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Рассмотрен вопрос создания базы данных 
источников информации относительно 
информативных параметров и средств 
измерений, которые используются для 
определения физико-механических 
характеристик материалов. Приведена 
структура базы данных и порядок создания 
запроса пользователя. Предложены пути 
качественного развития БД и создания на её 
основе базы знаний.  

The development of publications data base 
about informative parameters and gages that are 
used for determination of material’s physical-
mechanical properties is considered. Data base 
structure and user’s query algorithm are given. 
Ways of data base qualitative improvement and 
development the data base of knowledge are 
proposed. 

Обов’язковою і невід’ємною складовою 
якості неруйнівного контролю (НК) є 
достовірність інформації, отриманої в процесі 
контролю, яка забезпечується високим рівнем 
(атестацією) методик проведення контролю, 
засобів контролю і кваліфікації фахівців з НК 
[1]. База даних, яка містить весь спектр 
інформації щодо визначення фізико-механічних 
характеристик матеріалів, є дієвим і вагомим 
інструментом для забезпечення високої 
ефективності НК. 

Враховуючи безперервне й швидке 
зростання кількості друкованої і іншої 
інформації в сучасному світі, одним з 
найреальніших і дійсних засобів її повного 
охоплення є формування інформаційних баз 
даних й розроблення проблемно-орієнтованих  
інформаційних ресурсів [2].  

Формування інформаційної бази даних 
(БД) щодо інформативних параметрів та засобів 
вимірювань, які використовуються в даний час 
для визначення фізико-механічних 
характеристик (ФМХ) став дійсно актуальним в 
Україні зараз, коли виникла необхідність 
систематизованого збереження та каталогізації 
даних значної кількості досліджень, що 
накопичились за останні десятиліття. Створення 
інформаційної БД було ініціативою Івано-
Франківського національного університету 
нафти і газу і здійснюється в рамках виконання 
науково-дослідної держбюджетної роботи 

“Дослідження нових методів визначення 
фактичних фізико-механічних властивостей 
металоконструкцій тривалої експлуатації 
неруйнівними методами” на замовлення 
Міністерства освіти і науки України. Роботи над 
формуванням БД були розпочаті на початку 
2007 р.  

В Україні існує база даних вітчизняних, 
європейських і міжнародних нормативних 
документів з НК, яка представлена на Internet 
сторінці Українського товариства НК та 
технічної діагностики [3].   

Головною метою створення даного 
інформаційного ресурсу є збереження та 
забезпечення доступу до інформаційного фонду 
статей, книг, патентів, нормативних документів, 
що описують інформативні параметри та засоби 
вимірювань і контролю, які використовуються в 
даний час для визначення ФМХ (даних 
безпосередньо зібраних Івано-Франківським 
національним технічним університетом нафти і 
газу, а також іншими науково-дослідними 
установами). У базі даних реалізована 
можливість співставлення результатів 
досліджень і спостережень, одержаних різними 
авторами за конкретною тематикою. 

Основним функціями інформаційної бази 
даних є: 

� узагальнення і систематизація 
відомостей щодо визначення ФМХ матеріалів 
металоконструкцій неруйнівними методами; 
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� забезпечення швидкого доступу до 
систематизованої інформації; 

� зменшення надлишку інформації за 
рахунок використання одних і тих же даних в 
різних наближеннях; 

� розширення способів пошуку 
інформації, тематичний підбір та грамотне 
використання даних; 

� забезпечення дотримання стандартів в 
представленні даних, що полегшує проблему їх 
підтримування і обміну між різними 
користувачами; 

� поширення інформації про висновки та 
результати проведених досліджень серед 
науковців та практиків. 

БД розроблена з метою задоволення 
інформаційних потреб, які представлені 
поєднанням будь-яких формальних або 

змістовних ознак: види першоджерел, автори, 
фізико-механічні параметри, методи контролю 
тощо. 

Розроблена інформаційна база даних 
містить інформацію про ФМХ сталей, адже 
переважна більшість металоконструкцій 
виготовляється саме з них, та основні методи і 
засоби НК, які використовують для визначення 
цих характеристик. 

Структура бази даних та зв’язки між її 
структурними елементами зображено на рис.1. 

Основні фізико-механічні параметри 
сталей, інформація про які занесена у базу, є 
такими: 

– твердість; 
– границя міцності; 
– границя текучості; 

 

Риcунок 1 – Структура інформаційної бази даних 
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– густина; 
– теплопровідність; 
– електропровідність; 
– фазо-структурні параметри; 
– коерцитивна сила; 
– швидкість поширення звуку; 
– інші (параметри, які використовуються 

в окремих випадках). 
Інформаційна база даних містить також 

інформацію про основні методи НК, які дають 
можливість виявляти вказані вище параметри. 
Ці методи є такими: 

– акустичний, 
– електричний, 
– електромагнітний, 
– магнітний, 
– тепловий, 

– метод вдавлювання або інденторний 
для визначення твердості, 

– руйнівні методи для визначення 
основних механічних характеристик, 

– комплексне використання кількох 
методів. 

Розроблена база даних складається з 
чотирьох частин (таблиць), пов’язаних між 
собою ключовими словами, що є критеріями 
створення інформаційного запиту (рис. 1). 
Кожна з частин БД названа відповідно до виду 
інформаційних джерел, які в ній містяться: 
«Статті», «Патенти», «Книги» і «ГОСТ, ДСТУ». 
Розглянемо будову таблиці на прикладі таблиці 
“Статті”. Загальний вигляд її зображено на 
рис.2. 

