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В машинобудуванні одним з основних об’єктів моделювання є виробнича система [1, 2]. 

Метою такого моделювання є оцінка основних техніко-економічних показників функціонуван-
ня виробничої системи [3] та вироблення рекомендацій (рішень) щодо їх підвищення (знижен-
ня) [4]. 

Значні резерви містить можливість урахування варіантів складання [5]. Представляється 
власний підхід до реалізації багатоваріантної технології складання, який базується на викорис-
танні матриць обмежень послідовності технологічних операцій (МОПТО) [6] у середовищі 
програмного засобу GalAss — нової розробки НТУУ “КПІ” (рис. 1). 

Початкові дані в системі GalAss розділені на чотири групи: 
— технологічне обладнання; 
— номенклатура складальних одиниць (СО); 
— технологія складання (для кожної складальної одиниці)j; 
— розподіл (диспетчеризація) складальних одиниць по технологічному обладнанню. 
Модуль “Цех”, отримуючи інформацію з бази даних основного технологічного обладнання, 

визначає технологічні можливості виробництва. Модуль “Номенклатура СО” дозволяє сформувати 
перелік усіх СО з визначенням їх кількості та пріоритету, виготовлення яких планується реалізову-
вати на даному виробництві. Для всіх СО повинна бути визначена технологія виготовлення, що ре-
алізовано в модулі “Технологічний процес”. В даному модулі також потрібно сформувати МОПТО, 
якщо технологія виготовлення СО має декілька варіантів. 

Проект  

Номенклатура 
СОЦех Технологічний 

процес 

Планування 

Аналіз МОПТО

База даних 
обладнання

 
Рис. 1. Структура системи GalAss 
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Інформація з модулів “Цех” і ”Технологічний процес” аналізується модулем “Планування” в 
режимі ручного керування, коли людина (диспетчер) визначає що, як і коли виготовляти. Разом 
з процесом планування працює модуль “Аналіз МОПТО”, який виконує оптимізацію плануван-
ня. 

Зазначимо, що в даній реалізації системи оптимізація не означає гарантоване знаходження 
оптимального рішення, проте гарантовано, що нове рішення буде одним з кращих. Всі модулі 
пов’язані єдиною інформаційною основою під назвою “Проект”. Файл проекту включає в себе 
тільки імена файлів цеху та номенклатури СО, які є попередньо збереженими. Завдяки цьому 
можна підключати різні файли номенклатури СО і моделювати завантаження одного цеху при 
їх зміні. 

Модуль “Цех” дозволяє визначити перелік Мі основного технологічного обладнання, яке 
встановлено на дільниці, у цеху або на всьому підприємстві та визначити типаж такого облад-
нання Mi.type. Дана версія програми дозволяє оперувати складальним обладнанням таких тех-
нологічних груп: маніпулятори, преси, різьбозагвинчувальне і зварювальне обладнання. При 
початковому розміщенні обладнання у матриці цеху автоматично завантажується база даних 
відповідно до технологічної групи обладнання, що дозволяє швидко вибрати необхідну модель. 

Модуль “Номенклатура” дозволяє визначити номенклатуру СО, які складатимуться на 
обладнанні даного цеху або дільниці. Визначення номенклатури полягає у введенні назви (ко-
ду) СО aj, пріоритету її складання aj.priority (від 0 до 100), кількості СО aj.N та кількості партій 
aj.p. 

Модуль “Технологія” кожній СО призначає один або декілька варіантів aj.v технології 
складання СО aj. Технологія складання являє собою послідовність типів операцій aj.v.Рк.type, за 
якими буде відбуватись складання, та час кожної з них aj.v.Рк.time та aj.v.Рк.dodtime. Після фор-
мування списку операцій, якщо потрібно, заповнюється МОПТО, яка визначатиме базову по-
слідовність та всі можливі варіанти складання, що скорочено можуть бути записані так званою, 
“технологічною формулою” складання. 

