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1 Wprowadzenie 

Globalizacja gospodarki, w której istnieje swobodny przepływ dóbr i usług, zmieniła 

warunki funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych. Dla dużej liczby różnorodnych 

produktów konkurencja realizowana jest poprzez skracanie cykli życia produktów, 

ograniczanie kosztów ich produkcji oraz przyspieszanie czasu wprowadzania ich na rynek. 

Aby sprostać wymaganiom rynku, systemy wytwarzania muszą zapewnić procesowi 

produkcji wystarczającą elastyczność. 

Jednym z obecnie preferowanych kierunków rozwoju systemów wytwarzania jest 

zastosowanie systemów rekonfigurowalnych, które dokonują zmian w swoich strukturach 

oraz w realizowanych w nich procesach. W ten sposób umożliwiają one poniekąd 

zaspokojenie rosnących potrzeb i wymagań zmiennego rynku odbiorców produktu. Istotną 

cechą tych systemów jest swobodny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi 

procesami realizowanymi w obszarze produkcji takimi jak jej przygotowanie czy realizacja.  

Zainteresowanie bezpośrednią integracją przygotowania produkcji i jej realizacji było 

do lat osiemdziesiątych XX wieku bardzo niewielkie. Integracja była postrzegana wyłącznie 

w aspekcie strukturalnym. Rozróżniano dwa podejścia. Jedno z nich zakładało, że system 

wytwarzania projektowany jest dla produkcji określonych rodzin części (tarcze, bryły 

obrotowe itp.) ze zdefiniowanymi planami procesów wytwórczych. W drugim podejściu 

generowane były szczegółowe plany procesów wytwórczych, zgodnie ze znanymi 

możliwościami istniejącego parku maszynowego. Produkcja małoseryjna, o wysokiej 

różnorodności, była domeną małych zakładów zatrudniających wykwalifikowanych 

specjalistów, którzy dokonywali procesu planowania oraz wspomagali proces sterowania 

systemem wytwarzania. Oba przedstawione podejścia generowały znaczne koszty 

inwestycyjne lub znacząco wydłużały czas wytwarzania produktu. 

W późniejszym okresie charakter produkcji uległ jednak zmianom, powodując 

ewolucje systemów, podnosząc ich elastyczność i funkcjonalność. Od elastycznych 

systemów wytwarzania FMS (ang. flexible manufacturing system) oczekuje się wydajnej 

produkcji dość szerokiego asortymentu produktów przy zachowaniu ich wysokiej jakości 

[54]. Elastyczność wytwarzania związana jest w tych systemach m.in. z generowaniem 

planów procesów technologicznych uwzględniających zdolności produkcyjne dużej liczby 

dostępnych zasobów wytwórczych. Wymagane zasoby dotyczą zazwyczaj maszyn 

technologicznych, programów NC, narzędzi itp. Odgórne określenie zasobów i wyznaczenie 
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procesu wytwórczego produktu, dokonane podczas generowania planów procesów 

technologicznych, ma bezpośredni wpływ na skuteczne sterowanie FMS. W większości 

przypadków specyfikacja procesu zakłada jego liniowy przebieg i narzuca konieczność 

korzystania z konkretnych zasobów, bez względu na obciążenie i dostępność tych zasobów 

w systemie. W sytuacji przeciwnej, tzn. gdy wyznaczone zostają pełne możliwości 

wykorzystania dostępnych zasobów, prowadzi to do zwiększenia złożoności procesu 

sterowania systemem wytwarzania. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku dużych systemów 

wytwarzania. Nadmierna i niezbyt często wykorzystana elastyczność nie jest więc pożądaną 

cechą produkcji. W tej sytuacji koniecznym staje się poszukiwanie takiego nowego 

podejścia do projektowania systemów wytwarzania, które łączyłoby w sobie wysoką 

wydajność produkcji z elastycznością systemów wytwórczych oraz oferowałoby dużą 

szybkość reagowania na charakterystyczne dla globalnego rynku zmiany. W procesie 

wytwarzania należy postawić głównie na udoskonalenie przetwarzania informacji  

w obszarach przygotowania i realizacji produkcji. W tym aspekcie, integracja 

przygotowania produkcji, efektem której są procesy wytwórcze, z systemem sterowania 

odpowiedzialnym za sprawną realizację produkcji nabiera nowego znaczenia. Proces 

integracji musi koncentrować się na tym, w jaki sposób zasoby są przydzielane do zadań 

produkcyjnych w procesie generowania procesów wytwórczych i wybierane podczas 

sterowania. 

W niniejszej pracy podjęto tematykę integracji informacyjnej procesu przygotowania 

i realizacji produkcji. Wykorzystując standard XML, zaproponowano hierarchiczny opis 

wielowariantowych procesów wytwórczych. Przyjęty sposób budowy opracowanego 

formatu zapisu wielowariantowego procesu wytwórczego sprawia, iż zapis ten jest 

rozwiązaniem otwartym i skalowalnym. Dzięki temu nadaje się on do bezpośredniego 

wykorzystania w rozproszonych, wieloagentowych systemach sterowania produkcją, które 

to z kolei ułatwiają budowę rekonfigurowalnych systemów wytwarzania.  

W rozdziale 2 zamieszczono przegląd aktualnego stanu wiedzy z zakresu 

przygotowania produkcji, systemów wytwarzania, procesów wytwórczych oraz systemów 

sterowania. Wskazano na problemy dotyczące integracji przygotowania produkcji  

z systemem sterowania wytwarzaniem. Przedstawiono także możliwości modelowania 

systemów oraz technologię wieloagentową jako wiodącą w budowaniu nowoczesnych 

systemów sterowania wytwarzaniem. W rozdziale tym omówione zostały również 

najważniejsze kwestie dotyczące systemów rekonfigurowanych oraz możliwości 

wprowadzenia ich cech do systemów wytwarzania. Zaprezentowany został system 

http://megaslownik.pl/slownik/synonimy_antonimy/,szczególnie
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produkcyjny TOR oraz system sterowania wytwarzaniem AIM. Posłużyły one do weryfikacji 

opracowanych w pracy rozwiązań. Rozdział kończy podsumowanie aktualnego stanu 

wiedzy oraz określenie celu pracy. 

Rozdział 3 omawia koncepcję integracji informacyjnej przygotowania produkcji oraz 

sterowania wytwarzaniem. Szczególną uwagę zwrócono tutaj na zagadnienia dotyczące 

struktur wymienianych danych. W rozdziale tym opracowany został ponadto format opisu 

procesu wytwórczego oraz algorytm dodawania czynności pomocniczych.  

Treść rozdziału 4 stanowi opracowane rozwiązanie sterowania lokalnego, które jest 

ważnym elementem konfiguracji systemu sterowania w przypadku wystąpienia wybranych 

zakłóceń w procesach wytwórczych. 

W rozdziale 5 oraz w dodatku A omówiono szczegóły implementacyjne i techniczne 

opracowanych rozwiązań oraz wskazano ich specyfikę i wykorzystane technologie 

informatyczne. W dalszej części rozdziału 5, na zaproponowanym przykładzie systemu 

wytwarzania, pokazano działanie opracowanych rozwiązań - weryfikujące ich 

funkcjonalność. Rozdział 6 zawiera podsumowanie i wnioski z przeprowadzonych prac. 
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2 Aktualny stan wiedzy z zakresu integracji 

dyskretnych procesów i systemów wytwarzania 

Nowoczesne rozwiązania informatyczne wykorzystywane w systemach wytwarzania 

obejmują cały cykl życia produktu począwszy od definicji produktu poprzez projektowanie 

konstrukcyjne, technologiczne i organizacyjne, aż do symulacji sterowania przebiegiem 

realizacji operacji wytwórczych oraz dystrybucji [60]. Obecnie należy do tej listy dodać 

jeszcze recykling, w którym istnieje możliwość ponownego przetwarzania odpadów na 

produkty, materiały lub substancje, wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. 

Duża część przedstawionych działań skupiona jest w zintegrowanym rozwoju 

wyrobów, procesów i systemów wytwarzania, dając informację ukierunkowaną na definicje 

wyrobu, procesu i systemu wytwarzania. Przy zastosowaniu systemów komputerowego 

wspomagania cyklu życia produktu PLM (ang. Product Lifecycle Management), opartych na 

wspólnym modelu danych; P- Product, P- Process, R.-Resource [15], możliwe jest 

kształtowanie produktu i systemu jego wytwarzania w sposób ciągły, co pozwala na 

uzyskanie poprawnych i zweryfikowanych rozwiązań [61]. Aby narzędzia PLM mogły  

w znaczący sposób wpłynąć na skrócenie czasu realizacji działań związanych  

z technologiczno-organizacyjnym przygotowaniem produkcji, wymagana jest dodatkowo 

wiedza z dziedzin konstrukcji, technologii i organizacji produkcji. Integrację systemów 

komputerowego wspomagania, stosowanych w cyklu życia wyrobu, można rozpatrywać 

jako [60]: 

 integrację informacyjną polegającą na tym, że wyniki pracy jednego systemu są 

przekazywane do drugiego z wykorzystaniem systemów informatycznych  

i z pominięciem tradycyjnych form obiegu informacji, 

 integrację kompleksową polegającą na rozpatrywaniu współpracy systemów 

komputerowego wspomagania z systemami informacyjnymi kooperujących ze sobą 

przedsiębiorstw, obejmującą pozostałe sfery funkcjonowania, tj. marketing, zbyt, 

zaopatrzenie, księgowość, finanse, 

 integrację funkcjonalną polegającą na połączeniu możliwości wykonywania różnych 

czynności projektowych w ramach jednego systemu, co następuje poprzez 

bezpośrednie wykorzystywanie wyników pracy jednych podsystemów przez inne. 

Wykorzystuje się tu wspólne modele danych o wyrobie, procesach i zasobach, przy 

pomocy których realizuje się procesy wytwarzania. 
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2.1 Problematyka przygotowania produkcji 

Proces przygotowania produkcji obejmuje wszelkie działania zmierzające do 

uruchomienia produkcji przemysłowej nowego produktu. Zawarta w nim zintegrowana 

wiedza ma charakter interdyscyplinarny, wiążący problematykę organizacji i zarządzania  

z aspektami konstrukcyjnymi i technologicznymi, podporządkowanymi wymogom 

ekonomicznym [116]. Projektowanie konstrukcyjne, technologiczne i organizacyjne to 

fazy cyklu życia produktu realizowane w obrębie przygotowania produkcji, które  

w sposób istotny wpływają na fazy produkcji i późniejsze użytkowania produktów.  

W przygotowaniu postaci konstrukcyjnej produktu znajdują zastosowanie systemy 

komputerowego wspomagania projektowania (ang. Computer Aided Design - CAD), 

pozwalające na tworzenie i ocenę różnych wariantów konstrukcyjnych produktu.  

Przygotowanie technologiczne obejmuje wspomaganie projektowania procesów 

wytwarzania elementów produktu, projektowanie operacji oraz ich kolejności  

i realizowane jest przez systemy komputerowego wspomagania projektowania procesów 

technologicznych (ang. Computer Aided Process Planning - CAPP). Dla procesów 

montażu elementów, wykorzystuje się systemy komputerowego wspomagania 

projektowania procesów montażu (ang. Computer Aided Assembly Process Planning - 

CAAPP). Programy sterujące urządzeniami technologicznymi opracowane są  

z wykorzystaniem systemów komputerowego wspomagania wytwarzania (ang. Computer 

Aided Manufacturing - CAM).  

Rozwój wyżej wymienionych systemów w przygotowaniu produkcji, dąży do 

zwiększenia możliwości wymiany informacji pomiędzy nimi w celu rozwoju integracji 

komputerowej przedsiębiorstwa [33][61]. W klasycznym ujęciu przygotowanie produkcji 

rozpoczyna się od analizy zamówień. Następnie dla przyjętych zamówień, na podstawie 

dokumentacji konstrukcyjnej, ustala się niezbędne działania (planowanie technologiczne) 

aby w kolejnym etapie obciążyć nimi zasoby produkcyjne (harmonogramowanie).  

W procesie przygotowania produkcji wymaga się obecnie takich cech, które dałyby 

produkcji zdolność do adaptacji umożliwiającej przedsiębiorstwom efektywne 

wytwarzanie produktów oraz aktywną reakcję na pojawiające się zakłócenia. Taka 

tendencja oraz zrezygnowanie z magazynowania produktów na rzecz „bieżącej” produkcji, 

wymusza znaczne skrócenie czasu na podejmowanie decyzji na poziomie przygotowania 

produkcji oraz implementacje zintegrowanego systemu zarządzania ERP (ang. enterprise 

resource planning) [78]. Aby zrealizować ten cel niezbędne jest zastosowanie systemu z 
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efektywnym planowaniem i kontrolą realizacji procesów wytwórczych. Chodzi o to, aby 

można było zarządzać w sposób aktywny, umożliwiając szybką identyfikację i reakcję na 

sytuacje wyjątkowe, wpływające na produkcję, a także aby stale doskonalić organizację 

procesu wytwarzania na podstawie wyciąganych z historii wniosków. 

Przygotowanie produkcji jest jednym z trudniejszych zadań niezbędnych do 

realizacji w systemach wytwarzania. Staje się ono jeszcze bardziej skomplikowane, gdy 

zauważymy konieczność współbieżnej realizacji wielu procesów, w tym potrzebę 

integracji procesu przygotowania procesów technologicznych z harmonogramowaniem  

i sterowaniem systemem wytwarzania w czasie rzeczywistym. Jest to w istocie proces 

optymalizacji, w którym ograniczone środki produkcji są przyznawane dla realizacji 

planowanych działań technologicznych wykonywanych zarówno współbieżnie jak  

i sekwencyjnie.  

Bez uwzględniania na bieżąco obciążeń maszyn, zachodzących dynamicznych zmian 

podczas realizacji procesów, plan procesu technologicznego może stać się nieefektywny,  

a nawet niemożliwy do wykonania. Dlatego też istnieje potrzeba integracji informacyjnej 

procesu planowania technologicznego i sterowania systemem wytwarzania dla tworzenia 

bardziej realistycznych i skutecznych planów.  

2.1 Systemy wytwarzania 

W skład systemów wytwórczych wchodzi kilka podsystemów. Ze względu na 

funkcje realizowane przez podsystemy, rozróżnia się w literaturze dwa podejścia. Pierwsze 

z nich zakłada, iż system wytwórczy stanowią cztery podstawowe podsystemy [82][106]: 

 maszynowy, stanowiący zbiór obrabiarek, 

 narzędziowy, stanowiący zestaw narzędzi i ich oprawek, 

 przepływu przedmiotów, stanowiący zestaw środków technicznych do składowania, 

transportowania oraz manipulacji przedmiotów obrabianych, 

 przepływu informacji, stanowiący zestaw środków informatycznych do sterowania 

procesami produkcyjnymi oraz przepływem informacji w systemie wytwórczym. 

Drugie podejście (Rys. 1) zakłada istnienie ośmiu składowych funkcjonalnych systemu 

wytwórczego [40][109][110]: 

 podsystem wytwarzania – stanowiska robocze: obróbkowe, przygotowawcze  

i kontroli, 
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 podsystem transportu – urządzenia i środki techniczne potrzebne do przemieszczania 

przedmiotów obrabianych, palet oraz narzędzi, 

 podsystem magazynowania – urządzenia i środki techniczne potrzebne do 

przechowywania półfabrykatów, buforowania przedmiotów obrabianych,  

 podsystem manipulacji – urządzenia i środki techniczne umożliwiające 

przekazywanie przedmiotów obrabianych, palet oraz narzędzi pomiędzy 

podsystemami: wytwarzania, transportu, magazynowania, 

 podsystem pomocy warsztatowych – zbiór narzędzi skrawających, pomiarowych 

 i kontrolnych oraz palet i uchwytów stosowanych w systemie wytwórczym, 

 podsystemy zasilania i usuwania odpadów – urządzenia i środki techniczne 

realizujące zasilenie systemu w materiały pomocnicze, energię oraz usuwające 

odpady poprodukcyjne, 

 podsystem sterowania – urządzenia i środki techniczne zapewniające sprawne 

współdziałanie wszystkich podsystemów funkcjonalnych, a także sterowanie 

techniczne elementami podsystemów i systemem wytwórczym, 

 podsystem kontroli i diagnostyki – urządzenia i środki techniczne do pomiarów  

i zapewnienia jakości produkowanych wyrobów oraz niezawodności środków 

produkcji. 

Podsystem

sterowania
Podsystem kontroli i 

diagnostyki

Podsystem transportu

Podsystem zasilania  i usuwania odpadów

Podsystem magazynowania

Podsystem manipulacji

Podsystem pomocy 

warsztatowych
Podsystem wytwarzania

 

Rys. 1. Podsystemy funkcjonalne systemu wytwórczego [40] 

Analizując systemy wytwórcze i ich podsystemy funkcjonalne, należy stwierdzić, iż 

najważniejszym systemem składowym, nadającym kształt i właściwości przedmiotom, jest 

podsystem wytwarzania. Dokonujące się w nim pierwotnie zmiany (materiału w produkt) 

mają kluczowe znaczenie dla tak ważnych parametrów jak: jakość i elastyczność 
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produkcji, stopień automatyzacji, nakłady inwestycyjne i koszty produkcyjne. Pojawiające 

się w ostatnim ćwierćwieczu prace [41][84][124] nad opracowaniem systemów 

wytwarzania nowej generacji, wskazują na konieczność wprowadzenia niezbędnych zmian 

w tradycyjnych systemach wytwarzania. Zestawienie cech tych systemów zawiera tabela 

1. Rozpatrując zawartość tabeli 1, zauważyć można, że w procesie przechodzenia od 

tradycyjnych systemów wytwórczych do systemów nowej generacji, zasadniczą rolę 

odgrywają sprzętowe i programowe technologie informatyczne, a czynnikiem 

decydującym o sukcesie tej operacji jest integracja informacji w rozproszonym 

środowisku wytwórczym. System wytwarzania nowej generacji, działający w warunkach 

globalnej konkurencji, powinien charakteryzować się możliwością dostosowywania się do 

zmian zachodzących w środowisku, w tym możliwością realizacji losowo napływających 

zleceń. 

Tabela 1. Porównanie cech tradycyjnych systemów wytwarzania (SW) z systemami nowej generacji 

Cechy systemów Tradycyjne SW  SW nowej generacji 

Podsystem sterowania. 

Zamknięty, architektura 

scentralizowana lub 

hierarchiczna.  

Otwarty. Posiada architekturę 

rozproszoną lub hybrydową. 

Urządzenia  

transportowo-

manipulacyjne. 

Pełnią rolę urządzeń 

pomocniczych. 

Pełnią rolę równoważnych partnerów 

maszyn w procesie wytwórczym, 

występują najczęściej w postaci 

wózków AGV i robotów. 

Udział człowieka. Duży. Niski ale istotny. 

Sposób przygotowania 

procesów 

produkcyjnych. 

Najczęściej wykonuje człowiek - 

technolog przy wsparciu 

systemu CAPP. 

Komputerowe generowanie procesów 

produkcyjnych (pod nadzorem 

człowieka) zintegrowane z systemem 

sterowania produkcją.  

Nadmiarowość zasobów. Ograniczona. Znacząca nadmiarowość zasobów. 

Zdolność do 

rekonfiguracji. 

Ograniczona zamkniętym 

układem sterowania. 

Duża z uwagi na uniwersalność i 

nadmiarowość zasobów oraz otwarty 

układ sterowania. 

Odporność na 

zakłócenia i awarie. 
Ograniczona. 

Duża wynikająca z nadmiarowości 

zasobów i wielowariantowości 

realizowanych procesów.  

Zdolność do produkcji 

jednostkowej 

„zorientowanej na 

klienta”. 

Ograniczona małą zdolnością do 

rekonfiguracji. 

Duża. Możliwa obsługa losowo 

napływających zleceń o różnym 

terminie realizacji, koszcie i jakości. 

Zdolność do 

samoorganizacji. 

Brak z uwagi na zamknięty 

układ sterowania. 

Duża z uwagi na możliwość 

modyfikacji struktury systemu. 
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Rozwój systemów wytwarzania związany jest w dużej mierze z opracowaniem 

nowych koncepcji ich systemów sterowania. Jedną z pożądanych cech nowych systemów 

sterowania jest ich zdolność do samoorganizacji i pochodnych tej właściwości tj. samo-

kreowania i rekonfiguracji. Samokreowanie się systemu wytwarzania stanowi 

jednorazowy proces, w którym z indywidualnych elementów (modułów) tworzony jest 

system sterowania zdolny do realizacji przyjętych zadań (zleceń, zamówień) 

produkcyjnych [47]. Z kolei rekonfiguracja jest formą adaptacji, w której system dążąc do 

lepszego dostosowania się do aktualnych wymagań i zapewnienia odporności na 

zakłócenia, wykorzystuje zmiany w swojej strukturze i realizowanych procesach. 

Zakłócenia te wynikać mogą z awarii istniejących elementów systemu wytwarzania bądź 

też dodawania nowych elementów do systemu, a także z przyjmowania zleceń na nowe 

wyroby lub konieczności wprowadzenia zmian w realizowanej technologii wytwarzania.  

W systemach nowej generacji niezbędne staje się usprawnianie i automatyzacja całego 

procesu produkcji poprzez zastosowanie bardziej efektywnych metod podejmowania 

decyzji [62][133]. W tradycyjnych systemach wytwarzania szczegółowe 

harmonogramowanie produkcji, będące elementem jej planowania, stanowi w hierarchii 

poziom nadrzędny nad dyspozytorskim sterowaniem produkcją (realizacją produkcji).  

W konsekwencji cykl produkcyjny (przyjęcie zamówienia – przygotowanie produkcji - 

produkcja - sprzedaż) jest stosunkowo długi ze względu na niewystarczającą koordynację i 

integrację działań odbywających się w różnych komórkach przedsiębiorstwa. Stąd pojawił 

się pomysł, aby ważny etap planowania produkcji, czyli harmonogramowanie, połączyć  

z realizacją produkcji uzyskując zintegrowane planowanie i sterowanie lub krócej: 

sterowanie produkcją. Usprawnia to przepływ informacji w procesie wytwarzania, a w 

wyniku tego pozwala na szybkie reagowanie na wszelkiego rodzaju zakłócenia (np.  

z powodu pojawienia się nowego zlecenia), przy jednoczesnym zapewnieniu efektywnego 

wykorzystania ograniczonych zasobów produkcyjnych. 

W opracowywaniu koncepcji rozwoju współczesnych systemów wytwarzania 

stosowane są różnorodne podejścia opisujące zależności wewnątrz-systemowe oraz 

wykorzystujące analogie z innymi znanymi rozwiązaniami. Do najbardziej znanych 

koncepcji zaliczyć można [133]: 

 biologiczne systemy wytwarzania (ang. biological manufacturing systems - BMS),  

w których traktowany jako całość system wytwarzania postrzegany jest jako 

pojedynczy organizm, który odpowiada na zmiany wewnętrzne jak i te pochodzące 
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 z otaczającego środowiska zewnętrznego, korzystając przy tym z biologicznych idei 

takich jak samoorganizacja, adaptacja, czy ewolucja [124]. Informacje mające 

charakter niezmienny (będące często danymi dziedziczonymi) przechowywane są, 

podobnie jak u istot żywych, w specjalnie przygotowanym odpowiedniku DNA. 

Z kolei informacje, które system nabywa w czasie działania, utożsamiać można  

z procesem uczenia się. W BMS produkty wytwarzane spostrzegane są także jako 

pojedyncze organizmy, które konkurują ze sobą poprzez swoje charakterystyki , takie 

jak koszt czy jakość, 

 fraktalne systemy wytwarzania (ang. fractal manufacturing systems) powstają  

w wyniku postrzegania struktur i procesów produkcyjnych jako interaktywnego 

systemu autonomicznych modułów. Ich strategia zakłada organizację zbudowaną  

z małych, podobnych względem siebie komponentów - fraktali, charakteryzującą się 

możliwością szybkiej adaptacji i reorganizacji. Cechą charakterystyczną tej formy 

organizacji jest zdolność fraktali do samoorganizacji, samopodobieństwa  

i samooptymalizacji [84], 

 holoniczne systemy wytwarzania (ang. holonic manufacturing systems - HMS) – to 

koncepcja, w której system wytwórczy złożony jest z modułów zwanych holonami. 

Holon stanowi autonomiczny blok systemu wytwarzania zdolny do przetwarzania, 

transportowania i magazynowania produktów lub informacji. W systemie HMS 

holony reprezentują zazwyczaj zamówienia, wyroby oraz zasoby. Dynamiczna 

hierarchia kooperujących różnych holonów, celowo i czasowo agregująca  

i ograniczająca ich autonomiczność, zgodnie ze zdefiniowanymi zadaniami 

produkcyjnymi nazywana jest holarchią. Taka holoniczna organizacja procesów 

wytwórczych umożliwia uzyskiwanie dynamicznie zmiennych struktur systemu 

wytwarzania. Najbardziej znaną, szeroko opisaną w literaturze, architekturą 

realizującą założenia tej koncepcji jest architektura PROSA [41][52][53], 

 rekonfigurowalne systemy wytwarzania (ang. reconfigurable manufacturing systems 

- RMS) to systemy, w których istnieje zdolność do rekonfiguracji dającej możliwość 

uporządkowania i/lub zmiany elementów uczestniczących w produkcji w celu 

zaspokojenia rosnących potrzeb i wymagań zmiennego rynku odbiorców produktu. 

