
Годишник на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски"
том 44-45, свитък III, Механизация, електрификация и автоматизация на мините, София, 2002, стр. 77-81

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДИТЕ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В CAD/CAM/CIM 
СИСТЕМИ

Атанасиос Папавасилиу

Технологичен институт
Западна Македония, Гърция

Константинос Гаврос

Технологичен институт
Западна Македония, Гърция

Емил Гегов

Минно-геоложки университет
“Св. Иван Рилски”
София 1700, България

РЕЗЮМЕ
Съвременните CAD/CAM/CIM системи са достигнали много високо ниво на развитие и приложение, предимно въз основа на развитието на компютърната 
техника  и  на  приложните  математически  направления  и  информационни  технологии.  Литературният  преглед  показва,  че  все  още  е  недостатъчно 
приложението  на научното  направление  изкуствен  интелект.  В работата  се прави опит да се систематизират  възможностите  за неговото  по-широко 
приложение в разглеждания клас системи.
Ключови думи: Стадии на проектиране, избор на решения, оптимизация в условия на риск и неопределеност

ВЪВЕДЕНИЕ

   Проектирането е последователност от процедури, при 
което се осъществява анализ на обекта на проектиране и 
условията на средата, разработване на варианти и избор 
на оптимални съгласно  заданието  за проектиране реше-
ния. Не е необходимо да се доказва творческия характер 
на проектните дейности и необходимостта от възможно по-
широко приложение на концепциите и методите на систе-
мите с изкуствен интелект.

   Интелект  е  способността  на  субекта,  в  разглеждания 
случай, проектанта, да намира успешни решения в условия 
на  непълни  или  недостатъчно  точна  априорна  инфор-
мация. Изкуствен интелект е компютърна програма, в коя-
то е  синтезиран и въведен интелект  на  водещи специа-
листи от зададена област.

   Силата  и  потенциала  на  средствата  на  Изкуствения 
Интелект  за планиране и управление и производствения 
процес са потвърдени от много научноизследователски и 
демонстрационни проекти. Най-важният метод на изкуст-
вения интелект е качественото обосноваване и симулации 
и използването на комплексни модели. Типичните прило-
жения са  за  проектиране,  планиране на производството, 
диагностика на машините, проектиране на машини, конфи-
гурация на системите, програмиране на определени зада-
чи,  общуване  между човек  и машина,  интерпретация на 
данни и др. Понастоящем, обаче, не е известно каква част 
от тези системи се използват на практика и са полезни. 
Една  консервативна  преценка  показва,  че  само  5  %  от 
всички  научни  изследвания  намират  практическо 
приложение в производството. Това е една изключително 

обезкуражаваща реалност, но за тома има много причини, 
включително:
• Инструментите за създаване на експертна система не 

са достатъчно разработени и се трудно приложими.
• Добрите  експертни  системи  обикновено  съдържат 

няколко  хиляди  правила  и  представляват  големи 
софтуерни  програми,  които  трудно  се  ползват  на 
конвенционални компютърни системи.

СТРУКТУРА НА ЕКСПЕРТНАТА СИСТЕМА

   Създателят  на  експертната  система  трябва  да  има 
модел  на  системата,  за  която  търси  решение.  Моделът 
описва свойствата и поведението на системата. Обикнове-
но се правят опити моделът да бъде прост и да включва 
само най-важните характеристики на процеса.

   Разработени са множество програми и програмни пакети 
за решаване на производствени проблеми. Същината на 
програмата се състои от алгоритъм и данни. Изпълнението 
на програмата се осъществява по съкратен начин, който 
представя различни клонове и кръгове.

   Основната  разлика  между  програмата  и  експертната 
система  е  начинът,  по  който  се  представя  и  обработва 
знанието. Експертната система се състои от база знания, 
съдържащи изключителното познание на човека експерт в 
специализирана област и машина, която може да получи 
достъп  до  базата  знания  за  постигане  на  решение  на 
определен проблем. Описанието на задачата и контекста й 
се  въвеждат  от  потребителя  или  от  самата  система. 
Експертната  система  се  състои  от  следните  седем 
компонента:
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• Интерфейс за потребителя или ръководителя. Има 
две групи лица, които могат да имат достъп до екс-
пертната система. Първият, това е научния ръководи-
тел, който създава системата и подготвя познанието 
за въвеждане в базата данни. Това е научният ръково-
дител, който също така поддържа експертната систе-
ма.  Вторият  е  потребителят,  който  се  опитва  да 
намери решение на проблема. Той трябва да може да 
описва контекста на своя проблем към системата.