Модуль “Планування” є ланцюгом між цехом та технологічним процесом складання СО. 
Тут відповідно до послідовності технологічних операцій aj.v.Рк.type відбувається їх розподіл 
між обладнанням, після чого отримується повна інформація Mi.Tr.aj  про СО aj, r-і, технологічні 
операції якої виконуються на і-му обладнанні. Система дозволяє зберегти декілька схем для 
однієї СО. 

Під оптимізацією в системі GalAss розуміється сам процес пошуку кращого за попереднє 
рішення, а не оптимальне рішення як кінцевий результат. Це пов’язано з тим, що в багатьох 
випадках знайти оптимальне рішення не можливо [4]. 

Модуль “Аналіз МОПТО” дозволяє отримати кращий результат процесу планування шля-
хом аналізу МОПТО. Даний модуль аналізує всі варіанти, що задовольняють обмеженням тех-
нологічного характеру, та обирає один, який найкраще підходить в певний момент часу із ура-
хуванням завантаження технологічного обладнання. Залежно від кількості операцій технологі-
чний процес (ТП) може мати значну кількість варіантів, проте до технологічно припустимих 
належать тільки ті варіанти, які відповідають заданим технологічним обмеженням проектуван-
ня операцій. 

Визначену кількість ТП можна представити математично за допомогою МОПТО, елементи 
якої відображають зв’язок між технологічними операціями. 

 

1,1 1,2 1, 1,

2,1 2,2 2, 2,

,
,1 ,2 , ,

,1 ,2 , ,

v q

v q

c v
c c c v c q

q q q v q q

l l l l
l l l l

l l l l

l l l l

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

= ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

M

L L

L L

L L L L L L

L L

L L L L L L

L L

,  

  



Труды Одесского политехнического университета, 2008, вып. 1(29)   
28 

де  li,j — елемент МОПТО, що відображає обмеження послідовності операцій i  та j і може 
приймати такі значення: 

0 — існує технологічно обумовлене обмеження послідовності операцій, яке визначає жор-
сткий обернений порядок виконання операцій, використовується тільки у випадку, коли послі-
довність виконання операцій є не впорядкованою, тобто такою, яка не враховує технологічні 
обмеження; 

1 — існує технологічно обумовлене обмеження послідовності операцій, яке визначає жор-
сткий прямий порядок виконання операцій (aj.v.Рc ∧ aj.v.Рv); 

2 — дві операції не накладають обмеження на послідовність виконання одна одної, тобто у 
варіантах ТП дві операції можуть бути записані як (aj.v.Рc ∨ aj.v.Рv). 

МОПТО є дзеркально симетричною відносно головної діагоналі, тобто інформаційною є 
лише половина матриці. Система GalAss дозволяє автоматично перетворити початкову, невпо-
рядковану МОПТО (рис. 2, а) в упорядковану МОПТО (рис. 2, б). Далі процес аналізу МОПТО 
використовує перетворену (упорядковану) матрицю. 

 Початкова матриця [Перетворена матриця] 

 

 Початкова матриця [Перетворена матриця] 

 
а б 

Рис. 2. Матриця обмеження послідовності технологічних операцій:  
а — початкова (невпорядкована); б — перетворена (впорядкована) 

Процес автоматичного вибору варіанта ТП можна представити циклічним алгоритмом 
(рис. 3). На початку виконується планування номенклатури СО за жорсткими ТП. Визначається 
загальний час Тзаг, отриманий після першого планування (його ми фіксуємо як мінімальний 
MinTime). Запускається цикл, в якому перебираються операції кожної i-ї СО: вибирається дві 
операції (j1,j2), причому j2 повинна завжди передувати j1 (j1>j2). Запам’ятовується поточний ва-
ріант ai.v ТП в змінну OldTP. Виконуються дві перевірки: 

