АНОТАЦІЯ

Дипломна робота викладена на 63 сторінках, вона містить 4 розділіи, 27
ілюстрацій, 16 таблиць, 35 джерел в переліку посилань.
Об’єктом розгляду є

методичне та лабораторне забезпечення ряду

дисциплін, що викладаються в технічних ВНЗ.
Предмет роботи – постановка нової віртуальної лабораторної роботи:
"Експериментальне дослідження конструктивної міцності".
Метою роботи є впровадження розробленого програмного продукту в
навчальний процес на факультеті та в інших технічних ВНЗ в циклі
лабораторних робіт з дисципліни «Матеріалознавство та конструкційні
матеріали»,

розробка якісних мультимедійних навчальних матеріалів, які

повинні підвищити ефективність самостійної роботи студентів.
У першому розділі представлені основні поняття з матеріалознавства та
технології матеріалів. У другому розділі – дані про проведення випробувань в
реальних умовах. В розділі третьому представлені описання створення
інтерфейсу даного програмного продукту. Четвертий розділ містить методичні
вказівки щодо виконання самої лабораторної роботи. В останньому розділі
дипломної роботи були розглянуті норми та заходи з охорони праці й техніки
безпеки в учбовій аудиторії, де буде експлуатуватися програмний продукт.
За результатами роботи зроблено висновки та пропозиції щодо створення та
впровадження циклу лабораторних робіт з даної дисципліни.
Ключові слова: матеріалознавство, технологія матеріалів, конструкційна
міцність, навчальний процес, лабораторні роботи.

ABSTRACT

The thesis consists of 63 pages, has 4 sections, 27 form, 16 tables, 35 points in the link
list.
The aim of Untersucheng is methodical and laboratory providing disciplines that are
taught in universities.
Thesis is producing the new virtual laboratory work: "Experimental Untersucheng the
structural strength".
The aim of this thesis is the introduction of the designed product in the teaching process
at the faculty and other universities in the cycle of laboratory work in the discipline
"Materials Science and Engineering Materials". The development of high multimedia
materials, need to increase the efficiency of self-work of students.
In the first section are the main concepts of materials science and technology of
materials. In the second section are results of the studies conducted in real environment.
In the third section is to describe the creation of interface of the program product.
The fourth section has name of the laboratory work.
In the last section of the thesis rules of protection of labor and technology of safety in
teaching laboratory were seen.
As a result of work are proposals for the creation and introduction of the cycle of
laboratory work in this discipline.

Keywords: material science, technology of materials, design ability, teaching process,
laboratory work.

ВСТУП

Матеріалознавство належить до пріоритетних напрямів сучасної науки, що
вивчає будову, структуру, властивості матеріалів та зв'язок між ними, досліджує
залежність будови і властивості від методів виробництва та обробки матеріалів, а
також їх зміну під впливом зовнішніх чинників: силових, термічних, радіаційних
та ін. З розвитком науки і техніки перелік використовуваних матеріалів
доповнюють нові матеріали з оптимальними властивостями

- магнітні,

теплофізичні, тугоплавкі, напівпровідникові, полімерні, тощо.
Статус держави у сучасному світі визначається двома найважливішими
інтеграційними показниками: науково-технічним рівнем та здатністю до
технологічного розвитку. У конкурентній боротьбі перемагає той, хто, поєднавши
працю вчених і спеціалістів шляхом використання інноваційних технологій,
швидко реалізує матеріальні та галузеві ресурси.
Технологія матеріалів знайомить із закономірностями технологічних процесів,
способами їх оптимізації, дозволяє орієнтуватися в основних напрямах науковотехнічного прогресу.
Без конструкційних матеріалів, особливо без металів, не обходиться жодна
галузь сучасного виробництва. Тому майбутній інженер повинен здобути у вищому
навчальному закладі теоретичні знання про будову, властивості та новітні
технології обробки матеріалів, та оволодіти основними методиками лабораторних
досліджень і технологічних розрахунків Вивчення цих зв'язків складає предмет
дисципліни "Матеріалознавство та конструкційні матеріали". В ній вивчаються, з
одного боку, фізичні основи
матеріалознавство
використовуються

є

вказаних

інженерною

в інших

вище зв'язків, з іншого боку,

дисципліною,

дисциплінах, при

дані

якої

курсовому і

широко

дипломному

проектуванні, а також в практичній діяльності випускників.
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Актуальністю теми та підставою для виконання віртуальної лабораторної
роботи є сучасний стан проблеми – відсутність можливості її виконання на
виробництві, тобто в реальних умовах, для більшості навчальних закладів.
Навчальний курс «Матеріалознавство» є дуже поширеним, особливо в вузах
технічного спрямування. Однак, забезпечення методичними засобами дисципліни
залишається досить низьким і потребує розвитку та удосконалення, особливо це
стосується розділів програми, що для повноцінного викладання потребують
значних матеріальних витрат. Але мультимедіа технології є перспективними і
популярними напрямками інформатики і все ширше застосовуються в навчальному
процесі різних дисциплін, а також не потребують великих матеріальних витрат, що
значно здешевлює забезпечення якісного начального процесу. Віртуальна модель
відповідної лабораторної робот може задовольнити потреби більшості вищих
навчальних закладів.
Метою дипломної роботи є створення віртуальної роботи, яка максимально
наближено до реальних умов, моделює поведінку матеріалу під дією прикладених
зовнішніх навантажень і характеризує опір металу деформації або руйнуванню.
Об’єктом дослідження є діаграма розтягування, яка наглядно демонструє
механічні властивості матеріалів, при розтягуванні металевого зразка аж до його
розриву
Предмет дослідження – визначення наступних механічних характеристик
матеріалу: межі текучості і пропорційності; межі міцності; відносного подовження
при розриві; модуля Юнга; залишкової деформації.
Для досягнення поставленої мети було сформульовано наступні задачі:
а) ознайомлення з теоретичним матеріалом, необхідним для створення
програмного продукту, та аналіз сучасного стану моделювання процесів
плавки залізовуглецевих сплавів;
б) формування діаграми Ганта, розробка ієрархічної структури програмного
продукту, блок-схеми основного алгоритму;
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в) програмна реалізація віртуальної лабораторної роботи у середовищі NI
LabVIEW 2014, дизайну та інтерфейсу системи, тестування програмного
продукту та оформлення всієї супровідної документації;
г) розробка методичних рекомендацій для проведення лабораторної роботи.
Новизна

дипломної

роботи

аргументується

відсутністю

аналогів,

програмних продуктів віртуальних лабораторних робіт, призначених для
навчального процесу з даної тематики.
Практична значимість пов’язана з поширенням можливостей проведення
важливих лабораторних робіт на навчальні заклади, що не мають потужної
виробничої матеріальної бази, а отже підвищенням якості освіти, з одночасним
залученням сучасних інформаційних технологій в навчальний процес.
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РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ
ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ
1.1 Загальні поняття
Метали – найбільш розповсюджені у природі елементи. Це хімічно прості
речовини, які мають особливий (металевий) блиск, високу пластичність,
електронний теплопровідність. У техніці поняття “метал” означає речовину, що
має вказані характерні властивості. Цей термін також використовують при
визначенні металевих сплавів. За визначенням М.В.Ломоносова, “метали – суть
світлі тіла, які кувати можна”.
Метали – це елементи, атоми яких складаються з позитивно зарядженого
ядра, навколо якого на різній відстані обертаються негативно заряджені електрони,
утворюючи певні електронні оболонки. Зовнішня електронна оболонка металів
містить невелику кількість електронів (1..2). Сила притягування ядра атома 6 щодо
зовнішніх (валентних) електронів значною мірою компенсується електронами
внутрішніх оболонок. Тому атоми металів досить легко втрачають зовнішні
електрони і перетворюються на позитивно заряджені іони. Вільні електрони легко
переміщуються в усіх напрямках між утвореними позитивно зарядженими іонами,
нагадуючи рух частинок газу („електронний газ”). Існування водночас нейтральних
й іонізованих атомів та вільних електронів є основою уявлень щодо особливого
типу міжатомного зв’язку, притаманного тільки металам – металевого. В металі
постійно відбувається обмін електронами між нейтральними та іонізованими
атомами, завжди є певна кількість електронів, що на даний момент не належать
якомусь з атомів. Якщо створити у металі різницю потенціалів, рух електронів
набуде певного напрямку і ви- никне електричний струм.
Наявністю вільних електронів пояснюють існування спільних для всіх
металів властивостей (пластичність, непрозорість, блиск, високі електро- і
теплопровідність), а їх кількістю – різний ступінь „металевості” окремих металів.
Властивості металів зумовлює їх атомна будова і кристаліч- на структура. Залежно
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від будови і властивостей метали об’єднують у різні групи. За загальною і найбільш
поширеною класифікацією метали поділяють на дві групи: чорні і кольорові.

