieguma signālspuldze,
3 - dzēšanas taustiņš, 
4 - gaismas tablo, 
5 - taustiņi atbilžu ievadīšanai .  

Atbi ldes uz kontroljautājumiem students ievada automātā, 
nospiežot attiecīgos taustiņus. Atkarībā no dotās atbildes uz 
gaismas tablo izgaismojas  cipars, kas norāda,  kurā apmācošā 
teksta punktā lasāms atbildes novērtējums vai nākošais  j autā
jums. Ja students ir  neuzmanīgs un atkārtoti kļūdās, automāts 
viņu atgriež atpakaļ  uz teksta sākumu ( 1 2 ) . 

Kontroles automāts MA-1  B triju gadu la ikā vairākkārt ir
uzlabots un pārbaudīts praksē (2, 1 1 ) .  Automāts paredzēts dar
bam ar iepriekšminētajām kontrolkartēm. 
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Mācību automāts MAAT·l. 

Mācību automāts MA-JB. 
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Automāta MA-1 B attēls parādīts ( 1 03. l pp . ) . Lietotie apzī

mējumi:  
1 trīs atslēgas automāta darbības programmas uzstā-

šanai ,  
2 tīkla slēdzis un tīkla  sprieguma signālspuld,ze,

3 dzešanas taustiņš,

4 taustiņi atbilžu ievadīšanai,

5 taustiņš «Nezinu»,

6 signāl lodziņi, 

7 novērtēj uma (a tzīmes) iesl ēgšanas taustiņš,

8 novērtējuma (atzīmju )  lodziņi .

Automātiem MA-lB un MAA T-1  ir dažas priekšrocības, sa

līdzinot ar  citām līdzīga uzdevuma mašīnām: programmas šiem

automātiem noformēj amas vienkārši - tekstu ar rakstāmma

šīnu uzraksta uz p arastās papīra loksnes, arī programmu uzstā

dīšana un maiņa nav sarežģīta ;  automātus var apkalpot p aš i

studenti .  
Atzīmēj ams, ka p ēdēj ā  l a ikā arī tehniskās grafikas mācību

darbā sāk p iel ietot lekciju pierakstus magnetofona lentē (2�.
26, 33) , kas paver j aunas iespēj as patstāvīgā darba orgarnze

šanā;  pasniedzēj i, kas šo metodi ieviesuši, norāda,  ka vielas

apgūšana, klausoties paskaidrojumus un  aplūkojot attiecīgus p a

etapiem izpi l dītus rasēj umus, iespēj ama īsākā la ikā un  prasa

mazāku piepūli .  
Rasējumu lasīšanas iemaņu vingrinājumiem p ašreiz sāk l ie

tot arī elektrificētus stendus un t. s. elektrificētos rasējumus
(29) ; sevišķi perspektīvi ir pēdēj ie, jo tie vienkārši izgatavoj ami

p ašu spēkiem j ebkurā mācību iestādē. . 

Ierobežotā apjoma dēļ šaj ā rakstā neaplūkojam kino un  tele

vīzij as izmantošanu tehniskās grafikas discip līnu mācīšanā, l a i

gan  arī šajā virzienā j au ir uzkrāta zināma p ieredze (25, 34, 35) . 
Realizējot mācību darbā jaunās, progresīvās idejas, iespē

jams ievērojami uzlabot mācību darbu, atrisināt līdz šitn neat
risinātās problēmas, l ietojot pricipiāl i  jaunas pedagoģiskā
darba formas, kas kopumā ievērojami sekmē zināšanu apguvi.

Jaunās metodes, oriģinālie mācību līdzekļ i un tehniskās

iekārtas i r  j auns, spēcīgs ierocis pasniedzēja rokās, kuru jāprot

pareizi izmantot. Sīki iepazīties ar j aunaj ām metodēm un teh

niskaj iem līdzekļiem, p ārdomāt to real izēšanas iespēj as konkrē

tos apstākļos, apgūt tās  - šodien ir katra p asniedzēj a uzde

vums. 

1 04 

REKOMENDĒJAMĀ LITERATORA 

1 .  B 1 a u s A. Daži programmētās apmācības jautājumi. - Pētera Stuč· 
kas Latvijas Valsts universitates Zinātniskie raksti, 69. sējums «Pedagoģijas. 
un psiholoģijas zinatnes», R„ 1964. 

2. B 1 a u s  A. Mācību materiala programmēšana automatiem MA- 1 .  
Metodiski noradījumi. Rīgas Politehniskais institūts, 1964. (Rotoprinta izde· 
vums) . 

