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Анотацiя—У доповiдi пропонується поняття функцiональної стiйкостi технологiчного процесу на промисловому пiдприємствi. Використовуючи iнструментарiй псевдообертання, побудовано конструктивнi умови функцiональної стiйкостi для технологiчного процесу виробничого пiдприємства. Здiйснено
аналiз задачi забезпечення функцiонування виробничого процесу на границi втрати функцiональної
стiйкостi при досягненнi гранично допустимих меж
вiдхилень вiд еталонного значення для процесу.
Ключовi слова–математична модель виробничого
процесу, функцiональна стiйкiсть, псевдообертання.

Вступ
Пiдвищення ефективностi управлiння виробничим пiдприємством тiсно пов’язане з вдосконаленням системи керування ресурсами, технологiчними процесами та процесами оперативновиробничого планування на пiдприємствi. При
цьому головною метою є забезпечення злагодженого, комплексного, ритмiчного ходу виробництва стосовно виготовлення та випуску продукцiї
при найповнiшому i рiвномiрному використаннi
всiх виробничих ресурсiв [1].
Власне, тому важливою є проблематика створення методологiї побудови систем автоматизованого керування виробничими процесами пiдприємствами. Для цього здiйснюється аналiз
проблеми конструювання iнформацiйних систем
управлiння пiдприємством та детально описуються особливостi пiдходу до розв’язання задач
стiйкого функцiонування виробничих процесiв
промислових пiдприємств. При цьому важливими є як побудова ефективної топологiї iнформацiйної системи пiдприємства, так i забезпечення
умов практичної стiйкостi та керування ключовими процесами [2].
Математична модель та основнi
позначення
На сьогоднiшнiй день розроблено багато класiв iнформацiйних систем для автоматизацiї рiзноманiтних аспектiв управлiння промисловим
пiдприємством. Найбiльш вiдомими з них є
такi: MRP II (Manufacturing Resource Planning), ERP (Enterprise Resource Planning), APS
(Advanced Planning & Scheduling Systems) i MES

(Manufacturing Execution Systems). Спiльною рисою даних систем є те, що в них реалiзуються принципи, характернi для iнтегрованих автоматизованих систем управлiння пiдприємством (IАСУ), коли автоматизується широкий
комплекс функцiй управлiння, що охоплюють
задачi стратегiчного, виробничого, фiнансового
планування, оперативного управлiння постачанням, закупками, запасами в поєднаннi з автоматизацiєю конструкторської, технологiчної пiдготовки виробництва тощо.
Без автоматизацiї процесу контролю параметрiв виробничих процесiв на сучасних пiдприємствах неможливо органiзувати серiйний випуск
якiсної продукцiї. Вважатимемо, що пiдприємство працює в умовах ресурсної забезпеченостi з
чiтко запланованими графiками випуску готової
продукцiї. Для розв’язання задач забезпечення
стiйкостi виробничих процесiв завдяки контролю
в режимi реального часу ключових виробничих
параметрiв пропонується математична модель,
яка може бути iнтегрованою в автоматизовану
систему управлiння пiдприємством.
Випуск продукцiї зазвичай складається з низки етапiв, на кожному з яких висуваються певнi
вимоги до параметрiв та характеристик сировини, напiвфабрикатiв чи то, в кiнцевому пiдсумку,
готової продукцiї. Позначимо такi набори параметрiв на кожному 𝑖–му етапi через 𝑥 (𝑖) ∈ R𝑛 ,
𝑖 = 1, 2, . . . 𝑁 . Технологiчнi виробничi процеси для
гарантування досягнення параметрiв 𝑥 (𝑖) на кожному етапi вимагають зовнiшнiх впливiв 𝑢 (𝑖)
на виробничий процес (ефект вiд роботи, енергетичний ефект, хiмiчнi чи то iншi технологiчнi
впливи на кожному з етапiв).
Зауважимо, що в реальних виробничих умовах
хiд виробничого процесу забезпечить повторюванiсть та iнтенсивнiсть випуску продукцiї, яка задовольняє наперед заданим вимогам та стандартам з певними вiдхиленнями (допусками) 𝜀 (𝑖),
якi характернi для кожного виробничого процесу
чи то виробу. Всi лiнiйнi, хiмiчнi, механiчнi, геометричнi чи iншi характеристики виробу повиннi
вiдповiдати еталонному зразку, не перевищуючи
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пороги технологiчних похибок.
Нехай 𝐴 (𝑖) ∈ R𝑛×𝑛 – матриця залежностi показникiв якостi продукцiї на 𝑖 + 1–му етапi вiд
показникiв на 𝑖–му етапi, власне матриця виробничого процесу; 𝐶 (𝑖) ∈ R𝑛×𝑚 – матриця, яка визначає структуру впливу на виробничий процес
𝑢 (𝑖) ∈ R𝑚 , 𝑖 = 0, 𝑁 − 1.
(︁
)︁𝑇
Нехай 𝑥¯ = 𝑥¯𝑇 (0) , 𝑥¯𝑇 (1) , . . . , 𝑥¯𝑇 (𝑁 ) – еталонний процес, який гарантує повну вiдповiднiсть
набору параметрiв 𝑥 (𝑘) , 𝑘 = 0, 1, . . . , 𝑁 , якi мають
бути дотриманi при iдеальному виконаннi виробничого процесу на всiх етапах та на кожнiй з
ланок. Задано параметр 𝜀 > 0, що визначає сукупнiсть допустимих вiдхилень (толерансiв) вiд
еталонних значень.
Означення. Якщо при заданих матрицях 𝐴, 𝐶
та векторi 𝑢 iснує розв’язок 𝑥 = 𝑥¯ + 𝑒 системи
𝑥 (𝑖 + 1) = 𝐴 (𝑖) 𝑥 (𝑖) + 𝐶 (𝑖) 𝑢 (𝑖) , 𝑖 = 0, 𝑁 − 1

