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І. Загальні відомості 

Дисципліна «Комп‘ютерні технології у ливарному виробництві» (код ВП-02) з загальним об‗ємом 4,5 кредитів (162 

години) відноситься до дисциплін вільного вибору. 
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11 ВП-02 4,5/160 27 54 - 81 - - Залік 

ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  

Мета дисципліни: вивчення та засвоєння основних навичок вибору та використання математичних моделей, що 

описують процеси кристалізації сплавів, ущільнення формувальних сумішей. Вивчення та засвоєння основних 

навичок використання електронних таблиць у технологічних розрахунках. Отримання інформації, щодо 

комп‘ютерного обладнання експрес-контролю хімічного вмісту елементів, як під час плавлення, так і у готових 

виливках. Загальний огляд та аналіз особливостей застосування програм моделювання процесів заливання форми та 

кристалізації металу для різних типів сплавів та способів лиття, їх переваги та недоліки. 

IV. Зміст кредитного модуля 

Розділ 1. Математичні моделі, що використовуються при моделюванні технологічних процесів, їх 

класифікація та застосування. 

При моделюванні технологічної системи, що досліджується поетапно вирішуються наступні задачі: вивчення 

об‘єкту; описове моделювання, тобто встановлення основних зв‘язків між окремими характеристиками; 

моделювання, тобто переклад описової моделі на формальну математичну мову; вибір методу вирішення задачі; 

складення блок-схеми, алгоритму та програми розрахунку на ПЕОМ; аналіз результатів. Вибір моделей об‘єкту, що 

досліджується. Класифікація моделей: реальні, ідеальні; геометричні, фізичні, математичні. Класифікація 

математичних моделей: статичні, динамічні; детерміновані, стохастичні, комбіновані. 

Аналіз технологічних об‘єктів ливарного виробництва з метою вибору типа моделі та складання математичної 

моделі. Критерії вибору моделі. Розглядаються процеси моделювання плавки сплавів, приготування формувальних 

та стержневих сумішей, заливання форм, термічного оброблення виливків, виготовлення виливків спеціальними 

способами. 

Розділ 2. Моделювання кристалізації методами кінцевих різниць та кінцевих елементів. 
Якість виливка значною мірою визначаються кінетикою тверднення, під якою розуміють швидкість утворення в 

твердну чому розплаві твердої фази, а також розподіл її по об‘єму виливка в будь-який момент часу. Розглядаються 

питання кінетики тверднення, що визначаються насамперед швидкістю відведення  від розплаву теплоти 

перегрівання та прихованої теплоти кристалізації. Рівняння Фур‘є, що у загальному вигляді описує процес 

охолодження і тверднення виливка.  

Метод кінцевих різниць, як один з методів вирішення рівняння Фур‘є. Його переваги та недоліки. Розглядається 

приклад застосування цього методу на конкретних виливках. Створення алгоритмів та програм обчислення зміни 

температурних полів у виливку, що охолоджується.  

Метод кінцевих елементів, як один з методів вирішення рівняння Фур‘є. Його переваги та недоліки. Розглядається 

приклад застосування цього методу на конкретних виливках. Створення алгоритмів та програм обчислення зміни 

температурних полів у виливку, що охолоджується.  

Розділ 3. Застосування електронних таблиць у технологічних розрахунках. 

Rомп‘ютерний аналіз експертних оцінок при виявленні оптимального варіанту технології виробництва виливків за 

абсолютними шкалами; складання калькуляції собівартості сталі;  комп‘ютерний аналіз експертних оцінок та 

виявлення оптимуму за методом парних оцінок; розрахунок оптимального складу шихти для виплавлення сталі; 

транспортна задача; 

Розділ 4. Робота з базами даних, що керуються у системі Excel. 

Застосування електронних таблиць Excel для калькуляції собівартості сталі. Складання результуючої таблиці 

собівартості для різних типів і марок сплавів (для чавуну, сталі, алюмінієвих сплавів, мідних сплавів). 

Застосування електронних таблиць Excel для проведення експертних оцінок для виявлення оптимального варіанту 

технології виробництва за абсолютними шкалами. Математична обробка експертних оцінок та вибір на її основі 

оптимального рішення. Розрахунок середнього значення оцінки по кожному з варіантів, що порівнюються та 

перевірка його достовірності на фоні отриманих відхилень. 

