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ДЛЯ МЕТАЛЛОГРАФІЧНОГО КОНТРОЛЮ 

ЯКОСТІ МЕТАЛІВ 
 
 

Запропонована і описана функціональна модель експертної системи, яка 
відображає механізми, що забезпечують роботу системи. Приведена структура 
експертної системи металографічного контролю якості металів, заснованої на 
нейронній мережі. 
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Предложена и описана функциональная модель экспертной системы, 

отображающая механизмы, обеспечивающие работу системы. Приведена 
структура экспертной системы металлографического контроля качества 
металлов, основанной на нейронной сети.  

Ключевые слова: экспертная система, нейронна мережа, металлогра-
фический контроль. 

 
The functional model of consulting model, which represents mechanisms which neyral 

network of the system, is offered and described. The structure of consulting model of 
metallography control of quality of metals, based on a neyron network is resulted. 
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Металографічний аналіз є одним з основних способів контролю якості металів на 

промислових підприємствах. Як було відображено в роботі [1], на даний час існує необхідність 
розробки апаратно-програмних засобів автоматизації металографічного контролю якості 
металів та металопродукції на підприємствах. При цьому у відмінності від існуючих систем 
кількісного аналізу, є необхідність створення експертної системи, яка забезпечить технолога не 
тільки можливістю автоматизованого кількісного аналізу, але і надаватиме інформацію 
якісного характеру, наприклад, властивості металу та керуючу інформацію відносно 
досліджуваного зразка металу (бал зерна, процентне відношення фаз та інші.). 

До основних функцій експертної системи [2], яка розробляється відносяться: 
1. Придбання знань – накопичення бази зображень мікроструктур металів та їх 

характеристик; 
2. Представлення знань – подання отриманої інформації відносно досліджуваного зразка 

металу у зручному для технолога вигляді; 
3. Керування процесом пошуку рішення – пошук рішення, на основі отриманої інформації 

відносно досліджуваного зразка металу; 
4. Роз’яснення прийнятого рішення – представлення рішення чи експертного висновку 

відносно досліджуваного зразка металу у зручному для технолога вигляді. 
Функціональна модель експертної системи, яка забезпечує реалізацію перерахованих 

функцій, відображена на рис. 1:  
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Рис. 1. Функціональна модель експертної системи 
 
У межах цієї функціональної моделі можна виділити наступні функціональні механізми, які 

забезпечують роботу системи: 
− діалоговий інтерфейс забезпечує спілкування із зовнішнім середовищем і 

перетворення інформації із зовнішнього у внутрішнє представлення та навпаки; 
− підсистема логічного виводу на основі аналізу семантики вхідних повідомлень та 

знань формує постановку задачі, здійснює пошук варіантів її рішення та вибирає 
найкраще рішення; 

− генератор програм формує програму рішення, використовує знання про методи 
рішення задачі; 

− інтерпретатор забезпечує вибір та вивід експертного висновку. 
База знань забезпечує зберігання та доступ до різного роду знань, які використовує 

інтелектуальна автоматизована система, під час свого функціонування. 
У функціональній моделі виділені наступні види знань, з якими буде працювати система: 
− інтерфейсні – знання про взаємодію із зовнішнім середовищем, тобто про 

користувачів (технологів), яким дозволено доступ до системи; 
− проблемні – знання про предметну область, які являють собою кількісні та якісні 

характеристики металу; 
− процедурні – знання про методи вирішення задачі, тобто інформація про тип 

металографічного аналізу та необхідні експертні характеристики; 
− структурні – знання про зображення, тобто експертний висновок на основі отриманих 

характеристик. 
Технологу необхідно обчислити керуючі параметри, які необхідні для роботи системи, 

одночасне змінення яких визначає ту чи іншу ситуацію.  
До групи керуючих параметрів відносяться: 
− бал зерна (MG); 
− процентний зміст вуглецю (C); 
− вид дефекту (Td); 
− відношення фаз фериту та перліту (F); 
− тип неметалічних включень (Tnm) та інші. 
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Значення керуючих параметрів є основою для прийняття рішення експертною системою. 
Інтелектуальне керування процесом припускає перекладання обов’язків прийняття рішень з 
технолога на експертну систему [3]. Аналізуючи значення керуючих параметрів, система 
приймає та генерує рішення, яке видається технологу на реалізацію. 

Структура експертної системи, яка основана на нейронній мережі та основі прецедентів, 
представлена на рис. 2: 

 

 
 

Рис. 2. Структура експертної системи 
 
Як показано на рис. 2, основою експертної системи є нейронна мережа. Кількість нейронів у 

вхідному шарі може змінюватись в залежності від кількості перерахованих вище керуючих 
параметрів. Виходом нейронної мережі є один нейрон, який визначає індекс прецеденту в базі 
знань. Для навчання нейронної мережі був обраний алгоритм зворотного розповсюдження 
похибки [4]. 

Множиною вхідних значень нейронної мережі є множина ситуацій, які виникають у процесі 
металографічного аналізу. Вагові коефіцієнти нейронів являють собою базу знань в ситуаціях, 
які виникають. Таким чином, вирішується задача розробки структури бази знань, а також 
системи керування базою знань, оскільки знання – це числа, які можна зберігати в будь-якій 
існуючій базі даних. Процес визначення близькості між вхідним вектором та вагами нейрона 
являє собою визначення близького прецеденту. Тобто, за допомогою нейронної мережі 
визначається найбільш близький до ситуації прецедент. Номер нейрона-переможця являє 
собою індекс прецеденту в базі знань, отже, цей індекс є індексом рішення в базі знань. 
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Таким чином, створена експертна система дозволяє представити інформацію якісного 
характеру, таку як властивості металу чи керуючу інформацію відносно досліджуваного зразка 
металу, що у свою чергу дозволяє вивести процес металографічного аналізу на якісно новий 
рівень. 
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