3. B 1 a u s  A. Vingrinājumu krājums rasēšanā. R. ,  LVI, 1964. 

.4.  J?: l a u � .
A„

_ 
O s t e n .b e r g a  G„ R i e k s t a  V. Uzdevumu krājum&

proj ekciju  rasesana. ( I zdevmecība «Zvaigzne», 1 968. ) .  
5 .  K a t a j e v s V .  u n  S m e 1 t e r i s E .  Programmētās mācīšanas ele· 

menti rasēšana. «Skolotaju Avīze», 1966. g. 25. V. 
6. Z a 1 i v a d i  j s V. No DZO viedokļa.  - «Skolotāju Avīze», 1966. g. 

14. XII .  
7.  E JJ a y c A. OnbIT no.zi:cKa3bIBaeT. - «Cpe.zi:ttee cneu:11aJ1bHOe 06pa30-

B aH11e», 1 960, N2 9. 
8. E JJ a Y c A. ITporpaMMHpoaattHbIH onpoc aBTOMaTOM Ha ceM1111ape ne> 

Ha11epTaTeJ1bHOi:i reoMeTp1111. - C6. «BonpocbI MeTOJi:HKH np11Me1-1e1ma TeXHH· 
11ecK11x cpe.zi:cTB H nporpaMM1-1poBaH1-1oro 06y11eHHH», M„ 1966.

9. E JJ a Y c A. C6opHHK ynpai1rneH11i:i no npoeKU:HOHHOMY 11 Maw11Ho
CTp011TeJ1blI0My 11ep11eHmo, M„ «IT pocsewett11e», 1 965. 

1 0. E JJ a Y c A. Tpem1poao11HO-KOHTpOJ1bHbIH MeTo.zi: a 06y11eH1111 HaBbIKa� 
1nemrn 11epTelKei:i. - «ITOJJHTH'!eCKoe 06y11eHne», 1959, ,N'g 5. 

1 1 . E JJ  a y c A. Y11e6Hb1ii aBTOMaT MA-IB.  Om1caH11e 11  MeTOJi:HKa np11-
MeHeHHH. P„ 1966. (PHlKCKHÜ IlOJJHTeXHH'!eCKIIH IIHCTHTyT.) . 

12 . E JJ a Y c A. Y11e611b1il aBTOMaT MAAT-1 .  Orr11caH11e 11 MeTOJi:HKa np11-
MeHeHm1. P„ 1966. (PHlKCKHil nomnexH1111ecKHI'f HHCTHTYT) . 

13. E o T B  H H H 11 K o  B A. J(. HcnoJJb30BaHHe 06y11a1ūwHx MarnHH Ha 
3aHHTHHX no 11ep11eHmo. «llĪKoJJa 11 npOH3BOJi:CTBO», 1965, N9 3. 

· 
14.  E bl K 0 B a r. <I>. MeTO)J: MO)J:eJ111poBaHHH B Kypce Ha11epTaTeJ1bHOK 

reoMeTpn11. TpyJi:bI Hay11Horo ceM11Hapa, M„ «f1pocsemen11e», 1964. 
1 5. r H e .zi: e H K 0 E. B. «CHMBOJ] nporpeCCHBHb!X l!Ji:eii l! MeTO)J:OB B

ne.zi:arornKe». «Becrn11K BbICWeil WKOJJbI», 1 965, Ng 5. 
1 6. l(OMIT,ijeKc np116opoB )J:JISI 3KcnepHMeHTOB no nporpaMMHp0B3HHOMY 

06y11enmo. flpocneKT B.UHX CCCP, P„ 1966. (PnlKCKHil noJ1nTex1-11111ecKnii 
HHCTHTYT) . 

1 7. K o p o  T K H H C. B. MeTo.zi:1111ecK11e yKa3aHHH no nporaMMnposan
HoMy 06y11e11mo B TexH11KyMax. M„ 1 963. ( Y11e6Ho MeTo.zi:1111ecK11i\ Ka6n11eT no 
cpemieMy cneU:H3.%HOMY o6pa30B3HHIO ) .  _ 1 8. JI a H .zi: a JI .  H .  AJJropHTMbI 11 nporpaMM11poaaHHoe 06y11eH11e. M „  
1 9fo. (UeHTpaJJhHbiii coseT ne.zi:arorn11ecKoro o6wecTBa PC<I>CP) . 

19. JI H H e c. MeTO�HKa COCT3BJleHHH II npHMeHeHHH onpoCHb!X KapT 
no Ha11epTaTe'1bHoi\ reoMeTp1111 B PHlKCKOM nO,ijHTex1-1H11ecK01v1 HHCTHTYTe. Te-
3HCbI Ji:OKJ13)J:OB CHMn03HyMa no npo6JJeMe «f1porpaMMHp0B3HHOe 06y11en11e 
rpacjJH11ecKHM .zi:11cu:11nJ1HHaM», P„ 1967. 