• Модул  за  достъп  до  базата  знания.  Този  модул 
обработва  данните,  въведени  от  експерта  и  ги 
трансформира в разбираеми за системата данни.

• Модул езиков интерфейс. Съществуват много начини 
за общуване със системата; то може да се осъществи 
посредством естествен, графичен и проблемно-ориен-
тиран  език.  Нивото  на  абстрактност  на  езика  на 
потребителя ще бъде  много  по-високо  от  новото  на 
езика на потребителя. Използваният език трябва да се 
разбира  от  интерфейса  и  може  да  е  необходима 
специална експертна система за извеждане от страна 
на потребителя семантиката, която описва системата.

• Модул  познания  за  производството.  Този  модул 
може да се подразбира като модел на  областта,  за 
която  се  разработва  експертната  система.  Той 
представлява  огромна  база  данни,  която  съдържа 
всички фактически познания и правила, необходими за 
работата на експертната система.

• Контекст  на  модул  работно  място.  Съществуват 
два начина за работа с този модул. Първи, потребите-
лят  въвежда  в  системата  описанието  на  проблема. 
Втори, системата създава сама за себе си описанието 
като задава на потребителя въпроси в режим въпрос и 
отговор. За тази операция, в системата трябва да има 
описание на проблема.

• Интерфейс  към  машината.  В  същност,  това  е 
модулът,  който  обработва  познанието  и  разглежда 
описанието  на  проблема  като  се  опитва  да  намери 
решение с помощта както на фактическото познание, 
така и на мета-познанието. Първо, всички правила на 
фактическото  познание  са  проучени  от  обосновава-
щия експерт и с помощта на съпоставител са избрани 
тези, които трябва да се използват. Така се получава 
група от кандидат правила. Второ, едно от правилата 
се подбира и се прилага към описанието на проблема 
от изпълнителя.

• Обясняващ модул.  Потребителят може да общува с 
обясняващия модул за да получи доклад за работата 
на  експертната  система.  Тоя  може  да  открие  как  е 
намерено дадено решение и какви отделни стъпки са 
предприети.  Ако  потребителят  иска  той  може  да 
получи междинни данни и информация за това как се 
използва познанието.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В 
ПРОИЗВОДСТВОТО

  Известно е,  че управленската система трябва да бъде 
проектирана в йерархичен вид. На всяко ниво експертната 
система  може  да  се  използва  за  платформа  и  за 
диагностика  на  статуса  на  следващото  по-ниско  ниво, 
нивото на планиране на това ниво.

• Проект. Когато се разработва даден продукт, процеса 
на проектиране преминава през етап на дефиниране 
на  функциите,  етап  на  дефиниране  на  физическите 
принципи, етап на проектиране на формата, и етап на 
детайлен проект. Експертната система ще бъде полез-
на,  когато  проектантът  е  заангажиран  с  детайлите, 
като издирване на подобни проекти, стандартни ком-
поненти, толеранс, алтернативни решения, значител-
но намален опит и търсене на грешки и др.

   Съществуват три типа проекти, които водят до концеп-
цията  за  новия  продукт.  Това  е  нов  проект,  вариантен 
проект,  и  модифициран  проект.  Ще  бъде  изключително 
трудно да се разработи нов проект с помощта на експертна 
система. Не е възможно с помощта на този инструмент да 
се намери решение на проблем, за който няма предвари-
телно  заложено  знание.  Вариантното  проектиране  се 
основава на съществуващите функционални и физически 
принципи  на  подобен  продукт.  Дименсиите  и  другите 
физически  параметри  може  да  се  различни.  Тук, 
експертната система ще бъде от помощ за да предложи на 
проектанта  решение  на  базата  на  вариант.  Модифици-
раният проект обикновено има само няколко от съществу-
ващия продукт. Проектът на продукта определя до голяма 
степен неговия производствен процес. Експертната систе-
ма може да бъде от помощ при консултиране но проектан-
та за възможността за производство на даден продукт.