1.2 Основні механічні властивості матеріалів та їхні характеристики.

Механічні властивості пов’язані з поняттям про навантаження, деформацію
та напруження. Навантаження – це зовнішні сили, що прикладаються до тіла
(матеріалу). Вони бувають зосереджені або розподілені по довжині, поверхні та
об’єму (рис.1.1.1.1). Зосереджена сила позначається літерою F, вимірюється в
ньютонах (Н), в техніці – в меганьютонах (МН). Розподілена сила по поверхні – це
тиск Р, вимірюється в паска лях (Па), частіше – в мегапаскалях (МПа). Під дією
зовнішніх сил тіло (матеріал) деформується, тобто зміню- ються його розміри і
форма (конфігурація).

Рисунок 1.1.1 Основні види навантаження: а – зосереджена сила F (Н); б –
розподілена сила по поверхні – тиск Р (Н/м2 ; МН/м2 )
Деформація – це зміни форми і розмірів тіла під дією на- вантаження
зовнішніми силами. 1. Видовження при розтягуванні або вкорочення при стисканні (рис. 1.1.2, а). 2. Зсув або зріз (рис. 1.1.1.2, б, в).
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Рисунок 1.1.2 Види деформацій: а – видовження (при розтягуванні) або
вкорочення (при стисканні); б – зсув; в – зріз

Деформації позначаються так: Δl – абсолютне видовження (мм, см); ε=Δl/l –
відносне видовження, як відносна величина (без розмірності), або у відсотках (%);
l – початкова довжина стержня; Δa – абсолютний зсув (мм, см); Δa/a≈γ – відносний
зсув або просто кут зсуву. Деформації бувають пружні і пластичні. Пружні – це
такі, що повністю зникають після усунення зовнішніх сил, що їх спричинили.
Пластичні ( або залишкові) – це такі, що не зникають, тобто залишаються після
розвантаження. Виникнення пружних деформацій в матеріалі неодмінно
супроводжується появою в ньому напружень. При навантаженні тіла, тобто при
його деформуванні, в ньому виникають сили пружності, додаткові до тих сил
взаємодії між атомами, що існують у не навантаженому тілі. Напруження – це
величина сили пружності, що діє на одиницю площі перерізу тіла. Напруження
позначається літерою σ. У кількісному виразі напруження в заданій точці тіла
визначається відношенням сили, або навантаження F, що діє на площинку Ѕ
довкола цієї точки, до вели чини цієї площинки. Тобто
𝜎=

𝐹
,
𝑆
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де F – навантаження; Ѕ – площа, на яку можна вважати, це навантаження діє.
Напруження, яке діє перпендикулярно (нормально) до площі перерізу, називається
нормальним.

При

невеликому

навантаженні

абсолютне

видовження

Δl

пропорційне навантаженню F, тобто діє відомий з курсу фізики закон Гука:
∆𝑙 =

𝐹𝑙
𝐸𝑆

, або 𝜎 = 𝐸𝜀 ,

де Е – модуль Юнга, який характеризує жорсткість матеріалу. Жорсткість –
це властивість матеріалу чинити опір прагненню зовнішніх сил пружно
деформувати матеріал. З формули (2.1) видно, що чим більший модуль Е, тим
меншою є деформація Δl і навпаки: видовження Δl тим більше, чим меншою є
жорсткість матеріалу, тобто чим менший модуль Е. Значення модуля Е для деяких
найхарактерніших матеріалів наведено у табл. 1.1.1.1.
Табл 1.1

Міцність матеріалів – це їх здатність витримувати навантаження, не руйнуючись.
Пружність – це здатність матеріалів повністю відновлювати свою форму і розміри
після усунення причин, що спричинили деформацію. Характеристики міцності,
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пружності, так само як і характеристики жорсткості визначають експериментально
при розтягуванні зразка (рис. 1.1.1.3, а) круглого поперечного перерізу з робочою
частиною завдовжки l0, площею перерізу Ѕ0 і двома головками 2 для закріплення в
захватах 3.

Рисунок 1.2.3 Схема навантаження зразка (а): 1 – АВ=l0 – робоча частина зразка
до навантаження; 2 – головки; 3 – захвати; поточне деформування (б) та робоча
частина зразка після зруйнування (в):l1 – довжина робочої частини АВ після
зруйнування

Для цього навантаження (силу F) поступово збільшують, а видовження Δl
заміряють і будують діаграму в координатах F -Δl. Вона характеризує властивості
зразка з розмірами: l0 – довжина і Ѕ0 – площа поперечного перерізу (рис.1.1.1.4, а).
Для того, щоб мати характеристики матеріалу, незалежні від розмірів зразка чи
деталі, діаграму F - Δl перебудовують у діаграму σ - ε , поділивши F на Ѕ(F/Ѕ=σ), а
Δl на l (Δl/l=ε). При цьому змінюється лише масштаб діаграми, і характеризує вона
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властивості матеріалу. Таку діаграму для мало вуглецевої сталі подано на рис. 1.1.4,
б. На цій діаграмі є декілька характерних ділянок: 0-1 – ділянка пропорцій- ності,
тобто ділянка, в межах якої при навантаженні виконується закон Гука

Рисунок 1.1.4 Діаграми розтягу: а – сила F – абсолютне видо- вження Δl; б і в –
відповідно напруження σ та відносне видовження ε

Він виконується до певної границі – границі пропорційності:
𝜎пц =

𝐹пц
,
𝑆
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- це найбільше напруження, при якому ще виконується закон Гука. При
подальшому навантаженні – до точки 2 (F=Fпр) закон Гука вже не виконується, але
деформації ще пружні. Напруження, що відповідає навантаженню Fпр (точка 2),
називається границею пружності:
𝜎пр =

𝐹пр
,
𝑆

- це найбільше напруження, при якому ще не виникають залишкові
(пластичні) деформації (тобто розвантаження відбувається тим самим шляхом 2 –
0, що і навантаження 0 – 2), тому 0 – 2 – це ділянка пружності. 3 – 4 – ділянка
(„площинка”) текучості. Матеріал „тече” – це значить, що деформація збільшується
при незмінному навантаженні Fт, а відтак при постійному напруженні σт, що
називається границею текучості:
𝜎𝑚 =

𝐹𝑚
,
𝑆

- це напруження, при якому деформація збільшується за по- стійного
навантаження F (а відтак за постійного напруження σт). 4 – 5 – ділянка зміцнення,
тобто для подальшого зростання деформації потрібно збільшення напруження до
точки 5, яка відповідає найбільшому можливому в даному матеріалі напруженню,
тобто границі міцності σв. Отже,
𝜎в =

𝐹в
,
𝑆

- це найбільше напруження, яке може витримати даний матеріал, або таке
напруження, що відповідає найбільшому навантаженню Fв до зруйнування. 5 – 6 –
ділянка знеміцнення. Вона закінчується зруйнуванням зразка у точці 6. Отже, по

ІМ11.10.1300.1118.ПЗ
Змін.. Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист
17

осі ординат σ діаграми σ - ε можна визначити характеристики трьох властивостей
матеріалу: міцності – σв; пружності – σпр; пропорційності – σпц, а також границю
текучості – σт. Пластичність – це здатність матеріалів зберігати набуті при
деформуванні форму й розміри після усунення причин, що спричинили дефо рмацію.
Пластичність матеріалу характеризує δ – відносне залишкове видовження після
руйнування:
𝛿=

𝑙1 − 𝑙0
∗ 100% ,
𝑙0

де l0 – початкова довжина зразка; l – довжина після зруйнування. При
навантаженні (розтягуванні) зразка (див. рис.2.4) змінюється не лише довжина l ,
але й поперечні розміри, тобто зменшується площа поперечного перерізу Ѕ : до
точки 5 (див. рис.2. 24 , б) зменшується рівномірно по всій довжині зразка і
несуттєво. В точці 5 діаграми σ - ε починає утворюватися „шийка” – місцеве суттєве
звуження поперечного перерізу. Саме в шийці, тобто при досягненні точки 6
діаграми σ - ε , відбувається зруйнування. Якщо абсолютне зменшення площі
перерізу зразка після зруйнування позначити через ΔЅ, а відносне ΔЅ/Ѕ0 – через Ψ,
то
∆𝑆
𝑆0 − 𝑆ш
∗ 100% =
∗ 100% = 𝛹 ,
𝑆0
𝑆0

де Ѕ0 – площа перерізу до навантаження; Ѕш – площа перерізу шийки після
руйнування. Відносне залишкове зменшення площі перерізу після руйнування Ψ –
це друга характеристика пластичності. Матеріали, значення δ та Ψ у яких великі,
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називаються пластичними ( золото, свинець, мідь). Навпаки, матеріали, значення δ
та Ψ у яких незначні (наприклад, сірі чавуни), називають крихкими.

