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УДК 681.5:664 

ІВАЩУКВ.В. 

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ 
БАГАТОАСОРТИМЕНТНИХ ВИРОБНИЦТВ. 

В докладе предлагается метод поиска моделирования технологических систем рассчитанных на измене-
ние ассортимента продукции в различных его характеристиках. Основу методики составляет минимизация 
затрат на координацию системы с ограничением изменений системы областью предварительных вариаций. 

The method of choosing for modeling technological systems designed which for assortment replacing of prod-
ucts in its various characteristics in this report proposes. The base of methodology is the minimization of the cost of 
coordination of system and restricted of changes for space of prior variations. 

Вступ 

На існуючих підприємствах, які будувалися 
за радянських часів розвиток комплексів харчо-
вих виробництв орієнтувався на збільшення об-
сягів виробництва з оптимізації складових собі-
вартості. Однак переформатування власності у 
приватний сектор локалізувало виробничу гео-
графію та змінило задачі виробництва на роз-
ширення асортименту підприємства. 

В задачах, що приймають за основу зміну 
асортименту, як вектор параметрів технологіч-
ного обладнання А присутні проблеми: підт-
римки ритмічності потоків між агрегатами, си-
нхронізації співвідношень технологічних пото-
ків, зміни структури та параметрів керуючих 
алгоритмів. Підвищені вимоги до якості керу-
вання в динаміці для технологічних агентів, за 
суттєвої зміни характеристик робочого середо-
вища, за повторного використання теплового 
агента є суттєво зав'язаним з вартістю реаліза-
ції виробництва. 

Огляд робіт за данним напрямком 

Незважаючи на спроби створення складних 
структурних систем, які здатні представити 
широке коло задач нелінійної динаміки, небага-
то з результатів наукових досліджень у даному 
напрямку знайшли своє практичне застосуван-
ня. Одна з найбільш важливих причин - брак 
знань про природу складових процесу. Друга -
відсутність математичного оператора здатного 
адекватно представити динаміку переходів 
складного процесу. 

Застосуванням баєссовських методів до ви-
значення складних систем вимагає значної кі-
лькості статистичних експериментів і нерідко 
завдання не дає можливості наблизитися до 

адекватного розв'язку. Спроби отримання мо-
делі структурної динаміки з використанням кі-
нцевих автоматів, на практиці, дозволяють вда-
ло описати дискретні процеси, до того ж приз-
водять до отримання робастної формалізації 
реальної задачі. Однак особливістю такого ав-
томату є можливість призводити систему до 
визначеного, статично стійкого стану, коли в 
складі динамічного руху відсутні такі елементи 
як запізнення та гістерезіс. 

Існуючі розробки з підтримання багатоасор-
тиментних виробництв стосуються переважно 
дискретних процесів' Найбільшу зацікавленість 
серед наукових посилань мають роботи вітчиз-
няних [1,2] та іноземних вчених [3]. За умов 
технологічних систем, де відбуваються перет-
ворення матеріальних потоків, при застосуванні 
дискретного управління необхідно виокремлю-
вати агрегати за продуктами, сировиною та ме-
тою функціонування. 

Вагомих результатів науковці досягли у се-
редовищі комплексів, де зміна режимів є подій-
но орієнтованою та корельованою до зміни ва-
ртованих параметрів сировини: виробництво 
безалкогольних та лікеро-горілчаних напоїв, 
лакофарбові виробництва, пакувальні операції. 

Отже багатоцільове існування універсаліза-
ції математичної моделі чи порядку керування 
багатоасортиментним виробництвом є недоці-
льним, оскільки поняття асортименту може на-
бувати широкого значення В: складу продук-
ту, розміру, форми, ступеня обробки. 

В процесі функціонування технологічна сис-
тема взаємодіє з середовищем, яке змінюється і 
може ініціювати зміну функціональної системи. ,, 
Тож якщо для реальної системи є підстави вва-1 

1 

Виклад основної ідеї роботи 
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жати, що середовище С : характеристики сиро-
вини, ціни, об'єми сировини, терміни виконан-
ня може бути змінено, то слід передбачити не-
обхідний рівень гнучкості varA для керованої 
системи. При цьому зміна стану може зажадати 
як зміни диференціальної поведінки, так більш 
суттєвої зміни структури системи. 

В той час як обмеженням гнучкості об'єкту 
мають визначатися параметри моделі A j , які в 
подальшому гарантують стійкість та керова-
ність представленому об'єкту: скінчена кіль-
кість елементів об'єкту, функціональне обме-
ження елементів, по-елементний зв'язок через 
певний вектор параметрів стану елементів. 

Так можна визначити, що поза межами дос-
ліджень С та В не можна здійснити жодної 
адекватного представлення системи, тому сис-
тема, що потребує опису має бути чітко дослі-
джена в межах тих варіацій, що потребує про-
грама виробництва. 

VA,A h* fj(X),X є С v X є В,і є 9J 
Тобто виробнича програма зміни асортиме-

нту представляється додатковим простором ва-
ріації параметрів А виробничої системи. 

А оскільки новий продукт, на відміну від ви-
падкових змін у зовнішньому середовищі, може 
бути передбачений як і його необхідний регла-
мент, - простір необхідних змін технологічного 
регламенту може бути визначений варіаціями 
технологічної системи. 

Оскільки будь-який продукт вимагає варіа-
цій в у певній конкретній площині функціона-

льних змін D (вага, форма, вміст, регламент об-
робки), то й процес моделювання буде відпові-
дати умовам існування визначених функціях у 
передбаченому просторі варіацій 

3qVD є X . 
Оскільки задача математичного моделюван-

ня не подання в точності природи процесу, а 
лише відтворення поведінки процесу в межах, 
що встановлені технологічною задачею, то ме-
тодика моделювання має змінюватися в залеж-
ності від наступної мети. 

Так кожна методика щодо асортименту при-
тягується до властивостей функцій, які існують 
в межах передбачених технологічних варіацій. 

Останнє дозволяє мінімізувати необхідні 
зміни робочої моделі, скоротити ресурси на 
впровадження нового продукту, а також обме-
жити координати варіації моделі колом спосте-
режності попередньої робочої моделі. 

Висновок 

Слід зауважити, що для технологічної про-
грами попередньо необхідно оцінювати вар-
тість зміни виробництва за потужностями та 
характеристиками технологічних агрегатів, не-
обхідним додаткам. 

Якщо при дослідження зміни системи з пог-
ляду продуктів виробництва, система втрачає 
свої характеристики, то слід вважати систему 
не раціональною по відношенню до основного 
проекту. 
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