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1 МЕТА  РОБОТИ  
 
 
Визначити призначення, склад програмного пакету SPOTSIM. 

Визначити закладені в програму матеріали та геометрію деталей, що 
зварюються. З’ясувати, які зварювальні машини та їх технічні 
характеристики, електроди та їх геометрія використовуються в даному 
програмному пакеті. Ознайомитися з опціями програми. 

 
 

2 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  
 
 
Програмний пакет SPOTSIM - моделювання контактного 

точкового зварювання є складовою програмного забезпечення 
ComHighTech (моделювання основних зварювальних процесів 
контактного, дугового, лазерного зварювання та різання). 

Пакет SPOTSIM необхідний для аналізу формування шва при 
контактному точковому зварюванні з'єднання із сталевих 
низьковуглецевих, нелегованих і хромонікелевих сталей товщиною 
0,5-5 мм при використанні різних електродів і машин. 

 Програмне забезпечення SPOTSIM складається з комп'ютерної 
моделі контактного точкового зварювання, модуля оптимізації 
процесу і банків даних про теплофізичних і механічних властивостях 
сталей, технічні характеристики зварювальних машин, а також про 
форму електродів.  

Модель процесу виконує чисельне рішення системи нелінійних 
диференціальних рівнянь електричного потенціалу і теплопровідності, 
а також рівнянь, що описують пластичне протікання металу і зміна 
зварювального струму в процесі зварювання.  Розраховуються 
розподіл електричного потенціалу і щільності струму, температур, 
пластичні деформації і площі контактів для кожного моменту часу.  В 
якості вихідних даних виступають теплофізичні характеристики 
сталей.  Також враховуються електричні характеристики зварювальної 
машини, в тому числі фазовий кут включення тиристорів.  

В результаті моделювання визначаються: 
- розміри зони плавлення;  
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- розміри зони термічного впливу;  
- глибина відбитка електродів; 
- зазор, що виникає між деталями.   
Крім того, можливо оцінити ймовірність виплеску рідкого 

металу із зони зварювання і виникнення інших дефектів.  
Результати розрахунків візуалізуються і протоколюються.  
SPOTSIM дозволяє вирішувати практичні завдання 

проектування і оптимізації технології контактного зварювання, 
зокрема: знаходження області допустимих параметрів зварювання, 
оцінка стабільності зварювання, вибір оптимальних параметрів 
процесу і т.д. 

 
 

 
3 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ  ДЛЯ  
САМОПЕРЕВІРКИ  І КОНТРОЛЮ 

ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ  ДО  РОБОТИ  
 
 

1. Призначення програмного пакету SPOTSIM. 
2. Склад ПЗ SPOTSIM. 
3. Функції комп’ютерної моделі ПЗ SPOTSIM. 
4. Що визначається в результаті моделювання ПЗ SPOTSIM? 
5. Які практичні завдання вирішує ПЗ SPOTSIM? 

 
 

4 ВКАЗІВКИ  З ТЕХНІКИ  БЕЗПЕКИ  
 
 
1.      Дисплей повинен бути розвернений від вікон під кутом, не 

меншим 90°, з метою запобігання потрапляння на екран прямих 
сонячних променів та уникнення відблиску, що значно ускладнює 
читання інформації з екрана дисплея. 

2.      Екран дисплея повинен бути очищений від пилу, оскільки 
пил спричинює появу шкідливих впливів при роботі за дисплеєм. 

3.      На столі, де встановлено комп'ютер, не повинні 
знаходитися сторонні речі, їжа чи її залишки тощо. 
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4.      Перед початком роботи за комп'ютером слід вимити і 
насухо витерти руки для запобігання появи плям на клавіатурі, 
корпусі комп'ютера, дисплея, мишки та ін. 

5.      Через кожні 10 хв. роботи за екраном дисплея слід зробити 
перерву на кілька хвилин, під час якої записати отримані результати, 
підготувати дані для продовження роботи чи її план, або просто 
відпочити. 

