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АВТОМАТИЗОВАНА ТЕХНОЛОГІЧНА СИСТЕМА ВИБОРУ МАТЕРІАЛІВ 
ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ВУЗЛІВ АВТОМАТИКИ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 

Важливою складовою сучасної авіації є деталі зі сталі. Сталь цінується за 
міцність, твердість та стійкість до високих температур. Подібні властивості роблять 
цей метал ідеальним матеріалом для виготовлення шасі, обшивки деяких літаків, 
петель, кабелів, кріплень та інших деталей. Зазвичай сталь становить 11-13% від усіх 
матеріалів, що використовуються під час виробництва сучасних літаків. 

В авіаційній техніці для виготовлення деталей широке застосування знайшли 
леговані сталі. Легованими називають сталі, які спеціально введені легуючі 
елементи, що забезпечують отримання необхідних властивостей. Легуючими 
називаються елементи, що вводяться в сталь у певних концентраціях з метою зміни 
будови та властивостей сталі [1, с. 251]. Найчастіше в якості легуючих елементів 
використовують: хром, марганець, нікель, кремній, вольфрам, молібден, ванадій, 
титан, мідь, кобальт, алюміній, бор, ніобій, цирконій та інші.  
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Крім легуючих елементів, сталі завжди містять домішки. Домішки бувають 
корисними та шкідливими. До корисних домішок відносяться марганець, кремній, 
алюміній, які вводять у сталі як розкислювачі при виплавці. До шкідливих домішок 
відносяться сірка, фосфор, кисень, водень, цинк, свинець, вісмут. Зміст шкідливих 
домішок сталі обмежують.  

В даний час не існує точних теоретичних методів прогнозування механічних 
властивостей сталей. Усі доступні методи підкріплені статистикою та великими 
фізичними випробуваннями матеріалів. Перевірка кожного матеріалу з різним складом 
є дуже виснажливим завданням. Для полегшення  прогнозування механічних 
властивостей сталей пропонується створити автоматизовану технологічну систему.  

Така автоматизована технологічна система зможе заздалегідь передбачати 
механічні властивості сталі знаючи вхідні параметри у вигляді вагових відсотків 
легуючих металів і домішок (алюміній, мідь, марганець, азот, нікель, кобальт, 
вуглець тощо), а також температури, при яких випробовувалися сталі. 

Для створення даної автоматизованої системи пропонується використовувати 
алгоритм, заснований на принципі нейронних мереж. У  першому наближенні – 
алгоритми нейронних мереж вирішують задачу  оптимізації складної кривої методом 
зворотного поширення помилки. Основним блоком алгоритмів нейронних мереж є 
нейрон. Він складається з рівняння кривої і функції активації, яка додає в рівняння 
кривої нелінійність (рис. 1). 

Рис. 1. Нейрон 
Джерело: [2] 

В результаті використання нейронних мереж, маючи вхідні тренувальні дані 
((𝑋1, 𝑦1), (𝑋2, 𝑦2), . . . (𝑋𝑛, 𝑦𝑛)), можна отримувати передбачення, близькі до 
реальних, подаючи на вхід нейрона тільки значення X. Тобто, після тренування 
нейронної мережі, подаючи на вхід вагові відсотки легуючих металів і домішок та 
температури, на виході отримаємо передбачення щодо механічних властивостей 
легованої сталі. 

Для побудови автоматизованої технологічної системи, необхідно провести 
наступні дії: 

1. Проаналізувати існуючі дані щодо впливу легованих елементів, домішок та
температур на механічні властивості сталі; 

2. Обробити вхідні дані для кращого сприйняття системою, в тому числі
необхідно нормалізувати вхідні дані для того, щоб вони знаходилися в діапазоні від 
0 до 1 та розділити набори даних на тренувальні та тестові;  

3. Дослідним шляхом визначити найбільш придатну архітектуру нейронної
мережі, яка буде мати найвищі показники точності; 

4. Навчити нейронну мережу з визначеною архітектурою і інтерпретувати
результати роботи моделі; 

5. Розробити програмне середовище, яке буде приймати вхідні та демонструвати
вихідні дані нейронної мережи; 

6. Створити зручний інтерфейс для роботи з автоматизованою технологічною
системою. 
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Підсумовуючи все вищенаведене, можна зробити висновок, що для облегшення 
прогнозування механічних властивостей сталей, які часто використовують для 
виготовлення деталей вузлів автоматики літальних апаратів, можна використовувати 
автоматизовану технологічну систему, основану на принципі нейронних мереж. 
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