1.3 Класифікація механічних випробувань

Крім схем напруженого стану, механічні випробування розрізняються за способом
навантаження і характером його зміни в часі.
Використовують два способи навантаження зразка:
1) шляхом його деформації із заданою швидкістю і вимірюванням сил опору
зразка цієї деформації;
2) подачею постійного навантаження на зразок з вимірюванням виниклої при
цьому деформації.
Найбільш поширений перший спосіб, що забезпечує можливість безперервного
вимірювання і запису сили опору зразка деформації. Він використовується
практично у всіх різновидах статичних випробувань.
Найважливіші приклади застосування другого способу навантаження –
випробування на повзучість і тривалу міцність.
За характером зміни в часі навантаження підрозділяють на статичні, динамічні
й циклічні. Статичні навантаження характеризуються відносно повільним
зростанням від нуля до деякої максимальної величини. При динамічному
навантаженні це зростання відбувається за дуже короткий проміжок часу. Циклічні
навантаження

характеризуються

багатократними

змінами

за

напрямом

і

величиною.
Відповідно до характеру діючих навантажень розрізняють статичні, динамічні й
утомні випробування.
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Статичні випробування відрізняються плавною, відносно повільною зміною
навантаження зразка і малою швидкістю його деформації, а також такою малою
величиною прискорення рухомих частин машини, що виниклими в них силами
інерції можна знехтувати. Під час статичних випробувань можна методом простої
статичної рівноваги з достатньою точністю визначати зусилля і деформації, а також
величини роботи деформації у будь-який момент випробування.
Найбільш важливі такі різновиди статичних випробувань, що відрізняються
схемою прикладення навантажень до зразка (тобто схемою напруженого стану):
одновісне розтягування, одновісне стискування (надалі – просте розтягування,
стискування), згинання, кручення, розтягування і згинання зразків з надрізом і
тріщиною (плоскі та об'ємні схеми напруженого стану).
Динамічні

випробування

характеризуються

прикладенням

до

зразка

навантажень з різкою зміною їх величини і великою швидкістю деформації.
Тривалість усього випробування не перевищує сотих часток секунди. Динамічне
навантаження створюють ударом вільно падаючої важкої маси. У результаті в
окремих частинах зразка і випробувальної машини виникають значні сили інерції.
Тому для вимірювання зусиль метод статичної рівноваги тут використовувати не
можна. У результаті динамічних випробувань визначають величину повної або
питомої роботи динамічної деформації, а також величину залишкової деформації
зразка (абсолютної або відносної). Даних про величину напружень і деформацій у
процесі цих випробувань, як правило, не одержують, хоча у принципі це можливо.
Динамічні випробування найчастіше проводять за схемою вигину.
Для випробувань на втому характерне багатократне прикладення до зразка
навантажень, що змінюються. Такі випробування, як правило, дуже тривалі (години
– сотні годин). За наслідками втомних випробувань визначають число циклів до
руйнування при різних значеннях напружень, а зрештою – те граничне напруження,
яке зразок витримує без руйнування протягом певного числа циклів навантаження.
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При

втомних

випробуваннях

використовують

різні

схеми

прикладення

навантажень до зразка: згинання, розтягування – стискування, кручення.
Крім розглянутих статичних, динамічних і втомних, розрізняють ще дві великі
специфічні групи випробувань. Перша з них – це випробування на твердість, у яких
оцінюють різні характеристики опору деформації або, рідше, руйнуванню
поверхневих шарів зразка при взаємодії їх з іншим тілом – індентором (від
англійського indentation – вдавлювання). Більшість різновидів випробувань на
твердість – статична.
Друга група – випробування на повзучість і тривалу міцність. Їх, як правило,
проводять при підвищених температурах для оцінки характеристик жароміцності.
Зразки

тут

протягом

усього

випробування

знаходяться

під

постійним

навантаженням. При випробуванні на повзучість вимірюють величину деформації
у функції часу при різних напруженнях на зразку, а в результаті випробувань на
тривалу міцність оцінюють час до руйнування під дією різних напружень [6].
Існує ще ряд методів і різновидів механічних випробувань, які використовують
на практиці в більш обмежених масштабах.
Як бачимо, методи проведення випробувань дуже різноманітні. До того ж вони
проводяться при різних температурах, починаючи від дуже низьких негативних і
кінчаючи температурами в інтервалі плавлення, в різних середовищах і т. д. Усе це
цілком природно, оскільки відображає різноманітність умов експлуатації та
обробки металів і сплавів, які зрештою намагаються моделювати випробуваннями.
Механічні випробування – це визначення механічних властивостей матеріалів і
виробів різними способами.
Механічні випробування металів необхідні для отримання характеристик їх
механічних властивостей, які можна було б використовувати не тільки при
розрахунках на міцність деталей машин і споруд, але і при оцінці якості продукції
металургійних заводів.
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У зв'язку з тим, що умови роботи металу різні, створені відповідно різноманітні
види і методи випробувань.
Як правило, при механічних випробуваннях металів усі спостереження і
розрахунки напруженого стану здійснюють у макроскопічних об'ємах. Як
виняток,

вдаються

іноді

і

до

спостережень

у

мікроскопічних

об'ємах

(спостереження за деформаціями в межах окремих кристалів).
Для оцінки напруженого стану допустиме застосування тих самих гіпотез про
будову і властивості металів, які вивчаються в курсі «Опір металів».
При всіх видах механічних випробувань відтворюють по можливості на зразках
металу такі зовнішні дії, яким він піддається в умовах експлуатації. Одержувані при
цьому характеристики механічних властивостей умовні, залежать від умов
випробувань. Це викликає прагнення до уніфікації методів механічних випробувань
з метою отримання порівнювальних даних. Уніфікація методів випробувань
виконана й удосконалюється в рамках державних стандартів і міжнародних
рекомендацій.

1.4 Конструктивна міцність. Критерії її оцінки

Високі зміцнювальні характеристики самі по собі ще не є достатнім показником якості
матеріалу і його придатності для тієї або іншої конструкції. Для забезпечення
працездатності матеріалу необхідне поєднання досить високих показників міцності,
пластичності, ударної в'язкості, в'язкості руйнування, низького значення Ткр. У зв'язку
з цим у сучасній техніці разом із показниками міцності, одержаними при стандартних
випробуваннях зразків,

які є ха-рактеристикою так званої загальної міцності

матеріалу, використовують таке поняття, як конструкційна міцність, під якою
розуміють комплекс показників, що визначають працездатність матеріалу в
конкретній конструкції за даних умов експлуатації. Конструкційна міцність – це

ІМ11.10.1300.1118.ПЗ
Змін.. Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист
22

складне поняття, що вміщує як характеристики самого матеріалу, так і надійність і
довговічність його роботи в реальній конструкції.
Комплекс показників, що входять до поняття «конструкційна міцність», може
бути подані таким чином:

σв↑; σ0,2↑;σ-1↑; δ↑; ψ↑; КС↑; КС3↑; КСр↑; Ткр↓; Т↑;G1c (K1c)↑,

де Ткр – температурний поріг крихкості;
КС3 – робота зародження тріщини;
КСр – робота розвитку тріщини;
G1c – в'язкість руйнування для плоскодеформованого стану;
К1с – коефіцієнт інтенсивності напружень плоскодеформованого стану;