 

Рисунок 2 – Загальний вигляд таблиці “Статті” 
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Дана таблиця містить такі поля: 
– індекс, який вказує на порядковий 

номер джерела; 
– назва джерела (збірник анотацій, 

журнал тощо), яке містить дану статтю; 
– рік видання;  
– номери сторінок, на яких міститься 

необхідна інформація; 
– автори статті; 
– назва статті; 
– коротка анотація щодо змісту 

інформації в статті; 
– метод контролю, якому присвячена 

стаття (ключовий параметр пошуку); 
– контрольований параметр (ключовий 

параметр пошуку), до якого відноситься метод 
контролю. 

Решта таблиць бази даних побудовані за 
аналогічним принципом і мають ідентичну 
структуру. 

Інформація про основні фізико-механічні 
параметри матеріалів і методи їх визначення 
подається у вигляді гіперпосилань на конкретне 
джерело або подається коротка анотація змісту 
інформації. 

База даних створена у середовищі 
Microsoft Office Access® [4]. Для користування 
базою створений зручний інтерфейс, через який 
здійснюється інформаційний запит. Всі дані 
зберігаються в базі у формі таблиць, в яких 
вказуються назви джерел інформації, автори, рік 
видання, необхідні фізико-механічні 
характеристики і методи їх дослідження. 

Для зберігання даних створюється по 
одній таблиці на кожен тип відслідковуваних 
даних. Для даних з декількох таблиць в запиті, 
формі, звіті чи на сторінці доступу до даних 
визначаються зв’язки між таблицями. Ці зв’язки 
створені за двома ключовими словами: 
«параметр» і «метод визначення», на яких 
побудована структура бази. 

Для пошуку і виведення даних про фізико-
механічні параметри і методи їх визначення 
створюється запит за ключовим словом 
«контрольований параметр» або «метод 
контролю». Після здійснення запиту 
користувачеві надається можливість зробити 
вибір конкретних джерел інформації (патенти, 
література чи стандарти), в яких відображається 
інформація про методи визначення заданого 
фізико-механічного параметру. 

Кожна таблиця з джерелами інформації 
обов’язково містить два ключових слова: 
«контрольований параметр» і «метод 
контролю». Виключенням є таблиця 
нормативних документів, які є зв’язними 
компонентами між цими таблицями. 
Інформаційна таблиця з нормативними 
документами містить тільки одне ключове слово 
«метод контролю» і її зв'язок з іншими 
таблицями здійснюється тільки по ньому. Це 
зумовлено тим, що нормативні документи 
регламентують в основному метод і методику 
проведення контролю. Контрольовані параметри 
здебільшого є комплексними або вони не 
регламентуються. 

На сьогоднішній день основним способом 
розповсюдження інформаційної бази даних є її 
тиражування на оптичних носіях (CD-ROM). 
Однак він обмежує можливості швидкого 
доступу зацікавлених спеціалістів до змін в 
інформації, інакшими словами, це режим “off-
line”. Тому для даного проекту планується ще й 
практична реалізація он-лайнової версії бази 
даних, що дасть можливість авторизованим 
користувачам самостійно змістовно її 
наповнювати через мережу Internet. В такий 
спосіб інформація буде поширюватись 
якнайскоріше, а доступ до неї стане набагато 
зручнішим і простішим. Основними 
компонентами он-лайнової БД будуть web-
сторінки із взаємними гіпертекстовими 
посиланнями. Структура web-сторінки 
включатиме основну назву об'єкта, текстову 
інформацію довідкового характеру, джерела 
використаних даних, пошукові терміни  і 
службову інформацію. 

Інформаційна база публікацій щодо 
неруйнівного визначення ФМХ матеріалу 
металоконструкцій є передумовою і підґрунтям 
для розроблення більш масштабної БД за усіма 
методами НК і технічної діагностики. 

Окрім того, якісним розвитком 
інформаційної БД буде розроблення на її основі 
експертної системи (ЕС) з одночасним 
перетворенням бази даних у базу знань [5]. 

ЕС можна окреслити як комплекс 
програм, які базуються на накопичених знаннях, 
що дозволяють в діалоговому режимі 
вирішувати задачі, які потребують в звичайних 
умовах досвід та інтуїцію висококваліфікованих 
спеціалістів. Мета ЕС полягатиме в наданні 
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допомоги користувачам на основі застосування 
знань про досліджувану область, які отримані з 
широкого спектру джерел: книг, статей, 
науково-технічної документації, думок 
експертів-спеціалістів. В ЕС зберігатиметься 
колективний досвід, який накопичений в галузі 
НК і технічної діагностики. 

База знань відрізнятиметься від бази 
даних не стільки внутрішньою організацією, 
скільки призначенням. Дані в базі даних 
призначені для видачі відповіді на запит 
користувача, а «знання» в базі знань завжди 
зв’язані з процедурами їх застосування, зокрема, 
із знань можуть бути виведені додаткові дані. 

База знань буде мати практичне значення 
не сама по собі, а лише як компонент ЕС. 

Функціонування інформаційної бази 
даних створює додаткові можливості для 
поширення результатів теоретичних і 
практичних досліджень, розширення зв'язків 
між різними науковими центрами й інтеграції 
України у світове наукове співтовариство в 
галузі НК і технічної діагностики. Крім власне 
наукових цілей, така база даних дозволяє 
проводити моніторинг ситуації в НК і 
забезпечить зацікавлених у відповідній 
інформації науковців і практиків. 

Створена база даних публікацій щодо 
визначення ФМХ матеріалу металоконструкцій 
методами НК містить посилання на близько 150 
патентів, 200 книг, 60 нормативних документів, 
150 статей. Вона є передумовою для створення 
аналогічного, але значно розширеного, 
інформаційного ресурсу для всієї галузі НК і 
технічної діагностики. Окрім того, при якісному 
і конструктивно цілеспрямованому розвитку 
така база даних може стати основою для 
розроблення ЕС і перетворитись на 
інтелектуально містку базу знань. 
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