• Планиране на процесите.  Когато проектът на даден 
продукт  е  приключил  планирането  на  процесите 
преминава  в  действие  (Majumdar  et  al.  1989). 
Съществуват два  различни метода за  планиране  на 
процесите:  това  са  генеративните  и  вариантните 
методи.  При  генеративните  методи  част  от  повърх-
ността,  която трябва да се създаде трябва да бъде 
свързана с производствения процес. При вариантното 
планиране  на  процесите,  производството на  част  от 
варианта трябва да бъде известно  и  съхранявано в 
компютъра  като  непараметричен  вариант.  Проектан-
тът подрежда каталог на вариантите компютъра си и 
осъществява търсене на вариант, който е подобен на 
част от това, което вече е извършено. Този метод има 
недостатъка, че трябва да има готов вариант за всяка 
част от производството. Експертната система може да 
бъде много полезна за първите четири фази на плани-
ране на процесите:

1. Избор  на  материалите  -  избор  на  материали, 
определяне на типа на материалите. Изчисляване на  
допуска на машината.

2. Избор на технологии и поточни линии (характери-
стики на повърхността, размери и допуск повърх-
ностна  обработка  - скорост,  необходимо  работно 
място  за  инструментите  (посока  на  нагласяване, 
място за съоръжението, посока на рязане и др.)

3. Избор на машини части (размер на частта, покритие 
на  повърхността,  последователност  на  машините, 
варианти на процесите, необходима точност, скорост 
на отделните интервали, машинни части и др.)

4. Избор на периоди за работа.
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• График  на  производството.  Информацията,  която 
влиза в графика се отнася до вида и броя на частите, 
които  трябва  да  се  произведат,  от  планирането  на 
процесите, от стойността на материалите, датите на 
доставка на материалите, наличните машинни инстру-
менти, други източници, данни от наблюдения върху 
фабриката  относно  оползотворяване  на  ресурсите  и 
др.

   Двете средства на изкуствения интелект най-подходящи 
за поставяне в график са генериране и тестване,
• Управление на качеството. Управлението на качест-

вото  е  съществена  функция  на  производствения 
процес. Операцията по управление на качеството се 
извършва  на  няколко  етапа:  Първо,  изготвя  се 
предварителен  план  за  тестване.  Конфигурира  се 
тестваща система и се програмира за индивидуалния 
п род кг, който трябва да бъде тестван. Трето, извърш-
ват се измервания и данните се записват. Четвърто, 
данните  се  оценяват  и  се  представя  протокол  от 
тестването.

   Има две области, при които експертните системи могат 
да  бъдат  значително  да  спомогнат  за  подобряване  на 
управлението  на  качеството:  планиране  на тестването и 
оценка и интерпретация на данните.

• Диагностика. Експертните системи за диагностика са 
много  съвременни  инструменти  на  изкуствения 
интелект,  приложими  в  производството.  Те  играят 
основна  роля  при  наблюдението  на  сложно 
производствено  оборудване  и  локализиране  на 
проблемите,  веднага  след  като  те  се  появят. 
Системите  за  диагностика,  които  се  използват  в 
момента  могат  да  се  разделят  на  три  категории: 
системи  за  статистическа  диагностика,  евристични 
диагностични системи и диагностични модели.

• Програмиране  на  роботи  и  производствено  
оборудване.

А.  Приложение  на  системите  в  стадий  технико-
икономическо обосноваване
   Като се изхожда от изпълняваните задачи в този стадий, 
целесъобразно  е  да  се  разработят  системи  за  по-обос-
нован избор на концепции и принципи при осъществяване 
на проектните решения, избор на конкурентните варианти 
за крайните цели и задачи по осигуряване на максимални 
стойности  на  критериите  за  качество/разходи.  Едно  по-
обосновано изпълнение на задачата за технико-икономи-
ческо  обосноваване  на  разработвания  проект  е  в  непо-
средствена  зависимост  от  оценката  за  перспективността 
на предлаганите решения в разглеждания стадий. Подхо-
дящо е разработване на експертна система с разширена 
база от  знания относно  обекта на  проектиране,  възмож-
ните концепции и методи за тяхната реализация.

Б.  Приложение  на  системите  в  стадий  технически 
проект
   Тук  възможностите  за  приложение  са  изключително 
големи  и  разнообразни.  От  най-съществено  значение  е 
разработването на един по-широк спектър от варианти на 

проектни решения с по-детайлно въвеждане на особенос-
тите  и  параметрите  на  факторите  на  средата.  Най-
съществено  приложение  на  системите  с  изкуствен  инте-
лект  е  в  обоснования  избор  на  оптимален  вариант  в 
условията на неопределеност.