σ-1 – межа втоми.
Велику допомогу при виборі критеріїв оцінки конструкційної міцності надають
вивчення видів експлуатаційних руйнувань і зносу, систематичний статистичний
облік відносної кількості різних відмов виробів у експлуатації. За наявності повної
класифікації пошкоджень в експлуатації та отриманні на її основі інформації про
основні, найчастіші причини виходу виробів з ладу можна з великою упевненістю
вибрати ті види механічних випробувань, які якнайповніше відтворюють основні типи
експлуатаційних руйнувань і, отже, можуть характеризувати конструктивну міцність
матеріалу [30,31].
Численні критерії, що використовуються для оцінки конструктивної міцності сталі,
базуються на визначенні властивостей металевих матеріалів. Оскільки металеві
матеріали є одним із видів продукції, то при визначенні цих критеріїв потрібно
виходити із загальних положень теорії надійності та якості продукції. Поняття
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продукції є узагальненим для виробів і продуктів. Виріб – одиниця промислової
продукції, кількість якої може обчислюватися дискретною величиною: у примірниках,
штуках і т. д. Продукт – одиниця промислової продукції, кількість якої вимірюється
безперервною величиною, обчислюваною в кілограмах, метрах і т. п. Таким чином,
металеві матеріали належать до продуктів, а деталі, вузли, машини і прилади,
виготовлені з них, – до виробів. Такі поняття, як властивість продукції (об'єктивна
особливість продукції, що виявляється під час її створення, експлуатації або
споживання) і якість продукції (сукупність властивостей продукції, що обумовлюють
її придатність задовольняти певні потреби), належать і до продуктів, і до виробів. Такі
поняття, як надійність, довговічність, відмова, напрацювання і ресурс, належать у
теорії надійності тільки до виробів. Оскільки в металознавчій літературі часто
використовують ці терміни у довільному тлумаченні, то необхідно знати визначення
відповідно до ГОСТу.
Надійність – це властивість виробу виконувати задані функції, зберігаючи свої
експлуатаційні показники в заданих межах протягом необхідного проміжку часу або
необхідного напрацювання. Надійність виробу обумовлюється його безвідмовністю,
ремонтопридатністю, збереженістю, а також довговічністю його частин.
Довговічність – це властивість виробу зберігати працездатність до граничного
стану з необхідними перервами для технічного обслуговування і ремонтів. Граничний
стан виробів визначається неможливістю його подальшої експлуатації з різних
причин, обумовлених технічною документацією. З досягненням граничного стану
виробу пов'язане і поняття відмови – події, що полягає у порушенні працездатності,
ознаки якої також обумовлюються технічною документацією.
Показниками довговічності виробів служать напрацювання, ресурс
служби. Термін служби – календарна

і термін

тривалість експлуатації виробу до моменту

виникнення граничного стану (до ремонту, або списання), а напрацювання –
тривалість або обсяг роботи виробу, вимірювані в будь-яких одиницях (кілометрах,
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циклах, кубометрах, тоннах, гектарах і т. д.). Ресурс – це напрацювання виробу до
граничного стану, обумовленого в технічній документації.
Усі показники надійності виробів є ймовірністю і тісно пов'язані один з іншим.
Надійність виробу може бути оцінена як імовірність безвідмовної роботи, тобто
ймовірність того, що в заданому інтервалі часу або в межах заданого напрацювання не
виникає відмови виробу. Наприклад, надійність шестерні коробки передач може бути
оцінена таким чином: імовірність безвідмовної роботи шестерні після пробігу
(напрацювання) 300000 км дорівнює 0,9. Це свідчить про те, що в процесі пробігу
300000 км у середньому 10% цих шестерень вийде з ладу через знос, контактні
пошкодження або зломи зубів. Довговічність цих самих шестерень може

бути

охарактеризована таким чином: 90% ресурс шестерні дорівнює 300000 км.
Надійність виробів із металевих матеріалів визначається, з одного боку,
властивостями самих виробів (конструктивними факторами, якістю збирання,
зварювання, виготовлення, обслуговування і т. д.) з іншого боку – властивостями
матеріалу. Властивості матеріалів чинять вирішальний вплив на надійність виробів.
Такі складні властивості продукції, як надійність, довговічність, набувають
особливого змісту, коли вони належать до металевих матеріалів. Визначення числових
значень показників надійності виробів (імовірність безвідмовної роботи, середнього
напрацювання, інтенсивності відмов) базується на збиранні й статистичній обробці
інформації про потік кількості виробів у процесі експлуатації. Для металевих
матеріалів такі показники, як надійність, довговічність, оцінюються до виготовлення з
матеріалів яких-небудь виробів, на основі результатів лабораторних випробувань.
Тому доцільно ввести поняття надійність, довговічність металевих матеріалів як
продуктів з урахуванням характеру експлуатаційних відмов виробів, виготовлених із
цих матеріалів.
Усі експлуатаційні відмови можуть бути розділені на поступові й раптові.
Поступові відмови – це відмови, при настанні яких вироби замінюються без загрози
будь-яких аварійних наслідків. До поступових відмов належать різноманітні види
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зносу, корозійні й втомні пошкодження. Втомні руйнування можуть мати аварійні
наслідки і виявлятися під час експлуатації як раптові тільки в тому разі, якщо не
розроблена система контролю і дефектоскопію-вання, яка повинна забезпечити
надійне виявлення всіх виниклих втомних тріщин на тій стадії їх розвитку, на якій
втомна тріщина не досягла критичного розміру і не призвела до раптового руйнування.
Те саме стосується до руйнувань деталей, що працюють в умовах повзучості.
До раптових відмов металевих виробів в експлуатації відносять крихкі руйнування,
які відбуваються при напру-женнях, менших від розрахункових, визначених по межі
текучості. Ймовірність крихких руйнувань, що виникають раптово і не піддаються
якому-небудь прогнозуванню, контролю і попередньому дефектоскопіюванню, різко
збільшуються зі зниженням температури експлуатації, підвищенням швидкості
навантаження і наявністю в металевих виробах концентраторів напружень (дефектів
металургійного або експлуатаційного походження, а також особливості конструкцій
деталі). Крихкі руйнування різних деталей і конструкцій часто спричиняють аварійні
наслідки і повинні бути виключені шляхом застосування матеріалів, що володіють
достатньо високим опором крихкому руйнуванню. У зв'язку з цим поняття надійності
металевих матеріалів доцільно розглядати як стійкість проти раптових відмов
(крихкого руйнування).

Діаграма стану (діаграма фазової рівноваги) сплавів «залізо – вуглець» –
графічне відображення фазового стану сплавів заліза з вуглецем в залежності від їх
хімічного складу і температури. Фазова діаграма стану «залізо – вуглець» є
фундаментом науки про сталь і чавун, як сплавів заліза з вуглецем.
Вуглець із залізом утворює хімічну сполуку Fe3C (цементит) або може
перебувати у сплаві у вільному стані у вигляді графіту. Відповідно є дві діаграми
сплавів «залізо – вуглець»: цементитна і графітна. Оскільки на практиці
застосовують сплави заліза із вмістом вуглецю до 6,67% (відповідає вмісту
вуглецю у цементиті), то зазвичай розглядається частина діаграми стану від
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чистого заліза до вмісту вуглецю 6,67%, що відповідає цементиту і вона носить
назву «цементитна». Оскільки цементит фаза метастабільна, то і відповідна
діаграма називається метастабільною [8].
Для сірих чавунів і графітизованих сталей слід розглядати стабільну діаграму
«залізо – графіт» оскільки саме графіт є стабільною фазою. Цементит утворюється
набагато швидше графіту і в багатьох сталях і білих чавунах може існувати досить
довго. У сірих чавунах графіт існує обов'язково.

Рисунок 1.1.5 – Класифікація критеріїв, використовуваних для оцінки
конструктивної міцності сталі

Критерії, що використовуються для оцінки конструктивної міцності металевих
матеріалів, можна розділити на дві групи (рис. 1.1.5). До першої відносять ті
властивості металевих матеріалів, які чинять вирішальний вплив на довговічність
виробів (втомна міцність, витривалість, зносостійкість і т. д.), до другої – властивості,
що визначають надійність металевих матеріалів проти раптових руйнувань
(в'язкість руйнування, робота, поглинальна при поширенні тріщини, живучість та
ін.).
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Висновки

Проаналізовано теоретичний матеріал, розглянуті основні поняття про
будову,

структуру

і

властивості

металів,

графічні

способи

визначення

характеристик міцності, конструкційна міцність та критерії її оцінки. Дані питання
є основними для створення програмного продукту, в середовищі NI LabVIEW 2014.
Виконання програми у LabView визначається структурою блок-діаграми (LVкодом), що дає багато можливостей і зручність при використанні, також наявна
велика кількість графічних елементів для реалізації зручного інтерфейсу
користувача.
Була розроблена логіка та початковий алгоритм для реалізації віртуальної
лабораторної роботи.
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РОЗДІЛ 2 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ
2.1 Структура розподілу робіт
2.1.1 Діаграма Ганта

Таблиця з описанням: завдань, дат, терміну реалізації, виконавців (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 – Таблиця завдань
Часова шкала – час розробки програмного продукту (рис. 2.2).

Рисунок 2.2 – Часова шкала
Діаграма Ганта представляє собою стан виконання роботи (рис. 2.3) [14,15].

ІМ11.10.1300.1118.ПЗ
Змін.. Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист
29

Рисунок 2.3 – Діаграма Ганта

2.2 Мета та призначення розробки
2.2.1 Мета розробки програмного продукту

Метою розробки даного програмного продукту є зручність та полегшення
роботи

і

сприйняття

«Матеріалознавство».