20. M e p 3 o H 3. .U. 3a.zi:a11HrrK no MaWHHHO·CTpoHTeJJbHOMy 11ep11eHmo. 
«Bbrcwaa WKOJJa», 1964. 

2 1 .  M e p 3 o H 3. .U. H A 6 e JJ e B H. C. ÜCHOBHOH sonpoc nay11Ho!1 
opraHH33U:HH nep.arorn11eCKoro npou:ecca. - «CoaeTcKHi\ BO.li:HHK», 2 1  X I  1966.
(JleHmirpa.zi:cK1111 HHCTlfTYT BOJi:Horo TpaHcnoprn) .  

22. MeT0�1111ecK11e yKa3aHHll n o  HCnOJJb30B3HHIO JJeKU:Hii a Martt11TocjJoH-
11oii 3an11c11. MB11CCO YCCP, 1(11es, 1 965. 

1 0.5 

_
_
_
_
_
_

_

_



23. M u x a ii JI e H K o  B. E. 0 HeKoropbIX aorrpocax rrporpaMMupoaattull
11 npuMettemrn rexHuqecKux cpe.ncra B rrperro.naaattuu H aqeprareJibHOii re0Mer
p1m. MBI-1CCO YCCP, Kuea, 1966. 

24. M H x a ii JI e H K o B. E. u M a JI H H o  B c K a 11 B. H. OnwT rrpor-
paMMHpoaaHRH H rrpuMeHeHHH TeXHH'leCKHX cpe.ncTB B rrperro.naBaHHH H aqep
TaTeJibHOii reoMeTpuu. MBuCCO, Kl-leB, 1 966. 

25. H aqepraTeJibHaH re0Merp1rn. Yqe6ttoe Teneau.nettue - KOHcrreKTbl neK-
1iuii. JI., 1964. (MBnCCO PC<t>CP Ceaeptto-3arra,nHhiii 3aoqHbiii rronurexttu
qecKuii HHCTHTYT) . 

26. HaqeprareJ1bHa11 re0Merpu11 - neKUHH B MartturocjloHHoii sarrucu.
B BnCCO, YCCP, Kuea, 1965. 

27. Hoah1e rex1mqecKne cpe.ncraa 06yt1ettu11 B TeXHRKyMax. MeTO)lHt1ecKuc 
yKa3aHHH.,  Yqe6tto-MeTo)l11qecKI-1ii Ka6mrer., Yrrpaanettae Ka)lpoa., Ilo)lrOTOBKJI 
xypcoa 11 yqe6HhIX 3aaeAeHI-1ii , - CoaeT HapOJlHOro X03HiicTBa KueacKoro 3Ko
JIOMI-l'IecKoro p aüoHa YCCP KI-1eB, 1 965. 

28. IlpI-1Ka3 MHHHCTpa B hICmero u cpe..o;Hero crreuuaJibHoro 06pa3osattuH
CCCP .N2 380 OT 6 OKT516pH 1 966 r. «06 urorax Ilepsoii scecOI03Hoii KOHcjle
pettuuu rro rrpo6neMe «flporpaMMI-! posamwe 06yqeHI-1 e». 

29. P a  c c o x 11 H B. B .  HoBbie 3JJeKrpucļlI-1Ul!posa11Hhie rroco6HH . 
«Cpe,nHee crreuuaJibHOe o6pa30ll3Illle», 1 965, J1fü 2. 

:30. C ucreMbI ceroaoro uJJaHHpoaa11HH u yrrpaaneHRH. M., «MHp», 1 955.
3 1 .  C K JJ H p e H K o  11. A . K aorrpocy cocraaneHRH aJJrOpHTMOB u rrpor

paMM11po!laHHH Kypca naqeprareJibHOii reoMerpuu. C6. «BorrpocbI n porpaMMH
poaamwro o6yqeHH H . Kues, 1962, KB11 PTY. 

32. C o p o K 11 H A .  A .  OrrhIT rro anropHTMH3auuu H rrporpaMMupoaaHHIO 
Kypca HaqepraTeJibHOii reoMeīpHH H qept1eHHIO. Īe3HCbl )l.OKJia)\OB 11a CHMll03ll
yMe rro rrpo6JJeMe «IlporpaMMupoaaHHoe o6yqenue rro )l.HCUHllJIHl!aM HHiKenep
uoii rpacjluKu», P., 1 907. 

33. TexnuqecKoe t1epqeH11e - neKuu11 a MarnurocjloHHoii 3arrucu, MBuCCO
YCCP, Kuea, 1 965. 

34. Yt1e6Hoe Teneau.nettue B rroMOil\b cry.nettraM. «BecTHHK Bb1cmei1 
llJKOJJbI», 1 965, N� 1 .  

35. 3Kp am13aum1 B rrperro.naaaHHH t1epqeHu11. C6opHRK crareii AfIH 
PC<t>CP, M., 1 964. 

36. 4epqettue. IlporpaMMa )l.JIH cpeAHHX crreuuaJibHhIX yqe6HbIX saae.ne
Huii (yTBepiK.ll.eHa 27 I I  1964) . M., 1964. 

1 06  