   Съвременните компютри имат практически неограничени 
възможности  за  формализация  на  факторите  (парамет-
рите)  на  избора,  факторите  на  неопределената  среда  и 
оценяване на стойностите на критериите за оптималност. 
Тук  се  има  предвид  обстоятелството,  че  критериите  за 
оптималност съществено се различават от критериите при 
оптимизация в условията на определеност (детерминизъм) 
и риск (стохастизъм). По-конкретно критерият за оптимал-
ност  в  условия  на  неопределеност  няма  единствена 
стойност, а множество от стойности в определен интервал 
със субективно определена степен на принадлежност, т.е. 
достига се до приложение на многозначен функционал. 

   Съществена особеност на съвременните изисквания към 
проектните решения е наличието на множество критерии 
за  оптималност  (задача  за  многокритериалност  на 
проектните  решения).  В  условията  на  неопределеност 
(многозначност  на  отделните  критерии)  задачата  за 
векторна оптимизация придобива изключителна сложност 
както  в  качествен  (семантичен)  смисъл,  така  и  в  чисто 
количествен (възникване на комбинаторен взрив). При тези 
условия  определянето  на  областта  на  компромисите 
(областта на Парето) е практически невъзможно с извест-
ните  традиционни  методи  на  теорията  на  многокрите-
риалната оптимизация. Като се изхожда от възможността 
за прилагане на немонотонни логически изводи, приложе-
нието  на  системите  с  изкуствен  интелект  е  практически 
единствената  възможност  за  намиране  на  оптималното, 
многокритериално  решение  в  условията  на  неопре-
деленост.

В. Процеси при изготвяне на проектни решения
   Основни концепции на системния подход при проекти-
ране са:
1. Принцип  за  координация  на  проектните  работи  и 
решения  между  отделните  групи  от  проектанти-специа-
листи  по  съответните  научно-технически  направления 
(технолози, математици, механици, енергетици и др.).
2. Принцип  за  итеративен  подход  при  решаване  на 
проблемите,  които  възникват  при  осъществяването  на 
проектантската  дейност.  Итеративният  подход  означава, 
че  след  извършване  на  определен  брой  процедури  и 
анализиране на получените резултати при необходимост 
извършваните процедури се повтарят с цел подобряване и 
достигане на оптимални в зададения смисъл (зададените 
критерии)  проектни  решения.  Основно  изискване  е 
извършваните итерационни процедури да са осигурени по 
отношение  на  сходимост  към  търсеното  оптимално 
решение. Желателно е броят на итерационните процедури 
да бъде по възможност минимален. При липса на добра 
сходимост итерационните процедури трябва да обхванат 
някои  от  по-предните  стадии  с  цел  коригиране  на  вече 
възприети решения.

Г.  Обобщен  алгоритъм  за  итеративни  процеси  при 
изготвяне на проектни решения
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   Една от множеството възможни итеративни процедури е 
представена посредством блокова схема (фиг.1).

   Итеративните процедури се отнасят до всеки отделен 
стадий  на  проектиране,  като  с  нарастване  на  поредния 

номер  на  итерацията  се  обхващат  процедури,  които  са 
предхождащи  за  съответни  стадии.  Например: В  стадия

        I. Технико-икономическо обосноваване

                     1       Постановка на задачата

                     2       Концепции

    3       Методи за реализация на концепциите

                     4       Прогнозни резултати

           не                      повторно не
           Изпълнение на 
      прогнозни резултати

            да

                    II. Техническо задание

                    1       Задание на параметри

                    2       Задание на показатели

                    III. Технически проект

                    1       Математически модели

                    2       Генериране на варианти

   3      Изпълнение на вариантите

                    4       Избор на оптимален вариант

не    повторно не
                              Изпълнение на

    качествените показатели

              да 
          IV. Работен проект

                     1      Конкретни технически решения

             2      Работна документация

             3      Икономически показатели

             не                 Изпълнение на         повторно не
документацията и икономичес- 
              ките показатели
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               да

       V. Въвеждане в работа

 VI. Анализ на функционирането

Фигура 1.

технико-икономическо  обосноваване  неизпълнението  на 
прогнозните резултати води до итерация, която е адреси-
рана към процедурата под № 3 “Методи за реализация на 
концепциите”,  т.е.  търсене  на  нови  подходи  за  тяхната 
реализация и достигане на желаните прогнозни резултати. 
Ако  се  достигне  до  ново  неизпълнение  на  прогнозните 
резултати “повторно не”, необходимо е новата итерация да 
се  адресира  към  процедурата  №  2  “Концепции”.  Това 
означава,  че  въз  основа  на  “постановката  на  задачата” 
(процедура №1), трябва да се реализира търсене на нови 
концепции. При ново неизпълнение “повторно не” се явява 
вече  като  трета  итерация,  при  която  се  търсят  нови 
концепции  до  удовлетворяване  на  постановката  на 
задачата посредством прогнозните резултати.