(1)

такий, що ‖𝑒‖ ≤ 𝜀, то такий технологiчний процес
називатимемо функцiонально стiйким.
В доповiдi показано, що система (1) еквiвалентна системi лiнiйних
алгебраїчних )︁рiвнянь
(︁
𝑇

𝐴𝑥 = 𝐶𝑢, де 𝑥 = 𝑥𝑇 (0) , 𝑥𝑇 (1) , . . . , 𝑥𝑇 (𝑁 ) , 𝑢 =
(︁
)︁𝑇
𝑢 𝑇 (0) , 𝑢 𝑇 (1) , . . . , 𝑢 𝑇 (𝑁 − 1) , а матрицi 𝐴 та 𝐶

формуються з 𝐴 (𝑖) та 𝐶 (𝑖), 𝑖 = 0, 𝑁 − 1.
Умови функцiональної
стiйкостi
(︁ )︁
Позначимо 𝑍 𝐴𝑇 = 𝐸 − 𝐴𝐴+ – проектор на ядро
матрицi 𝐴𝑇 , 𝐴+ – псевдообернена матриця [3].
Конструктивнi умови функцiональної стiйкостi
при управлiннi виробничими процесами промислового пiдприємства записуються таким способом.
Теорема 1. Нехай виконується умова
𝑢 𝑇 𝑄𝑢 = 0,
(︁ )︁
де 𝑄 = 𝐶 𝑇 𝑍 𝐴𝑇 𝐶. При цьому
⃦⃦
⃦
⃦𝐴+ (𝐶𝑢 = 𝐴𝑥)
¯ ⃦⃦ ≤ 𝜀.

(2)

(3)

Тодi технологiчний процес, описаний рiвнянням
(1) є функцiонально стiйким.
Справджується також обернена теорема до теореми 1.
Теорема 2. Якщо технологiчний процес є фун𝑇
кцiонально
⃦
⃦стiйким, то 𝑢 𝑄𝑢 = 0, при цьому
⃦⃦𝐴+ (𝐶𝑢 − 𝐴𝑥)
¯ ⃦⃦ ≤ 𝜀.