Możliwości rekonfiguracyjnych systemu wytwarzania należy poszukiwać w każdym 

procesie uczestniczącym w wytwarzaniu i w każdym z elementów systemu 

wytwarzania, kładąc nacisk na wyszukiwanie lub kreowanie cech rekonfiguracji. 

RMS jest projektowany zazwyczaj przy zastosowaniu rekonfigurowalnych maszyn  
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i urządzeń, a także modułowego podejścia do budowy oprogramowania sterującego. 

Nie posiada on stałej konfiguracji sprzętowej i programowej. Więcej informacji na 

temat tych systemów przedstawiono w rozdziale 2.7. 

W literaturze spotykamy dodatkowo dwie inne koncepcje: wirtualne wytwarzanie -

(ang. virtual manufacturing) [38][74][85] powstałe w skutek współpracy różnych 

systemów na zasadzie udostępniania własnych zasobów z wykorzystaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, oraz chaotyczne wytwarzanie - (ang. chaordic 

organization manufacturing) oparte o teorię chaosu i czynniki nieprzewidywalne 

[111][121]. Koncepcje te nie dotyczą jednak bezpośrednio obszaru zagadnień omawianego 

w ramach niniejszej pracy i nie będą tutaj szerzej prezentowane. 

Obserwując trendy rozwojowe systemów wytwarzania (a zwłaszcza ich 

podsystemów sterowania), można zauważyć dążenie do tworzenia nowych generacji 

systemów wytwarzania w oparciu o rozproszone, samoorganizujące się struktury 

wytwórcze, składające się z autonomicznych jednostek [39][91][104][132]. Aby doszło do 

rekonfiguracji systemu wymagane jest wykorzystanie mobilnych urządzeń realizujących 

czynności transportowo – manipulacyjne, a także opracowanie stosownego sterowania na 

poziomie lokalnych układów sterowania. W procesie wytwarzania należy postawić także 

na udoskonalenie przetwarzania informacji we wszystkich zaangażowanych procesach, 

takich jak przygotowanie produkcji i jej sterowanie. Budowa rekonfigurowalnego systemu 

wytwarzania wymaga opracowania dla niego odpowiedniego systemu sterowania. 

2.2 Procesy wytwórcze 

Proces wytwórczy to całokształt działań związany z przekształcaniem surowców  

i materiałów w produkty gotowe [2][63]. Jednym z elementów procesu wytwórczego, 

obok procesów pomocniczych takich jak: magazynowanie, transport czy kontrola jakości, 

jest proces technologiczny zwany procesem podstawowym. Proces technologiczny 

zmieniający własności materiałów obrabianych to proces technologicznej obróbki. 

Natomiast proces technologiczny polegający na łączeniu wyrobów stopnia niższego  

i wyższego to proces technologiczny montażu. Częścią składową procesu 

technologicznego jest operacja technologiczna. Dalsze rozważania dotyczyć będą obróbki 

skrawaniem. Operacja technologiczna stanowi podstawową część procesu 

technologicznego i jest wykonywana na jednym stanowisku roboczym w sposób ciągły, 

tzn. bez przerwy na wykonanie innych operacji [58]. Wykaz operacji zapisuje się 

standardowo na kartach technologicznych (KT). W ramach każdej operacji można 
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wyróżnić ustawienia przedmiotu i ewentualne jego pozycje względem obrabiarki. 

Ustawienie - to ustalenie położenia przedmiotu obrabianego względem obrabiarki poprzez 

bazowanie i przyłożenie sił mocujących w uchwycie. Pozycja - to orientacja przedmiotu 

obrabianego względem narzędzia, zmieniana bez konieczności zmiany ustawienia.  

W ramach przyjętych ustawień i pozycji realizowane są sekwencje zabiegów 

technologicznych. Zabieg stanowi wykonanie pojedynczej czynności obróbkowej tym 

samym narzędziem przy niezmienionych parametrach obróbki. Informacje szczegółowe  

o realizacji operacji (ustawienia, pozycje, zabiegi, oprzyrządowanie przedmiotowe, 

narzędzia, parametry obróbki) są zapisywane na kartach operacyjnych obróbki (KO).  

Systemy komputerowe wspomagające projektowanie procesów technologicznych są 

jednym z głównych elementów komputerowej integracji procesów wytwórczych.  

W przygotowaniu produkcji wypełniają one zadania takie jak [62]: 

 dobór postaci materiału wejściowego,  

 dobór operacji technologicznych, 

 określenie kolejności operacji i zabiegów w strukturze procesu, 

 dobór stanowisk technologicznych dla poszczególnych operacji, 

 dobór oprzyrządowania technologicznego: narzędzi skrawających, przyrządów oraz 

uchwytów. 

Systemy komputerowe wspomagające projektowanie procesów powstały w oparciu  o dwie 

metody: wariantową [42][59][83] i generacyjną [28][45][62][65][107]. Metody te odróżnia 

zarówno stopień skomplikowania jak i stopień automatyzacji. Metoda wariantowa, 

wykorzystuje historyczne (opracowane wcześniej) procesy, z których wybiera się  

i dostosowuje do realizacji najbardziej podobne co daje znaczne skrócenie czasu 

przygotowania planu procesu. Niestety ujemną cechą tej metody jest niski poziom 

automatyzacji. Metoda generacyjna jest znacznie trudniejsza w porównaniu z metodą 

wariantową, gdyż wymaga opracowania wielu formalnych modeli oraz stwarza spore 

trudności implementacyjne. Opiera się ona na automatycznej syntezie procesu 

technologicznego oraz charakteryzuje się brakiem wzorca projektowania. Wykorzystuje 

zapisaną w sposób formalny wiedzę oraz potrafi generować nowe rozwiązania. Zapis 

algorytmów przetwarzania wiedzy dotyczącej projektowania procesów oraz sposób jej 

reprezentacji stanowi tu istotny problem implementacyjny. Rozwiązaniem pośrednim, 

mającym dobre cechy obu metod, jest metoda semi-generacyjna [36][59][62][65] powstała 

w wyniku rozwinięcia metody procesów typowych. Pozwala ona na dokonanie pewnych 
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zmian w procesie technologicznym obróbki w oparciu o wiedzę technologiczną. Można ją 

scharakteryzować jako postępowe zastosowanie metody wariantowej w połączeniu  

z cechami metody generacyjnej [62]. 

Efektem prowadzonych badań były takie systemy CAPP jak: MultiCAPP [85], 

SYSKLASS [96] bazujące na metodzie wariantowej, PART [34] oraz XPLAN [77] 

wykorzystujące metodę generacyjną, a także system TAMCAM [92] oparty na metodzie 

semigeneracyjnej. W Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji 

Politechniki Krakowskiej został opracowany, system CAPP – TechPlan [62][65][103] 

zbudowany według założeń metody semigeneracyjnej. Jego koncepcja oparta jest o 

algorytm generowania procesu technologicznego, w którym zakłada się możliwość 

wyboru przez technologa (projektanta) rozwiązań cząstkowych ze zbioru rozwiązań 

dopuszczalnych na danym etapie. Efektem podejmowanych przez technologa decyzji jest 

uzyskanie jednego dopuszczalnego wariantu realizacji procesu technologicznego obróbki. 

Proces ten przedstawiany jest jako uporządkowany ciąg zdarzeń powodujących kolejne 

zmiany stanu przedmiotu obrabianego. W ramach tych zdarzeń zdefiniowano: 

transformatory (zdarzenia powodujące zmianę stanu przedmiotu), operatory (zdarzenia 

powodujące zmianę położenia przedmiotu) oraz identyfikatory (zdarzenia powodujące 

porównanie określonych cech przedmiotu z zadanymi). Proces technologiczny opisany 

zostaje jako ciąg działań typu transformator, operator i identyfikator. Istotnym aspektem 

tego systemu jest modelowanie możliwości technologicznych parku maszynowego 

odpowiadających działaniom technologicznym zawartym w bazie wiedzy wraz z regułami 

decyzyjnymi projektowania. Przykładem takiej bazy jest baza o charakterze uniwersalnym 

przeznaczona do zapisu charakterystyk obrabiarkowego systemu wytwarzania wraz  

z określonymi jego możliwościami technologicznymi, opracowana w Zakładzie 

Projektowania Procesów Wytwarzania Politechniki Krakowskiej [67]. Rozwinięcie idei 

systemu TechPlan zakłada, że przy określonych z góry założeniach, dotyczących np. 

posiadanego systemu wytwarzania i jego możliwości technologicznych, realizowalne jest 

opracowanie wielu wariantów tego samego procesu technologicznego. Jak wykazano w 

pracach [51][64][66] istnieje kilka miejsc powstawania wariantów procesu 

technologicznego obróbki. Przede wszystkim procesy technologiczne mogą różnić się 

strukturą – czyli posiadać różną liczbę operacji technologicznych. Każda operacja  

w procesie technologicznym może być wykonana w wielu wariantach wynikających  

z zastosowania różnych: obrabiarek, struktur operacji w zakresie ustawień, pozycji  

i zabiegów, sekwencji zabiegów, parametrów obróbki np. w zależności od dobranego 

http://www.m65.pk.edu.pl/
http://www.m65.pk.edu.pl/
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narzędzia. Ważną kwestią jest by proponowane warianty umożliwiały wykonanie 

przedmiotu z porównywalną jakością. Z punktu widzenia planowania i sterowania 

produkcją operacja technologiczna jest najważniejszym elementem, stanowiącym zadanie 

zależne i niepodzielne. Operacje technologiczne mogą różnić się co do liczby i sekwencji: 

ustawień, pozycji, zabiegów oraz możliwych wariantów oprzyrządowania 

przedmiotowego, narzędziowego i narzędzi. W efekcie wyboru różnych wariantów 

struktury operacji (ustawienia, pozycje, zabiegi) i oprzyrządowania otrzymujemy warianty 

operacji różniące się kosztem i czasem wykonania przy utrzymaniu przyjętych wymagań 

jakościowych. Należy uwzględnić również to, iż kluczowym elementem z punktu 

widzenia sterowania, jest zmiana programów sterujących NC oraz konieczność wykonania 

w tym czasie dodatkowych czynności pomocniczych. W procesach obróbki skrawaniem na 

obrabiarkach wyposażonych w układy sterowania numerycznego często zachodzi bowiem 

potrzeba zmiany ustawienia przedmiotu obrabianego, co zmusza do zatrzymania 

wykonywania aktualnego programu NC. Najczęściej więc programuje się osobno 

poszczególne ustawienia. Sytuacja ta sprawia, że dla integracji przygotowania i sterowania 

najbardziej odpowiednim zadaniem utożsamianym z elementarną czynnością obróbkową, 

jest realizacja danego ustawienia w operacji, co odpowiada realizacji pojedynczego 

programu NC [51]. 

Wspomaganie planowania procesów technologicznych nie obejmuje generowania 

niezbędnych działań odpowiedzialnych za przepływ przedmiotów obrabianych (transport, 

manipulację, magazynowanie), które zapewniają sprawną realizację procesu 

technologicznego. Wydaje się zatem, iż właściwym podejściem jest, aby w ramach 

przygotowania produkcji uwzględniane były nie tylko procesy technologiczne ale również 

procesy pomocnicze. 

2.3 Systemy wieloagentowe jako narzędzie do budowy 

oprogramowania rozproszonych systemów sterowania  

W celu programowej realizacji systemów sterowania produkcją, opracowanych na 

podstawie koncepcji przedstawionych w rozdziale 2.2, wykorzystuje się najczęściej 

systemy wieloagentowe (ang. Multi-Agent Systems-MAS) [87][100]. W systemach tych, 

podstawową jednostką jest (reprezentowany zazwyczaj przez program komputerowy) agent 

o określonych właściwościach takich jak [121]: autonomia, zdolność do zachowań 

społecznych (polegająca na współdziałaniu z innymi agentami), reaktywność, czyli zdolność 

reagowania na zmiany w otaczającym środowisku oraz proaktywność przejawiająca się w 
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możliwościach inicjowania takich zmian. Podkreślana często cecha agenta - 

autonomiczność oznacza, że ma on w pewnym zakresie kontrolę nad swoim zachowaniem 

oraz może działać bez interwencji operatora-człowieka lub innego agenta. W systemach 

agentowych, które ze względu na swoją naturę tworzą architekturę rozproszoną, dość 

często wprowadzane są elementy ograniczające ich autonomię co prowadzi do lokalnych 

hierarchii i architektury mieszanej. Ma to istotny wpływ na systemy sterowania produkcją. 

Istotną cechą architektury rozproszonej jest możliwość wprowadzania modyfikacji zakresu 

autonomii agentów oraz uprawnień elementów systemowych. Pozwala to uzyskać 

zarówno system scentralizowany jak i rozproszony, oraz wszystkie stany pośrednie 

(system mieszany) w zależności od założonego podziału przestrzeni decyzyjnej [133]. 

Biorąc pod uwagę systemy sterowania produkcją, agenty reprezentują zazwyczaj elementy 

składowe systemu wytwarzania a także wytwarzane przedmioty. Rzadziej natomiast 

odpowiedzialne są za realizację zadań związanych z przygotowaniem produkcji. 

Przedstawiony powyżej opis agenta nie precyzuje jakie jest jego środowisko działania 

oraz w jaki sposób ma on z tym środowiskiem współpracować. W ogólnym założeniu 

można przyjąć, że agent musi posiadać sensory, którymi jest w stanie odbierać sygnały 

wejściowe oraz efektory, którymi jest w stanie wpływać na otaczające go środowisko 

(Rys.2). Agent komunikuje się i współpracuje z innymi agentami aby rozwiązać złożony 

problem, którego samodzielne rozwiązanie przekracza jego możliwości. Taka 

funkcjonalność agenta określana jest mianem zdolności do zachowań społecznych. 

Agent

Środowisko

Sensory Efektory

 

Rys. 2. Agent i jego środowisko - model poglądowy 

Zasadniczym i najtrudniejszym zadaniem agenta jest podejmowanie decyzji, które 

z możliwych w danym momencie działań agent powinien wykonać, aby osiągnąć 

zamierzony cel. Proces decyzyjny zależy w znacznym stopniu od warunków zewnętrznych 

czyli od środowiska, w którym agent działa. W literaturze przedmiotu znaleźć można 

następujące klasyfikacje środowiska pracy agentów [35][102]: 

 dostępne/niedostępne - określa dostępność informacji o środowisku. Teoretyczna 

pełna dostępność informacji o środowisku to sytuacja, w której agent otrzymuje 
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kompletną, dokładną i aktualną informację o stanie środowiska. Informacja  

o środowisku bezpośrednio wpływa na proces opracowania agenta upraszczając go 

lub komplikując, 

 deterministyczne/niedeterministyczne - deterministyczne środowisko oznacza, że 

każdy sygnał wysłany przez agenta ma jednoznacznie określoną, gwarantowaną 

odpowiedź środowiska. Nie występuje niepewność odnośnie stanu wynikowego. 

Niedeterministyczne środowisko stwarza większe problemy dla projektanta agenta 

gdyż efekty akcji nie są dokładnie znane, 

 epizodyczne/nieepizodyczne - w środowisku epizodycznym rezultat działania agenta 

jest zależny od pewnej liczby dyskretnych epizodów i nie ma wpływu na działania 

agenta w dłuższym horyzoncie czasowym, 

 statyczne/dynamiczne - statyczne środowisko to takie, w którym zakłada się iż jego 

stan może zostać zmieniony tylko w wyniku działania agenta. W dynamicznym 

środowisku działają także inne procesy, co może skutkować zmianą jego stanu 

niezależnie od działań agenta, 

 dyskretne/ciągłe - środowisko jest dyskretne jeżeli występuje w nim stała, skończona 

liczba stanów, 

Biorąc pod uwagę przedstawiony powyżej sposób klasyfikacji środowiska pracy agenta 

można stwierdzić, że rozpatrywane w niniejszej pracy systemy wytwórcze działają 

zazwyczaj w środowisku niedostępnym, niedeterministycznym, nieepizodycznym, 

dynamicznym i dyskretnym, co oznacza, że zadanie zbudowania wieloagentowego 

systemu sterowania działającego w realnym systemie produkcyjnym nie jest zadaniem 

łatwym. Należy jednak podkreślić, że zastosowanie systemu wieloagentowego do 

sterowania produkcją, daje możliwość uzyskania pożądanych efektów, do których zaliczyć 

można: 

 skalowalność - możliwość adaptacji systemu sterowania poprzez zmianę liczby 

istniejących agentów do problemu o innym wymiarze, 

 rekonfigurowalność - możliwość adaptacji systemu sterowania do sterowania 

zmodyfikowanym systemem wytwarzania poprzez wprowadzenie nowych typów 

agentów, 

 działanie asynchronicznie i współbieżne agentów zwiększające efektywność 

działania całego systemu,  
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 elastyczność w zakresie projektowania - pojedyncze agenty mogą być projektowane 

przez oddzielnych specjalistów co ma istotne znaczenie w aspekcie integracji,  

 elastyczność w zakresie wykorzystania - cały system może być łatwiej testowany  

i utrzymany gdy istnieje możliwość prostszej konfiguracji i ponownego użycia 

agentów, 

 redukcję kosztów - poprzez angażowanie mniejszych nakładów (wykorzystanie 

prostszych, tańszych podsystemów) niż w podejściu scentralizowanym. 

W literaturze przedmiotu [118][126] spotkać można także podział agentów ze 

względu na sposób postrzegania otoczenia, ingerencję w środowisko oraz podejmowanie 

decyzji. Przykładem mogą być agenty reaktywne, których inteligencja jest wynikiem 

interakcji ze środowiskiem. Agenty reaktywne nie wykorzystują metod reprezentacji 

otoczenia a ich zachowanie ma charakter reakcji na bodźce płynące z otoczenia. Reagują 

one na aktualny stan otoczenia nie biorąc pod uwagę poprzednich stanów środowiska, ani 

nie planując przyszłych działań. W rezultacie stosowania agentów reaktywnych 

otrzymujemy wysoko reaktywne zachowanie systemu powstałe na skutek prostych 

interakcji pomiędzy agentami. Jedną z największych jego zalet jest wysoka odporność na 

zakłócenia w złożonych, dynamicznych środowiskach. Nawet po usunięciu części agentów 

z systemu, pozostałe często będą w stanie same wykonać powierzone im zadania. Wadą 

tego typu rozwiązania jest słaba przewidywalność działania całego systemu oraz 

ograniczenie "wnioskowania" do lokalnego kontekstu tzn. podejmowania decyzji na 

podstawie analizy małego fragmentu środowiska [31]. Może to prowadzić do 

nieprzewidywalnego działania systemu. 

Podejście adaptacyjne, w przeciwieństwie do reaktywnego, zakłada że agent 

wyposażony jest w model otaczającego go świata, na podstawie którego planuje swoje 

działania i podejmuje decyzje. W tego typu rozwiązaniach podkreślana jest także rola 

meta-wiedzy oraz związana z tym budowa samego agenta i możliwość jego ewolucji 

[29][99]. Reakcja systemu adaptacyjnego opiera się na współpracy pomiędzy agentami. 

Wynikająca z tego rozproszona reprezentacja struktury systemu pozwala mu na 

dynamiczne reagowanie na zmiany otoczenia, a zachowanie systemu jest wynikiem jego 

ciągłej adaptacji do tych zmian. 
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2.5 Sterowanie dyskretnymi systemami wytwarzania  

Rozwój systemów sterowania dyskretnymi, zautomatyzowanymi systemami 

wytwarzania związany jest z opracowaniem nowych koncepcji i rozwiązań, na których 

oparta jest struktura i działanie tych systemów. Różnice wynikają z zastosowanej 

architektury systemu sterowania oraz jej implementacji, a ponadto z przyjętych sposobów 

podejmowania decyzji i wykorzystanych metod przeciwdziałania występowaniu blokad. 

Biorąc pod uwagę podział przestrzeni decyzyjnej w systemie wytwarzania wyróżnić 

można cztery zasadnicze architektury systemów sterowania [133]: scentralizowaną, 

hierarchiczną, hybrydową i rozproszoną. Obserwując aktualne trendy daje się zauważyć 

zwiększone zainteresowanie architekturami wykorzystującymi zjawisko rozproszoności. 

Skłonność dla zastosowania tych architektur wynika z funkcjonalności współczesnych 

sieci komputerowych przedsiębiorstwa (intranety) oraz z zasięgu sieci globalnych jaką jest 

Internet. Praktycznymi powodami odchodzenia od struktur scentralizowanych  

i hierarchicznych są: rozproszoność źródeł informacji, konieczność zapewnienia 

odporności na zakłócenia, uproszczenie sposobu wprowadzania nowej funkcjonalności 

oraz konieczność integracji z innymi obszarami związanymi z realizacją procesu 

wytwórczego. W takich przypadkach, system sterowania musi charakteryzować się dużą 

elastycznością i skalowalnością, a do jego budowy należy wykorzystywać w jak 

największym stopniu szeroko akceptowane standardy. Nowoczesne systemy sterowania 

powinny cechować się dużym stopniem rekonfigurowalności i samoorganizacji. Z tego 

powodu od kilkunastu lat trwają intensywne prace [89][105] nad rozwojem otwartych 

systemów sterowania wytwarzaniem oraz wprowadza się cechy rekonfiguracji w całym 

obszarze sterowania produkcją. 

Jak wspomniano w poprzednim podrozdziałach obecnie coraz częściej do budowy 

rozproszonych systemów sterowania wytwarzaniem wykorzystuje się technologie 

agentowe. Najbardziej znanym i udokumentowanym licznymi publikacjami przykładem 

koncepcji, wykorzystującej do implementacji informatycznej technologię agenta, jest 

opracowana na Uniwersytecie w Leuven architektura holonicznego systemu wywarzania 

PROSA - HMS [41][53][69]. Struktura systemu PROSA wykorzystuje trzy podstawowe 

typy holonów: zamówienia, produktu i zasobu. Każdy z nich odpowiada za jeden  

z istotnych aspektów sterowania produkcją. Są to odpowiednio: logistyka, planowanie  

i zarządzanie zasobami. Dodatkowo do systemu dodane mogą być holony 

pracowników/operatorów, aby wspierać podstawowe holony wiedzą ekspercką. Podobnym 
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w swej budowie do koncepcji PROSA jest holoniczny system ADACOR [88] dysponujący 

czterema klasami holonów. Wśród nich występują holony: operacyjne, produktów oraz 

zadań. Czwartym typem holonu jest holon nadzorująco-doradczy, który poza działaniami 

doradczymi ma możliwość koordynowania pracy pozostałych holonów, w szczególności w 

zmieniających się warunkach otaczającego środowiska. 

W opracowanym w Politechnice Krakowskiej wieloagentowym systemie sterowania 

wytwarzaniem [133] rolę podstawowych jednostek systemu pełnią agenty reprezentujące 

urządzenia wytwórcze. Są to jednolite, konfigurowalne, autonomiczne jednostki o prostej 

strukturze i prostych regułach działania; charakteryzujące się zdolnością do negocjacji  

i podejmowania decyzji dotyczących wykonywanych czynności elementarnych procesu 

wytwórczego. Pojęcie czynności elementarnej należy interpretować tutaj jako synonim 

elementarnego działania zasobów, bez względu na to jak to działanie nazywane jest  

w technologii wytwarzania czy też podczas realizacji przygotowania produkcji. 

Dodatkowo wprowadzone zostały tak zwane agenty systemowe odpowiedzialne za 

przekazywanie preferencji uwzględniających cele globalne. Agenty te pełnią jednak 

wyłącznie rolę doradczą a system sterowania może poprawnie pracować także bez ich 

udziału. Rozwinięciem idei tego systemu, jest system AIM (ang. Agents Integrated 

Manufacturing), który zostanie omówiony szerzej w rozdziale 2.11. 

2.6 Integracja planowania procesów technologicznych i 

sterowania systemem wytwarzania  

W systemach wytwarzania zarówno proces generowania procesów technologicznych 

jak i proces sterowania produkcją posiadają odmienne, niemniej jednak równie ważne 

funkcje (zadania). Jest to szczególnie widoczne w klasycznych rozwiązaniach systemów, 

gdzie planowanie i sterowanie to oddzielne zadania, realizowane sekwencyjnie  

w stosunkowo dużych odstępach czasu, przez odrębne wydziały przedsiębiorstw 

produkcyjnych.  