— перевірка в МОПТО ТП i-ї СО на можливість заміни двох обраних операцій; 
— аналіз картини планування з метою отримання інформації про доцільність виконання 

даної заміни. 
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Початок 
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Перепланування 

Кінець 

Так Ні 

Так 

Ні 

Так 
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Рис. 3. Основний цикл вибору ТП 

Якщо в результаті перевірок отримали позитивний результат, відбувається заміна варіанту 
ТП на новий (перестановка двох обраних операцій). Далі знову запускається планування, в ре-
зультаті якого визначається загальний час Тзаг, який порівнюється із мінімальним (MinTime>Тзаг). 
Якщо ітерації призвели до зменшення часу, цикл повторюється із самого початку, щоб врахувати 
заміну, в іншому випадку відновлюється старий варіант ТП OldTP, проводиться перепланування 
та перехід на наступний етап циклу. 

Аналіз МОПТО СО. За допомогою аналізу матриці здійснюється перевірка можливості пе-
рестановки двох технологічних операцій між собою. Алгоритм даного аналізу реалізований у 
вигляді функції (рис. 4). Вхідними даними є: номер СО D та порядкові номери двох технологіч-
них операцій PosTO1 та PosTO2 базової послідовності, які належать цій СО. Порядкові номери 
вказують тільки на послідовність виконання операцій, тому що в дійсності порядок операцій мо-
же бути будь-яким через використання варіантів ТП. На початку в змінну Result заноситься зна-
чення true, що означає дозвіл на проведення заміни. Далі в циклі проводиться перебір позицій ТП 
з PosTO2 до  PosTO1-1, визначаються дійсні порядкові номери операцій TО1 і TО2, де TО1 відпові-
дає операції під позицією PosTO1, а TО2 — під j-ю позицією. 

  



Труды Одесского политехнического университета, 2008, вып. 1(29)   
30 

Початок

D; PosTO1; PosTO2 

Result := true 

j := PosTO2, 
PosTO1-1

TO1 := TO(PosTO1) 
TO2 := TO(j)

TO1 > TO2 

Result := Result and 
(MD[TO2,TO1] = 2) 

Result := Result and 
(MD[TO1,TO2] = 2) 

Кінець

Так Ні 

 

 
Рис. 4. Аналіз МОПТО складальної одиниці 

Значення змінної Result складається із значенням відповідного елемента матриці МD (на пе-
ретині операцій TО1 і TО2).В результаті якщо при перевірці хоч один елемент МОПТО містив 
значення “1”, то функція дасть негативну відповідь на перестановку двох технологічних опера-
цій між собою. 

Аналіз картини планування реалізований як функція, яка повертає два значення: позитивне, 
якщо розрахований новий час виявився меншим за попередній, і негативне в протилежному 
випадку. Вхідними даними є: номер СО та порядкові номери двох технологічних операцій 
PosTO1 та PosTO2 складання цієї СО. На початку визначаються номери обладнання ID1 та ID2, 
на яких будуть виконуватись ці операції, та номери технологічних операцій TО1 і TО2 для обра-
ного варіанта ТП, яким відповідають вхідні порядкові (PosTO1 та PosTO2). Далі визначається 
допустимий проміжок часу Min...Max, який відповідає проміжку між TО2.StartTime та TО2-
1.EndTime, або 0...TО2.StartTime, якщо TО2 є першою операцією в ТП. З черги операцій облад-
нання ID1 (на якому повинна виконуватися операція TО1) виключається операція TО1 і визнача-
ється всі проміжки часу між операціями (Min2...Max2)і. Якщо хоч один із проміжків 
(Min2...Max2)і перетинається з Min...Max і його величина є не меншою, ніж час на виконання 
операції TО1, то функція повертає позитивний результат. 

Приклад моделювання процесу планування у середовищі GalAss 
Розглянемо моделювання автоматизованого вибору варіанта складання на прикладі СО, що 

складається з 17-ти операцій (див. таблицю). Порядок приведених операцій є невпорядкованим. 
Всі можливі варіанти складання представлено у вигляді графа (рис. 5), який у середовищі GalAss 
представляється у вигляді матриці МОПТО (див. рисунок 2, а). 