Якщо розв’язок системи (1), який вiдповiдає умовам функцiональної стiйкостi, не iснує
– процес не може гарантовано реалiзовуватись.
В такому випадку технологiчний процес слiд
зупинити, щоб проаналiзувати, якi параметри
призводять до функцiональної нестiйкостi. При
цьому розв’язуємо задачу
¯ → min.
𝐼 (𝑒) = ‖𝐴𝑒 − 𝐶𝑢 − 𝐴𝑥‖
𝑒

(4)

На практицi це означає, що iснування точного
розв’язку системи гарантує функцiональну стiйкiсть, якщо вiдхилення вiд еталонного значення
задовольняють (3). Якщо ж умова (3) не виконується, проте iснує розв’язок (4), це означає,

що система функцiонує в умовах близьких до
втрати стiйкостi (технологiчно це означає, що
процес забезпечує випуск продукцiї неналежної
якостi, яка буде обов’язково дефектована). Якщо
не має розв’язкiв задачi (4), то процес має бути
негайно зупинений. Система повернеться у вихiдне положення на рiвень функцiональних задач
APS, MES, PLM-систем IАСУ та застосовується
алгоритм повторного планування та рестарту
скоректованого виробничого плану [1].
Припустимо, що ми маємо еталоннi показники
¯ Актуальною є задача, чи
значення вектора 𝑥.
можливо органiзувати виробничий процес таким
чином, щоб дотримуватись заданих еталонних
показникiв за рахунок вибору вектора 𝑢? Справджуються наступнi твердження.
Теорема 3. Нехай структура виробничого процесу визначається матрицями 𝐴 та 𝐶, а вектором
𝑥¯ заданi еталоннi значення параметрiв 𝑥 та характеристик продукцiї на кожному етапi виробництва. Тодi необхiдною i достатньої умовою того,
що у виробничому процесi будуть реалiзованi
еталоннi вимоги 𝑥¯ є виконання умови
𝑥¯𝑇 𝑃 𝑥¯ = 0,
(︁ )︁
(︁ )︁
де матриця 𝑃 = 𝐴𝑇 𝑍 𝐶 𝑇 𝐴, 𝑍 𝐶 𝑇 = 𝐸 − 𝐶𝐶 + .

(5)

З теореми 3 випливає такий наслiдок.
Наслiдок. Нехай виконуються умова (5) теореми 3. Тодi сукупнiсть реалiзацiї вектора 𝑢
за еталонними значеннями
вектора 𝑥¯ визнача}︁
{︁
ється спiввiдношенням 𝐶 + 𝐴𝑥¯ + 𝑍 (𝐶) 𝑤 : 𝑤 ∈ R𝑁 𝑚 ,
де 𝑍 (𝐶) = 𝐸 − 𝐶 + 𝐶.

Висновки
В доповiдi запропоновано методологiю побудови систем автоматизованого керування пiдприємством. В разi комплексного автоматизованого пiдходу до управлiння виробничим пiдприємством при всебiчному впровадженнi APS, MES,
PLM-систем забезпечується функцiональна стiйкiсть iнформацiйної системи пiдприємства. Авторами запропоновано означення функцiональної стiйкостi виробничого процесу промислового пiдприємства. Отримано конструктивнi умови
функцiональної стiйкостi виробничого процесу,
якi слугують пiдґрунтям для впровадження iнформацiйної системи на пiдприємствi, що забезпечуватиме функцiонально стiйкi технологiчнi
процеси й, вiдтак, випуск продукцiї згiдно встановлених еталонних вимог протягом необхiдного
часового iнтервалу.
Лiтература
[1] Собчук В.В. Методика створення єдиного iнформацiйного простору на виробничому пiдприємствi
з функцiонально стiйким виробничим процесом /
Системи управлiння, навiгацiї та зв’язку.– Полтава:
ПНТУ, 2019.
[2] N.Lukova-Chuiko Application of Petri Networks for
Support of Functional Stability of Information Systems
IEEE 1st Int. Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC) – 8-12 Oct. 2018.– Kiev, Ukraine.
[3] Albert Arthur, Regression and the Moore-Penrose
pseudoinverse. Burlington, MA: Elsevier, 1972.