Planowanie
Plan procesu Produkt

Sterowanie

 

Rys. 3. Zależność pomiędzy planowaniem procesów i sterowaniem produkcją 
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Taka sytuacja powoduje niepełne wykorzystanie środków oraz wpływa ujemnie na 

ogólną wydajność produkcji. Zachodzi więc konieczność efektywniejszego powiązania 

planowania procesów technologicznych i sterowania systemem wytwarzania. Ma to 

szczególnie duże znaczenie dla przedsiębiorstw pracujących w środowisku dynamicznym, 

gdzie występujące zmiany dotyczące zamówień produkcyjnych wymagają szybkich 

reakcji. Niepełna integracja informacyjna pomiędzy planowaniem procesów 

technologicznych a sterowaniem systemem wpływa niekorzystnie na efektywność 

produkcji i jest przyczyną takich problemów jak: 

 duże wyprzedzenie sterowania systemem wytwarzania przez planowanie procesów 

powoduje, że zasoby wytwórcze takie jak: maszyny technologiczne, narzędzia, 

programy numeryczne, operatorzy itp., dostępne na etapie planowania, mogą być 

niedostępne na etapie sterowania. Bardzo prawdopodobne staje się zatem, iż  

terminowa realizacja planowanych procesów będzie niemożliwa z powodu czasowej 

niedostępności zasobów. Jak wynika z przeprowadzonych badań [54] około 30% 

planowanego procesu musi zostać zmodyfikowane przed jego realizacją. Istotne jest 

również to, że modyfikacja procesu odbywa się często bezpośrednio na hali 

produkcyjnej i wykonywana jest przez operatorów, którzy nie posiadają pełnej 

wiedzy dotyczącej produktu. W rezultacie prowadzi to do wydłużenia czasu 

produkcji i obniżenia jakości produktów, 

 przyjmowanie na etapie planowania procesów „nieprzerwanej dostępności” 

wykorzystywanych zasobów, powoduje, że podczas generowania procesu, 

wybierane są najbardziej pożądane zasoby (z technologicznego lub ekonomicznego 

punktu widzenia), niezależnie od rzeczywistego ich wykorzystania na hali 

produkcyjnej. W efekcie, dochodzi do powstawania „wąskich gardeł” oraz niskiego 

wykorzystania innych zasobów - niewiele mniej wydajnych lub droższych  

w eksploatacji. Takie niezrównoważone obciążenie pracą zasobów może prowadzić 

do wydłużonego czasu produkcji i wyższych jej kosztów [43] oraz do niskiego 

średniego wykorzystania zasobów, a wskutek tego niskiej ogólnej wydajności, 

 założenie „nieprzerwanej dostępności” zasobów powoduje również, że w procesie 

planowania nie uwzględnia się limitowanego czasu eksploatacji zasobów np. czasu 

wykorzystania określonego narzędzia lub też czasu koniecznego do przeprowadzenia 

okresowego przeglądu technicznego danej maszyny, 
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 niewystarczające współdziałanie między heterogenicznymi systemami planowania 

procesów, gospodarki narzędziowej, sterowania wytwarzaniem czy logistyki,  

w aspekcie dostępności zasobów narzędzi, dostaw itp., 

 generowanie procesów rzadko uwzględnia na poziomie systemowym aspekty 

ekonomiczne, dla których ważne są czas i koszt realizacji planowanego procesu, 

 brak sprzężenia informacyjnego dotyczącego wpływu jakości wyników planowania 

procesów na efektywność pracy systemu w perspektywie długoterminowej produkcji  

[54].  

W sytuacji złożonej i dynamicznej produkcji - jaką jest produkcja na „życzenie” - byłoby 

wskazane, aby podczas planowania uwzględniano rzeczywiste i pełne wykorzystanie 

dostępnych zasobów wytwórczych, w tym ich nadmiaru w stosunku do tego co konieczne  

i pożądane w produkcji. 

Istotnym problemem dla integracji procesów planowania procesów 

technologicznych i sterowania wytwarzaniem jest różnorodność struktur informacyjnych 

integrowanych systemów. System sterowania nadzoruje realizację wielu planów, 

widocznych jako uporządkowane sekwencje elementarnych czynności, z zależnościam i  

i ograniczeniami w odniesieniu do szczegółowych elementów struktury systemu, czyli 

zasobów wytwórczych. Planowanie procesu technologicznego dotyczy jednego produktu, 

gdzie struktura procesu traktowana jest jako podstawa dla wyjściowej struktury 

informacyjnej. Taka struktura planowanego procesu technologicznego nie zawiera 

wystarczających informacji przez co nie może być wykorzystywana bezpośrednio  

w sterowaniu systemem wytwarzania. Warunkiem integracji jest zatem przyjęcie 

odpowiednich założeń dla realizacji każdego z działań technologicznych i wygenerowanie 

procesu określanego w pracy jako wytwórczy. 

Integracja procesów planowania i sterowania jest zadaniem szczególnie 

skomplikowanym w sytuacji wysokiego poziomu agregacji zasobów w procesie produkcji, 

czyli tam gdzie struktura procesu nie odnosi się bezpośrednio do indywidualnych zasobów 

lecz do ich zagregowanych reprezentantów (np. kilka obrabiarek tego samego typu).  

W ostatnim okresie osiągnięto znaczny postęp w dziedzinie planowania produkcji, 

szczególnie dotyczy to procesów technologicznych obróbki, a także opracowano nowe 

metody harmonogramowania i sterowania systemami wytwarzania. Stosunkowo niewiele 

uwagi poświęcono kwestii integracji tych dwóch procesów [55][70][90], a prezentowane 

sposoby ich łączenia wykorzystują mało perspektywiczne podejście scentralizowane. 
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Integracja procesu planowania z procesem sterowania wytwarzaniem nadal stanowi 

wyzwanie zarówno dla badań naukowych jak i opracowywanych aplikacji 

informatycznych. Przez integrację próbuje się osiągnąć efektywną kosztowo i terminowo 

realizację procesów wytwórczych oraz wysokie wykorzystanie zasobów produkcyjnych. 

W literaturze przedmiotu integracji[55][97][112][120] wyróżnia się pięć podejść do tego 

tematu. Są to: 

 nieliniowe planowanie procesów (NLPP), 

 hierarchiczne planowanie procesów, 

 współdzieloną tablicę systemową, 

 macierz decyzji, 

 programowanie matematyczne. 

Powstanie koncepcji nieliniowego planowania procesów (ang. Non-Linear Process 

Plan - NLPP) wynika z faktu, iż znaczna większość produktów może być wytwarzana na 

wiele sposobów, co daje możliwość zbudowania różnych marszrut produkcyjnych. 

Marszruty te mogą być powiązane w jeden graf, zwany nieliniowym planem procesu.  

Kilka planów

procesów

Proces Planowania Alternatywne planowanie 
procesów

Harmonogramowanie (Proces wyboru planu-oparty o 
aktualny stan parku maszynowego)

Ranking wszystkich alternatywnych planów 

zgodnie z kryteriami optymalizacji

Produkcja

 

Rys. 4. Schemat działania NLPP 

Podstawowy schemat działania NLPP przedstawiono na rysunku 4. Do 

przedstawienia nieliniowego planu procesu produkcji zastosowano diagram aktywności 

zapisany w języku UML. Rysunek 5 przedstawia przykład nieliniowego procesu produkcji. 

Zadania (czynności elementarne) są tu przedstawione w postaci prostokątów  

z zaokrąglonymi narożami, a użyte do ich realizacji zasoby oznaczono stosując 

wymienione poniżej skróty, gdzie znak * oznacza numer zasobu: 

 MG* magazyny,  

 OB* obrabiarki,  

  W* urządzenia transportowo-manipulacyjne. 



27 

 

 

Rys. 5. Nieliniowy plan produkcji 

Nieliniowość planów uzyskuje się poprzez użycie elementów decyzyjnych (znak rombu), 

które dają możliwość wyboru właściwej sekwencji produkcji.  

Podejście NLPP zostało wprowadzone po raz pierwszy w projekcie FLEXPLAN 

[120], a w ramach kontynuacji prac opracowany został system wytwarzania zwany 

COMPLAN [55] w celu planowania i sterowania wytwarzaniem małych partii 

produkcyjnych. W projekcie FLEXPLAN utworzono architekturę systemu  

i oprogramowanie dla generowania NLPP. System składa się z dwóch modułów 

funkcjonalnych dla planowania procesu technologicznego oraz tworzenia harmonogramu 

produkcji. Jednym z podstawowych narzędzi w ramach planowania procesu jest „NLPP 

Edytor”. Jest to edytor graficzny oferujący funkcjonalność ręcznej edycji nieliniowych 

planów lub automatycznego generowania NLPP dla ograniczonego zestawu przedmiotów.  

Kolejna koncepcja integracji procesu planowania i sterowania systemem 

wytwarzania opiera się na sieciach NLPP oraz algorytmach genetycznych [90]. System ten 
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zawiera trzy moduły: planowania procesów, sterowania wytwarzaniem oraz interfejsu 

użytkownika. Planowanie procesu obywa się zgodnie z koncepcją nieliniowych planów 

zapisanych w postaci relacji sieciowej. Moduł sterowania wytwarzaniem wykorzystuje 

algorytm genetyczny do wyszukiwania najkorzystniejszego procesu biorąc pod uwagę 

bieżący stan parku maszynowego. Algorytm opiera się na dwóch zasadach. Pierwsza 

mówi o wyborze kolejności realizacji, wynikającej z faktu iż jedna lub więcej sekwencji 

musi być wykonanych przed innymi sekwencjami. Druga zasada uwzględnia koszty  

i czasy realizacji poszczególnych sekwencji [93]. Opisany przez Nasra w pracy [97] 

algorytm oparty na „alternatywnych maszynach” jest inną odmianą stosowanego 

algorytmu. Zaproponowano w nim uproszczone podejście do budowy NLPP zakładające 

jeden proces planowania, za wyjątkiem przypadków gdy dana operacja może być 

realizowana zamiennie na kliku obrabiarkach.  

Różnorodność zakłóceń powstających w trakcie realizacji procesów wytwórczych 

powoduje, że zazwyczaj trudno jest rozpatrzyć wszystkie możliwe sytuacje poprzez 

tworzenie wielu alternatywnych marszrut. Problem ten został zauważony [73]  

i rozwiązany przy pomocy metody zwanej zamkniętym obiegiem procesu planowania 

(ang. Closed-Loop Process Planning CLPP). W metodzie CLPP plany tworzone są  

w oparciu o informacje zwrotne z monitora produkcji. Mówi się wówczas o tzw. 

sprzężeniu  

zwrotnym informacji. 

Proces  P lanowania

Podejm owanie  decyzji  w  czasie  rzeczyw istym

M onitorowanie ProdukcjiS terowanie

 

Rys. 6. Zamknięty obieg procesu planowania 

Dzięki dynamicznie dostarczonej informacji dotyczącej zachowania systemu 

produkcyjnego, CLPP tworzy tylko plany możliwe do realizacji przy wykorzystaniu 

dostępnych zasobów produkcyjnych (Rys. 6). Proces generowania odbywa się w czasie 

rzeczywistym z wykorzystaniem mechanizmu „okna czasowego” w którym kontroluje się 

liczbę zadań oraz czas trwania każdej z iteracji pętli. Rozmiar okna czasowego ma istotne 

znaczenie dla zakresu optymalizacji oraz oceny wpływu pojedynczej iteracji na ogólne 
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parametry produkcji. Dobór okna czasowego jest ważną decyzją wpływającą na jakość 

otrzymywanych rozwiązań. 

Ze względu na dużą ilość pracy, koniecznej do budowy sieci NLPP, dokonano 

podziału procesu planowania na kilka poziomów, stosując tzw. hierarchiczne planowanie 

procesów. W myśl tej idei opracowano koncepcję rozproszonego planowania procesów 

(ang. Distributed Process Planning - DPP) [86], gdzie zakłada się podział procesu 

planowania na trzy poziomy a mianowicie: planowanie wstępne, selekcję oraz planowanie 

końcowe (Rys 7). Dwa ostanie etapy wykonywane są jednocześnie podczas 

monitorowania procesu produkcji oraz planowania zadań. 

Informacje  o  statusie, 

konserwacjach kalendarz prac 

Planowanie

Wstępne

Selekcja

Pre-plan, modele operacji
Dostępność maszyn możliwości 

wykonania operacji

Dostępne 

operacje

Dobrane 

operacje

Uporządkowana lista 

operacji w ramach zlecenia

Kolejność wykonywanych

zleceń

Planowanie

Końcowe
Przygotowanie procesu

wywarzania
 

Rys. 7. Hierarchiczne planowanie procesów [86] 

Planowanie wstępne jest poziomem technologicznym, w którym następuje analiza 

produktu oraz możliwości zasobów. Jest to etap realizowany off-line. Kolejny poziom - 

selekcja - przyporządkowuje dostępne zasoby do wymaganych operacji i jest już 

realizowany on-line. Na tym etapie wymagana jest ścisła wymiana informacji z halą 

produkcyjną. Planowanie końcowe przygotowuje instrukcje (programy NC) dla 

wybranych zasobów oraz informacje o potrzebnych narzędziach.  

Architekturę procesu planowania na rzecz integracji z procesem sterowania  

w oparciu o DPP, opracowano także w Mississippi State University [124]. Proponuje ona, 

zamiast trzech faz, podejście dwufazowe. Proces planowania podzielony jest na fazę 

statyczną i dynamiczną. Lista alternatywnych planów jest generowana podczas fazy 

statycznej planowania, w której nie wykorzystuje się informacji dotyczących aktualnego 

stanu zasobów. Pomimo pozytywnego zakończenia statycznego etapu planowania, 

zamówienie nie jest jeszcze realizowane przez system sterowania. Szczegółowe 

planowanie zadań, które rozważa operacje biorąc pod uwagę aktualny stan zasobów  

i rzeczywistych zleceń, jest wykonywane podczas dynamicznej fazy planowania.  
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Inne podejście hierarchiczne do kwestii integracji podjęto w Texas A & M 

University [127]. Proces planowanych zadań przedstawia się tam jako hierarchiczną 

strukturę, która odzwierciedla zasoby (hala produkcyjna, stanowiska wytwórcze, 

narzędzia) wymagane na każdym poziomie produkcji. W efekcie otrzymuje się strukturę z 

kilkoma poziomami, proponującymi alternatywne marszruty na każdym etapie produkcji.  

Widocznym efektem rozwoju tematyki integracji w fachowej literaturze jest 

adaptacja współdzielonej tablicy systemowej (ogłoszeń). Tablica pełni zasadniczo funkcje 

platformy komunikacyjnej dla generowanych wspólnie rozwiązań niezależnych źródeł 

wiedzy, przez co integruje wiele złożonych środowisk. Korzystanie z tablicy jest 

szczególnie przydatne w rozwiązywaniu konkretnych problemów współbieżnego 

planowania i sterowania produkcją. 

Poniżej przedstawiono jedną z najciekawszych koncepcji opartych na wspólnej strukturze tablicy 

ogłoszeń, zwaną IP3S (ang. Integrated Process Planning/Production Scheduling Shell)  

a opracowaną w ramach inicjatywy Agile Manufacturing sponsorowanej przez DARPA (ang. 

Defense Advanced Research Projects Agency) [131]. Zakłada ona istnienie architektury, która 

bardziej określa ogólne ramy integracji, niż precyzyjnie definiuje przepływ informacji (w 

przeciwieństwie do większości innych koncepcji integracji). Rysunek 8 przedstawia 

uproszczoną architekturę IP3S.   

Proces Planowania
Półfabrykaty 

dostawy

Zewnętrzne

Zdarzenia

Gospodarka
narzędziowa

Sterowanie
produkcją

<<Tablica>>

Konteksty

Aktualny 

kontekst pracy

Kolejka wejściowa

Kontroler GUI

Proces planowania

Proces produkcji

Analiza i diagnostyka

Źródła wiedzy

Symulacja

Komunikacja

Informacje wychodzące

 

Rys. 8. Architektura IP3S[131] 

System składa się z tablicy, kontrolera oraz zbioru źródeł wiedzy (ang. Knowledge Sources 

- KS) dotyczących: procesu planowania, procesu produkcji, komunikacji, analizy/diagnozy 

(np. do generowania statystyk wykorzystania zasobów) i symulacji. Kontroler 
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odpowiedzialny jest za kierowanie wyszukiwaniem rozwiązania przez weryfikacje  

i analizę, albo poprzez ścisłą interakcję z użytkownikiem za pomocą interfejsu graficznego 

(GUI). IP3S polega w głównej mierze na korzystaniu z kontekstów w celu reprezentacji 

wielu problemów w odpowiednim aspekcie. Konteksty mogą być tworzone ręcznie przez 

użytkownika lub automatycznie przez system. Przez kontekst rozumie się tu zbiór 

zasobów takich jak: operatorzy, narzędzia, zlecenia oraz odpowiadające im plany 

procesów, statusy dostępności urządzeń itp. Oprócz tego kontekst rejestruje problemy. 

Problemy mogą być: modyfikowane, rozwiązywane lub rejestrowane w ramach kontekstu. 

Użytkownik lub system może opuścić dany kontekst w każdej chwili, w celu zbadania 

innych, potencjalnie bardziej obiecujących i alternatywnych rozwiązań w innych 

kontekstach. Zdarzenia otrzymane z zewnętrznych źródeł informacji (np. gospodarka 

narzędziowa, sterowanie produkcją) są umieszczane na tablicy lub oczekują w kolejce na 

dołączenie do jednego lub kilku kontekstów. Celem użytkownika lub systemu jest 

rozwiązanie każdego problemu wynikającego z zaistniałych zdarzeń, poprzez aktywację 

jednego lub więcej źródeł wiedzy. IP3S oferuje kilka zasadniczych zalet takich jak: 

 elastyczne mechanizmy współdziałania (ręczny/automatyczny) wraz z hermetyzacją 

istniejących systemów jako źródeł wiedzy dla rozwiązywania problemów,  

 rozszerzalną architekturę, przez co szczególnie łatwo zwiększa się liczbę źródeł 

wiedzy (nowe analizy i diagnozy), 

 łatwość integracji ze starszymi systemami poprzez obudowywanie istniejących 

systemów oraz możliwość ponownego wykorzystania wiedzy z wielu źródeł (np.  

z wykorzystaniem istniejących analiz, diagnoz, wniosków, reguł). 

W celu rozwiązania problemów związanych z integracją planowania i sterowania w 

jednej z pierwszych metod wykorzystano macierz decyzyjną - MADEMA (ang. 

Manufacturing Decision Making) [139]. Macierz wspomaga podejmowanie decyzji dla 

przydzielania zasobów wytwórczych do zadań produkcyjnych. Problem integracji jest tu 

zamodelowany jako zbiór elementów decyzyjnych. Struktura elementów decyzyjnych 

składa się z wierszy, które reprezentują alternatywy zasobów oraz z kolumn, które 

zawierają atrybuty. Wybór takiej czy innej alternatywy zasobów zależy od oceny jej 

znaczenia (atrybutów) dla pewnego ustalonego kryterium przy użyciu sumy ważonej lub 

operacji rozmytych. Podejście to wykorzystano np. w systemie IPPM (ang. Integrated 

Process Planning) [119], w którym macierz decyzyjna dokonuje doboru obrabiarek, biorąc 
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pod uwagę kryterium najkrótszego czasu realizacji operacji technologicznej. Podejście 

macierzowe znajduje zastosowanie w systemach o architekturze scentralizowanej. 

Podjęto również próby zastosowania programowania matematycznego LMIP (ang. 

linear mixed integer programming model) [130] w celu integracji procesu planowania  

i sterowania. Model LMIP może zawierać wiele funkcji celu, zdefiniowanych zarówno na 

potrzeby planowania jak i sterowania. Jako przykład kryteriów wymienić tu można: 

całkowity czas wykonania procesów (ang. makespan), koszty produkcji czy też jej 

wydajność. W większości przypadków optymalizacja sprawia trudności lub nawet jest 

niewykonalna w rozsądnym czasie, dlatego poszukuje się algorytmów hybrydowych 

(heurystycznych) łączących zalety różnych algorytmów. 

Istniejące dotąd badania nad integracją planowania procesów i sterowania systemem 

wytwarzania nie rozwiązały w pełni wszystkich ważnych problemów. W praktyce żadne  

z podejść do integracji przedstawione w ramach pracy nie dominuje nad pozostałymi.  

Stąd istnieje duże zapotrzebowanie na nowe koncepcje w zakresie zintegrowania tych 

systemów. Jeden z możliwych sposobów podejścia do rozwiązania tego problemu, 

wykorzystujący technologie agentowe, zaprezentowano w ramach niniejszej pracy 

doktorskiej.  

2.7 Modelowanie przepływu informacji w systemach 

wytwarzania 

Złożoność współczesnych dyskretnych systemów wytwarzania sprawia, iż już na 

etapie ich projektowania niezbędne staje się opracowanie modeli przedstawiających różne 

aspekty ich budowy i funkcjonowania. Modele takie, będące uproszczoną – umyślnie  

i celowo – reprezentacją rzeczywistości, pozwalają m.in. na usystematyzowanie wiedzy na 

temat projektowanego systemu, ułatwiają definiowanie i analizę wzajemnych powiązań 

pomiędzy poszczególnymi jego elementami oraz stanowią ważne źródło poznania tego 

systemu [114][48]. Model systemu pozwala rozpoznać strukturę i zachowanie systemu 

oraz właściwości jego elementów. Najbardziej ogólnym modelem jest tzw. „czarna 

skrzynka”. Wartość modeli tego typu jest ograniczona a uzyskana informacja mówi o tym, 

na jakie oddziaływanie reaguje system i jak wpływa ta reakcja na obiekty w jego 

otoczeniu. 

Jedną z najpopularniejszych metod modelowania systemów wytwarzania są IDEF 

(ang. Integration Definition), których język stanowią graficzne symbole i diagramy. 
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Metody IDEF od 0 do 3 zostały wprowadzone w latach 80 do przemysłu lotniczego  

i zbrojeniowego USA, w latach 1990 zostały znormalizowane i są obowiązujące  

w zamówieniach Ministerstwa Obrony DoD (ang. Department of Defense) również i dziś.  

W ramach ich standaryzacji opracowano kilka graficznych języków modelowania [76] 

[124]: 

 IDEF0 - Functional Modeling - dokumentowanie procesów, 

 IDEF1 - Information Modeling - dokumentowanie otoczenia systemu , 

 IDEF2 - dokumentowanie zachowania systemu, 

 IDEF3 - modelowanie procesów biznesowych. 

Korzystając z modeli IDEF0 można przykładowo opisać logiczną strukturę systemu 

oraz niektóre jego elementy. Modele takie mają strukturę hierarchiczną tzn. można 

modelować funkcjonowanie systemu począwszy od poziomu ogólnego do szczegółowych 

działań realizowanych na poziomie indywidualnych obiektów. Poszczególne moduły 

funkcjonalne mają swoje nazwy, przy czym nazwy te odpowiadają realizowanym przez nie 

czynnościom. Głównymi składnikami modelu są [129]:  

 funkcja (działanie) - węzeł (przedstawiany na wykresach w postaci prostokąta), 

który może być poddany działaniu i może reprezentować fizyczne urządzenia (np. 

obrabiarki), 

 strumienie danych - strzałki umieszczone przy krawędziach prostokąta, które 

wskazują kierunek przepływu danych. 

 

Nazwa 

 

 

C- sterowanie

O- wyjścieI- wejście

M- mechanizm
 

Rys. 9. Ogólny model zapisany w notacji IDEF0 [76] 

Do budowy modeli symulacyjnych, prezentujących działania dyskretnych 

systemów wytwarzania, najczęściej wykorzystuje się sieci Petriego [21][33][56]. 

http://segoldmine.ppi-int.com/content/methodology-idef0-functional-modeling
http://segoldmine.ppi-int.com/content/methodology-idef1x-information-modeling
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Rys. 10. Prosta sieć Petriego [21] 

W najprostszej wersji składa się ona z miejsc reprezentowanych przez okręgi  

i przejść oznaczanych przez wypełnione prostokąty oraz krawędzi skierowanych, 

wskazujących relację przepływu między miejscami i przejściami oraz przejściami  

i miejscami (Rys 10). Taką siecią można jedynie opisać układ jako statyczne połączenie 

możliwych do osiągnięcia stanów. Miejsca, do których prowadzą łuki z rozpatrywanego 

przejścia nazywane są miejscami wyjściowymi przejścia, analogicznie określane są 

miejsca wejściowe przejścia. Miejsca wejściowe przejścia przedstawiają warunki  

i przyczyny zdarzenia określonego tym przejściem. Miejsca wyjściowe przejścia 

reprezentują warunki i skutki zdarzenia określonego tym przejściem. Wystąpienie 

(utrzymanie się) pewnego warunku przedstawione jest znacznikiem, graficznie 

widocznym jako kropka umieszczona wewnątrz miejsca odpowiadającego temu 

warunkowi. W systemach zdecentralizowanych, zastosowanie sieci Petriego, napotyka 

jednak na trudności spowodowane brakiem oddzielnej reprezentacji poszczególnych 

obiektów tworzących skład systemu. W klasycznej sieci Petriego jedno miejsce może 

bowiem reprezentować równocześnie stan kilku obiektów, co utrudnia bieżące śledzenie 

stanów pojedynczych obiektów systemu. W celu ominięcia tej niedogodności na 

Politechnice Krakowskiej opracowano zmodyfikowaną wersję sieci, zwaną obiektowo-

obserwowalną siecią Petriego [50][113].  