   При стадий “Техническо задание”, итерации не са допус-
тими, тъй като трябва да бъдат спазени зададените пара-
метри и показатели за качество.

   В стадий “Технически проект” неизпълнението на качест-
вените показатели води до итерация към същия стадий, но 
при повторно неизпълнение следващата итерация изисква 
връщане към първия стадий “Технико-икономическо обос-
новаване”.

   По  аналогичен  начин  са  представени  итерациите  в 
стадий “Работен проект”.  Връщане към по предни стадии 
не се предвижда,  защото изпълнението  на качествените 
показатели  в  стадий  “Технически  проект”  означава,  че 

трябва да се търсят нови конкретни технически решения в 
рамките на стадий “Работен проект”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   Представени са значителните потенциални възможности 
на методите на изкуствения интелект в различните стадии 
на проектиране. Тези възможности съществено повишават 
ефективността на компютърните системи за проектиране 
(CAD/CAM/CIM).
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ABSTRACT
Recent  CAD/CAM/CIM  systems  have  reached  a  very  high level  of  development  and  application  based  mainly  on the 
development  of  the  computer  technique  and  the  applied  mathematics  tendencies  and  information  technologies.  The 
reference review showed that the application of the scientific tendency artificial  intelligence is still  insufficient.  In the 
process of work it is attempted to synchronize the potential of its wide application in the considered system class. 
Key words: Projecting stage, choice of decisions, optimization in conditions of risk and indetermination.  

INTRODUCTION

   Design is  a  series  of  procedures,  in  which an 
analysis  of  designed  object  and  conditions  of 
environment, development of variants and choice of 
optimal  decisions,  according  to  the  assignment  of 
design  are  made.  It  is  not  needed  to  prove  the 
creative  character  of  design  and  necessity  of 
extended  application  of  artificial  intelligence 
systems. 

   Intelligence  is  the  ability  of  a  human,  in  the 
considered  case  the  designer,  to  find  successful 
decisions  in  the  presence  of  incomplete  or 
insufficiently  accurate  a  priori  information.  Artificial 
intelligence  is  a  computer  program,  in  which  the 
intelligence of prominent specialists in certain field is 
synthesized and set up.

   The power and potential of Artificial Intelligence 
(A.I.)  tools  for  planning  and  controlling  of 
manufacturing processes has been proven by many 
research  projects  and  demonstrations.  The  most 
important A.I. techniques are quantitative reasoning 
and simulation, and the use of deep models. Typical 
applications are for design, manufacturing planning, 
machine  diagnosis,  machine  lay-out,  system 

configuration,  task-oriented  programming, 
man/machine  communication,  vision,  sensor  data 
interpretation ect. At the present time, however, it is 
not  known  how  many  of  these  systems  are 
practicable  and  are  being  used.  A  conservative 
estimate is that the results of only 5% of all research 
endeavors have found their place in the factory. This 
may be a  very  discouraging  reality;  but  there  are 
numerous reasons for this problem, including:
• The tools  for  building  expert  systems  are  not 

sufficiently developed and are difficult to apply.
• Good  expert  systems  usually  contain  several 

thousand rules and are huge software systems 
which  are  difficult  to  use  on  conventional 
computer systems.

STRUCTURE OF AN EXPERT SYSTEM

   The  builder  of  an  expert  system must  have  a 
model  of  the system for  which a solution is to be 
sought.  The  model  describes  the  properties  and 
behavior of the system. Usually, an attempt is made 
to  keep the model  simple and to  only  include the 
important features of a process.
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   Numerous programs and programming packages 
have  been  developed  to  solve  manufacturing 
problems.  The heart  of  a  program consists  of  the 
algorithm and data. The execution of a program is 
done in a concise manner laid down by the rules of 
the  algorithm,  which  may  include  branching  and 
looping.