Характеристики технологічного процесу складання 

Час на виконання 
операції, хв 

Час на виконання 
операції, хв 

№
 о
пе
ра
ці
ї 

Тип обладнання 
Основн. Допоміжн. 

№
 о
пе
ра
ці
ї 

Тип обладнання 
Основн. Допоміжн. 

1 Маніпулятор 1,0 0,5 10 Маніпулятор 2,5 0,5 
2 Різьбозагвинчувальне 2,5 0,5 11 Прес 0,17 0,83 
3 Маніпулятор 2,5 0,5 12 Різьбозагвинчувальне 2,0 2,0 
4 Різьбозагвинчувальне 2,5 0,5 13 Маніпулятор 2,5 0,5 
5 Різьбозагвинчувальне 1,5 0,5 14 Маніпулятор 2,5 0,5 
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6 Прес 2,5 0,5 15 Прес 2,5 0,5 
7 Маніпулятор 2,5 0,5 16 Різьбозагвинчувальне 2,0 2,0 
8 Різьбозагвинчувальне 1,5 0,5 17 Прес 0,17 0,83 
9 Прес 0,17 0,83  

 
 

1 
3 5 6

8
15

4 10 11

1316
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17972  
Рис. 5. Граф варіантів складання 

Нехай потрібно реалізувати процес складання чотирьох складальних одиниць на техноло-
гічному обладнанні, що складається з одного маніпулятора, преса та різьбоверта. 

Проведене моделювання без використання варіантів складання показало результат 
102,5 хв на виготовлення всього плану, а з використанням варіантів — 92,5 хв. 

Таким чином, розроблення єдиного інформаційного представлення технологічних можли-
востей обладнання, номенклатури СО, технології складання та розподілу операцій між облад-
нанням дозволило розробити систему для моделювання виробничих процесів складання. Мож-
ливості оптимізації системи поширюються на задачі оптимізації на рівні дільниці цеху, де акту-
альною є задача забезпечення найнижчої загальної тривалості оброблення всієї номенклатури 
складальних одиниць та рівномірного завантаження складального обладнання. Результати 
комп‘ютерного моделювання показали, що застосування оптимізації на рівні ділянки цеху дає 
можливість значно знизити загальну тривалість складання всієї номенклатури СО. 

Література 

1. The design of manufacturing systems / Ed. C. Leondes. — CRC Press LLC, 2001. — 292 p. 
2. Гнучкі комп’ютеризовані системи: проектування, моделювання, управління: Підруч. / Л.С. Ям-
польський, П.П. Мельничук, Б.Б. Самотокін та інш. — Житомир: ЖДТУ, 2005. — 680 с.  

3. Голдовский А. Система DELMIA как решение для моделирования производственной деятельно-
сти / Голдовский А., Голдовский П., Федотов О. // CAD/CAM/CAE Observer. — 2005. — № 1(19). 
— С. 13 — 15.  

4. Томашевський В.М. Моделювання систем. — К.: Вид. гр. BHV, 2005. — 352 с.  
5. Пасічник В.А. Урахування багатоваріантності схем складання на етапі розподілу операцій між 
обладнанням / Пасічник В.А., Ратушна І.В. // Вісн. ЖДТУ / Житомир, 2007. — № 1(40). — С. 51 
— 56. 

6. Пасічник В.А. Ситуативна технологія як засіб підвищення ефективності механооброблювального 
виробництва / Пасічник В.А., Галайда Р.В. // Процеси механіч. обробки в машинобудуванні: Зб. 
наук. пр. — Житомир.: ЖДТУ, 2006. — Вип. 4. С. 77 — 91. 

Поступила в редакцію 19 березня 2008 р. 

 
 
 

  