 Innym sposobem modelowania przepływu informacji w systemie wytwarzania jest 

Model Macierzowy (MM), przedstawiony w pracy dotyczącej sterowania elastycznych 

systemów [49]. Model Macierzowy może być wykorzystany zarówno do symulacji jak  

i sterowania o charakterze scentralizowanym, stanowiąc jego główny element. W układzie 

tym pełni on rolę wzorca realizowanego procesu wytwarzania i jest przekształcany 

współbieżnie z jego przebiegiem. Zarówno dane opisujące skład i reguły działania 

modelowanego systemu, jak i dane reprezentujące jego aktualny stan, mają reprezentację 

macierzową (stąd nazwa modelu). Kolumny tych macierzy odpowiadają elementom 
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systemu wytwarzania, natomiast wiersze – realizowanym czynnościom elementarnym. 

Model ten umożliwia prosty i przejrzysty zapis dowolnej struktury systemu oraz reguł jego 

działania.  

W ciągu ostatniej dekady nastąpił znaczący rozwój narzędzi informatycznych  

i metodyk umożliwiających modelowanie złożonych systemów (Rys. 11). Modelowanie 

obiektowe pojawiło się w latach 70. ubiegłego wieku w odpowiedzi na powstające języki 

programowania obiektowego. W latach 90 istniało ponad 50 metod obiektowych.  Wielu 

użytkowników miało problem ze znalezieniem języka modelowania odpowiadającego ich 

potrzebom. 

Niezależne  Notacje 

dotyczące  

modelowania  

Oficjalne  Rozpoczęcie 

prac  Nad UML 

OOPSLA 1995  

Wersja 08.a metody
 

Zunifikowanej (UM)
 

Włącznie się  

OMG 

UML 1.0 (Rational Software) 

UML 1.1 (OMG) 

UML 1.3 

UML 1.5  

UML 2.0 

UML 2.1 

UML 2.4.1 

o k.1990  1994  1995  1996  2007  2003  2004  1997  2000  

 

 

Rys. 11. Rozwój metodyk obiektowego modelowania [5] 

UML (ang. Unified Modeling Language), czyli zunifikowany język modelowania 

opracowany przez Grady Boocha, Jamesa Rumbaugha oraz Ivara Jackobsona, dokonał (w 

założeniu) unifikacji notacji używanych w opracowanych wcześniej metodykach. Stał się 

językiem do tworzenia planów oprogramowania, używanym przez analityków, 

projektantów i programistów oraz został przyjęty przez organizację standaryzującą OMG 

(ang. Object Management Group) jako przemysłowy standard obiektowego języka 

modelowania. Aktualnie dostępna jest druga (2.4.1) wersja jego specyfikacji [12].  

UML umożliwia modelowanie złożonych systemów, w tym również systemów 

wytwarzania. Istnieje wiele aspektów modelowania, których nie da się przedstawić jedynie 

tekstowo. UML to język graficzny, który umożliwia rozwiązanie tego problemu. Szkice  

i rysunki należą z pewnością do najstarszych form ludzkiej komunikacji. Cechują się tym, 

że przenoszą bezpośrednio ideę wizualno-przestrzenną do komunikacji z elementami  

i relacjami przestrzennymi w otaczającym świecie, poprzez użycie elementów  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Język_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grady_Booch
http://pl.wikipedia.org/wiki/James_Rumbaugh
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ivar_Jacobson&action=edit&redlink=1
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i relacji przestrzennych zapisanych na papierze. Elementy graficzne ułatwiają lepsze 

zrozumienie i wnioskowanie w porównaniu do bardziej abstrakcyjnych form przekazu 

takich jak np. języki. Przygotowane w UML modele, mogą być przekształcane w języki 

programowania tekstowego np. Java, C++, Visual Basic. Istnieje również przekształcenie 

odwrotne, dlatego też, wykorzystując narzędzia programowe oparte na UML, możliwa jest 

praca zarówno w środowisku graficznym jak i tekstowym. Zgodnie z koncepcją UML 

zrozumienie modelowanego systemu wymaga analizy z kilku wzajemnie dopełniających 

się perspektyw. Każda z tych perspektyw może opisywać strukturę lub zachowanie 

systemu. Stąd metodyka projektowania w UML wprowadza wiele środków graficznych 

(diagramów) służących do analizy rozważanego systemu, biorąc pod uwagę jakiś 

szczególny jego aspekt. W notacji UML stosuje się następujące diagramy: 

 diagramy przypadków użycia (ang. use case diagrams) są podstawą metodyki 

obiektowej. Ich głównym celem jest odwzorowanie funkcji projektowanego systemu 

w taki sposób, w jaki będą go widzieć jego przyszli użytkownicy. Diagramy te 

przedstawiają dekompozycje funkcjonalną systemu i stanowią dobrą technikę 

specyfikacji wymagań,  

 diagramy klas i obiektów (ang. class diagrams) pokazują strukturę systemu poprzez 

klasy i ich instancje (obiekty) oraz statyczne relacje miedzy nimi. Obiekt jest 

abstrakcyjnym pojęciem integrującym cechy oraz zachowanie modelowanego 

elementu. Może on reprezentować rzeczywiste elementy systemu wytwarzania, takie 

jak np. obrabiarka, wózek, robot itp. lub też reprezentować abstrakcyjne formy 

koncepcyjne takie jak zlecenie produkcyjne, plan obróbki itp. Każdy z takich 

elementów charakteryzuje wiele różnych właściwości. Są to atrybuty (struktury 

danych), zachowanie (operacje, metody) oraz stan (pamięć). Diagramy klas  

i obiektów przedstawiają własności statyczne systemu.  

Diagramy odwzorowujące dynamiczne własności systemu tzn. relacje między obiektowe 

zachodzące w czasie, mogą mieć formę:  

 diagramu sekwencji (ang. sequence diagram) - pokazującego kolejność 

komunikatów przesyłanych pomiędzy obiektami dla określonej sytuacji, np. 

przypadku użycia. Diagramu tego używa się do przedstawienia najistotniejszych 

interakcji aktorów (inne systemy, użytkownicy systemu) z systemem oraz interakcji 

wewnętrznych, 

 diagramu współpracy (ang. collaboration diagram) - podobnego do diagramu 
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sekwencji, ale z jednoczesnym odwzorowaniem statycznej struktury obiektów, 

 diagramu stanów (ang. state diagram) - pokazującego istotne stany, w których może 

znaleźć się realizowany proces oraz przejścia pomiędzy tymi stanami. Obiekt, 

którego zachowanie jest opisane poprzez diagram stanów nazywany jest 

reakcyjnym. Stan jest „uchwyceniem obiektu”, w którym akceptowany jest zbiór 

zdarzeń, a także realizowane są pewne akcje i aktywności. Obiekt może przejść do 

określonego zbioru stanów po zaakceptowaniu zdarzeń, 

 diagramu aktywności – utożsamianego z notacją przepływu sterowania (ang. 

flowcharts diagram) i uzupełnionego o dodatkowe środki odwzorowujące 

współbieżność procesów. Diagram ten jest przydatny szczególnie do przedstawienia 

(zapisu) algorytmów. 

Jedną z kwestii ograniczających wykorzystanie języka UML do modelownia systemów 

rozproszonych jest brak możliwości bezpośredniego utożsamiania obiektów znanych  

z technologii obiektowych, z agentami wykorzystywanymi w systemach rozproszonych 

(patrz. rozdział 2.9). 

Listing 1 ilustruje różnicę implementacyjną pomiędzy obiektem i agentem, wykorzystując 

składnię języka Java. Ten bardzo prosty przykład pokazuje, że w obiekcie wartość ulega 

zmianie, natomiast agent może przyjąć lub odrzucić prośbę nadawcy o zmianę wartości. 

Obiekt 

private int i, j; 

public void SetValues (int i, int j) 

{ 

this.i=i; 

this.j=j; 

}  

Agent 

private int i, j; 

public void SetValues (int i, int j) 

{ 

if (i != 0) { 

this.i=i; 

this.j=j; 

sender.SetConfirm(true); 

} 

else { 

sender.SetConfirm(false); 

} 

}  

Listing. 1. Kod Obiektu oraz Agenta w języku Java 
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W tym przypadku, świadomość agenta polega na trywialnym fakcie, że wartość „i” 

musi być różna od „0”. Jeżeli nadawca (inny agent realizujący swój cel) prosi o zmianę 

wartości, prośba może być przyjęta lub odrzucona. Obiekty rozpatrywane w technologiach 

obiektowych nie posiadają „aktywności” charakterystycznej dla agentów i potrzebują 

zewnętrznych sygnałów do zastosowania swoich metod [75]. Agenty natomiast są bytami 

aktywnymi. Posiadają cele, które potrafią realizować w sposób autonomiczny lub poprzez 

współdziałanie z innymi agentami. Badają one otaczające środowisko oraz analizują skutki 

swoich działań, a ponadto mają zdolność do uczenia się. Inteligentne działania agentów 

mogą być oparte o reguły wnioskowania, procedury logiczne oraz sieci neuronowe. 

Obecnie nie istnieje jeszcze żaden szeroko akceptowany formalizm, umożliwiający 

modelowanie systemów wieloagentowych. Niezbędna specyfikacja musiałaby wspierać 

cały proces budowy oprogramowania, od planowania, przez analizę, projektowanie, aż do 

implementacji systemu wieloagentowego [79]. Propozycja określenia metodologii  

i specyfikacji tworzenia systemu wieloagentowego nie jest celem niniejszej pracy, choć 

istotę opracowanych rozwiązań przedstawiono za pomocą UML-owych diagramów 

stosowanych z powodzeniem od dłuższego czasu w modelowaniu tych systemów. 

Świadczą o tym dziesiątki komercyjnych narzędzi programowych przeznaczonych do 

automatyzacji opracowań na bazie zorientowanego obiektowo modelu.. Jednym z nich jest 

zyskujący coraz większą popularność produkt IBM Rational Rose [17]. Zakres 

zastosowania UML jest coraz szerszy i obejmuje obecnie modelowanie procesów 

zachodzących w usługach bankowo/finansowych, telekomunikacji, transporcie, 

elektronice i medycynie a także w opracowaniach naukowych [37]. 

2.8 Rekonfigurowalne systemy wytwarzania 

Jak pokazano w rozdziale 2.2 tradycyjne systemy wytwarzania nie spełniają 

wszystkich wymogów stawianych współczesnym systemom działającym w warunkach 

globalnej konkurencji i zorientowanych na zaspokojenie rosnących wymagań klienta. 

Stanowi to źródło inspiracji w poszukiwaniu niezbędnych zmian. Współczesne środowiska 

produkcyjne są budowane w większości w oparciu o systemy dedykowane (ang. Dedicated 

Manufacturing Systems - DMS), charakteryzujące się wysoką wydajnością, ale 

ograniczoną elastycznością produkcji [94]. Systemy te łączą w sobie cechy produkcji 

rzemieślniczej i produkcji masowej. Postawą budowy dedykowanych systemów 

produkcyjnych są tanie maszyny technologiczne ułożone w wyspecjalizowane linie 

produkcyjne, przeznaczone najczęściej do produkcji jednego lub kilku wyrobów. Wysoka 
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wydajność produkcji osiągnięta zostaje tutaj m. in. w wyniku pracy jednoczesnej oraz 

ograniczonej liczby narzędzi w stacjach obróbczych, podczas realizacji zabiegów 

technologicznych. Koszt wytwarzania jest w tych systemach stosunkowo niski,  

w przypadku gdy działają one pełną mocą produkcyjną. Niska skalowalność tych 

systemów wynika z braku adaptacji do zmiennej wielkości produkcji, a także  

z dostosowania do produkcji tylko jednego, bądź kilku produktów. DMS musi być 

reorganizowany, przekształcany lub w ostateczności usuwany aby umożliwić wytwarzanie 

nowych produktów. 

W celu utrzymania konkurencyjności ekonomicznej firmy, organizacja produkcji 

powinna zapewnić wystarczającą elastyczność, rozumianą jako zdolność systemu do 

produkcji wielu różnych wyrobów. Elastyczne systemy wytwarzania mogą wytwarzać 

wiele „podobnych” produktów przy zmiennym zapotrzebowaniu i w tym samym czasie. 

Głównym elementem składowym FMS są drogie, sterowane numerycznie obrabiarki 

ogólnego przeznaczenia oraz roboty i inne zautomatyzowane systemy obsługi transportu 

czy narzędzi sterowane poprzez zamknięte i dedykowane systemy sterownia. Wysokie 

koszty, wynikające z zastosowanych drogich maszyn oraz dedykowanego systemu 

sterowania, ograniczają szerokie wdrażanie FMS w systemach produkcyjnych. Wdrażanie 

FMS musi być zatem dokładnie rozważone w aspekcie ekonomicznym, jak również  

w aspekcie przygotowania produkcji, w przeciwnym razie trudno będzie uzasadnić 

wysokie koszty poniesione na ich wdrożenie [71]. Elastyczność wytwarzania zależy od 

wielu czynników: organizacji produkcji, wyszkolenia i motywacji załogi, stosowanego 

systemu informatycznego, dostępnego parku maszynowego itp. Wyposażenie systemu ma 

zazwyczaj istotny wpływ na elastyczność produkcji i często przez określenie elastyczność 

systemu wytwarzania rozumie się właśnie łatwość wprowadzania wymaganych zmian  

w realizowanych procesach wytwarzania [80]. 

Koszt SW

Funkcjonalność SW

DMS

FMS

RMS

 

Rys. 12. Porównanie DMS, FMS i RMS w aspekcie ich kosztów[19] 
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System jest tym bardziej elastyczny, im mniej czasu i/lub mniej pieniędzy wymagają 

zmiany konieczne do rozpoczęcia wytwarzania nowych produktów lub zmiany związane  

z wprowadzeniem ekonomicznie uzasadnionej modyfikacji wydajności systemu [71]. 

Patrząc na wykresy przedstawione na rysunku 12 zauważyć można, że system 

rekonfigurowalny nie będzie droższy niż elastyczny system produkcyjny przy zachowaniu 

dużej wydajności produkcyjnej. Rekonfigurowalne systemy wytwarzania i elastyczne 

systemy wytwarzania mają różne cele. FMS ma na celu zwiększenie produkcji podobnych 

wyrobów, podczas gdy RMS ma na celu zwiększenie szybkości reagowania na potrzeby 

klienta. RMS jest elastyczny do pewnego stopnia: jego elastyczność ogranicza się do 

produkcji jednej rodziny części. Zaletą zastosowania RMS jest to, że kosztem zmniejszenia 

elastyczności uzyskuje się większą wydajność produkcyjną, co daje wyższe wskaźniki 

ekonomiczne produkcji. Inną pozytywną cechą RMS jest duża skalowalność w ramach 

zadanej funkcjonalności uzyskiwana przy rozsądnych nakładach kosztów. 

W systemach nowej generacji wymaga się ze względów ekonomicznych aby wysoka 

wydajność produkcji łączyła się z elastycznością systemów co zaoferuje dużą szybkość 

reagowania na zmiany zachodzące na rynku. Istotną cechą nowych systemów ma być 

zdolność do ich rekonfiguracji, dająca możliwość dostosowania lub zmiany elementów 

uczestniczących w procesie wytwórczym. Rekonfiguracja systemów wychodzi tym samym 

naprzeciw nieoczekiwanym wymaganiom środowiska produkcyjnego takim jak np. zmiana 

planowanych do realizacji procesów produkcyjnych, awaria urządzeń czy powstawanie 

braków. Podobnie jak niskie koszty i wysoka jakość produkcji, rekonfiguracja stała się 

nową pożądaną cechą systemów wytwarzania [80]. 

 

Rys. 13. Struktura rekonfigurowalnego systemu wytwarzania [19] 

Koncepcja rekonfigurowalnych systemów wytwarzania, a także koncepcja jednego 

ze składników tych systemów – rekonfigurowalnych obrabiarek (ang. reconfigurable 

machine tools – RMT ) - zostały opracowane w 1999 r. na Uniwersytecie Michigan [94]. 
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Przesłanie RMS podsumować można stwierdzeniem – „dajemy możliwości  

i funkcjonalność systemowi wytwarzania tylko wtedy, kiedy są one potrzebne” [71]. 

Kluczową cechą RMS jest to, że w przeciwieństwie do DMS i FMS, jego wydajność  

i funkcjonalność nie są stałe.   

Wprowadzanie rekonfigurowalnych systemów do produkcji opiera się na 

przekonaniu, że dodatkowe korzyści ekonomiczne mogą być uzyskane przez zwiększenie 

szybkości ponownego wykorzystania zasobów oraz zmniejszenie nadmiarowości urządzeń 

i funkcjonalności. RMS charakteryzuje sześć głównych cech, które zostaną omówione 

poniżej. Zostały one opisane przez profesora Yorama Korena [80] i uwzględnia się je 

zarówno do projektowania całych systemów wytwarzania, jak i niektórych jego 

komponentów takich jak rekonfigurowalne obrabiarki i ich układy sterowania, a także 

oprogramowania sterowania RMS na wszystkich jego poziomach [20]. Cechy 

charakteryzujące RMS to: 

  modułowość (ang. modularity)- to podział funkcji i wymagań produkcyjnych na 

jednostki operacyjne, które mogą być przydzielone procesom produkcyjnym w celu 

ich efektywnej realizacji. Elementy systemu wytwarzania, składają się zazwyczaj z 

wielu części, modułów takich jak: uchwyty przedmiotowe, narzędzia, chwytaki, 

programy numeryczne NC lub całe maszyny. Budowa modułowa systemu  

i ujednolicenie rozwiązań konstrukcyjnych ułatwiają niewątpliwie elastyczne  

tworzenie np. różnych wariantów obrabiarek stosownie do aktualnych potrzeb 

funkcji obróbkowych. Istnieją obecnie tzw. obrabiarki przestawiane, w których 

zestawiania modułów w celu zmiany zadań obróbkowych mogą dokonywać sami 

użytkownicy [115]. Jeżeli to konieczne, modułowe komponenty powinny być 

zastąpione lub zmodernizowane w wyniku reakcji na zakłócenia pojawiające się w 

procesie produkcji. Moduły są łatwiejsze w utrzymaniu i aktualizacji, przez co 

obniżają koszty utrzymania całego systemu. Podstawową kwestią przy 

projektowaniu modułowych systemów jest wyspecyfikowanie pożądanych modułów 

oraz określenie sposobu ich połączenia tak aby uzyskać wymaganą funkcjonalność. 

Dobra dyskretyzacja systemu modułowego pozwala na lepszą integrację  

i diagnostykę, a także ułatwia sterowanie złożonymi strukturami systemów. 

Modułowy system wytwarzania posiada wymaganą w systemach 

rekonfigurowalnych cechę jaką jest nadmiarowość zasobów,  

 integralność (ang. integrability) – to łączenie modułów w sposób szybki  

i bezkolizyjny dzięki istnieniu zbioru mechanizmów fizycznej i informacyjnej 
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integracji. Na poziomie systemu wytwarzania poszczególne urządzenia są 

traktowane jak moduły integrowane w strukturę systemu. Przykładem takiego 

systemu jest tworzący rekonfigurowalną strukturę logistyczną transport materiałów 

zaś modułami tego systemu są automatyczne sterowane pojazdy – AGV (ang. 

automated guided vehicle), przenośniki i suwnice transportowe. Projektanci maszyn 

lub części składowych przy budowie modułów kierują się tzw. zasadami integracji, 

 dostosowywanie do potrzeb użytkownika – dostosowywanie (ang. customization) – to 

projektowanie systemu o założonej elastyczności ze względu na produkcję tylko 

jednej rodziny części. Uzyskuje się w ten sposób niestandardową ograniczoną 

elastyczność, w przeciwieństwie do elastyczności uzyskiwanej w FMS. Ta cecha 

odróżnia RMS od FMS i pozwala na zmniejszenie i rozłożenie w czasie kosztów 

inwestycji. W kontekście RMS, rodzina części to wszystkie produkty, które mają 

podobne cechy geometryczne i kształty, wymagają realizacji „podobnego” procesu,  

i wytwarzane są w tym samym zakresie kosztów wytwarzania. Wytwarzanie 

elementów należących do rodziny części wymaga wykorzystania większości 

zasobów systemu produkcyjnego. Konfiguracje RMS należy dostosować do 

dominującej rodziny części. Uzyskana elastyczność dla rodziny części umożliwia 

wykorzystanie wielu tych samych narzędzi (np. wrzecion w zakresie obróbki 

skrawaniem) na tej samej maszynie, 

 wymienialność (ang. Convertibility) – to łatwe wprowadzanie zmian  

w funkcjonalności istniejących systemów oraz maszyn i urządzeń, w zależności od 

nowych wymagań lub powstałych zakłóceń produkcyjnych. Wymienialność systemu 

może mieć kilka poziomów. Może dotyczyć całych maszyn lub tylko niektórych ich 

elementów. Przykładem wymiany elementów może być: zamiana wrzecion na 

frezarkach, charakteryzujących się niskim momentem obrotowym przy dużych 

prędkościach (wrzeciona do obróbki aluminium), na wrzeciona charakteryzujące się 

wysokim momentem obrotowym przy niskiej prędkości (stosowane przy obróbce 

tytanu). Wymienialność może dotyczyć także osprzętu narzędziowego, 

przedmiotowego czy też kodów sterujących. Aby wymiana została przeprowadzona 

szybko i skutecznie, RMS musi korzystać nie tylko z tradycyjnych metod, takich jak 

ustawianie off-line, ale również z zaawansowanych mechanizmów pozwalających na 

łatwą konwersję on-line bez długotrwałych przestojów. Istotnym elementem 

sprawnej wymiany są również mechanizmy wykrywania braków i kontroli, które 

umożliwiają szybką ponowną kalibrację urządzeń po wprowadzeniu zmian, 
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 skalowalność (ang. scalability) – to szybkie osiągnięcie nowych zdolności 

produkcyjnych poprzez wymianę istniejącego systemu produkcji i/lub jego 

rekonfigurowalnych elementów. Skalowalność jest cechą wynikającą  

z wymienialności. Może być ona realizowana na poziomie maszyn i urządzeń 

poprzez zastosowanie rozwiązań podnoszących ich wydajność oraz na poziomie 

systemu poprzez dodawanie nowych maszyn, 

 diagnozowalność (ang. diagnosability) - to automatyczna ocena bieżącego stanu 

systemu wytwarzania w celu wykrywania przyczyn powstawania problemów 

związanych z niewłaściwym jego funkcjonowaniem oraz dająca wskazówki 

umożliwiające szybkie usuniecie tych przyczyn. Diagnozowalność polega na 

wykrywaniu awarii maszyn i urządzeń lub niedostatecznej jakości części  

i produktów. Odbywa się to za pomocą systemów pomiarowych stanowiących 

integralną część RMS. Systemy pomiarowe, dokonując analiz dzięki wykorzystaniu 

technik przetwarzania sygnałów oraz odpowiednich metod sterowania, gwarantują 

ustalony poziom jakości oraz efektywnie usuwają przyczyny problemów z nią 

związanych. Diagnozowalność RMS jest szczególnie istotna ze względu na częstą 

modyfikację jego struktury. 

Typowy RMS będzie posiadał zazwyczaj kilka z przedstawionych wyżej cech, choć 

niekoniecznie wszystkie [19]. Im więcej ich posiada, tym większa jest szybkość reakcji na 

nieprzewidziane zdarzenia, takie jak nagłe zmiany popytu na rynku i niespodziewane 

awarie maszyn. RMS umożliwia szybkie uruchomienie wytwarzania nowych produktów 

oraz pozwala na dostosowanie wielkości produkcji do zmiennych potrzeb rynku. RMS jest 

projektowany przy zastosowaniu rekonfigurowalnych maszyn i urządzeń, a także 

modułowego podejścia do budowy oprogramowania sterującego, tak aby jego oczekiwana 

funkcjonalność i wydajność mogła być uzyskiwana w sposób płynny. W przeciwieństwie 

do systemów wytwarzania budowanych w oparciu o inne koncepcje, RMS nie posiada 

stałej konfiguracji sprzętowej i programowej. Ważną rolę w budowaniu nowych 

rekonfigurowalnych systemów wytwórczych odgrywają: 

 wielowariantowe procesy wytwórcze,  

 podsystem transportu odpowiedzialny za przemieszczanie materiałów, 

półproduktów, gotowych produktów, narzędzi itp. w czasie ustalonym przez system 

sterowania, 

 rekonfigurowalne modułowe obrabiarki i ich układy sterowania. 
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Spojrzenie procesowe na RMS daje możliwość zastosowania zarządzania 

procesowego w strukturach systemu wytwarzania. Jest to argumentowane potrzebą 

łączenia ze sobą wszystkich działań w celu osiągnięcia efektu synergii  [71][98]. Takie 

postępowanie przełamuje organizacyjną sztywność systemu wytwarzania, gdzie 

pojedyncze funkcje lub jednostki często są od siebie odizolowane i realizują wykluczające 

się nawzajem zadania. Podejście procesowe jest zorientowane na zwiększenie 

efektywności procesów kosztem zmniejszenia funkcjonalnej skuteczności. Osiąga się 

poprzez to harmonizację i integrację poszczególnych procesów i podprocesów wraz  

z odpowiednio skoordynowaną funkcjonalnością logiki tych procesów  [57]. Podejście 

procesowe zakłada również, że produkcja jest całością złożoną z procesów, a proces – 

całością złożoną z sukcesywnie wykonywanych operacji zmierzających do osiągnięcia 

założonego celu. Procesy rozumiane jako sekwencyjny ciąg operacji, tworzą dynamiczny 

obraz systemu. Reasumując, nowoczesny system wytwarzania jest zbiorem stanowisk lub 

modułów wytwórczych, powiązanych ze sobą relacjami wynikającymi z realizowanych 

procesów wytwarzania, te zaś wynikają z kolei z faz procesu technologicznego, operacji 

oraz zabiegów.  