студентом

Також,

необхідного

головним

чинником

матеріалу
являється

з

курсу

відсутність

матеріальної бази для проведення лабораторної роботи з реальним обладнанням.
Метою прикладної частини роботи є набуття знань при опрацюванні
відповідної літератури, аналіз якої проводиться за для написання віртуальної
лабораторної роботи.

2.2.2 Призначення розробки програмного продукту

Програмний продукт розробляється для учбового процесу, вивчення курсу
«Матеріалознавство». Віртуальна лабораторна робота, яка допоможе освоїти та
здобути необхідні знання студенту й одночасно – викладачу при перевірці
засвоєних знань студента.
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2.3 Модель життєвого циклу

Для розробки програмного продукту була вибрана інкрементна модель
життєвого циклу, оскільки вона є дуже зручною в реалізації. При виборі моделі
життєвого циклу було заплановано, що перша створена проміжна версія
програмного продукту реалізує частину вимог, в наступну версію додадуться
додаткові вимоги і так до тих пір, поки не будуть остаточно реалізовані всі вимоги
та вирішені завдання розробки програмного продукту, тобто вона дозволяє
підвищувати та вдосконалювати функціональні можливості.
Інкрементна модель життєвого циклу зручна для «новачків» в сфері
створення програмних продуктів, оскільки дозволяє максимально знизити ризики,
швидко та якісно реалізувати певні можливості за рахунок створення проміжної
версії програмного продукту, а головне – створювати програмний продукт лише
одному розробнику [16].

2.4 Вимоги до програмного продукту
2.4.1 Основні вимоги

Вимоги, сформовані перед початком розробки:
 постановка задачі, збір та аналіз вимог;
 аналіз функціональної частини;
 розробка модулів програми у середовищі NI LabVIEW 2014;
 об’єднання модулів в одну програму;
 дизайн системи та розробка інтерфейсу;
 проведення тестування програмного продукту;
 розробка та підготовка документації.
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2.4.2 Структурні та функціональні вимоги
2.4.2.1 Вимоги до функціональних характеристик

Програма повинна забезпечувати виконання перерахованих нижче функцій:
а) Моделювання процесу розтягування металу;
б) Наглядна демонстрація процесу розтягування;
в) Демонстрація процесу руйнування;
г) тест для перевірки знань студента;

2.4.2.2 Вимоги до надійності

Надійність є одним з найважливіших показників сучасної техніки. Техніка
може бути ефективною лише при умові, якщо вона має високу надійність. Були
висунуті вимоги функціонування, якості, ефективності, безпечності та готовності
програмного продукту, що мають підтримуватись таким організаційно-технічним
забезпеченням:
а) використання ліцензійного програмного забезпечення;
б) регулярний огляд та підтримання програмного продукту спеціалістом;
в) безперебійне постачання струму.
Час відновлення роботи програми після відмови, котрий викликаний збоєм
електропостачання або ж пошкодження кабелю електропостачання технічних
засобів, але аж ні як не в несправному функціонуванні програмного продукту,
повинен не перевищувати 1-ї години при умові дотримання правил експлуатації
технічних та програмних засобів.
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2.4.2.3 Вимоги до інформаційної та програмної сумісності

Вимоги сумісності щодо інформаційних і програмних складових:
 програма реалізована в NI LabVIEW 2014;
 код написаний на мові G реалізується засобами LabVIEW;
 системні програмні засоби, котрі використовуються програмним
продуктом, повинні мати ліцензійною ОС Windows 7,/8/8.1/10;
 вимоги до захисту інформації і програм не висуваються.

2.5 Стадії та етапи розробки
2.5.2 Стадії розробки

Згідно з обраною моделлю життєвого циклу розробка даного програмного
продукту повинна бути проведена п’ять стадій:
 постановка задачі;
 збір та аналіз вимог;
 безпосередня розробка програмного продукту;
 проведення тестування програмного продукту;
 розробка та підготовка документації.

2.5.3 Етапи розробки

При

створенні

концепції

аналізується

розглянута

література,

систематизуються отримані знання та застосовуються при виборі методів для
рішення поставлених задач.
Проектування архітектури полягає в створенні дизайну програми, особливий
акцент робиться на інтерфейс користувача. Плануються етапи безпосередньої
реалізації:
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а) написання модулів програми;
б) об’єднання модулів;
в) формування інтерфейсу та дизайну програмного продукту;
г) тестування програмного продукту;
д) доопрацювання та виправлення помилок.

2.6 Діаграма варіантів використання

Діаграма варіантів використання (рис. 2.4) візуально зображує різноманітний
вплив та способи використання, управління програмного продукту користувачем
(студентом), також описує функціональні аспекти системи [17].

Рисунок 2.4 – Use Case
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2.7 Опис вихідного коду алгоритмів

На рис. 2.5 зображений увесь код алгоритму реалізований на мові G.

Рисунок 2.5 – Увесь код алгоритму
При включенні віртуального приладу спочатку з вказаного викладачем файлу
зчитується масив даних відповідного зразка. Це 2-мірний масив, нульовий рядок
якого відповідає відносному подовженню зразка, а перший – прикладеному
напруженню. Формат файлу .xlc. Наступні по схемі вузли блок-діаграми виділяють
з 2-мірного масиву ці рядки і передають їх для обробки далі. Обробка відбувається
поелементно в циклі таким чином, що в кожній ітерації відповідні значення
відносного подовження і напруження через локальні змінні відображаються на
індикаторах. При натисканні перемикачів – «Збільшення навантаження» та
«Зменшення навантаження» спрацьовують відповідні сторінки Event Structure
(структури, яка реагує на події, що відбуваються на елементах інтерфейсу). Ці
сторінки відрізняються одна від одної лише тим, що в одній з них навантаження і
відносне подовження збільшуються, а в іншій – зменшуються.
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2.8 Опис інтерфейсу програми
Для лабораторної роботи було розроблено інтерфейс для студента(рис2.6),
який дає змогу виконати лабораторну роботу та зробити оцінку відповідних
параметрів металу.

Рисунок 2.6 – Інтерфейс лабораторної роботи для студента
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Для зручності викладача було створено спеціальний інтерфейс(рис2.7.),

який

будує графік розтягу металу, що дає змогу перевірити роботу студента.
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2.8 Інструкція програміста
2.8.1 Призначення і умови використання програмного продукту

Призначення програмного продукту полягає у наданні студенту можливості
отримання

відповідних

знань,

із-за

неможливості

проведення

реальної

лабораторної роботи, та допомагає викладачу оцінити вміння студента та засвоєний
ним матеріал.
Програма повинна забезпечувати виконання перерахованих нижче функцій:
 запуск та зупинка програми;
 завантаження двомірного масиву у форматі .xlc


моделювання процесу деформації металу

 наглядна демонстрація процесу деформації
 проходження тесту
Умови, необхідні для функціонування програмного продукту:
 IВМ-сумісний комп’ютер (підтримує NI LabVIEW 2014);
 процесор: Pentium IV 2048 МГц;
 оперативна пам`ять: 2048 MБ ОЗУ;
 місце на HDD: 1500 МБ;
 операційна система: Windows /7/8/8.1/10;
 відео карта: DirectХ9-сумісна відео карта 512 MБ;
 тип системи: 64х/86х розрядна;
 монітор;
 периферійні пристрої для персонального комп’ютера.
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2.8.2 Характеристика програми

Користувачу (студенту) надається можливість, спостерігати за деформацією
зразка металу та зробити висновку про його механічні властивості. Користувач
може регулювати навантаження на зразок відповідними пристроями керування.

2.8.3 Вхідні і вихідні дані

Вхідні дані:
 двомірний масив з параметрами зразка металу;
 навантаження на зразок металу
Вихідні дані:
 значення відносного видовження відповідного метиалу;
 результати проходження тесту.

Висновки

У даному розділі були розглянуті нюанси та необхідний матеріал для
безпосереднього створення програмного продукту.
Сформована структура розподілу робіт – діаграма Ганта, описані мета
створення та призначення програмного продукту, обґрунтований вибір життєвого
циклу, сформовані вимоги до програмного продукту, а також стадії та етапи.
Програма реалізована та протестована у середовищі NI LabVIEW 2014,
додається інструкція програміста та описання коду на мові G.
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РОЗДІЛ 3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ
ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ: «ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛЫДЖЕННЯ
КОНСТРУКТИВНОЇ МІЦНОСТІ МАТЕРІАЛІВ»

Механічні властивості визначають поведінку матеріалу під дією прикладених
зовнішніх навантажень і характеризують опір металу деформації (характеристики
міцності)

або

руйнуванню

(характеристики

пластичності,

в'язкість).

Ці

характеристики необхідні для вибору матеріалів і режимів їх термічної обробки,
розрахунків на міцність конструкцій, контролю їх стану в процесі експлуатації.
Серед характеристик механічних властивостей найважливішими є характеристики
конструкційної міцності.