   The basic difference between the program and the 
expert  system is  the way knowledge is  presented 
and  processed.  The  expert  system  consists  of  a 
knowledge database containing explicit  knowledge 
of a human expert in a specialized, domain, and a 
reasoning or inference engine which can access the 
knowledge  base  to  derive  at  a  decision  for  a 
described problem. The description of the problem 
and the context are entered by the user or by the 
system. An Expert system consists of the following 
seven components:
5. User or tutor Interface. There are two groups of 

persons  who must  have  access  to  the  expert 
system. First,  the tutor who set up the system 
and who prepares the knowledge to be entered 
into  the database.  The tutor  will  also  maintain 
the expert system. Second, the user who tries to 
find a solution to a problem. He must be able to 
describe  the  context  of  his  problem  to  the 
system.

6. Knowledge  Acquisition  Module.  This  module 
processes the data entered by the expert  and 
transforms it into a data presentation understood 
by the system.

7. Language Interface Module.  There are various 
ways of communicating with the system; it can 
be  done  by  natural,  graphical  or  problem 
oriented  language.  The  level  of  abstraction  of 
the user language will be much higher than that 
of the tutor language. The language used must 
be  understood  by the interface,  and  a  special 
expert  system may be needed to  extract  from 
the user input the semantics which describes the 
problem uniquely.

8. Manufacturing  Knowledge  Module.  This 
module can be understood as a world model of 
the  domain  for  which  the  expert  system  was 
developed.  It  is  like  a  huge  database  which 
contains all factual knowledge and rules needed 
for the operation of the expert system.

9. Context or Workspace Module.  There are two 
ways  of  operating  this  module.  First,  the  user 
enters  into  the  system  the  description  of  his 

problem.  Second,  the  system  constructs  the 
description itself  by interrogating the user in a 
question and answer session. For this operation, 
there  must  be  a  description  of  the  problem 
available to the system.

10. Interference Engine. Essentially, this module is 
the  knowledge  processor  which  looks  at  the 
problem description and tries to find a solution 
with  the  help  of  both  the  factual  and  meta-
knowledge.  First,  all  rules  of  the  factual 
knowledge  are  investigated  by  the  reasoner, 
and, with the Help of  the pattern matcher,  the 
ones to  be  used  are  selected.  Thus,  a  set  of 
candidate rules are obtained. Second, one of the 
rules  is  selected  and  applied  to  the  problem 
description by the processor.

11. Explain.  The user  can  communicate  with  the 
explainer to obtain a report about the operation 
of  the  expert  system.  He  can  find  out  how a 
solution was derived and which individual steps 
were taken. If  the user desires,  he can obtain 
intermediate  data  and  information  on  how the 
knowledge was used.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATION IN 
MANUFACTURING

   It  is  known  that  the  control  systems  for  the 
enterprise  has  to  be  designed  in  a  hierarchical 
manner. On each level expert systems can be used 
to perform and to diagnose the current status of the 
next lower level, the planning task on that level.
3. Design. When a product is being developed, the 

design  process  passes  through  the  definition 
stage  of  the  functions,  definition  stage  of  the 
physical  principle,  design  stage  of  the  shape, 
and the detailing stage. The expert system will 
be of help where the designer is concerned with 
details, such as finding available similar designs, 
standard  components,  tolerances,  alternative 
solutions,  reduce  significantly  trial  and  error 
searches, etc. There are three types of designs 
which lead to the conception of a new product. 
They  are  the new design,  variant  design,  and 
modified design. It  will  be extremely difficult to 
produce a new design with the help of an expert 
system. There is no way of finding with this tool 
a  solution  to  a  problem  for  which  no  prior 
knowledge  is  stored.  The  variant  design  is 
based  on  existing  functional  and  physical 
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principles of a similar product. Dimensions and 
other  physical  parameters,  however  may  be 
different. Here, expert systems will be of help to 
propose to the designer a solution based on a 
variant. The modified design usually has only a 
few  alterations  of  an  existing  product.  The 
design  of  the  product  determines,  to  a  great 
extent,  its  manufacturing  process.  Expert 
systems  can  be  of  assistance  to  consult  the 
designer  about  the  manufacturability  of  the 
product.

4. Process planning.  When  the  design  of  the 
product is completed, process planning gets into 
action  (Majumdar  et  al.  1989).  There  are  two 
different  methods  used  for  process  planning: 
they  are  the  generative  and  variant  methods. 
With the generative method, the part surface to 
be created has to be related to a manufacturing 
method.  With  variant  process  planning,  the 
manufacturing process of a part variant must be 
known  and  stored  in  the  computer  as  a 
nonparameterized variant. The designer queries 
a variant catalog in the computer and searches 
for the variant which is similar to the part to be 
made. This method has the disadvantage that a 
variant  must  be available  for  every part  to  be 
manufactured. Expert systems will mainly be of 
help  for  the  first  four  phases  of  process 
planning:

• Selection  of  blanks  or  stock  (selection  of 
material, determination of the type of blanks or 
stock, Calculation of the machining allowance).