Jak wykazano w rozdziale 2.2, proces technologiczny może być zrealizowany na 

wiele sposobów, gdyż możliwe są różne drogi realizacji zadań (ścieżki wytwarzania).  

Na Politechnice Krakowskiej podjęto prace nad systemem sterowania umożliwiającym 

integrację procesu technologicznego przygotowania produkcji oraz sterowania systemem 

wytwarzania w ramach projektu badawczego [51]. Nadmiarowość zasobów oraz 

wielowariantowość operacji technologicznych daje w ramach tych prac szansę 

wprowadzania rekonfiguracji systemu wytwarzania, przy zachowaniu jego elastycznej 

struktury. Zintegrowanie realizowanych procesów w strumień przeplatających się działań: 

przygotowawczych, obsługowych, transportowo-magazynowych i sterujących, wokół 

podstawowego procesu wytwarzania, pozwala na zastosowanie rekonfiguracji. 

Wytwarzane elementy muszą być przekazywane w ramach zdefiniowanego strumienia  

w logicznym porządku. Tutaj spodziewanym zagrożeniem mogą być ograniczenia 

logistyczne, dotyczące realizacji tych przepływów. Systemy, które posiadają stałe linie 

transportowe między stacjami lub stanowiskami, nie zapewniają dostatecznej 

elastyczności i zwykle produkcja jest zatrzymana podczas zmiany ich konfiguracji [101]. 

Dominującym obecnie rozwiązaniem w zakresie transportu międzyoperacyjnego, w 

przypadku rekonfigurowalnych systemów produkcyjnych, jest użycie automatycznie 
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sterowanych pojazdów AGV do przemieszczania palet pomiędzy stanowiskami pracy. 

Systemy wykorzystujące AGV wymagają jednakże wprowadzenia: 

 dodatkowych informatycznych systemów śledzenia wykorzystywanych palet, 

 zaawansowanych metod nawigacji pojazdów,  

 systemów zapewniających bezpieczeństwo ruchu pojazdów,  

 rutynowych planowanych serwisów. 

Można pokusić się o stwierdzenie, że aktualnie systemy AGV ułatwiają budowę 

RMS, będąc jednocześnie elementami drogimi do wdrożenia i utrzymania [128]. Należy 

jednak zwrócić uwagę, że obszar przemysłowego wykorzystania AGV rozwija się bardzo 

dynamicznie. Stan zaawansowania technologii stosowanych w robotyce mobilnej 

wskazuje, że w niezbyt odległej przyszłości roboty mobilne będą istotną częścią każdego 

procesu wytwórczego [122]. W działaniach dotyczących transportu materiałów, ograniczy 

to możliwość popełnienia błędu przez człowieka, zmniejszy prawdopodobieństwo 

wypadków oraz wynikających z nich strat [134]. Roboty te, dzięki wbudowanej 

inteligencji, mogą już teraz reagować na różne zakłócenia realizacji zadań transportowych . 

2.9 Rekonfiguracja w domenie automatyki przemysłowej 

System RMS będący modułowym systemem wytwarzania, realizuje swoje zadania 

dzieląc je na etapy wykonywane przez poszczególne moduły. Systemy modułowe 

charakteryzuje to, że każdy moduł stanowi w pełni autonomiczną jednostkę produkcyjną, 

posiadającą własny układ sterowania, układ zasilania oraz panel operatorski stanowiący 

interfejs HMI pomiędzy sterownikiem a operatorem.  

W przeszłości maszyny wyposażone w dedykowane układy sterowania były szeroko 

stosowane w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W tym czasie sterowanie obrabiarek 

oparte było o rozwiązania mechaniczne lub elektromechaniczne. Główną wadą tych 

rozwiązań było to, że obrabiarka wraz ze sterownikiem były dostosowane do wytwarzania  

jednego typu wyrobu [80]. Dedykowany sterownik obrabiarki nie mógł być zmieniony, jak 

również aktualizowany, bez większych trudności i kosztów. Dotyczyło to okresu przed 

opracowaniem pierwszych uniwersalnych układów sterowania numerycznego [94]. 

Zmieniające się oczekiwania klientów co do różnych produktów, wymusiły na 

przedsiębiorstwach produkcyjnych zastąpienie dedykowanych sterowników obrabiarek  na 

sterowanie numerycznie (ang. Numerical Control - NC) i ich późniejszą ewolucję  

w kierunku sterowania komputerowego (ang. Computer Numerical Control - CNC) oraz 
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sterowania rozproszonego/bezpośredniego (ang. Distributed Numerical Control/Direct 

Numerical Control - DNC) [3]. Systemy CNC, wraz z komputerowym wspomaganiem 

projektowania CAD i komputerowym wspomaganiem wytwarzania CAM, stały się 

zasadniczym elementem w budowie elastycznych systemów wytwarzania. W radykalny 

sposób zmieniły środowisko produkcyjne, przynosząc wiele korzyści, w tym poprawę 

jakości produktu i wydajności produkcji. Pomimo licznych zalet systemów CNC, 

rozwiązanie to posiada też wady ograniczające rekonfigurację oraz  wdrażanie nowych 

technologii. Wady te wynikają z [94]: 

 utrudnionego i czasowo nieefektywnego procesu ładowania i wyboru programów 

sterujących obrabiarką,  

 niskiej integralności wynikającej z ograniczonych możliwości automatycznego 

generowania kodu instrukcji zwanego kodem maszynowym, 

 braku jednorodności programów sterujących - praktycznie każdy producent 

sterowników ma swój własny dialekt programowania maszynowego co wpływa 

negatywnie na cechę modułowości systemu. 

Przez ostatnie pół wieku, wiele firm produkujących obrabiarki i ich sterowniki 

próbowało zbudować „inteligentne” maszyny CNC, co zaowocowało wykreowaniem 

własnych zamkniętych architektur układów sterowania [117]. Ich producenci, poprzez 

dodawanie do składni kodu własnych dialektów i specyfikacji producenckich, przyczynili 

się do tego, iż ich programy obróbki nie są zgodne z innymi sterownikami. Ze względu na 

przedstawione wady CNC, w ciągu ostatnich kilkunastu lat, podjęto w przemyśle oraz  

w wielu instytucjach badawczych wysiłki mające na celu zaproponowanie i opracowanie 

otwartej architektury systemów sterowników [7][9][10]. Niestety zastąpienie istniejących 

zamkniętych układów sterowania obrabiarek CNC przez modułowe układy otwarte jest  

w chwili obecnej celem jeszcze dalekim do osiągnięcia. 

Współcześnie rynek automatyki przemysłowej zdominowany jest przez sterowniki 

programowalne PLC (ang. Programmable Logic Controllers ). Pojawiły się one w drugiej 

połowie lat siedemdziesiątych i pierwotnie stanowiły wygodniejszą, elastyczniejszą i dużo 

bardziej niezawodną alternatywę dla szaf sterujących ze stycznikami i przekaźnikami 

(układami przełączającymi). Sterowniki używane były do realizacji wybranych zadań 

sterowania, zaś język ich programowania (głównie język schematów drabinkowych) był 

opracowany tak, aby mogły być zamiennikiem układów przełączających [108]. 
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W konwencjonalnych systemach wytwarzania cykl użytkowania sterowników 

programowalnych obejmuje: przygotowanie programu sterującego w trybie off-line, 

wykonywanie przygotowanego programu w trybie on-line, a następnie wprowadzanie 

kolejnych zmian przy zatrzymanym systemie wytwarzania w celu uruchomienia kolejnej 

wersji programu sterującego. PLC oparte o standard IEC 61131-3 [11], nie jest w stanie 

posiadać większości z wymienionych cech rekonfiguracji opisywanych w rozdziale 2.8, 

ponieważ ma zwykle hierarchicznie zorganizowaną i monolityczną strukturę. Dlatego też 

standard PLC nie daje wystarczającego wsparcia dla konfiguracji on-line oraz dystrybucji 

programów sterujących. Podobnie nie daje wsparcia dla rekonfiguracji cała organizacja 

cyklu użytkowania sterowników programowalnych. 

W celu zapewnienia rekonfiguracji systemu wytwarzania na najniższym poziomie 

sterowania muszą być spełnione wymagania zarówno co do budowy i realizacji 

programów, jak i algorytmów sterowania. Zasadniczym problemem staje się też kontrola 

wykonywanych programów sterujących i ich zmiana w trakcie realizacji procesu 

wytwarzania. Dążąc do zwiększenia rekonfigurowalności systemu sterowania należy 

przyjąć modułowy charakter programów sterujących - zbudowanych z bloków 

funkcjonalnych, gdyż monolityczny funkcjonalnie program PLC ogranicza na tym 

poziomie rekonfigurację systemu. Liczba zadań stawianych sterowaniu w czasie 

rzeczywistym wskazuje na potrzebę integracji sterowników PLC z komputerem PC, jako 

jednym z wielu modułów mających bardzo duży wpływ na rekonfigurację systemu 

sterowania. 

Sterowanie modułowym systemem produkcyjnym wymaga należytej wymiany 

danych procesowych pomiędzy współpracującymi modułami. Dane te zawierają 

informacje o stanie realizowanego procesu, synchronizując w ten sposób pracę stanowisk. 

Dzięki obecności we współczesnych układach sterowania, sieciowych interfejsów  

w standardzie Ethernet (Rys. 14) i coraz częściej także interfejsów bezprzewodowych,  

a także dzięki wykorzystywaniu stosu protokołów TCP/IP, wymiana informacji pomiędzy 

urządzeniami automatyki przemysłowej staje się coraz łatwiejsza. Każdy producent 

sterowników wykorzystywanych w zastosowaniach przemysłowych ma w ofercie co 

najmniej jeden model z interfejsem Ethernetowym. Technologie Ethernet dominowały 

dotychczas na szczeblu zarządzania, gdzie były wykorzystywane do budowy sieci LAN 

(ang. Local Area Network). Ostatnio technologia Ethernet jest stosowana także dla dolnej 

sfery interfejsów polowych Fieldbus [4], sfery do tej pory zdominowanej przez kilka 

interfejsów takich jak Modbus [8] czy Profibus [14]. 
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Rys. 14. Protokoły komunikacyjne używane w sterownikach PLC [46] 

Ethernet może istnieć w całej hierarchii wymiany informacji w przemyśle,  

z wykorzystaniem takich protokołów jak np. CANopen [1]. Oczywiście współistnienie 

różnych standardów jest ograniczane przez producentów, którzy często wprowadzają jakąś 

własną drobną zmianę, uniemożliwiającą współdziałanie z podzespołami innych 

producentów. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadkach starych standardów sieci polowych, 

ale czasem zdarza także w protokołach zbudowanych na podstawie Ethernetu. Prowadzi to 

zwykle do budowy sieciowego systemu komunikacyjnego w oparciu o produkty jednego 

producenta – przynajmniej na poziomie podsieci – nadając większości przemysłowych 

systemów sterowania wyróżniających je właściwości. Z drugiej strony, używanie 

wspólnego standardu takiego jak Ethernet i konieczność współdziałania z innymi 

znormalizowanymi protokołami polowymi [16], znacznie zbliżyło producentów do siebie. 

Procesy sterowania systemami produkcyjnymi dzieli się zazwyczaj na dwie klasy: 

ciągłe i dyskretne. W przeszłości uważano te klasy za rozłączne i nie oczekiwano, by 

kiedykolwiek miały się połączyć. W chwili obecnej odróżnienie sterownika procesowego 

DCS (ang. distributed control system) [1] od dyskretnego sterownika PLC staje się coraz 

trudniejsze. Sytuacja staje się jeszcze bardziej zagmatwana, ponieważ komputerowe 

układy sterowania CNC upodobniają się do PLC. Urządzenia do sterowania procesami 

produkcyjnymi mogą przetwarzać coraz więcej danych dotyczących sterowania  

i zarządzania, co w dużym stopniu wynika z rozszerzania się obszaru zastosowań 

komputerów PC. Są one coraz częściej wykorzystywane jako sterowniki, panele 
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operatorskie, interfejsy komunikacyjne, terminale do programowania oraz pamięci 

masowe. 

Od wczesnych lat dziewięćdziesiątych XX wieku komputery osobiste klasy PC były 

z powodzeniem wdrażane w systemach sterowania. Działo się tak głównie z uwagi na 

rosnące moce obliczeniowe procesorów oraz gwałtownie malejące ceny komponentów 

sprzętowych. Krokiem milowym w tej dziedzinie było wprowadzenie jądra systemu 

operacyjnego czasu rzeczywistego, umożliwiającego implementację algorytmów regulacji 

automatycznej, w których to konieczne jest zachowanie stałego czasu próbkowania 

(zachowanie determinizmu realizacji obliczeń w ramach algorytmu) [108]. Należy jednak 

zaznaczyć, że sprzęt komputerowy jaki jest używany w przemyśle do celów 

automatycznego sterowania, różni się od komputerów, które kupujemy do użytku 

domowego bądź biurowego. Dlatego też nazywamy go komputerem przemysłowym (ang. 

Industrial PC - IPC). Od strony oprogramowania sterowanie oparte na PC sprzyja 

używaniu języków programowania wyższego poziomu, wtedy PC staje się urządzeniem 

nadzorującym. Dostępne są już zaawansowane, otwarte implementacje takie jak linux 

CNC-EMC2[7] (dla komputerowego sterowania maszyn takich jak frezarki, tokarki, 

wypalarki, roboty, hexapody), czy też oprogramowanie OpenCNC [10] – opracowane 

przez Manufacturing Data Systems Inc. (MDSI). Komputery PC pozwalają na 

przeprowadzanie symulacji programowych, co może zdecydowanie uprościć 

przygotowanie systemu automatycznego sterowania. Do tego oferują łatwość połączenia  

z systemami biznesowymi, obsługiwanymi również przez PC o takiej samej lub bardzo 

podobnej budowie i oprogramowaniu. 

Do niedawna pomijana, a współcześnie coraz częściej podnoszona jest kwestia 

bezpieczeństwa systemu plików, a tym samym aplikacji oraz danych procesowych 

przechowywanych w systemie sterowania. Stuxnet [22] – robak komputerowy działający 

w systemie, po raz pierwszy wykryty w czerwcu 2010, jest pierwszym znanym robakiem 

używanym do szpiegowania i przeprogramowywania instalacji przemysłowych. Zawiera 

on rootkit [20] systemu Windows i pierwszy w historii PLC rootkit. Podczas prezentacji na 

konferencji Virus Bulletin 2010 w Vancouver, ekspert ds. bezpieczeństwa  

w laboratoriach Symantec-a Liam O’Murchu, za pomocą elektronicznej pompki powietrza 

podłączonej do kontrolera SIEMENS S7-300 PLC oraz oprogramowania SIMATIC Step 7, 

zaprogramował czas pracy pompki aby działała ona przez 3 sekundy od włączenia. 

Następnie wprowadził do systemu wirusa Stuxnet, który zainfekował kontroler PLC  

i zmienił wprowadzone wcześniej parametry czasu pracy pompki wydłużając jej czas 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sterownik_PLC
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rootkit
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pracy do 140 sekund. Spowodowało to pęknięcie balona. W sytuacji gdyby kontroler PLC 

był podłączony np. do rurociągu, elektrowni atomowej lub znajdował się na 

międzynarodowych lotniskach, nie trudno wyobrazić sobie konsekwencje. Z uwagi na 

stosowanie dedykowanych rozwiązań systemów operacyjnych znanych jest zaledwie kilka 

przypadków ataków wirusów na systemy sterowania, opartych na sterownikach PLC. 

Jednym z najbardziej nagłośnionych incydentów był atak Stuxneta na irańską elektrownię 

atomową w wyniku którego nastąpiło przejęcie kontroli nad komputerami sterującymi 

elektrownią powodując skuteczny paraliż jej pracy. 

Połączenie dwóch elementów tj: sieci komputerowych, umożliwiających 

decentralizację obliczeń, zadań i baz danych z wyspecjalizowanymi jednostkami 

obliczeniowymi, okazało się trafnym pomysłem i wywołuje ewolucję systemów 

sterowania w kierunku rozwiązań rozproszonych. W literaturze [25] najczęściej pojawia 

się określenie, że system rozproszony to zbiór niezależnych modułów, sprawiający na jego 

użytkownikach wrażenie jednego, logicznie zwartego systemu, cechującego się wysoką 

niezawodnością oraz umiejętnością rekonfiguracji w momencie awarii.  

2.10 Budowa centrum produkcyjnego TOR 

Opracowane w ramach pracy własnej rozwiązania obejmują również praktyczną 

weryfikację rozważanych koncepcji, stąd w niniejszym podrozdziale opisano Centrum 

Produkcyjne TOR znajdujące się w Laboratorium Instytutu Technologii Maszyn  

i Automatyzacji Produkcji Politechniki Krakowskiej.  

 

Fot. 1. Centrum produkcyjne TOR 

javascript:void(0)
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W skład Centrum wchodzą (Fot. 1): magazyn regałowy MAG, w którym znajdują się 

palety zawierające produkowane przedmioty; wózek szynowy WOZ przemieszczający 

palety pomiędzy poszczególnymi stacjami centrum; stacja załadowczo-rozładowcza SZR 

służąca do załadunku półfabrykatów na palety i rozładunku gotowych przedmiotów z palet 

oraz dwie stacje obróbkowe SO1 i SO2.  

Każda ze stacji obróbkowych zawiera: obrabiarkę (tokarka TKX50NS), zmieniacz 

palet ZP oraz podajnik przedmiotów PP wyposażony w dwa chwytaki umożliwiające 

ładowanie i rozładowanie obrabiarki. Dla każdej stacji obróbkowej i stacji załadowczo-

rozładowczej występuje dwumiejscowy bufor wejściowo-wyjściowy IN-OUT, z którym  

z jednej strony współpracuje wózek szynowy, a z drugiej zmieniacz palet.  Jako układy 

sterowania zastosowano sterowniki CNC firmy SIEMENS serii SINUMERIK 802 

umożliwiające korzystanie z technologii internetowych. Do sterowania urządzeniami 

podsystemu przepływu przedmiotów (wózek szynowy, stacja załadowczo-rozładowcza, 

zmieniacze palet i podajniki przedmiotów) zainstalowano sterownik PLC SIMATIC S7-

300 z systemem rozproszonych wejść-wyjść. 

 

Rys. 15. Schemat strukturalny CP TOR wraz z elementami systemu sterowania 

Na rysunku 15 pokazano strukturę Centrum Produkcyjnego TOR oraz elementy 

tworzące jego system sterowania wraz z zaznaczonymi protokołami komunikacyjnymi. 

Oprogramowanie rozproszonego systemu sterowania zainstalowano na komputerach klasy 

PC.  
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2.10.1  Podsystem transportowo – magazynowy CP TOR 

Na rysunku 16 przedstawiono schematycznie zasadnicze elementy Centrum 

Produkcyjnego TOR biorące udział w realizacji czynności transportowych. Do wykonania 

zadań transportu palet w CP TOR wykorzystuje się wózek szynowy WOZ poruszający się  

w obu kierunkach. Transportuje on palety pomiędzy stacjami obróbkowymi SO1, SO2 stacją 

załadowczo – rozładowczą SZR oraz czteranstomiejscowym magazynem regałowym MAG. 

Każda z obrabiarek oraz stacja załadowczo – rozładowcza wyposażone są w dwa 

jednomiejscowe magazyny przystanowiskowe - wejściowy IN i wyjściowy OUT. Załadunek 

półfabrykatów na palety oraz rozładunek gotowych wyrobów z palet jest realizowany przez 

operatora na stacji załadowczo-rozładowczej.  

WOZ

OUT2 IN3OUT1 OUT3IN2IN1

SO1 SO2 SZR

MAG

 

Rys. 16. Zasadnicze elementy systemu CP TOR 

Wózek szynowy pracuje w cyklu: pojedź, zabierz, zawieź i zostaw, co oznacza, że po 

uzyskaniu polecenia wykonania czynności transportowej wózek jedzie z aktualnego 

położenia do miejsca, w którym znajduje się paleta, pobiera tę paletę, przewozi do miejsca 

docelowego i zostawia paletę na stanowisku docelowym. 

2.11  System sterowania wytwarzaniem AIM 

W celu integracji technologicznego przygotowania produkcji ze sterowaniem 

systemem wytwarzania wykorzystano ogólną strukturę wieloagentowego systemu 

oprogramowania AIM [44] [134].  

Opracowywany w Politechnice Krakowskiej wieloagentowy system 

oprogramowania AIM stanowi próbę odpowiedzi na współczesne oczekiwania wobec 

sterowania wytwarzaniem. Jego koncepcja opiera się na integracji sieciowej jednolitych, 

konfigurowalnych i kooperatywnych agentów. W skład systemu sterowania AIM wchodzi 

pięć podstawowych typów agentów: 

 Agent Zlecenia reprezentuje w systemie wykonywany typ produktu oraz przechowuje 

informacje dotyczące zamówienia, takie jak liczba sztuk produktu, termin i koszt jego 
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wykonania oraz dokumentację konstrukcyjną zawierającą m.in. model CAD. Agent ten 

tworzony jest po wpłynięciu zlecenia, a usuwany albo po zakończeniu jego realizacji 

w przypadku przyjęcia zlecenia, lub też bezpośrednio po odrzuceniu zlecenia  

w przypadku jego nieprzyjęcia.  

 Agent Przedmiotowy reprezentuje zadanie wykonania pojedynczego produktu. Posiada 

informacje dotyczące marszrut technologicznych jego wykonania, a ponadto 

dysponuje bieżącymi informacjami o aktualnym stanie zaawansowania realizacji 

procesu. Agent ten tworzony jest w momencie wprowadzenia półfabrykatu do 

magazynu, a usuwany po wykonaniu gotowego produktu. 

 Agent Technolog jest wyposażony w ekspercką wiedzę z zakresu projektowania 

procesów wytwórczych, a jego zadaniem jest opracowywanie i modyfikacja procesów 

wytwórczych dla przyjmowanych zamówień. Agent ten jest aktywny w całym okresie 

działania systemu AIM. Szersze omówienie jego cech przedstawiono w rozdziale 3.  

 Agent Systemowy odpowiedzialny jest za działania o charakterze systemowym, tj. 

administrację systemu, nadzór i rejestracje agentów, a ponadto gromadzi informacje  

o bieżącym stanie systemu. Agent ten jest również aktywny w całym okresie działania 

systemu.  

 Agent Wykonawczy reprezentuje w systemie AIM fizyczne urządzenie takie jak 

maszyna, robot, magazyn itp. Agent ten odgrywa zasadniczą rolę w procesie 

decyzyjnym. Tworzony jest wraz z włączeniem (uaktywnieniem) fizycznego 

urządzenia, które reprezentuje, a usuwany z systemu po wyłączeniu tego urządzenia. 

Agenty Wykonawcze pełnią rolę agenta obróbkowego, transportowego, 

manipulacyjnego, inspekcyjnego czy też magazynowego.  

W skład wieloagentowego systemu sterowania AIM dla CP TOR wchodzą 

następujące Agenty Wykonawcze: dwa agenty stacji obróbkowych SO1 i SO2, agent stacji 

załadowczo-rozładowczej SZR, agenty magazynów przystanowiskowych wejściowych 

IN1, IN2 i IN3 oraz wyjściowych OUT1, OUT2 i OUT3 dla stacji obróbkowych i stacji 

załadowczo rozładowczej, agent wózka szynowego WOZ oraz agent magazynu 

regałowego MAG.  

W pracy doktorskiej [44], dotyczącej rozproszonego sterowania systemami 

wytwarzania z wykorzystaniem technologii internetowych, opracowano nowe 

mechanizmy i algorytmy działania poszczególnych elementów systemu sterowania AIM 

zapewniające następującą funkcjonalność: 
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 efektywne sterowanie dyskretnymi systemami poprzez integrację podejmowania 

decyzji z problematyką blokad, 

  możliwość współbieżnego sterowania rzeczywistymi systemami produkcyjnymi oraz 

symulacji wykorzystującej wirtualne procesy produkcyjne, 

  zdolność do rekonfiguracji systemu sterowania w zakresie wchodzących w skład 

systemu produkcyjnego zasobów, a także realizowanych procesów wytwórczych, 

  obsługa wybranych zakłóceń w procesach produkcyjnych obejmujących; awarie 

urządzeń wytwórczych oraz akceptowanie bądź odrzucanie nowych zleceń 

Funkcjonalności te czynią z systemu AIM narzędzie mogące stanowić w przyszłości 

podstawę do dalszej jego rozbudowy. 

2.12  Podsumowanie aktualnego stanu wiedzy i określenie celu 

pracy 

W warunkach rynkowych szybkość reakcji oraz dostępność produktów stanowią klucz 

do uzyskania wysokiej sprzedaży i utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstw. 