3.1 Мета та основні завдання роботи

Метою

лабораторної

роботи

є

закріплення

теоретичних

знань

з

матеріалознавства, набування вмінь експериментальних досліджень, обробки
експериментальних даних на прикладі дослідження механічних властивостей
матеріалів. При підготовці й виконанні роботи слід вирішити наступні задачі:
- опанувати знання теоретичних основ механізмів деформації і руйнування
матеріалів;
- засвоїти методики дослідження механічних властивостей матеріалів;
- шляхом виконання віртуальної лабораторної роботи виконати дослідження
процесу розтягування металевого зразка аж до його розриву і визначення
наступних

механічних характеристик матеріалу:

межі

текучості і

пропорційності; межі міцності; відносного подовження при розриві; модуля
Юнга;
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- зробити аналіз отриманих результатів та сформулювати відповідні
висновки.

3.2 Основні теоретичні відомості

Дослідження означених вище механічних властивостей матеріалів зазвичай
виконуються на випробувальній машині. Залежність між деформацією і опором
зразка зручно наводити графічно у вигляді діаграми розтягування (рис. 3.2.1).

Рисунок 3.2.1 – Діаграма розтягування

Тут на осях координат відкладено відносну деформацію і напруження:



l 0
P
,
;  
F0
l0

де ∆l0 – подовження зразка;
l0 – первинна довжина зразка;
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Р – сила опору (навантаження);
F0 – початкова площа поперечного перерізу зразка.

Деформацію ∆l вимірюють в одиницях довжини, а опір металу Р - в одиницях
сили. Форма діаграми залежить від властивостей випробовуваного металу. Всі
шукані в роботі характеристики властивостей матеріалів визначаються за цією
діаграмою розтягування.

Межа пропорційності
На діаграмі відображується точкою σпц. Межа пропорційності – це
напруження, яке матеріал зразка витримує без відхилення від закону Гука.
Приблизно величину σпц можна визначити за точкою, де починається розбіжність
кривої розтягування і продовженням прямолінійної ділянки.
Для того щоб уніфікувати методику і підвищити точність розрахунку межі
пропорційності, його оцінюють як умовне напруження (σпц), при якому відступ від
лінійної залежності між навантаженням і подовженням досягає певної величини. Як
правило, допуск при визначенні σпц задають за зменшенням тангенса кута нахилу,
утвореного дотичною до кривої розтягування в точці з віссю деформацій, порівняно
з тангенсом на початковій пружній ділянці. Стандартна величина допуску 50%.
Величину межі пропорційності можна визначити графічно наступним чином
(рис. 3.2.2).
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Рисунок 3.2.2 – Графічний спосіб визначення межі пропорційності

На довільній висоті в межах пружної області відкладають перпендикуляр до
осі навантажень АВ (див. рис. 4.2.2), відкладають уздовж нього відрізок ВС=1/2 АВ
і проводять лінію ОС. При цьому tgα' = tgα /1,5. Якщо тепер провести дотичну до
кривої розтягування паралельно ОС, то точка дотику Р визначить шукане
навантаження Рпц (див. рис. 4.2.2).

Межа текучості
Якщо на діаграмі існує „поличка текучості” (горизонтальний відрізок), то ця
ділянка і визначає межу текучості (σТ). За відсутності на діаграмі розтягування
полички текучості визначають умовну межу текучості – напруження, при якому
залишкове подовження досягає заданої величини, як правило, 0,2%. Відповідно
умовна межа текучості позначається σ0,2. Межа текучості характеризує напруження,
при якому відбувається перехід до пластичної деформації.
Цю характеристику визначають графічно за діаграмою розтягування
наступним чином. По осі подовжень від початку координат відкладають відрізок
ОК  0,2

l0
100

і через точку К проводять пряму, паралельну прямолінійній ділянці

діаграми (рис. 4.2.3).
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Рисунок 3.2.3 – Визначення умовної межі текучості за діаграмою розтягування

Ордината точки S відповідатиме величині навантаження Р0,2, що визначає умовну
межу текучості:

Межа міцності
Характеризується величиною тимчасового опору σВ (рис. 4.2.1) – це
максимальне навантаження, після якого починається руйнування матеріалу. За
рис. 4.2.1 зрозуміло, яким чином визначати графічно це значення згідно діаграми
розтягування.
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Відносне подовження при розриві
Визначається графічно за діаграмою розтягування шляхом визначення
координати відповідної точки по осі ε (рис. 4.2.1).

Модуль Юнга
Визначається

за діаграмою розтягування,

як

тангенс

кута

нахилу

прямолінійної частини діаграми розтягування. Згідно закону Гука

  E ,

де σ – напруження;
ε – відносне подовження.
Коефіцієнт пропорційності Е між напруженням σ і відносним подовженням ε,
називають модулем нормальної пружності, або модулем Юнга.

4.3 Опис віртуальної експериментальної установки

В нашому випадку експериментальна установка є віртуальною, тобто
реалізованою програмно, але таким чином, що більшість характеристик її відповіді
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на дії оператора аналогічна реальним випробувальним машинам. Віртуальний
прилад реалізований в програмному середовищі NI LabVIEW. На панелі керування
приладом (рис. 3.3.1) розміщено індикатор відносного подовження досліджуваного
зразка, індикатор напруження, кнопка керування „Збільшення навантаження” і
кнопка керування „Зменшення навантаження”. Натискання першої кнопки
призводить до програмної імітації режиму розтягування зразка, а натискання другої
– режиму зменшення навантаження, тобто повертання зразка до початкового стану.
На індикаторах відображується прикладене напруження та відповідне відносне
подовження. Коли навантаження перевищує межу міцності, на панелі керування
виникає блимаючий червоний напис „Руйнування”.

Рисунок 3.3.1 – Панель керування віртуальним приладом – імітатором
випробувальної машини
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3.4 Порядок і рекомендації щодо виконання роботи та обробки результатів
експерименту

При вмиканні віртуального приладу з’являється діалогове вікно, що пропонує
обрати вхідний файл з даними досліджуваного зразка. Цей файл обирається
студентом за вказівками викладача. Далі в ході виконання лабораторної роботи
студент, натискаючи

кнопки

керування

„Збільшення навантаження” або

„Зменшення навантаження”, імітує розтягування або відпускання випробувальної
машини, при цьому записує показники індикаторів напруження і відносного
подовження в таблицю. Коли навантаження перевищує межу міцності, на панелі
керування виникає блимаючий червоний напис „Руйнування”.
Після занесення всіх даних в таблицю студент на міліметровому папері будує
діаграму розтягування в зручному для подальших розрахунків масштабі і
керуючись методиками, що описані в підрозділі „Основні теоретичні відомості”
даних вказівок, визначає межу текучості і пропорційності, межу міцності, відносне
подовження при розриві, модуль Юнга досліджуваного зразка.
Для одержання додаткових заохочувальних рейтингових балів студентові
пропонується провести декілька повторних експериментів, після чого виконати
статистичну обробку, вирахувати середнє значення характеристик, дисперсію і т.п.
За вказівкою викладача дослідження повторюються для інших досліджуваних
зразків шляхом обирання при вмиканні віртуального приладу інших вхідних
файлів.
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3.5 Аналіз отриманих результатів та основні висновки, оформлення звіту

Після обрахування всіх шуканих характеристик досліджуваних зразків
студент повинен зробити аналіз отриманих результатів та сформулювати основні
висновки. Це стосується порівняння характеристик міцності зразків, рекомендацій
щодо сфер їх застосування, можливо, визначення приблизно за характеристиками
типу досліджуваного матеріалу.
Звіт оформлюється згідно типових вимог до технічної документації і повинен
містити таблицю вхідних даних, побудовану діаграму розтягування, розраховані
характеристики: межі текучості і пропорційності, межі міцності, відносного
подовження при розриві, модуля Юнга досліджуваного зразка. В звіті повинні
також бути наведені пояснення щодо методів визначення шуканих величин,
результати аналізу та висновки.