Використання електронних таблиць Excel для проведення експертних оцінок. Необхідність використання парних 

порівнянь (велика кількість ознак, що порівнюються; зростання діапазону дисперсії відхилення та ін.). Складання 

матриці суміжності та аналізу експертних оцінок за методом парних порівнянь. 

Використання електронних таблиць Excel для розрахунку оптимального складу шихти для виплавлення сталі різних 

марок. 

Вирішення транспортної задачі за допомогою електронних таблиць Excel. Збалансована та незбалансована задачі. 

Метою вирішення транспортної задачі є мінімізація сумарної вартості перевезень. 

Поняття "поле" та "запис". Складання вихідної бази даних у вигляді таблиці. Редагування структури таблиці. 

Сортування записів бази даних. Користування фільтрами. 



 

 

Розділ 5. Комп‟ютерні мережі. Інтранет та Інтернет. Організація обміну інформації в мережі інтранет. 

Організація обміну та пошуку інформації в мережі Інтернет. 

Класифікація комп‘ютерних мереж. Обладнання комп‘ютерних мереж (мережеві карти, концентратори, комутатори). 

Вимоги до мереженого обладнання. Налагодження програмного забезпечення для обслуговування комп‘ютерних 

мереж. 

Корпоративні мережі (інтранет). Організація обміну інформацією серед клієнтів корпоративної мережі. Права 

доступу (користувач, адміністратор та ін.). 

Всесвітня комп‘ютерна мережа Інтернет. Поняття IP-протоколу. Сервіси, що надаються комп‘ютерною мережею 

Інтернет (www, e-mail, ftp).Організація мережі. WEB-вузли та WEB-сайти. Програми обслуговування сервісів 

Інтернет (web-броузери, поштові програми, ftp-програми, програми закачування сайтів, програми закачування 

файлів). 

Пошукові системи та пошук інформації в Інтернет. Принципи організації зберігання інформації та пошуку нової 

інформації пошуковими системами. Правила пошуку інформації в Інтернет 

Розділ 6. Комп‟ютерні комплекси для проведення експрес-контролю вмісту хімічних елементів у металах і 

сплавах, що використовуються у ливарному виробництві. 

Призначення та склад комп‘ютерних комплексів для експрес-контролю вмісту хімічних елементів у сплавах 

ливарного виробництва. Принципи дії та можливості. 

Рентгенівські прилади. Їх класифікація та застосування. 

Квантометри-спектрометри. Їх класифікація та застосування. 

Розділ 7. Загальний огляд та аналіз особливостей застосування програм моделювання процесів заливання 

форми та кристалізації металу для різних типів сплавів та способів лиття, їх переваги та недоліки. 

Класифікація програм моделювання технологічних процесів ливарного виробництва. 

Загальний огляд сучасних програм моделювання технологічних процесів ливарного виробництва. 

Розділ 8.. Комп‟ютерні системи реєстрації даних. 

Цифро-аналогові перетворювачі та аналого-цифрові перетворювачі. Захист сигналів від перешкод (програмні та 

апаратні фільтри). Перетворення сигналів, підсилення сигналів.Оброблення та збереження отриманих даних. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Виконання лабораторних робіт (комп‘ютерного практикуму) проводиться відповідно до розроблених методичних 

вказівок. Методичні вказівки до виконання кожної лабораторної роботи містять теоретичну частину, в обсязі 

необхідному для виконання лабораторної роботи та варіанти індивідуального завдання для кожного студента.  
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VI. Мова 

Дисципліна викладається українською і може викладатися російською. мовою 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Індивідуальні завдання до самостійної роботи передбачають вивчення окремих питань дисципліни. Метод перевірки 

засвоєння знань – тестовий контроль, що передбачений графіком самостійної роботи. 

VIII. Методика оцінювання 

Рейтинг по дисципліні визначається у відповідності до Положення про систему підсумкового контролю, оцінювання 

знань та визначення рейтингу студентів. Рейтинг підраховується після кожного виконаного студентом завдання і 

доводиться до студента. Рейтинг по дисципліні розраховується за 100-бальною шкалою і формується як сума балів, 

нарахованих студенту за роботу в семестрі при виконанні контрольних заходів,. виконанні та захисту практичних 

робіт, вирішення завдань з самостійної роботи студента, заохочувальних балів, а також балів набраних заліку. 

IX. Організація 

Порядок реєстрації для вивчення дисципліни та на семестровий контроль визначається загальними вимогами 

факультету. 

Заняття з дисципліни проводяться за наявністю у групі 7 студентів. 