Odpowiedzią dla produkcji zorientowanej na szybkość reakcji, zmiany popytu, potrzeby 

klientów czy też wielkość produkcji, są tzw. rekonfigurowalne systemy wytwarzania. Są one 

przystosowane do szybkich zmian w zakresie struktury oraz oprogramowania sterującego. 

Rekonfiguracja wynika m.in. z modułowego podejścia do budowy systemu wytwarzania, 

oraz wykreowanych mechanizmów dostępnych w jego systemie sterowania,  

a utożsamianych w tej pracy z rekonfigurowanymi procesami. 

Rekonfiguracja rozumiana jest tutaj jako konfiguracja (skonfigurowanego wcześniej) 

systemu lub procesu, realizowana bez jego zatrzymywania (on-line). Rekonfiguracja 

systemu/procesu wytwarzania jest konsekwencją rekonfiguracji podsystemu sterowania. 

Pomimo znaczącej poprawy efektywności produkcji wynikającej z zastosowania 

nowych rozwiązań w obszarach przygotowania produkcji, sterowania wytwarzaniem czy też 

integracji przygotowania i sterowania, dostosowanie produkcji do chwilowego popytu 

często nie jest w pełni realizowane. Każde z omówionych w rozdziale  2.6 podejść do 

integracji posiada w tym aspekcie wady. Należą do nich: 

  czasochłonność w przypadku nieliniowych planów i programowania 

matematycznego,  

 generowanie planów na podstawie chwilowego stanu parku maszynowego bez 

uwzględnia przyszłych sytuacji (stanów) w przypadku zamkniętego obiegu 
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planowania,  

 rozwiązywanie problemów bez bieżącej wymiany informacji między 

poziomami/kontekstami w hierarchicznym planowaniu/tablicy systemowej, 

 ukierunkowanie macierzy decyzyjnej tylko na jedno kryterium np. czas lub koszt 

realizacji produkcji. 

Sprostanie wymogom rynku jest trudne ze względu na niedoskonałości każdego  

z przedstawionych podejść. Dotyczy to m.in. sposobu zapisu informacji dotyczących 

planowanych procesów, które wykorzystywane są również do sterowania produkcją 

(połączenie harmonogramowania na bieżąco z realizacją produkcji). Sposób zapisu 

procesów ma wpływ na spójność i współpracę istniejących podsystemów biorących udział w 

wytwarzaniu. Dlatego w dalszej części pracy skoncentrowano się na poszukiwaniu 

rozwiązań dotyczących następujących problemów: 

 ograniczone podejście procesowe w wytwarzaniu, zorientowane na zespoleniu działań 

w procesach wytwarzania, które służą pośrednio zwiększeniu zadowolenia klienta. Cel 

ten jest brany pod uwagę już  na poziomie poszczególnych procesów produkcji. 

Wyodrębnienie procesów pozwala na łatwiejsze monitorowanie, pozyskiwanie danych 

o funkcjonowaniu systemu wytwarzania [2], 

 ograniczone sposoby szybkiego i efektywnego zapisu wielowariantowego procesu 

technologicznego na takim poziomie szczegółowości, który umożliwiłby 

harmonogramowanie w czasie rzeczywistym i produkcję na żądanie, 

 niewystarczająca dla potrzeb sterowania produkcją integracja danych pochodzących ze 

wspomagania projektowania procesów technologicznych (operacje technologiczne  

i ich kolejność) oraz systemów komputerowego wspomagania wytwarzania (programy 

sterujące), 

 ograniczona integracja czynności przygotowawczych, obsługowych i transportowo-

magazynowych odbywających się wokół podstawowego procesu wytwarzania, 

 brak jednorodności standardów - różnorodne interfejsy, platformy oraz protokoły 

komunikacji na poziomie lokalnych układów sterowania, 

 brak modułowej budowy programów sterujących oraz trudności z ich wykonywaniem 

w trakcie realizacji wielowariantowego procesu wytwórczego, 

 niewystarczające zarządzanie produkcją w sposób reaktywny (systemy RMS 

wymagają szybkiej identyfikacji sytuacji wyjątkowych mających wpływ na produkcję 

oraz poprawnej reakcji na takie sytuacje, a także stałego doskonalenia organizacji 
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procesu produkcyjnego na podstawie wyciąganych wniosków), 

 ograniczony zbiór informacji przekazywanych bezpośrednio między systemem 

sterowania a lokalnymi układami sterowania (brakuje informacji m.in. o: lokalizacji 

programów NC, oprzyrządowaniu narzędziowym i przedmiotowym, typie palet, 

liczbie przedmiotów przeznaczonych do obróbki), co negatywnie wpływa na zdolności 

produkcyjne systemu wytwarzania, 

 niedostateczna dostępność danych z produkcji (obecne systemy mają ograniczone 

możliwości weryfikacji realizacji wielowariantowych procesów wytwórczych ze 

względu na wykorzystywane oprzyrządowanie przedmiotowe i narzędziowe oraz 

programy NC ), co skutkuje wydłużeniem czasu podejmowania decyzji, 

 ograniczona systematyczna synchronizacja i integracja informacji między 

różnorodnymi bazami danych w podsystemach wytwarzania. 

Aby zorganizować proces produkcji w sposób umożliwiający stałą adaptację do zmian 

oraz ograniczyć przynajmniej część z przedstawionych powyżej problemów, należy 

zintegrować procesy realizowane w ramach istniejących podsystemów wytwarzania.  

Analizując przebieg i wyniki prac przedstawionych w literaturze można wytyczyć 

podstawowy kierunek rozwoju integracji systemów wytwarzania, jako współdziałanie 

przygotowania i realizacji produkcji. Organizacja wytwarzania wymaga zastosowania 

warstwy aplikacyjnej ułatwiającej współpracę, która oprócz integracji, umożliwi również 

obsługę rekonfigurowanych procesów. Rozwiązanie informatyczne powinno dostarczać 

informacje w ramach całego cyklu produkcji za pomocą zagregowanych danych. Otrzymany 

system wytwarzania posiadający zdolność do rekonfiguracji umożliwi przedsiębiorstwom 

efektywne wytwarzanie produktów oraz aktywną reakcję na pojawiające się zmiany.  

Elementem pozwalającym systemom RMS na skuteczne działanie są ich podsystemy 

sterowania. Główny kierunek rozwoju tych podsystemów wyznacza podejście 

wieloagentowe. Wynika to zarówno z fizycznego rozproszenia elementów podsystemu 

wytwarzania, jak i wykorzystywania sprzętowych i programowych technologii 

informatycznych, takich jak lokalne i przemysłowe sieci komputerowe w zakresie rozwiązań 

sprzętowych, czy też technologie rozproszonych obiektów oraz agentów w zakresie 

rozwiązań programowych. Biorąc pod uwagę przyszłościową koncepcję inteligentnych 

urządzeń wytwórczych, a także stawiane wymagania dotyczące skalowalności i odporności 

na zakłócenia systemów wytwarzania, można stwierdzić, iż rozwiązania wykorzystujące 

wieloagentowy system sterowania wydają się być najlepszym podejściem pozwalającym na 
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implementację zasadniczych cech rekonfigurowanych systemów wytwarzania. Podkreślić 

należy również, iż rola systemów agentowych w tym obszarze ograniczała się dotychczas 

głównie do sterowania procesami oraz ich monitorowania, a rzadziej odpowiadała zadaniom 

dotyczącym przygotowania produkcji, obsłudze lokalnych układów sterowania czy też 

kontroli pracy urządzeń technologicznych. W sytuacji, gdy zastosowanie klasycznych, 

scentralizowanych rozwiązań nie daje w pełni oczekiwanych rezultatów (na skutek rosnącej 

złożoności problematyki sterowania systemami wytwarzania), wieloagentowe systemy 

sterowania umożliwią skuteczne działanie rekonfigurowanych systemów wytwarzania. 

Realizacja złożonych algorytmów rekonfiguracji systemów sterowania wymaga 

nowego podejścia do budowy tych systemów, jak również opracowania ich nowych modeli. 

Chcąc w pełni wykorzystać zalety technologii rozproszonych należy opracowywać nowe 

koncepcje zapisu procesu wytwórczego i przygotowywać dla nich odpowiednie rozwiązania 

modelowe. Niezbędny jest więc swoisty reengineering na poziomie procesu sterowania 

systemem wytwarzania. Proces wytwarzania nie jest bowiem jedynie procesem, w którym 

następuje przekształcanie materiału, ale także procesem, w którym odbywa się 

przekazywanie i przetwarzanie informacji. Kluczowymi aspektami poprawnej realizacji 

procesu sterowania takim systemem jest dostęp do informacji na każdym jego etapie oraz 

zapewnienie współbieżności procesów przepływu informacji i przepływu materiałów. Jak 

wykazano w rozdziale 2.6 nie należy ograniczać wymiany informacji wyłącznie do jednego 

z obszarów produkcji np. tylko przygotowania lub realizacji. Wpływa to bowiem 

niekorzystnie na rekonfigurację i elastyczność całego systemu wytwarzania. Pożądaną cechą 

staje się integracja obu procesów przygotowania produkcji i sterowania wytwarzaniem, gdyż 

ma to istotne znaczenie dla skrócenia czasu reakcji systemu na nowe zamówienie klienta, 

czyli czasu od przyjęcia zlecenia do zakończenia jego realizacji.  

Na podstawie analizy dotychczasowego stanu wiedzy oraz trendów rozwojowych 

w dziedzinie procesów i systemów wytwarzania, można sformułować cel niniejszej 

pracy, którym jest opracowanie nowych rozwiązań wspomagających integrację 

informacyjną w ramach obszarów przygotowania i realizacji produkcji. 

W dalszych podrozdziałach zostaną szczegółowo omówione niezbędne do 

zrealizowania cele cząstkowe, aby osiągnąć tak postawiony cel pracy. Należą do nich:  

 opracowanie zapisu wielu dopuszczalnych wariantów realizacji procesu wytwórczego 

na podstawie dysponowanych możliwości technologicznych systemu wytwarzania, 
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 agregacja informacji o czynnościach obróbkowych, stanach przedmiotów, programach 

sterujących oraz działaniach pomocniczych w wielowariantowym procesie 

wytwórczym, 

 usprawnienie sterowania na poziomie lokalnym umożliwiające prawidłowy przebieg 

realizacji rekonfigurowalnych procesów. 

Problematyka integracji przygotowania i realizacji produkcji jest rozległa. Dlatego w 

pracy przyjęto, że rozpatrywany system wytwarzania jest zautomatyzowany i spaletyzowany 

oraz realizowane są w nim procesy obróbkowe dla przedmiotów technologicznie 

podobnych. Zwrócono szczególną uwagę aby opracowane w ramach pracy rozwiązania były 

skalowalne i otwarte. Założono ponadto, że wielowariantowe procesy technologiczne 

zostały dostarczone z systemu zewnętrznego, gdyż problematyka dotycząca projektowania 

procesów technologicznych rozpatrywana była jedynie w obszarze elementów istotnych dla 

jej współdziałania z systemem sterowania wytwarzaniem. 

Wykorzystane w pracy zaawansowane rozwiązania sprzętowe (sterowniki PLC, CNC, 

komputery PC) w połączeniu z nowoczesnymi technologiami informatycznymi: Web 

services [26], XML (ang. Extensible Markup Language) [27] umożliwiły rozbudowę 

opracowanego w Zakładzie Zautomatyzowanych Systemów Produkcyjnych PK, 

rekonfigurowalnego systemu sterowania wytwarzaniem AIM. Ponadto przeprowadzona 

przy wykorzystaniu istniejącego parku maszynowego (CP TOR), weryfikacja opracowanych 

rozwiązań, oprócz korzyści związanych z ich prezentacją, istotnie podniosła utylitarność 

wykonanych implementacji. 
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3 Integracja informacyjna procesów przygotowania  

i realizacji produkcji 

Obszar działań związany bezpośrednio z wytwarzaniem produktów, jest jednym z 

wielu etapów cyklu życia produktu - PLM. PLM jest najczęściej definiowane jako proces 

koncentrujący się na całości zagadnień związanych z produktem: od narodzin koncepcji 

danego produktu, poprzez jego projekt i wytwarzanie, obsługę posprzedażną, aż do 

recyclingu tego produktu włącznie. W dużym uproszeniu można przyjąć, że cykl życia 

produktu obejmuje trzy zasadnicze etapy: przygotowanie produkcji, realizację produkcji  

i użytkowanie.  

Aby efektywnie skrócić czas wytwarzania nowego produktu, przedsiębiorstwo 

powinno przede wszystkim dążyć do skrócenia okresów przygotowania produkcji  

i realizacji produkcji. Etapy te nie powinny być realizowane całkowicie niezależnie i w 

sposób sekwencyjny, czyli według schematu: zakończyć jeden etap i rozpocząć kolejny, 

ale powinny być zintegrowane zarówno informacyjnie jak i organizacyjnie. Aby tą 

integrację osiągnąć, niezbędne staje się uporządkowanie przepływu informacji w ramach 

tych dwóch etapów. Zgodnie z założeniami idei RMS, procesy zachodzące w etapach 

przygotowania produkcji i realizacji produkcji powinny być zintegrowane z procesami 

odnoszącymi się do zarządzania relacjami z klientami (ang. Customer Relationship 

Management-CRM) oraz z procesami pozyskiwania danych z systemów realizacji 

produkcji (ang. Manufaturing Execution System - MES). Kooperacja wyżej wymienionych 

procesów powoduje, iż będzie można produkować więcej i szybciej, przy jednoczesnym 

ograniczaniu niezbędnych zasobów ludzkich i materialnych. Wymagane jest zatem 

dopasowanie struktur danych oraz opracowanie mechanizmów wymiany informacji 

miedzy procesami istniejącymi w integrowanych etapach cyklu życia produktu.  

W tym celu, na etapie realizacji produkcji, usprawnione zostanie sterowanie 

systemem wytwarzania na poziomie lokalnych układów sterowania (sterowanie lokalne)  

a przygotowanie produkcji zostanie uzupełnione o dodawanie działań pomocniczych. 

Na rysunku 17 przedstawiono zasadnicze elementy cyklu życia produktu. PLM 

zakłada istnienie kolejno następujących po sobie etapów takich jak: przyjmowanie zleceń 

produkcyjnych w ramach systemu odpowiedzialnego za relacje z klientami (np. CRM), 

przygotowanie produkcji zakończone opracowaniem procesów wytwórczych, realizację 

produkcji oraz użytkowanie gotowych produktów. 
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Rys. 17. Zasadnicze obszary cyklu życia produktu PLM 

Elementy zaznaczone owalem, są wynikiem poprzedzających je etapów. Białym 

kolorem tła zaznaczono natomiast te elementy, które zostały opracowane w ramach 

niniejszej pracy doktorskiej.  

Dzięki dodaniu działań pomocniczych odpowiedzialnych za transport, manipulacje  

i magazynowanie, w ramach przygotowania produkcji otrzymywane będą procesy 
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wytwórcze, które zapewnią sprawną realizację procesu technologicznego. W ramach 

realizacji produkcji powstaną wówczas dwa podprocesy: 

 podproces obejmujący realizację zadań technologicznych, 

 podproces realizujący przepływ/magazynowanie materiałów.  

Relacje pomiędzy tymi podprocesami mają charakter zarówno materialny tj. 

wskazujący na występujące między nimi przepływy fizycznych obiektów (materiałów), 

jak i niematerialny, czyli ukazujący przepływ informacji. W odniesieniu do omówionego 

powyżej cyklu życia produktu oraz podziału procesów w ramach realizacji produkcji, 

poszukuje się elastycznych struktur systemu wytwarzania, umożliwiających realizacje 

zmiennych przepływów o najkorzystniejszych parametrach czasowych  

i kosztowych. Dalsze omówienie cyklu życia produktu zaprezentowane będzie na 

przykładzie systemu AIM. 

Ogólną koncepcję systemu sterowania AIM przedstawiono w rozdziale 2.11. 

Realizując postawione zadania z rozdziału 2.12, opracowana zostanie koncepcja 

rozbudowy elementu systemu AIM odpowiedzialnego za przygotowanie procesów 

wytwórczych. W trakcie tej rozbudowy wprowadzono możliwie dużą liczbę cech 

rekonfigurowalności (omówionych w rozdziale 2.8), w celu wykorzystania ich  

w mechanizmach odpowiedzialnych za rekonfiguracje systemu sterowania wytwarzaniem.  

Założono również, iż problematyka dotycząca projektowania procesów 

technologicznych obróbki [62][64][65], będąca zasadniczym elementem systemu 

przygotowania produkcji, będzie w niniejszej pracy rozpatrywana jedynie w obszarze 

elementów istotnych dla jej współdziałania z systemem sterowania wytwarzaniem. To co 

stanowić będzie oryginalną część pracy własnej, dotyczyć będzie opracowania 

rozwiązania integrującego informacyjnie proces projektowania procesów 

technologicznych z rekonfigurowalnym systemem sterowania wytwarzaniem. Proponuje 

się więc podejście, w którym efektem projektowania procesów technologicznych będzie 

zbiór niezbędnych operacji wraz z żądaną kolejnością ich realizacji. Z punktu widzenia 

przygotowania produkcji i sterowania wytwarzaniem, operacja technologiczna, 

utożsamiana będzie z czynnością wytwórczą zmieniającą stan przedmiotu [51]. Jest ona 

najważniejszym elementem, stanowiącym zadanie (niepodzielne) realizowane na 

stanowisku wytwórczym. Projektowane procesy technologiczne pozbawione będą jednak 

niezbędnych czynności odpowiedzialnych za przepływ materiałów (transport, 

manipulację) oraz ich magazynowanie. Dodatkowo, ze względu na pożądaną cechę 



62 

 

procesów technologicznych jaką jest ich wielowariantowość, wymagana będzie 

wielowariantowa możliwość realizacji zadań transportowych. Efektem uzupełnienia 

procesu technologicznego o działania (czynności) pomocnicze, będzie powstanie 

pełnowartościowego, wielowariantowego procesu wytwórczego. Proces ten, będący 

wynikiem pracy systemu przygotowania produkcji, stanowić będzie jednocześnie 

podstawę do konfiguracji/rekonfiguracji systemu sterowania wytwarzaniem.  Zakłada się, 

że przyjęte rozwiązania umożliwią bezpośrednią wymianę danych między tymi 

systemami. Jest to istotne dla uzyskania ciągłości działań w trakcie wytwarzania, 

począwszy od etapu przyjęcia zleceń produkcyjnych, poprzez przygotowanie produkcji,  

a skończywszy na fazie realizacji produkcji. Aby zrealizować ten cel wymagane jest 

opracowanie formatu zapisu procesu wytwórczego w języku XML. 

Analiza zagadnień dotyczących realizacji w systemie wytwarzania otrzymanych 

wielowariantowych procesów wytwórczych, wskazuje na potrzebę opracowania 

niezbędnych rozwiązań na niższym poziomie sterowania, które obejmowałyby integrację 

informacyjną lokalnych układów sterowania i sterowania na poziomie logicznym systemu. 

W systemie AIM rozwiązaniem takim będzie połączenie Agentów Wykonawczych (warstwa 

logiczna systemu) z układami sterowania odpowiadających im urządzeń lub maszyn. Aby 

zapewnić tę współpracę, dla systemu sterowania AIM opracowany zostanie moduł 

pośredniczący nazwany Agentem Dostosowującym - AD. Agent taki pełnił będzie rolę 

interfejsu pomiędzy Agentem Wykonawczym a „podlegającym mu” sterownikiem 

fizycznego zasobu. Wprowadzenie modułu dostosowującego AD umożliwi połączenie 

obszaru logiki, zawartego w oprogramowaniu wyższych poziomów systemu sterowania,  

z materialnym światem maszyn i urządzeń, zapewniając w ten sposób efektywny przepływ 

informacji do i z układu sterowania maszyny czy urządzenia. Jego umiejscowienie oraz 

wymagana funkcjonalność spowoduje, że będzie on agentem reaktywnym. Dodatkowo ze 

względu na pełnioną funkcję w systemie sterowania, oprogramowanie modułu AD nie 

będzie mieć charakteru uniwersalnego, lecz będzie dedykowane sterownikom 

wykorzystywanym w poszczególnych urządzeniach. Niezbędne będzie zatem opracowanie 

metodyki przygotowania oprogramowania dla Agentów Dostosowujących. Istotę budowy  

i działania Agentów Dostosowujących przedstawiono w rozdziale 4, a ich implementację  

w rozdziale 5.2.  

W pracy wykorzystane będą: relacyjny model dyskretnego systemu wytwarzania 

zaproponowany w monografii [133], wraz z niezbędnymi zmianami wynikającymi  

z wprowadzonych modyfikacji oraz innowacji w strukturze i funkcjonowaniu systemu 
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sterowania wytwarzaniem AIM [44]. Ponadto z uwagi na fakt, iż system AIM nie ma 

możliwości sterowania procesami montażu, omawiane kwestie dotyczyć będą jedynie 

procesów obróbkowych. Do modelowania różnych aspektów związanych z przepływem 

informacji zastosowano język UML.  

3.1 Dyskretyzacja systemu wytwarzania 

Systemy odpowiedzialne za wytwarzanie produktów są systemami złożonymi. Ich 

dekompozycja funkcjonalna pozwala na wyodrębnienie podsystemów: przygotowania 

produkcji, transportu, magazynowania, manipulacji, pomocy warsztatowych, kontroli  

i diagnostyki, sterowania i wytwarzania. Jak wykazano w rozdziale 2.3 podział ten jest 

kwestią umowną. Niewątpliwie jednak najważniejszym systemem jest system 

wytwarzania - SW. Jest on strukturą materialną, informacyjną i organizacyjną, tworzącą 

wartość dodaną [25]. Reszta systemów pełni w stosunku do SW funkcje usługowe  

i pomocnicze.  

W pracy przyjęto założenie, że w skład systemu wytwarzania wchodzą: maszyny  

i urządzenia technologiczne takie jak: obrabiarki, roboty oraz wózki, magazyny 

przedmiotów obrabianych, magazyny wyposażenia przedmiotowego i narzędziowego, 

narzędzia, palety, przedmioty obrabiane. System wytwarzania stanowi w dużym 

uproszczeniu zbiór stanowisk wytwórczych (obróbkowe, pomocnicze, kontrolno – 

pomiarowe) i urządzeń, powiązanych ze sobą relacjami. Relacje te mają różny charakter: 

 konfiguracyjny, wynikający z fizycznego rozmieszczenia stanowisk lub modułów 

wytwórczych, 

 technologiczny, wynikający z następujących po sobie faz procesu wytwarzania, 

operacji, zabiegów, 

 administracyjny, wynikający z odgórnych zasad podziału obszaru obsługi  

i zarządzania wytwarzaniem (odziały, komórki produkcyjne, podsystemy), 

 funkcjonalny, wynikający ze sterowania procesem wytwarzania. 

W dalszej części pracy obszarem badań będą technologiczne, konfiguracyjne  

i funkcjonalne aspekty relacji pomiędzy elementami systemu wytwarzania. Przyjętą 

strukturę systemu wytwarzania przedstawiono na rysunku 18 w postaci diagramu klas 

zapisanego w języku UML. 
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System wytwarzania

Maszyna technologiczna

Urzadzenie  pomiarowo-kontrolneinne elementy

1

1..*
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1

1..*

1
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1
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1
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1
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1

0..*

1
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1

0..*

1

0..*
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1

1

1

1..*

1

1..*

1
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1

*

1
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Rys. 18. Struktura systemu wytwarzania 

Zastosowany diagram jest środkiem dla modelowania związków pojęciowych  

w oderwaniu od szczegółowej budowy elementów przedstawianych. Prezentuje on 

elementy składowe SW (zasoby wytwórcze) oraz związki zachodzące między nimi tj. 

generalizację, agregację, kompozycję i asocjację, uwzględniając jednocześnie liczbę tych 

związków. Za generalizację (na diagramie symbol odwróconego trójkąta) uważa się 

dziedziczenie znane z języków programowania. Jest to związek pomiędzy bardziej 

ogólnym elementem a jego uszczegółowieniem. W powyższym diagramie przykładem 

takiej generalizacji jest np. „Maszyna zasilająca w przedmioty (PO)” i jej 

uszczegółowienie w postaci robota, manipulatora, podajnika, wózka. Innymi związkami 
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występującymi w strukturze SW są tzw. agregacje. Określają one typ relacji "zawierający" 

i oznaczone są na diagramie symbolem wypełnionego rombu. Np. "Narzędzie (Tool)" 

zawiera w sobie „Oprawkę narzędzia składanego (holder)” oraz „Płytkę narzędzia 

składanego (Insert)”. Przykład ten ukazuje szczególny przypadek agregacji zwany 

kompozycją. Kompozycja oznacza, że w skład obiektu głównego wchodzą obiekty 

składowe, które nie mogą istnieć bez obiektu głównego. Oznacza to także, że pojedyncza 

część nie może istnieć bez całości, a usunięcie całości powoduje automatyczne usunięcie 

wszystkich części. Innym często występującym związkiem istniejącym między 

elementami SW jest asocjacja (symbol strzałki). Asocjacja oznacza związek logiczny – 

istnienie powiązania. Przykładem asocjacji na zaprezentowanym diagramie może być 

obrabiarka i program NC lub magazyn przedmiotów obrabianych i paleta przedmiotowa. 