3.6 Контрольні питання

1. Описати основні механізми деформацій та руйнування металів
2. Як в реальних умовах провадиться дослідження механічних властивостей
матеріалів?
3. Чому в назві характеристики межі міцності (тимчасовий опір) присутнє
слово „тимчасовий”?
4. Що таке поличка текучості?
5. Що таке межа пропорційності?
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Висновок

В даному розділі дипломної роботи були розглянуті методичні вказівки щодо
виконання віртуальної лабораторної роботи з зазначенням мети та основних
завдань

роботи,

основними

теоретичними

відомостями,

повним

описом

віртуальної експериментальної установки, порядком і рекомендаціями щодо
виконання та обробки результатів експерименту. Чітке виконання вказаних
настанов забезпечить правильну та якісну реалізацію результатів дослідження та
підвищить рівень освідченності студентів в даному питанні.
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РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ
Вступ

Розділ «Охорона праці» у даній дипломній роботі розглядається та
розробляється на базі Національного технічного університету України «Київського
політехнічного інституту», факультету біомедичної інженерії, кафедри біобезпеки
і відновної біоінженерії, навчальній аудиторії 5-07.
Безпосереднім об’єктом опрацювання та виконання розділу «Охорони праці»
є, власне, використання в учбовому процесі програмного продукту, в ролі
віртуальної

лабораторної

роботи

«Вивчення

діаграми

стану

Fe-Fe3C»,

розробленого в програмному середовищі NI LabVIEW 2012. Даний програмний
продукт створений та буде використовуватись для оцінки знань студентів з
дисципліни «Матеріалознавство» в галузі «Металургія».
Метою проектного завдання з охорони праці є виявлення потенційно
шкідливих та небезпечних факторів, що виникають під час роботи з
обчислювальною технікою з урахуванням умов довкілля, котрі за деяких умов
можуть негативно впливти на організм користувача в процесі експлуатації даної
віртуальної лабораторної роботи. Також будуть розглянуті норми й заходи з
охорони праці та техніки безпеки, котрі й будуть скеровані на зменшення, усунення
негативних виробничих факторів.

4.1 Характеристика аудиторії 5-07

Приміщення, котре аналізується в даному розділі, представлене в якості
учбової аудиторії для проведення практичних та лабораторних робіт. Аудиторія
знаходиться на п’ятому поверсі п’ятиповерхової будівлі, в ній знаходиться 16
робочих місць, для 15-ти студентів та викладача. Підлога вкрита лінолеумом, стіни
вкриті водоемульсійною побілкою (світлий колір), в ролі вентиляції два
кондиціонери, вікна та двері, освітлення природне (вікно, виходить на схід) та
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штучне. Загалом, у приміщенні відсутні шкідливі речовини та сильні вібрації, склад
повітря в нормі, сухо, чисто, без накопичення пилоутворення.
План аудиторії, її характеристика та оснащеність представлені на рис. 4.1, в
табл.4.1- 4.2.
Таблиця 4.1 – Характеристика аудиторії
Параметри
Розміри приміщення
Кількість працюючих
Площа аудиторії
Об'єм аудиторії

Кількісна і візуальна характеристика
7500мм × 6500мм × 3500мм
16 чол.
7,50 × 6,50 - 2,00 × 2,50 = 43,75м2
7,50 × 6,50 × 3,50 - 2,00 × 2,50 × 3,50 = 153,125м3

Таблиця 4.2 – Оснащеність аудиторії
Назва
елементу

Кількість

Характеристика

13

Intel Pentium 2117U (1.8 ГГц) /RAM 4 ГБ /HDD
500 ГБ /nVidia GeForce ГБ / DVD Super Multi
/Wi-Fi /DOS / 13,5 кг / 26 дБА/ 300 Вт
Розміри
180мм x364мм x398мм
Рівень шуму кулера
26 дБ, 25 дБ
HDD та БЖ
Sync Master 759 DF17" (1280x1024) LED,
видимий розмір: 312 ± 4 мм 234 ± 4 мм
250кд/м², 0.236мм, 412мм x 420мм x 416мм
Потужність
100 Вт
Osram L 36W/765, ЛД 40
LG X 09 EHC, Standard, 9 кБТЕ/ч, 1 Ф/220-240
В/50 Гц, 280мм х800мм х185мм, 10 кг
При нагріванні
2,64 кВт
При охолодженні
2,64 кВт
Потужність наг./ох.
870/805 Вт
Рівень шуму
36 - 42 дБ
530мм×570мм×750мм
1600мм×1600мм×850мм
1000мм×800мм×850мм
1600мм×800мм×850мм
4000мм × 1500мм
1500мм × 2000мм
1600мм × 2100мм
300мм × 400мм × 300мм
ОУ-5

Персональний
комп’ютер

13
Монітор
комп’ютера
Світильники

5
2

Кондиціонер

Стілець
Стіл кутовий
Стіл малий
Стіл великий
Дошка
Вікно
Двері
Смітник
Вогнегасник

20
1
3
6
1
2
1
1
1
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Рисунок 4.1 – План аудиторії 5-07
Таблиця 4.3 – Порівняння реальних даних з нормативними
Параметр
Відстань від комп’ютера до стіни
Відстань між комп’ютерами
Прохід
Двері
Вікно

Норма
1м
1,5 м
Не менше 1 м
1000м × 2100м
1200м × 2000м

Дані параметри
0,25 м
0,65 м
1,7 м
1600мм × 2100мм
1500м × 2000м

При розміщенні обладнання в приміщенні слід дотримуватись норм
ДСанПІН 3.3.2.007-98. В даній аудиторії порушені норми відстані (табл. 4.3).
Рекомендовано збільшити відстань між робочими місцями до 1,5м та до 1м від
стіни до монітору, шляхом зменшення кількості робочих місць, поділ групи
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студентів на дві підгрупи й розміщенням робочого інвентарю, створюючи
максимально комфортні умови для працюючих [23].

4.2 Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів

В цьому пункті розглядаються заходи для покращення та забезпечення
нормалізації умов праці при проходженні віртуальної лабораторної роботи
студентами. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори відповідно до ГОСТ
12.0.003-74 за природою дії поділяються на 4 групи (табл. 4.4).
Таблиця 4.4 – Небезпечні та шкідливі виробничі фактори
Фізичні
Мікроклімат, освітлення, шум, випромінення,
електронебезпека, пожежонебезпека

Хімічні
відсутні

Біологічні
відсутні

Психофізіологічні
відсутні

4.2.1 Мікроклімат

Робота виконується сидячи на стільці, постійне робоче місце, з затратами
енергії людини меншими 120 ккал/год., відноситься до категорії «Легка-1а».
Джерелами випромінювання тепла є студенти, викладач, електрообладнання,
світильники в темний час доби, в світлий час – сонячна радіація (табл. 4.5).
Таблиця 4.5 – Параметри мікроклімату
Період року
Реальні умови
Нормативні умови

За

Холодний
Теплий
Холодний
Теплий

санітарно-гігієнічним

Температура
повітря, 0С
22-25
23-27
21-25
22-28

нормуванням

Відносна
вологість, %
52-58
43-50
60-40
60-40

(ДСН

Швидкість
руху, м/с
0,1
0,1
≤ 0,1
0,2 - 0,1

3.3.6.042-99)

основні

характеристики мікроклімату аудиторії відповідають нормам, виконано наступні
заходи і засоби для нормалізації параметрів мікроклімату (табл. 4.6) [24].
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Таблиця 4.6 – Заходи для нормалізації параметрів мікроклімату
Вид захисту
В технологічному
Технічні
обладнанні
заходи
В приміщенні
Організаційні заходи
ЗІЗ

Засоби подолання небезпеки
Застосовуються куллери, радіатори повітряного
охолодження в персональних комп’ютерах
В холодну пору року: центральне водяне опалення, два
чавунних радіатори, що складаються разом з 15 секцій.
В теплу пору року: два кондиціонери (LG X 09 EHC)
Розміщення елементів обладнання ефективно для
вентиляції і кондиціювання
Непередбачені

4.2.2 Освітлення

В даному приміщені студенти виконують віртуальну лабораторну роботу в
середовищі LabVIEW. Роботи відбувається із зображеннями на екрані монітору.
Фон інтерфейсу програми світлий, розмір об’єктів на всередньому складає 20-30
пк, тобто 5-7 мм та розмір мінімальних об’єктів 3 пк – 0,71 мм, тому точність
зорової роботи середня (табл. 4.7).
Таблиця 4.7 – Характеристика зорової роботи
ХарактерисНайменший
тика зорової розмір об’єкту
роботи
розрізнення,мм
Середньої
точності

Понад 0,5 до 1

Контраст
Розряд Підрозряд
Характеоб’єкта
зорової
зорової
ристика
розрізнення з
роботи
роботи
фону
фоном
Малий
Світлий
IV
В
Середній
Світлий
Великий
Середній

Природнє
освітлення
бокове
1,5

Природнє освітлення – різнобічне, здійснюється двома вікнами (табл. 4.2),
що виходить на схід. Даної площі вікон достатньо для освітлення приміщення та
оптимальної роботи (ДБН В.2.5-28-2006) [25]. Штучне освітлення здійснюється за
допомогою світильників (табл. 4.8).
Таблиця 4.8 – Штучне освітлення
Тип освітлення
Світильники
Люмінесцентні лампи
Висота від підлоги

