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І. Загальні відомості 

Кредитний модуль ―Математичне моделювання і оптимізація технологічних систем‖, що 

вивчається студентами 5 курсу у 9 семестрі, відноситься дисциплін вільного вибіру, що 

формують знання та навички, потрібні інженеру-матеріалознавцю та інженеру-металургу для 

майбутньої наукової та практичної діяльності. Основні положення курсу можуть бути 

використаними для розробки та оптимізації технологічних процесів у ливарному виробництві із 

метою одержання максимально можливих властивостей матеріалів. 

Принципи математичного моделювання та оптимізації дозволять обґрунтовано вибирати сучасні 

методи та технології виготовлення виробів із металів та сплавів. Отримані в курсі знання 

ґрунтуються на вивчених дисциплінах "Математика", "Фізика", "Інформатика, обчислювальна 

техніка, програмування та числові методи", "Металознавство" та інших і необхідні при виконанні 

дипломних робіт. 

ІІ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

Ф
о
р
м

а 

н
ав

ч
ан

н
я
 

С
ем

ес
тр

и
 

В
сь

о
го

 

к
р
ед

и
ті

в
/г

о

д
и

н
 

Розподіл навчального часу за видами 

занять Семестрова 

атестація 
Лекції 

Лабораторні 

роботи 
СРС 

Денна 9 2,5/90 27 18 45 Залік 

ІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни). 

Метою кредитного модулю "Математичне моделювання та оптимізація технологічних 

процесів" є вивчення студентами спеціальності 7.090403 сучасних основ побудови математичних 

моделей різних типів, у тому числі і імітаційних моделей, застосування принципів математико-

алгоритмічних методів оптимізації для потреб виробництва та способи їх програмної реалізації 

на ЕОМ. 

Вивчення розділів курсу закріпляються при виконанні лабораторних робіт, на яких студенти 

розглядають і знайомляться з математичними моделями різних технологічних процесів, 

застосовують методи оптимізації для пошуку оптимальних властивостей сплавів, проводять 

відповідні розрахунки за допомогою ЕОМ. 

Основними знаннями й уміннями набутими студентами при вивченні курсу є: 

Знання: 

- класифікація математичних моделей; 

- основних етапів та загального алгоритму побудови математичних моделей; 

- загальні положення імітаційного моделювання; 

- математико-алгоритмічні методи оптимізації. 

Уміння: 

- кваліфіковано аналізувати проблемні ситуації, визначати мету та задачі, що необхідно 

вирішувати для побудови математичної моделі технологічного процесу; 

- уводити фізично обґрунтовані припущення при ідеалізації процесу, який досліджується; 

- кваліфіковано вибирати й реалізовувати на ЕОМ математико-алгоритмічні методи 

оптимізації. 

IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля) 

Вступ. 

Вступ. Що являє собою модель. ММ як засіб пізнання. Проблемні сітуації, проблема, задача. 

Металургійне виробництво як складна система. Системний підхід до аналізу складних систем. 

Основні принципи побудови ММ. 

Основні етапи побудови ММ. Класифікація ММ  та об‘єктів моделювання за їх попарно 

супротивними властивостями. Загальні принципи побудови алгоритма ММ. 



 

Загальна постановка задачі побудови детермінованих ММ. ММ с із зосередженими параметрами 

на прикладі нагріву заготовки під закалку. Адекватність ММ та урахування впливу нелінійних 

факторів. Побудова нелінійної числової ММ. 

Побудова ММ із розсередженими параметрами. Раціональний вибір системи координат та 

спрощення математичної постанови задачі. Аналітичні методи розв‘язку рівняння Фурье (Фика). 

Числові методи розв‘язку рівняння Фурье (Фика). Метод кінцевих різниць. Явна та неявна числові схеми. 

Схема Кранка-Ніколсона. Метод прогонки. 

Загальна постановка задачі. Кореляційний, дисперсійний та регресійний аналізи 

експериментальних даних на прикладі зміцнюючої термічної обробки сталей. Постановка 

активного експерименту.  

Комбинація детермінованих і стохастичних ММ на прикладі комп‘ютерної системи аналізу 

якості ливарних сплавів. Загальна схема експерименту. 

Побудова детермінованої ММ, визначення параметрів ММ. Побудова прогнозуючих рівнянь у 

рамках стохастичних моделей. 

Імітаційне моделювання та кліткові автомати. Побудова загального алгоритму імітаційної моделі 

кристалізації. Моделювання структури злитку та дослідження параметрів кристалізації. 

Необхідні умови для застосування оптимізаційних методів та структура оптимізаційних задач. 

Критерії оптимальності. Класичний підхід при розв‘язку задач оптимізації. Функції однієї 

змінної. Функції декілька змінних. Класична задача оптимального об‘єму заказу. 

Методи поступового наближення до екстремальної точки (методи Ньютона, хорд). Методи 

зменьшення інтервалу невизначеності (методи загального пошуку, дихотомії, золотого перерізу). 

Методи поліноміальної апроксимації. Квадратична апроксимація, метод Пауела. Кубічна 

інтерполяція. Порівняння ефективності одномірних методів оптимізації. 

Методи прямого пошуку. Сімплекс метод. Методи Хука-Дживса та Недлера-Міда. Градієнтні 

методи. Методи грдієнтного спуску та квадратичних функцій. Використання теорії ймовірності: 

метод випадкового пошуку. 

Задачі з обмеженнями у вигляді рівностей та нерівностей. Метод підстановки. Множники 

Лагранжу. Поняття штрафної функції 

Постановка задачі многокритеріальної оптимізації. Людина, яка приймає рішення (ЛПР). 

Зведення кілька критеріїв до одного. Метод послідовних поступок. Задача лінійного 

програмування (ЛП) в стандартній формі. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

 Дисципліна повністю забезпечена навчально-методичною літературою, яка в достатній 

кількості є в бібліотеці НТУУ «КПІ». Основна література 

1. Александров С. Е. и др. Математическое моделирование металургических процессов. 

– Ленинград: Ленинградский политехнический институт.  – 1988. - 86 с. 

2. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – М.: Наука. – 

1977. – 735 с. 

3. Банди Б. Методі оптимизации. – М.: Радио и связь. – 1988. – 128 с. 

4. Реклейтис Г., Рейвиндран А., Рэгсдел К. Оптимизация в технике. - Т.1- М.: Мир. – 

1986. – 349 с. 

Консультації для студентів проводяться за графіком, що є на кафедрі 

 

VI. Характеристика індивідуальних завдань 

Студенти виконують заплановану навчальним планом  самостійну роботу по підготовці до 

лекцій і лабораторних робіт. 

VII. Методика оцінювання 

Рейтинг по дисципліні визначається у відповідності до розробленого лектором та затвердженого 

на засіданні кафедри.  Шкала оцінювання – загально університетська.  

 

VIII. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію визначається загальними 

вимогами факультету. 


