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Дисципліна «Комп'ютерні технології в бурінні» 

Білет №1 

1. Які відмінні риси розвитку інформаційних технологій у вигляді завдань та процесів 

обробки інформації, а також переваг були до 70-х років? 

2. ПризначенняSolidWorks 

3. Що таке MATLAB 

4. Опишіть модуль розрахунку гідравліки вSysdrill 

5. Призначення базового геологічного модуля в PETREL 

6. Призначення тренажеру АМТ-231. 

7. Які відмінні риси розвитку інформаційних технологій у вигляді завдань та процесів 

обробки інформації, а також переваг були до 80-х років? 

8. Що таке КОМПАС-ГРАФІК? 

9. Завдання, що вирішуються SolidWorks в конструкторській підготовці виробництва 

(КПП): 

10. 3D проектування виробів (деталей та складання) будь-якого ступеня складності з 

урахуванням специфіки виготовлення. 

11. Створення конструкторської документації у суворій відповідності до ГОСТу. 

12. Промисловий дизайн. 

13. Реверсивний інжиніринг. 

14. Проектування комунікацій (електрогути, трубопроводи та ін.). 

15. Інженерний аналіз (міцність, стійкість, теплопередача, частотний аналіз, динаміка 

механізмів, газо/гідродинаміка, оптика та світлотехніка, електромагнітні розрахунки, 

аналіз розмірних ланцюгів та ін.). 

16. Експрес-аналіз технологічності на етапі проектування. 

17. Підготовка даних для ІЕТР. 

18. Управління даними та процесами на етапі КПП. 

19. Призначення базового гідродинамічного модуля в PETREL 

20. Аналіз обсадних та насоснокомпресорних труб у Sysdrill 

21. Призначення тренажеру FOS 6000 

22. - дії при розміщенні баласту, запасів; 

23. - Підтримка установки в морехідному стані в умовах обмежень, накладених 

енергетичною установкою, та при виникненні аварійних ситуацій. 

24. Які відмінні риси розвитку інформаційних технологій за інструментарієм ІТ, що 

застосовується, а також методології використання 80-х років? 

25. Перерахуйте основні можливості MathCad. 

26. Вирішення диференціальних рівнянь, у тому числі і чисельними методами 

27. Побудова двовимірних та тривимірних графіків функцій (у різних системах 

координат, контурні, векторні тощо) 

28. Використання грецького алфавіту як у рівняннях, і у тексті 

29. Виконання обчислень у символьному режимі 

30. Виконання операцій з векторами та матрицями 

31. Символьне вирішення систем рівнянь 

32. Апроксимація кривих 

33. Виконання підпрограм 

34. Пошук коренів багаточленів та функцій 

35. Проведення статистичних розрахунків та робота з розподілом ймовірностей 

36. Пошук власних чисел та векторів 

37. Обчислення з одиницями виміру 



38. Інтеграція з САПР-системами, використання результатів обчислень як керуючих 

параметрів 

39. Призначення візуалізатора даних та результатів у PETREL 

40. Опис мови MATLAB 

41. Вирішені SolidWorks завдання в Технологічна підготовка виробництва (ТПП): 

42. Проектування оснастки та інших засобів технологічного оснащення 

43. Аналіз технологічності конструкції виробу. 

44. Аналіз технологічності процесів виготовлення (лиття пластмас, аналіз процесів 

штампування, витяжки, згинання та ін.). 

45. Розробка технологічних процесів з ЕСТД. 

46. Матеріальне та трудове нормування. 

47. Механообробка: розробка програм для верстатів з ЧПУ, верифікація УП, імітація 

роботи верстата. Фрезерне, токарне, токарно-фрезерне та електроерозійне 

оброблення, лазерне, плазмове та гідроабразивне різання, вирубні штампи, 

координатно-вимірювальні машини. 

48. Управління даними та процесами на етапі ТПП 

49. 3. Що таке SolidWorks? 

50. SolidWorks (Солідворкс) - програмний комплекс САПР для автоматизації робіт 

промислового підприємства на 

51. Що таке ERP? 

52. Концепція ERP 

53. Модуль оптимізації та аналізу в Sysdrill 

54. Які відмінні риси розвитку інформаційних технологій за інструментарієм ІТ, що 

застосовується, а також методології використання 80-х років? 

55. Що таке Mathcad? 

56. ПризначенняPetrel Reservoir Geomechanicsу PETREL 

57. Прийняття оптимальних рішень та правильна оцінка ризиків 

58. Внесення геомеханічного аналізу до моделі 

59. Модуль ГНВП у Sysdrill 

60. Призначення системи керування ресурсами. 

  

http://sis.slb.ru/sis/geomechanics/
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Інформаційні ресурси 

1. Сайт компанії Dassault Systemes SolidWorks Corp. URL:http://www.solidworks.com 

2. Спільнота користувачів SolidWorks. URL: http://www.swugn.org 

 

 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53786
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/53786
http://www.solidworks.com/