Większość przedstawionych zależności-związków posiada wymaganą liczebność, która 

określa ile sztuk jednego elementu bierze udział w asocjacji z innym elementem SW. 

Proponowana struktura przedstawiona na rysunku 18 obejmuje elementy stałe, które 

mają ściśle określoną lokalizację (obrabiarki, manipulatory, roboty, magazyny, podajniki 

palet) oraz elementy wymienne (uchwyty, palety, zespoły narzędziowe, narzędzia, 

przedmioty obrabiane), które zmieniają swoje położenie w systemie wytwarzania. 

Dodatkowo przyjęto, że w systemie znajdują się elementy odpowiedzialne za zadania 

kontroli jakości produkcji np: maszyna pomiarowa, której zadaniem jest kontrola 

wytwarzanych części, a w konsekwencji badanie jakości samego procesu wytwórczego. 

Zakłada się, że rekonfiguracja procesów wytwarzania w przyjętej strukturze, 

możliwa będzie na skutek integracji informacyjnej procesów realizacji procesu 

technologicznego z procesami realizacji przepływu materiałów. Każde z zadań 

produkcyjnych, wykonywanych w rozpatrywanym systemie, będzie sekwencją 

realizowanych w określonym porządku działań zmieniających stan przedmiotu (obróbka, 

mycie, kontrola jakości produkcji itp.) oraz działań pomocniczych (transportowych, 

manipulacyjnych i magazynowania). Działania te stanowią zbiór czynności wytwórczych. 

W pracy przyjęto, że czynności zmieniające stan przedmiotu, które odpowiadają 

działaniom obróbkowym, odpowiadające jednemu ustawieniu w ramach jednej operacji 

technologicznej, realizowane na stanowisku wytwórczym nazywać się będą dla 

uproszczenia - czynnościami obróbkowymi. Analogicznie, działaniom pomocniczym 

odpowiadać będzie nazwa czynności pomocnicze. 

Wszystkie przyjęte powyżej założenia oraz określony sposób dyskretyzacji (poziom 

ziarnistości) systemu wytwarzania odgrywają zasadniczą rolę w procesie budowy  
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i późniejszym funkcjonowaniu jego systemu sterowania. Analizując zautomatyzowany 

system wytwarzania uznano, iż najlepszym sposobem budowy jego systemu sterowania 

jest przyjęcie, że elementami tegoż systemu wytwarzania będą poszczególne zasoby  

i urządzenia, np. obrabiarki, roboty, magazyny, wózki itp. W rozpatrywanym w pracy 

systemie sterowania AIM elementy te są reprezentowane przez Agenty Wykonawcze. 

Podstawową zaletą takiego założenia jest fakt, że system sterowania tworzą elementy, 

które można nazwać autonomicznymi. Mają one bowiem najczęściej własne sterowniki  

i mogą wykonywać określony zbiór czynności wytwórczych samodzielnie lub we 

współdziałaniu z innymi elementami. Inną zaletą takiego podejścia do zagadnienia jest 

traktowanie czynności wytwórczych - za których realizację odpowiedzialne są 

poszczególne zasoby - jako tych czynności, które wykorzystywane są podczas 

projektowania procesów wytwórczych już w trakcie przygotowania produkcji. Umożliwia 

to prostą i przejrzystą analizę zachowań systemu oraz pozwala na szybką ocenę stopnia 

zaawansowania realizowanych w nim procesów. Istotnym zatem staje się określenie zbioru 

agentów tworzących system sterowania oraz zbioru czynności wytwórczych 

realizowanych przez te agenty. Istnieją dwa sposoby budowania systemu sterowania 

wytwarzaniem: podejście odgórne i podejście oddolne. Podejście odgórne (ang. top-down 

approach), polega na tym, że zbiór agentów jest tworzony poprzez arbitralne decyzje 

projektanta na etapie budowy systemu [81]. W podejściu oddolnym (ang. bottom-up 

approach), przyjmuje się, że zbiory są wcześniej określone i stanowią jedynie pewnego 

rodzaju ograniczenie w procesie samokreowania się systemu sterowania [30][44][133].  

W pracy przyjmuje się, że zbiór inteligentnych agentów reprezentujących urządzenia 

(obrabiarki, roboty, wózki czy magazyny) wyposażonych w otwarte, konfigurowalne, 

komputerowe układy sterowania i wykorzystujących wspólną magistralę komunikacyjną, 

będzie tworzył system sterowania wytwarzaniem według technologii "włącz i produkuj" 

[133]. Wynika to głównie z zakładanej możliwości rekonfiguracji systemu sterowania na 

skutek zakłóceń pojawiających się w środowisku produkcyjnym, a także z aktualnych  

potrzeb biznesowych przedsiębiorstw. W takim systemie sterowania, zbiór agentów 

tworzących system oraz zbiór czynności wytwórczych realizowanych przez te agenty są 

zmienne podczas działania systemu. Przebieg oraz zakres zachodzących zmian w tych 

zbiorach wymaga zatem opracowania dla nich odpowiednich algorytmów realizowanych 

w ramach procesu rekonfiguracji systemu sterowania wytwarzaniem. 
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3.2 Rekonfiguracja systemu sterowania wytwarzaniem 

Proces przygotowania produkcji obejmuje działania, poprzedzające uruchomienie 

właściwej produkcji. Obszarem badań autora pracy jest tylko ta część przygotowania 

produkcji, która bezpośrednio poprzedza oraz dotyczy działań realizowanych w ramach 

sterowania wytwarzaniem. W tradycyjnych systemach wytwarzania przygotowanie 

produkcji oraz realizacja produkcji to dwa następujące po sobie etapy cyklu życia produktu. 

W systemach wytwarzania nowej generacji etapy przygotowania produkcji i jej realizacji 

muszą być zintegrowane zarówno informacyjnie jak i organizacyjnie, a pewne elementy 

ich działań powinny być realizowane współbieżnie. 

 

Agent Technolog

Nowe zamówienie

ref

Zleceniodawca - System

odp. za  relacje  z

klientami

Oferta

Generowanie wielowariantowego 

procesu wytwórczego

Brak możliwosci realizacji 

zamówienia 

alt

[Brak procesu wielowariantowego]

Agent Zlecenia

ref

Realizajca zamówienia

Symulacja realizacji 

Zlecenia

[Oferta Przyęta]

Jeżeli oferta odrzucona Agent Zlecenia zostaje usunięty

 

Rys. 19. Przepływ informacji uwzględniający zagadnienie przygotowania produkcji w trakcie przyjmowania 

zleceń produkcyjnych 

Na rysunku 19, przedstawiono przepływ informacji uwzględniający zagadnienia 

przygotowania produkcji w trakcie przyjmowania zleceń produkcyjnych w systemie 

wytwarzania. Przedstawiony scenariusz zakłada, że Agent Zlecenia zostaje utworzony  
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z chwilą wprowadzenia do systemu danych dotyczących wymagań stawianych 

zamawianemu produktowi, zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy (system odpowiedzialny 

za relacje z klientami). Podstawowym zadaniem utworzonego Agenta Zlecenia jest 

przekazanie posiadanych informacji o zamawianym produkcie Agentowi Technologowi.  

Agent Technolog – bazując na wiedzy dotyczącej dostępnych zasobów wytwórczych 

i ich możliwościach – technologicznych, transportowych, magazynowych – przeprowadza 

działania przygotowania wielowariantowego procesu wytwórczego. Przydział zasobów do 

wykonania kolejnych czynności wytwórczych, w ramach realizacji wielowariantowego 

procesu wytwórczego, jest istotny podczas samokreowania się systemu sterowania  

i możliwości jego późniejszej rekonfiguracji. Dlatego też, ważne jest aby system 

przygotowania produkcji dokonał takiego przydziału czynności do zasobów wytwórczych, 

by ustaloną partię przedmiotów można było efektywnie wyprodukować, przy najlepszym 

wykorzystaniu dostępnego potencjału wytwórczego systemu, utrzymując przy tym 

wymagany poziom jakości.  

W typowej sytuacji Agent Zlecenia otrzymuje od Agenta Technologa 

wielowariantowy proces wytwórczy, stanowiący podstawę do dalszych działań zgodnie  

z zaproponowanym na rysunku 19 sposobem postępowania. Na rysunku tym uwzględniono 

także sytuację przeciwną do typowej, czyli brak możliwości wygenerowania procesu 

wytwórczego, wynikającą np. z awarii niezbędnych zasobów wytwórczych. W takiej 

nietypowej sytuacji zleceniodawca jest informowany o zaistniałym fakcie, natomiast Agent 

Zlecenia zostaje usunięty z systemu.  

Jeżeli istnieje możliwość realizacji zlecenia w kolejnym etapie działań, Agent 

Zlecenia inicjuje proces symulacji realizacji zamówienia [44], w celu zbudowania oferty 

dla klienta. W przypadku braku akceptacji warunków przedstawionych w ofercie, proces 

obsługi zamówienia zostaje zakończony, a związany z nim Agent Zlecenia jest usuwany  

z systemu. Jeśli jednak klient zaaprobuje określony w ofercie wariant realizacji zlecenia, 

to zostanie ono przekazane do realizacji. 

Przyjęcie nowego zlecenia jest jednym z wielu zdarzeń w trakcie pracy systemu 

sterowania wytwarzaniem, które wymusza jego rekonfigurację w czasie rzeczywistym (on 

line). Uogólniając, rekonfiguracja może nastąpić na skutek wystąpienia zakłóceń  

w działaniu systemu. Zakłóceniami mogą być zdarzenia takie jak: 

 konieczność obsługi nowych zleceń, np. otrzymano zlecenie produkcyjne na nowy 

produkt lub nastąpiła nagła zmiana zapotrzebowania na wykonywany produkt, 
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 zmiany zachodzące w zbiorze urządzeń wytwórczych np. dodanie nowego zasobu do 

tego zbioru lub awaria istniejącego zasobu, 

 pojawienie się braków wynikające z prowadzonej kontroli jakości produkcji. 

 

<<signal>>

Sygnał rekonfiguracji

<<signal>>

Pojawienie się 

braków

<<signal>>

Dostępność zasobu

<<signal>>

Awaria zasobu

<<signal>>

Nowy zasób

<<signal>>

Zlecenie

Produkt:Pi

<<signal>>

Nagłe zmiany 

zapotrzebowania

<<signal>>

Usuniecie zlecenia

<<signal>>

Nowe zlecenie

Produkt: Poi

Proces: Wi

 

Rys. 20. Rodzina sygnałów rekonfiguracji przedstawiona za pomocą uproszczonego diagramu klas 

Na rysunku 20 został przedstawiony, w postaci uproszczonego diagramu klas, model 

rodziny sygnałów wynikających z potrzeby obsługi procesów rekonfiguracji. Sygnał 

podstawowy jest abstrakcyjny, co znaczy, że nie ma on bezpośrednich instancji. Posiada za 

to trzy główne uszczegółowienia: zlecenie, pojawienie się braków oraz dostępność zasobu. 

Zlecenie i dostępność zasobu mają dodatkowo własne uszczegółowienia.  

Przyjęto, że sygnał dostępność zasobu należy rozważać zarówno na poziomie 

logicznym systemu, w którym dołączany/odłączany jest do systemu sterowania Agent 

Wykonawczy utożsamiany z danym zasobem wytwórczym, jak i na poziomie lokalnym,  

w którym sprawdzana jest możliwość realizacji przez fizyczny zasób poszczególnych 

czynności wytwórczych. Obsługa tego sygnału rekonfiguracji możliwa będzie głównie 

dzięki zakładanej wielowariantowości procesu wytwórczego. Aby jednak wykorzystać tę 

cechę procesu wytwórczego w trakcie realizacji produkcji, konieczne będzie dostarczanie 

na bieżąco informacji ze stanowisk wytwórczych o ich: 

  dostępności,  
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 stanie oprzyrządowania narzędziowego i przedmiotowego,  

 aktualnych możliwościach realizacji czynności wytwórczych itp.  

Kontrola jakości produkcji zajmująca się m. in. wykrywaniem braków 

produkcyjnych odgrywa istotną rolę dla kolejnego typu sygnału rekonfiguracji - 

pojawienie się braków. Od sterowania wytwarzaniem oczekuje się wtedy takiej 

rekonfiguracji, aby przedmioty uznane za braki produkcyjne nie uczestniczyły w dalszym 

procesie wytwarzania. Uzyskanie takiej funkcjonalności wymaga opracowania 

odpowiednich działań na poziomie lokalnych układów sterowania, które dzięki informacji 

dostarczonej pośrednio z systemu kontroli jakości w trakcie realizacji czynności 

wytwórczych, zrealizuje właściwie ich przebieg. 

Dla potrzeb dalszej analizy rozwinięto rodzinę sygnałów zlecenie oraz 

przeanalizowano sygnał nowe zlecenie. W sygnale nowe zlecenie wyróżniono następujące 

pojęcia: 

 identyfikator zlecenia produkcyjnego dla produktu – i
PO , 

 identyfikator wielowariantowego procesu wytwórczego – i
W , 

dla ni ..0  , gdzie i oznacza kolejne zlecenie produkcyjne.  

Proces wytwórczy i
W  jest związany z przepływem pojedynczego produktu i

PO  lub partii 

produktów i
PO  przez system wytwarzania. W systemie tym wykonywane są czynności 

wytwórcze procesu wytwórczego .
i

W  Realizacja procesu wytwórczego wymaga 

utworzenia struktury systemu sterowania w sytuacjach samokreowania lub rekonfiguracji . 

Samokreowanie się systemu sterowania przebiega jednorazowo, gdy system nie realizuje 

jeszcze żadnego zlecenia produkcyjnego. Proces rekonfiguracji odbywa się już w trakcie 

pracy systemu wytwarzania i inicjowany jest asynchronicznym sygnałem  (Rys. 20). 

Samokreowanie jest więc pierwszą udaną konfiguracją dla i
PO , 0i . Dzięki 

samokreowaniu, system sterowania zostaje skonfigurowany osiągając stan gotowości do 

działania, umożliwiając realizację przynajmniej jednego procesu wytwórczego 0
W . Można 

więc aspekt rekonfiguracji rozważać jako sytuację, w której system znajduje się w stanie 

gotowości do działania (rekonfiguracji), a każde zakłócenie (sygnał) powoduje jego 

przejście w stan braku gotowości do działania. W stanie braku gotowości do działania 

wymagana jest ponowna rekonfiguracja aby powrócić do stanu gotowości do działania 

(Rys.21). 
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Rys. 21. Zachowanie się systemu sterowania podczas przyjmowania zleceń produkcyjnych 

Diagram stanów (Rys.21) przedstawia zachowanie się systemu podczas pojawienia 

się sygnału rekonfiguracji nowe zlecenie. Po udanym samokreowaniu 0i  (istnieje 

przynajmniej jeden proces, dla którego system sterowania został skonfigurowany), system 

sterowania znajduje się w stanie gotowość do działania. Kolejność przepływu informacji 

oznaczano w tym przypadku linią przerywaną. W momencie, gdy pojawia się kolejne 

nowe zlecenie na produkty niPO
i

..1,  następuje generowanie wielowariantowego 

procesu wytwórczego. Jeżeli istnieje chociaż jeden wariant dla wykonania produktu, 

system sterowania podlegać będzie rekonfiguracji. Istnieje też możliwość podjęcia decyzji 

o realizacji kolejnego zlecenia w oparciu o zbudowaną ofertę z symulacji [44].  

Prezentowane podejście dopuszcza realizację wielowariantowych procesów 

wytwórczych oraz pozwala na sterowanie produkcją bez długich okresów planowania, co 

umożliwia szybkie wprowadzanie nowych zleceń produkcyjnych. Problematyka 

generowania procesów wytwórczych, dotyczy również innych, istotnych działań, do których 
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należą: 

 przygotowanie czynności odpowiedzialnych za przepływ materiałów, 

 przygotowanie informacji o programach NC, 

 przygotowanie informacji o oprzyrządowaniu narzędziowym i przedmiotowym, 

 przygotowanie warunków realizacji poszczególnych czynności wytwórczych. 

Opracowane rozwiązanie wymagać będzie zatem dodatkowo integracji danych 

wynikowych z różnych systemów np. z systemu CAD, CAM czy CAPP. Będą one 

wykorzystane w realizowanym procesie przygotowania produkcji. Z perspektywy systemu 

sterowania wytwarzaniem AIM, proces przygotowania produkcji realizowany będzie przez 

jeden z jego elementów składowych nazwany Agentem Technologiem.  

3.3 Agent Technolog 

Jednym z zadań przygotowania produkcji jest opracowanie odpowiednich danych 

dla systemu sterowania wytwarzaniem. Realizacja produkcji musi uwzględniać bowiem 

nie tylko kolejność czynności wytwórczych oraz zasoby biorące udział w ich 

wykonywaniu, ale także stan przedmiotów. Zasadnicza część tego zadania realizowana 

będzie w ramach projektowania procesów technologicznych [62][64][67]. Procesy 

technologiczne to procesy podstawowe. Wraz z nimi muszą znaleźć się w projektowanym 

procesie wytwórczym również działania odpowiedzialne za realizację procesów 

pomocniczych, gdyż umożliwiają one sprawną realizację procesów podstawowych. 

W celu realizacji powyższego zadania niezbędne jest opracowanie Agenta Technologa 

AT wchodzącego w skład systemu AIM. Agent ten, którego zasadniczą sferą działań jest 

projektowanie procesu wytwórczego, dokonuje również integracji informacji na styku 

obszarów sterowania wytwarzaniem i przygotowania produkcji. W szczególności dotyczy to 

działań pomocniczych takich jak transport, manipulacja czy magazynowanie, a  

w ograniczonym stopniu także przepływu narzędzi i pomocy warsztatowych. Rezultatem 

działań AT jest wielowariantowy proces wytwórczy zapisany w formacie dokumentu XML. 

Dokument przedstawia sekwencje czynności wytwórczych prowadzących do otrzymania 

gotowego produktu z wejściowego półfabrykatu. Wielowariantowy proces wytwórczy 

obejmuje zatem czynności wytwórcze odpowiadające działaniom obróbkowym, 

transportowym, magazynowym i manipulacyjnym. Na rysunku 22 przedstawiono etapy 

działania Agenta Technologa. 



73 

 

Uruchomienie Agenta  Technologa

Generuj wielowariantowy proces

Generowanie wielowariantowego procesu technologicznego

Zapis procesu do formatu pliku  XML

Dodanie czynności pomocniczych do procesu

Końcowa  modyfikacja procesu zapisanego w XML 

 Wielowariantowy proces

Brak procesu

Zakończenie działania Agenta Technologa

Żądanie  utworzenia wielowariantowego procesu

Brak możliwosci realizacji zlecenia

 

Rys. 22. Algorytm działania Agenta Technologa 

Zakłada się, że w systemie sterowania wytwarzaniem AIM istnieje co najmniej jeden 

Agent Technolog, który jest uruchamiany przez operatora. Swoją aktywność AT 

rozpoczyna w chwili otrzymania od Agenta Zlecenia polecenia przygotowania 

wielowariantowego procesu wytwórczego. Polecenie wprowadza się na specjalnym 

formularzu. Przykład jego implementacji przedstawiono w rozdziale 5.1. Formularz 

zawiera takie parametry produkcyjne jak: liczba sztuk przedmiotów, procentowa relacja 

między czasem a kosztem, żądany termin zakończenia produkcji, minimalna wielkość serii. 

Ponadto dostarczane są na nim, w postaci plików źródłowych, informacje konstrukcyjne  

i technologiczne o produkcie. Informacje te stanowią część danych wejściowych 

niezbędnych w etapie: Generowanie wielowariantowego procesu technologicznego 

(Rys.22). Dla prawidłowej realizacji polecenia wymagane są jeszcze: 

 wiedza technologiczna skupiona w systemach eksperckich,  

 ekspert z dziedziny technologii obróbki, 

 dane dotyczące możliwości wytwórczych systemu wytwarzania (uwzględnia się 
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długotrwałe awarie maszyn). 

Na rysunku 22 pokazano również sytuację, w której brak jest możliwości 

wygenerowania procesu technologicznego dla weryfikowanego zlecenia. Przyczyną może 

być np. długotrwała awaria urządzeń wytwórczych albo długotrwała niedostępność 

podstawowych narzędzi. W sytuacji typowej, proces technologiczny jest jednak 

generowany. Wielowariantowość procesu technologicznego oznacza, że to samo zlecenie 

można zrealizować różnymi sposobami, wykorzystując do tego dostępne zasoby 

wytwórcze. Całokształt zagadnienia integracji systemu sterowania z systemem 

odpowiedzialnym za generowanie procesów technologicznych jest przedstawiony szerzej 

w rozdziale 3.3.1. W tym miejscu należy podkreślić, że problematyka generowania 

wielowariantowych procesów technologicznych nie jest przedmiotem niniejszej pracy, ale 

została w ogólnym zarysie przedstawiona w rozdziale 2.3 w ramach przeglądu literatury. 

Generowanie wielowariantowego procesu technologicznego dostarcza kolejnym etapom 

działania AT informacji o:  

 wejściowych półfabrykatach, 

 zbiorach operacji technologicznych,  

 kolejności realizacji operacji technologicznych, 

 zbiorach stanowisk wytwórczych, na których mają być realizowane operacje 

technologiczne,  

 listach narzędzi wykorzystywanych w operacjach technologicznych, 

 programach numerycznych. 

Podstawową strukturę otrzymanego procesu technologicznego stanowi określona 

sekwencja czynności zmieniających stan wytwarzanego przedmiotu [62]. W ramach 

niniejszej pracy opracowano format [136] jej zapisu w postaci pliku XML. Zostanie on 

szczegółowo omówiony w dalszej części pracy. Aby zapis struktury procesu 

technologicznego był komplety, musi on być jeszcze uzupełniony o informacje i  czynności 

potrzebne do zapewnienia realizacji procesów w ramach przypływu materiałów,  czyli 

takich procesów jak transport, manipulacja czy magazynowanie. Procesy te łączą 

poszczególne czynności zmieniające stan przedmiotu. Całokształt wymienionych powyżej 

czynności stanowi punkt wyjścia dla kolejnego etapu działania Agenta Technologa tj. 

dodawania czynności pomocniczych. 

W systemie wytwarzania pozbawionym automatyzacji, czynności pomocnicze 

wykonywane są przez człowieka (operatora). W systemie zautomatyzowanym działania 
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transportowe, manipulacyjne i składowania realizowane są zazwyczaj w sposób 

automatyczny przez odpowiednie zasoby, a wytwarzane przedmioty przekazywane są na 

paletach. Taki system działa bez przestojów a ingerencja człowieka dotyczy głównie 

działań kontrolnych, co zwiększa wydajność i niezawodność systemu oraz zmniejsza koszt 

jego funkcjonowania. W trakcie przygotowania produkcji dla zautomatyzowanego 

systemu, ważne jest pozyskanie informacji o możliwościach zasobów do realizacji 

czynności wytwórczych, odpowiedzialnych za przepływ materiałów wynikający z procesu 

technologicznego. Jeżeli nie jest możliwe zaplanowanie przepływu materiałów, 

wynikające z procesu technologicznego, to jego realizacja w systemie wytwarzania nie 

będzie możliwa. W celu zaplanowania przepływu materiałów zostaną opracowane 

odpowiednie procedury tworzące celowe powiązania pomiędzy elementami składowymi 

systemu uzyskane podczas przygotowania procesu technologicznego. Zostanie to 

szczegółowo omówione w rozdziale 3.3.2.  

Ostatni etap działania AT (Rys. 22) to Końcowa modyfikacja. Dokument XML jest 

wówczas uzupełniany o informacje dotyczące lokalizacji, dostarczonych z zewnętrznych 

systemów CAM, programów NC dla poszczególnych operacji technologicznych. Zakłada 

się, że zdefiniowana czynność wytwórcza, uzyskana w przygotowaniu technologicznym, 

odpowiada w zapisie jednej operacji technologicznej wykorzystującej jedno ustawienie.  

Tak uzupełniony plik w formacie XML jest odsyłany do Agenta Zlecenia, który 

przesłał polecenie opracowania procesu wytwórczego. W sytuacji gdy AT nie ma 

możliwości opracowania procesu, Agent Zlecenia jest również informowany o zaistniałej 

sytuacji. Przykład implementacji wybranych funkcji Agenta Technologa przedstawiono  

w rozdziale 5.2. 

3.3.1  Przepływ materiałów w systemie wytwarzania 

Powiązania między procesami wytwarzania a przepływem materiałów (transport, 

manipulacja, magazynowanie) są następstwem specjalizacji tych procesów w procesie 

wytwórczym. W tradycyjnym procesie wytwórczym zakłada się, że stanowiska wytwórcze, 

na których realizowane są operacje procesu technologicznego, są powiązane ze sobą 

czynnościami transportowymi. Pozostała część działań pomocniczych jest ograniczona do 

minimum lub jest realizowana przez operatora [137]. W przypadku zautomatyzowanych 

systemów wytwarzania sytuacja jest bardziej złożona. Tutaj zadania pomocnicze, powinny 

obsłużyć operacje związane zarówno z transportem, jak i manipulacją oraz 

magazynowaniem przedmiotów. Większość planowanych zadań pomocniczych wiąże się  



76 

 

z obsługą przepływu materiałów. Rozpoczynając planowanie przepływu materiałów należy 

uwzględnić wszystkie magazyny półfabrykatów, stacje załadowczo/rozładowcze, 

stanowiska wytwórcze (obróbkowe, pomocnicze, kontrolno – pomiarowe), magazyny 

przystanowiskowe i centralne, a także końcowe magazyny wyrobów gotowych. Istnieje 

bowiem silne powiązanie i współzależność między transportem, składowaniem  

i tworzeniem zapasów, a powstawaniem przerw w dostawie materiałów i różnic czasowych 

w pracy na poszczególnych stanowiskach [72]. Niezbędnym jest więc, aby planowanie 

procesów technologicznych oraz planowanie transportu, manipulacji i magazynowania 

zintegrowane było w ramach procesu przygotowania produkcji.  