• Selection  of  processes  and  machining  
sequences (surface  features,  dimensions  and 
tolerances,  surface treatment  and finish,  piece 
rate,  required  work  space  for  the  tool,  cutting 
direction, necessary tool changes, etc).

• Machine  tool  selection  (size  of  part,  surface 
finish,  machining sequences,  process variants, 

required  accuracy,  piece  rate,  machine  tools, 
etc).

• Selection of fixtures.
• Manufacturing  Scheduling.  The  information 

going into scheduling are the type and number 
of parts to be manufactured, the process plans, 
the  bill  of  materials,  order  delivery  dates, 
available machine tools, other resources, factory 
monitoring data on resource utilization, etc.

   The two artificial intelligence tools most suitable 
for  scheduling are the generate and test,  and the 
constraint propagation methods.
• Quality  control. Quality  control  is  an important 

function of the manufacturing process. A quality 
control  operation  is  done  in  several  phases: 
First,  a  test  plan  is  drafted.  Second,  the  test 
system is  configured  and  programmed for  the 
individual  products  to  be  tested.  Third,  the 
measurements are performed and the data are 
recorded.  Fourth,  the  data  are  evaluated  and 
test protocols are prepared.

   There are two areas where expert systems may 
be of considerable help to improve a quality control 
operation:  test  planning,  and  data  evaluation  and 
interpretation
• Diagnosis. Expert systems for diagnosis are the 

most advanced A.I. tools used in manufacturing. 
They  play  an  important  role  in  supervising 
complex  production  equipment  and  locating 
problems  as  soon  as  they  arise.  Presently 
available diagnosis systems can be defined by 
three  categories:  Statistic  diagnosis  systems, 
heuristic  diagnosis  systems  and  diagnosis 
models.

• Implicit  Programming  of  Robots  and  other  
Manufacturing Equipment.

                           I. Feasibility study

                     1       Formulation of the task

                     2       Conceptions

    3       Methods of realization of conceptions

                     4       Prognosticated results
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           no                      second no
             Realization of 
       prognosticated results

            yes

                    II. Technical assignment

                    1       Assigning of parameters

                    2       Assigning of indicators

                    III. Technical project

                    1       Mathematical models

                    2       Generating variants

• Realization of variants  

                    4       Choice of the optimal variant

no    second no
               Realization of 
             quality indicators

              yes 
          IV. Working plan

                     1      Particular technical decisions

             2      Working documentation

             3      Economic indicators

             no                 Realization of         second no
   documentation and economical 
                    indicators

               yes

           V. Setting in work
                                                                                             

                                                                                  VI. Analysis of the function                                                                     

Figure 1.
Application of systems in the stage of 

feasibility study
   Considering the tasks performed on 
that  stage,  development  of  systems  is 
advisable  the  for  a  better-grounded 
choice of conceptions and principles by 
the  realization  of  the  projected 

decisions,  choice  of  the  alternative 
variants of the final purposes and tasks 
for  providing  the  maximum  values  of 
the  quality/cost  criteria.  A  better-
grounded realization of the task for the 
feasibility  study  of  the  developed 
projects has a direct dependence on the 
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appraisal for potential application of the 
offered  decisions  in  the  considered 
stage.  It  is useful  to develop an expert 
system  with  an  extended  database 
regarded  to  the  projected  object,  the 
possible  conceptions  and  the  methods 
for their realization.

Application  of  systems  in  the  stage  of 
technical project
   Here the possibilities for application 
are extremely extended and various. The 
development  of  a  wider  spectrum  of 
variants  of  the  design  decisions  with 
more detailed setting of the peculiarities 
and  the  parameters  of  ambient  factors 
are  of  great  significance.  The  most 
important application of the systems of 
artificial  intelligence is in the reasoned 
choice of optimal variants in conditions 
of indetermination. 