6.      Якщо використовується мишка, то під неї слід покласти 
спеціальний килимок для запобігання забруднення, що може 
призвести до виходу з ладу. 

7.      Якщо клавіатура не використовується, вона має бути 
накрита спеціальною прозорою кришкою для запобігання попадання 
пилу чи якихось предметів під клавіші, що може призвести до 
ушкодження клавіатури. 

8.      При виникненні будь-яких запитань під час роботи з 
комп'ютером слід звертатися до вчителя. 

9 Під час роботи з комп'ютером у комп'ютерному класі 
категорично забороняється: 

− самостійно намагатися усунути будь-які неполадки в роботі 
комп'ютера, незалежно від того, коли і з чиєї вини вони сталися; 

− від'єднувати і під'єднувати будь-які пристрої комп'ютера; 
− доторкатися до будь-яких деталей на задній панелі 

системного блоку; 
− знімати кришку корпуса системного блоку; 
− застосовувати непередбачувані правилами фізичні дії до 

будь-яких пристроїв — стукати по пристроях, трясти їх, 
перевертати, розбирати тощо. 

10 Без значної спеціальної підготовки дозволяється: 
− користуватися клавіатурою, під'єднаною до комп'ютера, яка 

служить для введення повідомлень-вказівок про виконання 
комп'ютером тих чи інших операцій; 

− користуватися мишкою, під'єднаною до комп'ютера, яка 
використовується, щоб мати можливість серед переліку послуг, 
позначення чи назви яких подані на екрані дисплея, вибрати (вказати 
на)одну із послуг, що надаються комп'ютером; 

− вмикати комп'ютер за допомогою вмикача на передній 
панелі системного блоку; 
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− після появи на екрані дисплея повідомлення «Тепер 
комп’ютер можна вимкнути» вимикати комп'ютер за допомогою 
вимикача на передній панелі системного блоку. 

 
 

5 ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕННЯ  ЛАБОРАТОРНОЇ 
РОБОТИ  

 
 

1. Відкриваємо програму SpotSim (рис. 5.1). Вибираємо мову та 
натискаємо «ОК». 

Рисунок 5.1 
2. В блоці «деталь» обираємо матеріал та товщину деталей, 

кількість точок (рис. 5.2).  
3. В блоці «машина», обираємо діаметр, геометрію єлектродів, 

род току, та машину (рис. 5.3). 
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Рисунок 5.2 
4. В блоці «цель», обираємо «анализ», виставляємо режими 

(рис. 5.4). 
5. В блоці «моделювання»,  натискаємо «старт» (рис. 5.5). 
6. В блоці «результат», натискаємо, наприклад, «температура в 

ядре» (рис. 5.6) та «сварочный ток» (рис. 5.7). 
7. В блоці «цель», обираємо «оптимизация», виставляємо 

режими, змінні параметри, умови в ядрі (рис. 5.8). 
8. Повторюємо пп. 5-7 (рис. 5.9-5.11) для з’єднаннь «тавровое», 

«угловое» та «нахлесточное». 
9. Для збереження даних нажимаємо «сохранить как» і 

зберігаємо в блокнот (рис. 5.12). 
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Рисунок 5.3 

Рисунок 5.4 
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Рисунок 5.5 

Рисунок 5.6 
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Рисунок 5.7 

Рисунок 5.8 
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Рисунок 5.9 

Рисунок 5.10 
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Рисунок 5.11 

Рисунок 5.12 
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6 ЗМІСТ ЗВІТУ  
 
 
1. Найменування та мета роботи, номер групи та прізвище 

студента.  
2. Призначення склад програмного пакету SPOTSIM. 
3. Матеріали та геометрія деталей, що зварюються, закладені в 

програму.  
4. Зварювальні машини та їх технічні характеристики. 
5. Електроди та їх геометрія, що використовуються в даному 

програмному пакеті. 
6. Опис опцій програмного пакету (цель, моделирование, 

результат). 
7. Висновки по роботі. 
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