Характеристика
5 шт., двосекційний, прямокутний розсіювач
10 шт., Osram L 36W/765 ЛД 40
3,4 м, в нормі не менше 2,5 м (ДСанПіН 3.3.2.007-98)
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4.3.3 Шум

Джерелами шуму в даній аудиторії є чинники приведені в табл. 4.9.
Таблиця 4.9 – Реальні та нормативні значення для звуку та шуму
Обладнання
Вулиця
Куллер комп’ютера
Кондиціонер

Реальні значення
50 дБА
18-30 дБА
36 - 42 дБА

Нормативні значення
50 дБА

Середній рівень шуму у приміщенні не перевищує встановлених норм за
ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та
інфразвуку» (табл. 4.10) [26].
Таблиця 4.10 – Заходи і засоби захисту від шум
Вид захисту
Технічні
В
заходи
технологічному
обладнанні
В приміщенні

Організаційні заходи
ЗІЗ

Засоби подолання небезпеки
Куллери знаходяться в комп’ютерах, відсутні зазори у
з’єднаннях
Для захисту від зовнішнього шуму встановлена шумоізоляція, вікна виходять на вулицю з обмеженням швидкості,
розташовується на відстані більш ніж 30 м від проїзної
частини
Режим праці і відпочинку, дотримуються правила технічної експлуатації, проведення планово-попереджувальних
оглядів та ремонтів
Непередбачені

4.2.4 Електромагнітне випромінювання
У аудиторії присутні монітори, що дають незначну кількість електромагнітного

випромінювання.

Відсутні

інфрачервоні

та

ультрафіолетові

випромінювання, окрім сонячних променів, на вікнах є жалюзі (табл. 4.11).
Таблиця 4.11 – Заходи і засоби захисту від випромінювання
Технічні заходи
Організаційні заходи

Екранування монітору, жалюзі
Режим праці і відпочинку у приміщенні
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ЗІЗ

Непередбачені

4.2.5 Електробезпека

Для проведення лабораторної роботи необхідними є наступні споживачі
електроенергії, як: комп’ютери, світильники, монітори, кондиціонери, за ступенем
небезпеки ураженням електричним струмом аудиторія відноситься до приміщень
без підвищеної небезпеки (табл. 4.12). Приміщення сухе зі струмонепровідною
підлогою, вологість не вище 75%, без пилу.
Таблиця 4.12 – Параметри споживачів напруги
Найменування
електроприладу
Комп’ютер
Джерела освітлення
Монітор
Кондиціонер

Робочі умови застосування
мережа змінного струму напруги 220±20 В
частоти 50 Гц, граничне відхилення
частоти живильної мережі ±0,5Гц

Споживча
потужність, Вт\год
300
360
100
810

Відповідно до категорії приміщення застосовуються заходи електробезпеки
наведені в табл. 4.13 (ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ) [27].
Таблиця 4.13 – Заходи захисту від ураження електричного струму
Вид захисту
Технічні
норма
заходи

Засоби подолання небезпеки
Прихована та ізольована проводка. Світильники встановлені на висоті
3,4м. Електричні блоки безпеки. Встановлено запобіжники типу
«пробка-автомат». Блоки живлення комп’ютерів обладнані запобіжниками на 2 А. 5 розеток-контролерів.
аварійний Техніка ввімкнена в мережу через заземлені фільтри. В коридорі
знаходиться автоматичний вимикач S203-С 6kA (ABB) на 63A з
захисними характеристиками С ГОСТ Р50345-99 (МЭК 60898-95).
Організаційні заходи Всі працюючі ознайомлені з правилами техніки безпеки, своєчасне
навчання і перевірка знань працівників з питань електробезпеки
ЗІЗ
Непередбачені

4.2.6 Пожежна безпека
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В аудиторії розміщуються займисті речовини (табл. 4.14). Джерелом
займання може бути коротке замикання та несправність електромережі.
Таблиця 4.14 – Характеристика пожежонебезпечної зони
Тип пожежі
Клас пожежі

Характеристика
А – горіння твердих речовин, Е - горіння електро-установок, під
напругою до 1000 В
Підклас пожежі
А1 горіння супроводжується тлінням (А2 обернено до А1)
Вибухопожежонебезпечна Категорія В (пожежонебезпечна)
Пожежонебезпечна зона Клас - ІІ-ІІа
Горючі матеріали
Волокнисті (папір), тверді (столи, дошка, стільці, двері),
пластикові (вікно, стільці, лінолеум, комп’ютер)

Для запобігання пожежі в аудиторії слід прийняти наступні міри
протипожежної безпеки зазначені в табл. 4.15 [28].
Таблиця 4.15 - Заходи безпеки
Вид захисту
Технічні 
заходи
Організаційні

заходи
ЗІЗ

Засоби подолання небезпеки
Вогнегасник ОУ-5. У коридорі, навпроти кабінета, знаходиться пожежний кран та рукав
Інструктаж з пожежної безпеки та періодичний контроль знань про
правила пожежної безпеки. План евакуації при пожежі. Вільний доступ до
вимикача електроживлення.
непередбачені

Відповідно до будівельних норм та правил СНІП 2.09.02-85 здійснені шляхи
евакуації людей при пожежі. Проблемою являється відсутність, на стелі, датчиків
теплової пожежної сигналізації, що потрібно виправити.

Висновки

У даному розділі дипломної роботи була розглянута аудиторія зі всім
оснащенням відповідно до вимог методичних вказівок для виконання розділу
«Охорона праці» [29]. Забезпечені оптимальні умови мікроклімату, освітлення,
шуму, випромінювання, правил пожежної безпеки та електробезпеки. Загалом
аудиторія відповідає вимогам для проведення навчального процесу, за винятком
кількох нюансів, в якості недотримання норм експлуатації аудиторії та
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небезпечних факторів, зміни відносно яких будуть внесені, за для безпечних умов
праці та здобуття знань студентів.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
В даній дипломній роботі проаналізовано та опрацьовано теоретичний
матеріал з дисципліни «Матеріалознавство». Особлива увага приділялась
механічним

властивостям

матеріалів

та

їхнім

характеристики,

а

також

конструктивній міцності та критеріям її оцінки. Проаналізовано, як поводяться
випробування конструкційних матеріалів в реальних умовах. А також розглянуто
принцип роботи випробувальної машини, що дало чітке поняття, як змоделювати
процес випробування зразків металу розтягуванням у віртуальному середовищі
LabVIEW.
Метою дипломної роботи було створення програмного продукту –
віртуальної лабораторної роботи, що максимально наближено до реальних умов
моделює процес випробування зразків металу на випробувальній машині та надає
данні про механічні властивості. Поставлена мета досягнута в повному обсязі.
Лабораторна робота містить основну необхідну інформацію щодо механічних
властивостей матеріалів: пружність, міцність, твердість, пластичність, опір втомі
та повзучість, опір руйнуванню, характеристики конструкційної міцності. Також
була запланована та здійснена реалізація тестової роботи для перевірки знань
студентів.
Для досягнення поставленої мети були виконані всі сформульовані задачі:
а) розглянута та проаналізована відповідна література, аналогів віртуальних
лабораторних робіт з відповідної тематики не було знайдено;
б) засобами системи управління проектами – Microsoft Project розроблена
діаграма Ганта; засобами редактору діаграм для Windows, Microsoft Visio,
були розроблені: діаграма дій програмного продукту, діаграма варіантів
використання, блок-схема основного алгоритму; ієрархічна структура
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програмного продукту реалізована засобами середовища NI LabVIEW
2014;
в) самостійно розроблена логіка та алгоритм програмного продукту
засобами G – графічної мови програмування, у середовищі NI LabVIEW
2014; дизайн та інтерфейс системи розроблений засобами програми
Photoshop CС та середовища NI LabVIEW 2014; програмний продукт
пройшов тестування та оформлена необхідна документація;
г) створені методичні рекомендації для проведення лабораторної роботи з
урахуванням стандартів для їх написання.
Можливими напрямами подальшого вдосконалення роботи можна вважати
створення

комплексу

«Матеріалознавство»

віртуальних

та

організації

лабораторних
спеціалізованого

з

дисципліни

Веб-сервісу

для

дистанційного виконання лабораторних робіт без використання середовища
LаbVIEW. Тобто студент зможе виконати лабораторну роботу в звичайному веббраузері та автоматично отримати оцінку за неї. Це дає змогу отримати доступ до
лабораторних робіт, широкому колу студентів та викладачів, а оскільки на даний
момент аналогів такого сервісу не існує, це становить неабияку комерційну вигоду.
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