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УДК 681.518 
Н.Р. Веселовська, Р.Д. Іскович-Лотоцький 

N.R. Veselovska, R.D. Iskovych-Lototskyy 
 

АЛГОРИТМІЧНІ ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ ТА 
ТРАНСПОРТНИМИ МАШИНАМИ 

 
ALGORITHMIC PROCEDURES FOR MANAGING CONSTRUCTION AND 

TRANSPORT MACHINERY 
 

Технологічне обладнання (ТО)  може виконувати своє службове 
призначення тільки при надійній роботі системи управління (СУ), що погоджує 
інформаційний потік  з матеріальним потоком, що проходить через систему, 
забезпечуючи реалізацію функцій ТО відповідно до їх службового 
призначення. Система управління і ТО складають "нерозривне ціле" – ТО не 
може працювати без СУ. В роботі розглядаються загальні вимоги до 
автоматизованої СУ і склад її функцій, структура, розробка універсального 
(віртуального) алгоритму управління будівельними та транспортними 
машинами. На підставі дослідження діючих систем, різних літературних 
джерел і діючих стандартів (ГОСТ 54.502-89, 28270-89 і ін.) і міжнародного 
стандарту ISO формулюються загальні вимоги до автоматизованої системи 
управління, виконання яких забезпечує надійну роботу. Іншими словами, 
йдеться про вимоги до інваріантної системи. Формулювання загальних вимог 
дозволяє визначити основні вимоги до алгоритму управління. Виділення в 
рамках ТП автоматизованою транспортно-накопичувальною системою (АТНС), 
представляється "штучним" в тих випадках, коли йдеться про загальні вимоги 
до СУ і до її функцій. При конкретній розробці алгоритмів СУ – виділення 
АТНС виправдане з метою групування окремих конкретних задач 
транспортування (зберігання) матеріальних тіл в загальному алгоритмі 
керування СУ. Взаємодія процедур забезпечується: 

- шляхом доступу до загальних баз даних всіх користувачів підсистем; 
- шляхом обміну повідомленнями мережею передачі даних відповідно до 

протоколів обміну за ГОСТ 28270-89 та ISO FTAM DP-8571, а також GM MAP 
(MINI-MAP) і спеціальними протоколами прикладного рівня. 

Суміжними є системи  виробничого планування, технічної підготовки 
виробництва, технічного постачання, цех ремонту, основних цехів. Всі підсистеми 
ТП повинні забезпечувати девять режимів роботи: початкового завантаження 
системи (первинного старту в 1 зміну); настройки системи на конфігурацію і 
параметри обладнання; автоматичного керування (виконання функцій); 
напівавтоматичного керування (виконання службових призначень підсистемами 
без зв'язку між собою по локальній мережі – під керуванням операторів); ручний 
режим (робота обладнання за командами операторів з ручних пультів керування з 
подальшим введенням станів обладнання і ресурсів у відповідні бази даних); 
відновлення системи після відмови (рестарт системи); діагностики керованого 
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обладнання цеху і програмно-апаратних засобів самій ТП з роздруком протоколів 
діагностики; аварійного завершення роботи при відмові зовнішнього 
електроживлення цеху; планового завершення роботи системи. У режимі 
діагностики система повинна автоматично перевіряти стани програмно-апаратних 
засобів систем управління і обладнання, а також конфігурацію підключення 
термінального обладнання. Режим повинен забезпечувати віддалене завантаження 
або ініціалізацію діагностичних тестів з наступним виведенням результатів 
перевірки на консольний термінал диспетчера. Негативні результати тестування 
окремих елементів виводяться також на термінал бюро технічного 
обслуговування. Комплекс програмно-апаратних засобів ТП повинен 
забезпечувати можливість нарощування функцій і модернізацію окремих 
програмно-апаратних модулів без необхідності переобладнання всієї системи в 
цілому. Підключення до системи нових об'єктів керування не повинно викликати 
переобладнання програмно-апаратних засобів. Розвиток і модернізація системи 
повинні проводиться у напрямі впровадження систем штучного інтелекту на всіх 
рівнях підсистем керування шляхом накопичення і використання знань про 
специфіку виробництва і правил ухвалення рішень в конфліктних ситуаціях в 
спеціальну базу знань ТП.Всі види забезпеченні ТП, включаючи програмно-
апаратні засоби, повинні раціонально використовувати типові, уніфіковані і 
стандартні елементи. При створенні ТП необхідно максимально використовувати 
типові проектні рішення, пакети прикладних програм, уніфіковані проекти і 
стандарти ГОСТ, ОСТ, ISO, GM MAP (mini-MAP), IEEE. 

Кожна підсистема повинна забезпечувати виконання наступних функції в 
реальному масштабі часу: планування і/або прогнозування параметрів стану 
об'єктів керування; облік параметрів стану об'єктів керування; контроль 
параметрів стану об'єктів керування; аналіз параметрів стану об'єктів керування; 
координацію параметрів стану об'єктів керування і команд на виконання операцій; 
регулювання параметрів стану об'єктів керування.При виконанні функції 
планування повинна бути забезпечена можливість: вибору одного або декількох 
критеріїв оптимальності плану; вибору горизонту (терміну) планування; обліку 
параметрів черг до ресурсів і обладнання; вибору часу на виконання функції; 
корекції плану; оптимізації плану. При виконанні функції обліку повинна бути 
забезпечена можливість: автоматичної реєстрації змін параметрів керованих 
об'єктів, робочих технічних документів, персоналу і змінно-добових завдань; 
розсилки ініціативних запитів на інформацію; підтвердження отримання 
інформації; перевірки достовірності одержаної інформації; сортування одержаної 
інформації по відповідних базах даних; протоколювання виконання операцій з 
інформацією; статистичної обробки облікової інформації. При виконанні функції 
контролю повинна бути забезпечена можливість: контролю інформації за 
допустимими граничними значеннями, а також на наявність заборонених кодових 
комбінацій і логічну несуперечність окремих даних; автоматичного визначення 
наявності і величини відхилень параметрів об'єктів керування, робочих технічних 
документів, персоналу, змінно-добових завдань і заявок на транспортування; 
реєстрації величини відхилень. 
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