   Recent  computers  have  practically 
unlimited  potential  for  formalizing  of 
the  factors  (parameters)  of  the  choice, 
the  factors  of  the  unspecified 
environment  and  appraisal  of  the 
optimality  criteria  values.  It  is 
considered  here  that  the  criteria  for 
optimality  are  considerably  different 
from  criteria  by  the  optimization  in 
conditions  of  determination 
(determinism)  and  risk  (stochastic 
conditions).  In  particular,  the  criterion 
for  optimization  under  conditions  of 
indetermination  has  not  an  only  value 
but  a  multitude  of  values  in  a  defined 
interval  with  a  defined  stage  of 
attachment.  This  means  that  an 
application  of  a  multi-digit  function  is 
reached. 

   Important  peculiarity  of  the  present 
requirements  to design decisions is  the 

presence  of  a  multitude  of  criteria  for 
optimality  (task  for  multicriteriality  of 
design  decisions).  Under  conditions  of 
indetermination (multidesignation of the 
particular criterion) the task for a vector 
optimization  acquires  extreme 
complexity  not  only  in  qualitative 
(semantic)  sense,  but  also  simply  in 
quantity  (combinatorial  explosion).  In 
these  conditions  setting  the  level  of 
compromises  (the  level  of  Pareto)  is 
practically  impossible  with  the  known 
conventional  methods  of  the  multi-
criteria  optimization  theory.  Assuming 
the  possibility  for  applying  of  non-
monotonous  logical  deductions,  the 
application  of  systems  of  artificial 
intelligence is practically  the only way 
for  finding  the  optimal  multi-criteria 
decisions  in  conditions  of 
indetermination. 

Processes in the development of design 
decisions
   The basic conceptions of the system 
approach in design are:

• Principle  for  coordination  of  the 
projecting  works  and  decisions 
between  the  separate  groups  of 
designers-specialists  in  the  relevant 
scientific-technical  directions 
(technical engineers, mathematicians, 
mechanics, electrical engineers, etc.).

• Principle of the iterative approach by 
solving  problems,  arisen  during  the 
realization  of  the  projecting  work. 
Iterative  approach  means  that  after 
performing  of  a  certain  number  of 
procedures  and  analyses  of  the 
results,  if  needed,  the  performed 
procedures  are  repeated  in  order  to 
improve  and  reach  optimal,  in  the 
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assigned  purpose  (assigned  criteria), 
projecting  decisions.  The  main 
requirement is the performed iterative 
procedures to be ensured in respect to 
identity  the  required  optimal 
decision.  It  is  desirable  that  the 
number of the iterative procedures is 
as least as possible. If a good identity 
is  missing  the  iterative  procedures 
must  include  some  of  the  previous 
stages  in  order  to  correct  already 
accepted decisions.

Generalized  algorithm  for  iterative 
procedures in the development of design 
decisions
   One  of  the  many  possible  iterative 
procedures is shown through a diagram 
(fig.1.). 

   Iterative  procedures  are  referred  to 
every single stage of projecting, so that 
with an increase of the serial number of 
the iteration, procedures that precede the 
respected  stage  are  included.  For 
example in the stage feasibility study the 
non-realization  of  the  prognosticated 
results leads to iteration that is addressed 
to  procedure  №  3  “Methods  of 
realization  of  conceptions”,  this  means 
searching for  new approaches for  their 
realization  and  reaching  to  the  desired 
prognosticated  results.  If  a  new  non-
realization of the prognosticated results, 
“second no”, is reached it is needed the 
new  iteration  to  be  addressed  to  the 
procedure  №  2  “Conceptions”.  This 
means that based on the “Formulation of 
the  task”  (procedure  №  1)  a  new 
conception search must be made. In case 
of  a  new  non-realization  “second  no” 
appears  as  a  third  iteration,  by  which 
new conceptions are searched for, until 

the formulation of the task is satisfied by 
the prognosticated results.

   In the stage “Technical  assignment” 
iterations  are  impossible,  since  the 
assigned  parameters  and  quality 
indicators must be maintained.

   In the stage “Technical  project” the 
non-realization of the quality indicators 
leads to iteration to the same stage but 
by  a  second  non-realization  the  next 
iteration  requires  a  return  to  the  first 
stage “Feasibility study”. 

   The  iterations  in  stage  “Working 
project” are performed in a similar way. 
A  return  to  a  previous  stage  is  not 
provided, because the realization of the 
quality  indicators  in  the  stage 
“Technical  project”  means  that  new 
particular technical decisions inside the 
stage  “Working  project”  must  be 
searched.

CONCLUSION 

   Significant  potentialities  of  the 
artificial  intelligence  methods  to 
different stages of design are presented. 
These  potentialities  considerably 
increase the efficiency of the computer 
systems for design (CAD/CAM/CIM).
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