W zautomatyzowanych systemach wytwarzania przedmioty obrabiane składowane 

są zazwyczaj do magazynu przystanowiskowego (buforowego) i przekazywane na 

stanowisko pracy za pomocą dodatkowego urządzenia jakim jest manipulator lub robot 

[138]. System transportu ma najczęściej charakter spaletyzowany – przedmioty między 

stanowiskami przenoszone są na paletach. W pracy przyjęto więc podział transportu  

w systemie wytwarzania na: 

 transport międzystanowiskowy: wykorzystujący zasoby transportowo - magazynowe 

takie jak wózki szynowe, automatycznie sterowane pojazdy, magazyny 

przystanowiskowe czy też magazyn centralny, 

 transport wewnątrzstanowiskowy: odpowiedzialny za manipulację przedmiotami za 

pomocą robotów i manipulatorów. 

Pod pojęciem manipulacji rozumieć będziemy tutaj przemieszczenie przedmiotów 

obrabianych z magazynów przystanowiskowych na stanowiska wytwórcze i z powrotem,  

a także działania, w których następuje zmiana ustawienia przedmiotów w trakcie obróbki 

(gdy kolejna czynność obróbkowa wykonywana jest na tej samej maszynie 

technologicznej). Wybór sposobu manipulowania zależy od konfiguracji stanowiska 

wytwórczego (jego położenia, rodzaju maszyny) oraz wielkości partii przedmiotów 

(zestaw przedmiotów manipulowanych, wykonywanych przy jednorazowym nakładzie 

czasu). Np. przedmioty duże i ciężkie lub o specyficznym kształcie muszą być 

transportowane pojedynczo na określone stanowisko wytwórcze (wyposażone w specjalny 

rodzaj maszyny). Przedmioty małe mogą być transportowane partiami. Istotny zatem 

wpływ na procesy manipulowania ma kształt, wielkość i ciężar przedmiotów obrabianych.  

Zagadaniem, które dodatkowo komplikuje procesy manipulacji, jest technologiczne 

przygotowanie produkcji, w którym opracowuje się czynności obróbkowe dla 
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„reprezentanta” tj. jednego przedmiotu obrabianego danego typu. W trakcie realizacji 

produkcji w systemie spaletyzowanym, liczba przedmiotów przeznaczonych np. do 

obróbki w trakcie realizacji czynność obróbkowej jest zmienna i zależy od aktualnej 

sytuacji produkcyjnej (różne typy palet transportowych, braki). Czas, koszt realizacji 

produkcji dla „reprezentanta” w stosunku do czasu, kosztu realizacji produkcji w systemie 

spaletyzowanym wykazuje zatem znaczne różnice. 

Sterowanie na poziomie lokalnych układów, powinno te rozbieżności uwzględniać 

oraz tak zorganizować proces manipulacji, aby po ukończeniu przez obrabiarkę obróbki 

danego przedmiotu, w jak najkrótszym czasie znalazł się na niej następny przedmiot 

przeznaczony do obróbki. Wiąże się to z następującymi czynnościami dodatkowymi: 

magazynowanie palety z przedmiotami, transport palety z przedmiotami, załadunek  

i rozładunek przedmiotu na stanowisku wytwórczym, ustalanie i mocowanie przedmiotu na 

stanowisku wytwórczym oraz identyfikacja przedmiotu i jego stanu. Za wszystkie tego typu 

zadania odpowiedzialny jest Agent Dostosowujący. Oprócz uzupełnienia systemu sterowania 

o wyżej wymienione oprogramowanie agenta AD, do realizacji przepływu materiałów 

konieczne jest dodanie do procesu wytwórczego informacji dotyczących działań 

pomocniczych w procesie przygotowania produkcji. Proponowaną metodykę dodawania 

czynności pomocniczych przedstawiono na rysunku 23, uwzględniając przyjęty w pracy 

podział działań transportowych. Przedstawiony algorytm wykorzystuje zasadę mówiącą  

o konieczności wprowadzenia czynności pomocniczych transportu międzystanowiskowego 

między czynnościami zmieniającymi stan (obróbka, mycie, kontrola jakości) 

realizowanych na różnych stanowiskach roboczych oraz konieczności wprowadzenia 

czynności pomocniczych transportu wewnątrzstanowiskowego przed i po czynnościach 

zmieniających stan (w ramach etapu zmiany stanu). Uwzględniono też dodanie stałych 

działań pomocniczych poprzedzających pierwszą czynność zmieniającą stan (w ramach 

etapu wejściowego) oraz dodanie działań końcowych związanych z wyprowadzeniem 

przedmiotu z systemu wytwarzania (w ramach etapu wyjściowego).  
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Czyność zmieniająca stan przedmiotu

 

Rys. 23. Dodawanie czynności pomocniczych w zautomatyzowanym systemie wytwarzania 

Należy zaznaczyć, że zakres działań transportowych i manipulacyjnych zależy od 

konkretnego systemu wytwarzania, w którym będzie realizowana produkcja. Oznacza to, 

że dla konkretnego systemu nie muszą zostać zrealizowane wszystkie etapy przewidziane 

w zaproponowanym algorytmie. Na diagramie uwzględniono także dodatkowe działania 

składowania w magazynach pośrednich, przystanowiskowych (zarządzanie magazynami, 

buforowanie). Stanowią one ważny aspekt w opracowaniu kolejnego możliwego wariantu 

procesu wytwórczego. 
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3.3.2  Dodawanie czynności pomocniczych 

W trakcie przygotowania produkcji istnieje zazwyczaj wiele potencjalnych 

wariantów prowadzących do wytworzenia gotowego produktu. Jest to ważna i pożądana 

cecha charakteryzująca systemy rekonfigurowalne, zwiększająca ich odporność na 

zakłócenia wynikające z pojawiających się awarii czy też losowo napływających zleceń 

produkcyjnych. Wielowariantowość wynika m. in. ze stosowania maszyn o zróżnicowanej 

funkcjonalności. Procesy technologiczne mogą różnić się strukturą czyli np. posiadać 

różną liczbę operacji technologicznych. Każda operacja w procesie technologicznym może 

być zazwyczaj wykonana w wielu wariantach wynikających z zastosowania różnych 

obrabiarek, struktur operacji w zakresie ustawień, pozycji i zabiegów, sekwencji zabiegów 

czy też parametrów obróbki (np. w zależności od dobranego narzędzia).  W efekcie wyboru 

różnych wariantów struktury operacji i oprzyrządowania otrzymujemy warianty czynności 

obróbkowej różniące się kosztem i czasem wykonania, przy utrzymaniu przyjętych 

wymagań jakościowych.  

Maszyna3 (Czynność 3) 

Maszyna2 (Czynność 1)Maszyna1 (Czynność 1)

Wariant - Struktury

Wariant - Logiczny

Wariant – Czynności

Czynność 3.1 Czynność 3.2

Maszyna4  (Czynność  2)

 

Rys. 24. Poziomy wariantowania w procesie technologicznego przygotowania produkcji 

Na rysunku 24 przedstawiono trzy rodzaje wariantowania stosowane w ramach 

technologicznego przygotowania produkcji. 

Realizowane są one na poziomie: 

 struktury (różna liczba czynności obróbkowych wykonywanych na różnych 
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maszynach), 

 logicznym (czynności obróbkowe realizowane są na różnych maszynach zazwyczaj 

tego samego typu), 

 czynności (wariant tej samej czynności obróbkowej wynikający np. z zastosowania 

różnych narzędzi, uchwytów itp.). 

Przedstawiony na rysunku 24 fragment wielowariantowego procesu technologicznego 

pozbawiony jest czynności odpowiedzialnych za przepływ materiałów. Rozpatrując zatem 

problematykę dodawania czynności pomocniczych do czynności wytwórczych 

wynikających z przyjętego do realizacji procesu technologicznego, zaproponować można 

wprowadzenie trzech ujednoliconych sekwencji działań pomocniczych (rys.25) 

zdefiniowanych jako modele transportowe. Są one odpowiedzialne za: 

 dostarczenie przedmiotu do systemu wytwarzania – model wejściowy, 

 działania transportowe między sąsiednimi czynnościami wytwórczymi – model 

międzystanowiskowy, 

 wyprowadzenie gotowych wyrobów z systemu wytwarzania. – model wyjściowy. 

 

Transport do Magazynu

Bezpośredni transport do stanowiska 1

Transport z Magazynu

Magazyn Pośredni

Transport do Magazynu

Bezpośredni transport międzystanowiskowy

Transport z Magazynu

Magazyn Pośredni

a)
wejściowy

Transport do Magazynu
Bezpośredni transport ze stanowiska n

Transport z Magazynu

Magazyn Pośredni

Magazyn Wejściowy

Magazyn Wyjściowy
Stanowisko 1

Stanowisko nb)
wyjściowy

Stanowisko k (1< k<n)

Stanowisko k+1

c)
międzystanowiskowy

 

Rys. 25. Modele transportowe 
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W modelu międzystanowiskowym istnieją dwa warianty realizacji zadania 

przekazywania przedmiotów pomiędzy kolejnymi stanowiskami wytwórczymi (k, k+1). 

Ich kolejność wynika z realizowanego procesu technologicznego. Pierwszy z wariantów 

odpowiada za transport bezpośredni, podczas gdy drugi zakłada dwie operacje 

transportowe z wykorzystaniem magazynu pośredniego (międzystanowiskowego lub 

centralnego). W modelu wejściowym oraz wyjściowym występują odpowiednio magazyn 

wejściowy i wyjściowy. Te magazyny można utożsamiać np. ze stacją załadowczo - 

rozładowczą. Podobnie jak w modelu międzystanowiskowym zakłada się, iż przepływ 

przedmiotów realizowany jest z wykorzystaniem magazynu w celu wstępnego lub 

końcowego buforowania przedmiotów. Stanowisko 1 w modelu wejściowym jest 

stanowiskiem, na którym odbywa się pierwsza czynność wytwórcza wynikająca  

z przebiegu procesu technologicznego. Z kolei w modelu wyjściowym stanowisko  n jest 

stanowiskiem, gdzie kończy się proces technologiczny. Pojawienie się jednego lub 

obydwu wariantów transportowych w modelach zależy od konkretnych uwarunkowań 

technicznych i funkcjonalnych systemu wytwarzania.  

Dodaj po ostatniej  czynności wytwórczej

Dodaj między czynnościami wytwórczymi

Dodaj przed pierwszą czynnością wytwórcząDodaj czynności pomocnicze

loop
[Dla kolejnej czynności wytwórczej]

:Czynność Wytwórcza

Dodaj z listy 

czynność wytwórczą

alt

Proces Wytwórczy

ref
Transportowy model 

Wejściowy

[Ostatnia czynność 

wytwórcza k = n]

ref
 Transportowy model 

międzystanowiskowy  

 Transportowy model 

wyjściowy

ref

Końcowa weryfikacja procesu

ref

Dobór środków transportowych, i 

zasobów magazynowych do  Modeli

ref

 

Rys. 26. Algorytm dodawania czynności pomocniczych 
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Na rysunku 26 przedstawiono algorytm dodawania czynności pomocniczych 

(narzuconych przez przyjęty proces technologiczny) do czynności wytwórczych 

zmieniających stan przedmiotu.  

Wynikiem dodania czynności pomocniczych do procesu technologicznego jest 

ogólna postać wielowariantowego procesu wytwórczego, w której znajdują się potencjalne 

warianty jego realizacji. Kolejny krok algorytmu - dobór środków transportowych - 

eliminuje z tej ogólnej postaci te warianty, których realizacja przy aktualnym stanie 

zasobów systemu nie jest możliwa ze względu na ograniczenia transportowo-

magazynowe. Możliwe jest też, iż w ramach tych działań, uzyskane zostaną kolejne 

warianty procesu wytwórczego wynikające z: 

 doboru środków transportowych dla wyspecyfikowanych czynności (wariantowanie 

zaistnieje, jeżeli więcej niż jeden środek ma możliwość realizacji transportu), 

 czynności transportowej (np. zostanie wybrana inna trasa np. dla AGV, bądź też 

nastąpią zmiany parametrów kinematycznych środka transportu np. zmiana prędkości 

jazdy). 

Ostatnim etapem algorytmu przedstawionego na rysunku 26 jest końcowa 

weryfikacja procesu wytwórczego, w ramach której dokonuje się sprawdzenia czy istnieje 

choć jedna kompletna marszruta produkcyjna. W przypadku, gdy takich marszrut jest 

więcej, decyzję o wyborze właściwej podejmuje on-line system sterowania wytwarzaniem 

po przekazaniu zlecenia do realizacji. W sytuacji gdy nie ma żadnej marszruty, zadanie 

produkcyjne nie może być zrealizowane przez system wytwarzania. 

Dla fragmentu procesu technologicznego przedstawionego na rysunku 24, po 

dodaniu czynności pomocniczych (zgodnie z opracowanym rozwiązaniem) uzyskano 

kolejne miejsca wariantowania związane ze składowaniem w magazynach pośrednich 

(Rys. 27). Zakłada się istnienie wariantów transportowo-magazynowych przed pierwszą 

czynnością, po ostatniej czynności oraz między czynnościami obróbkowymi, jeżeli tylko 

istnieje taka techniczna możliwość. W ten sposób ten konkretny fragment procesu 

technologicznego otrzymuje wynikową strukturę reprezentującą wszystkie dostępne 

warianty technologiczne oraz transportowo-magazynowe.  

 



83 

 

Maszyna 3 (Czynność 3)

Maszna 2 (Czynność 2)

Czynność 3.1 Czynność 3.2

Tranport do Magazynu

Transport do Maszyny 1
Tranport do Maszyny 3

Tranport z Magazynu do Maszyny 3

Tranport z Maszyny 3 do Magazynu

Tranport z Magazynu

Tranport z Maszyny 3

Tranport do Maszyny 2

Tranport do Magazynu

Tranport z Magazynu do Maszyny 2

Tranport do Magazynu

Tranport z Magazynu do Maszyny 1

Maszna 1 (Czynność  1)

Tranport z Maszyny 2 do Magazynu

Tranport z Magazynu do Maszyny 4

Tranport z Maszyny 2 do Maszyny 4

Tranport z Maszyny 1 do Magazynu

Tranport z Magazynu do Maszyny 4

Tranport z Maszyny 1 do Maszyny 4

Maszna 4 (Czynność  2)

Tranport z Maszyny 4 do Magazynu

Tranport z Magazynu

Tranport z Maszyny 4

 

Rys. 27. Fragment procesu wytwórczego uwzględniający czynności pomocnicze 

Efektem działań polegających na dodawaniu czynności pomocniczych jest uzyskanie 

spójności procesu wytwórczego. Wiele cech wprowadzonych do procesu wytwórczego na 

zasadzie dodawania czynności pomocniczych przełożyło się na możliwość powstania 

rekonfigurowalnych procesów w sterowaniu wytwarzaniem. Należy tutaj zaznaczyć, że 

niektóre działania pomocnicze odpowiedzialne za kontrolę jakości produkcji zostały 

celowo pominięte ze względu na zakres niniejszej pracy lub tak jak w przypadku 

przepływu narzędzi - ograniczone. W rozdziale 5.1 przedstawiono szczegółowo, 

zaimplementowane rozwiązanie dla dodawania czynności pomocniczych dla systemu 

produkcyjnego CP TOR. 

3.3.3  Struktura dokumentu XML opisująca wielowariantowy proces 

wytwórczy 

W celu integracji informacyjnej dwóch niezależnych zadań jakimi są projektowanie 

procesów wytwórczych oraz sterowanie systemem wytwarzania, opracowano format 
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znaczników XML. Za ich pomocą zapisywana jest informacja o wygenerowanym 

wielowariantowym procesie wytwórczym. Możliwość tworzenia i zapisu takiej 

wariantowej struktury ułatwia rekonfigurację systemu sterowania oraz optymalizację 

podejmowania decyzji. Do prezentacji opracowanego formatu zastosowana będzie trzy 

etapowa procedura. Rozpocznie się ona od przedstawienia głównych założeń dla budowy 

zaproponowanego formatu, następnie omówione zostanie znaczenie poszczególnych 

znaczników XML, a w ramach ostatniego etapu zaprezentowane zostaną przykłady zapisu 

procesu wytwórczego realizowanego w przyjętym systemie wytwarzania.  

Główne założenia do budowy formatu to: 

 Czynność zmieniająca stan przedmiotu jest operacją technologiczną realizowaną przez 

określone zasoby systemowe i ma na celu zmianę kształtu, wymiarów lub własności 

przedmiotów obrabianych (obróbka, mycie, kontrola jakości itp.). Szczególnym 

przypadkiem czynności zmieniającej stan jest czynność obróbkowa. Czynność ta 

oznacza nieprzerwane działanie wykonywane w ramach jednej operacji, jednego 

ustawienia i na wybranej obrabiarce. W przypadku zmiany ustawienia w ramach 

operacji, wykonywane są czynności pomocnicze (manipulacyjne), które muszą być 

uwzględnione w procesie sterowania. Operacja stanowi wtedy wiele czynności 

obróbkowych  

 Dla każdej z czynności obróbkowej istnieje opracowany program NC. 

 Istnieją warianty danej czynności obróbkowej różniące się czasem i kosztem przy 

zachowaniu przyjętych wymagań jakościowych. Cechą wariantowych czynności 

obróbkowych jest to, iż stan przedmiotów przed ich rozpoczęciem musi być 

identyczny. Po zakończeniu tych czynności stan przedmiotów jest również taki sam 

(ale inny niż przed ich rozpoczęciem: a więc zmieniony).  

 Wariant czynności obróbkowej może wynikać ze zmiany obrabiarki na inną lub też 

zmiany wewnętrznej struktury operacji w przypadku, gdy używa się tej samej 

obrabiarki. W tych przypadkach musi być spełniony warunek, iż uzyskane różnice 

czasów i kosztów realizacji wariantów nie wpływają na przyjęte wymagania 

jakościowe. 

 Wariant czynności transportowej może wynikać ze zmiany środka transportowego, 

trasy jego przejazdu lub też ze zmiany parametrów kinematycznych, np. średnia 

prędkość pojazdu wpływająca na czas i koszt wykonania czynności. 

 Aby realizacja czynności była możliwa, niezbędne jest spełnienie określonych 
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warunków weryfikowanych na dwóch poziomach. Na poziomie wyższym systemu 

sterowania (logicznym) weryfikowana jest dostępność niezbędnych zasobów oraz ich 

stan. Natomiast na poziomie niższym (lokalnym) weryfikowane są, w przypadku 

czynności obróbkowej, warunki dotyczące gotowości oraz stanu niezbędnych narzędzi 

i oprzyrządowania, a także dostępności programów NC. 

Poniżej omówiona zostanie opracowana struktura dokumentu XML wraz z opisem 

wielowariantowego procesu wytwórczego. Oprócz danych wynikających z procesów 

technologicznych obróbki [68], zawiera on też informacje dotyczące procesów 

pomocniczych. Należy podkreślić, że zastosowane rozwiązanie daje możliwości zapisania 

również procesów uwzględniających czynności montażowe. Format procesu zakłada, że 

części składowe są reprezentowane przez elementy, które posiadają znacznik otwierający  

i zamykający. 

<process id=… name=… wkpid=… > 

<activity id=… name=… subject=…> 

<previousActivities> 

<activity id=… name=…/> 

... 

</previousActivities> 

<nextActivities>…</nextActivities> 

<inputConditions> 

<condition> 

<Agent name= …type=resource / > 

<jobEntity > 

<Agent  name=... type=part  state=... />  

<pallet type=… /> 

</jobEntity> 

</condition> 

<condition>…</condition> 

</inputConditions> 

<outputConditions><condition> …</condition></outputConditions> 

<auxiliaryConditions> 

<condition> 

<agent name=… type=resource />  

</condition> 

</auxiliaryConditions> 

</variants> 

<variant  cost=… time=...></variant> 

<Resources> 
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<IUWFs> 

<IUWF>... </IUWF> 

</IUWFs> 

<Fixtures> 

<Fixture>...</Fixture> 

<Fixtures> 

<Toolassemblies> 

<Toolassembly><Toolholder/><Adapter/></Toolassembly> 

<Toolassemblies> 

<Tools> 

<Tool><Holder>…</Holder><Insert>…</Insert></Tool> 

<Tools> 

<Gauges><Gauge>…</Gauge></Gauges> 

</Resources> 

</variants> 

</activity> 

<activity>… </activity> 

</process> 

Listing. 2. Format zapisu procesu wytwórczego 

Elementem nadrzędnym w przypadku proponowanego formatu (Listing 2) jest 

proces wytwórczy, który reprezentuje najwyższy poziom w hierarchii. Element <process> 

posiada następujące atrybuty: 

 id  - identyfikator procesu np. id=”01” 

 name - nazwa procesu np. name=”VPTO_walek01”, 

 wkpid - identyfikator przedmiotu obrabianego, którego proces dotyczy np. 

wkpid=”PO1” 

Podstawowym elementem składowym procesu jest czynność wytwórcza przedstawiana 

jako element <activity> posiadająca następujące atrybuty:  

 name - nazwa czynności wytwórczej, 

 id - identyfikator czynności, 

 subject  - opis czynności, 

oraz następujące elementy zagnieżdżone: 

 previousActivities - czynności poprzedzające, 

 nextActivities   - czynności następujące, 

 inputConditions  - warunki wejściowe konieczne do realizacji czynności, 
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 outputConditions - warunki wyjściowe otrzymane po zakończeniu czynności, 

 auxiliaryConditions - warunki pomocnicze w których określa się zasoby wymagane 

do realizacji czynności, 

 variants   - warianty realizacji czynności wytwórczej. 

W zastosowanej konwencji nazw czynności założono, iż nazwa składa się z części 

stałej, zawierającej tekst POx: gdzie x = {1…n,}, a x oznacza typ przedmiotu oraz części 

zmiennej, wynikającej z realizowanych działań np. SO2* czy też OUT2->MAG.  

W przedstawionym zapisie czynności z identyfikatorem Agenta Wykonawczego 

reprezentującego pojedynczy zasób wytwórczy i zakończone znakiem * (np. SO2*) 

oznaczają czynności obróbkowe. Pozostałe czynności (np. OUT2->MAG) są czynnościami 

transportowymi, gdzie po lewej stronie znaków „->” wskazane jest miejsce 

(reprezentowane przez zasób), na którym znajduje się paleta przed rozpoczęciem 

czynności, a po prawej stronie znaków „->” miejsce (reprezentowane przez zasób), na 

którym znajduje się paleta po zakończeniu czynności. Wypracowane nazwy elementów 

składowych czynności są przedstawiane w wersji anglojęzycznej (dla zgodności z system 

AIM) i/lub są zapożyczone bezpośrednio z dziedziny przygotowania technologicznego 

[68]. Nazwy elementów w opracowanym zapisie stanowią tylko element opisowy, za  

wyjątkiem ustalonych nazw typów agentów: part (dla Agenta Przedmiotowego – 

reprezentującego przedmiot) i resource (dla Agenta Wykonawczego - reprezentującego 

zasób).  

Zagnieżdżone elementy czynności wytwórczej <previousActivities>  

i <nextActivities> nie posiadają atrybutów, ale zawierają jeden lub więcej elementów 

<activity>. Liczba obowiązkowych atrybutów elementu <activity> jest tu ograniczona do 

atrybutu name oraz id. Element <previousActivities> grupuje elementy <activity> 

odpowiadające czynnościom, które w procesie poprzedzają bezpośrednio  opisywaną 

czynność. Z kolei element <nextActivities> grupuje elementy <activity> odpowiadające 

czynnościom, które w procesie następują bezpośrednio po opisywanej czynności. Obydwa 

powyższe elementy (<previousActivities>, <nextActivities>) zawierają jeden lub więcej 

elementów <activity>. W przypadku większej ich liczby jest to interpretowane tak, iż 

poprzedzającą lub kolejną w procesie może być każda z wymienionych czynności (na 

zasadzie alternatywy). W ten sposób definiowana jest wielowariantowość procesu  

w aspekcie możliwości realizacji różnych czynności na danym etapie procesu. Przyjęta 

koncepcja opisu wielowariantowego procesu zakłada, iż pierwsza czynność w procesie nie 
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zawiera elementu <previousActivities> oraz analogicznie ostatnia czynność procesu nie 

zawiera elementu <nextActivities>.  

Kolejnymi elementami zagnieżdżonymi w znaczniku odpowiadającym czynności 

wytwórczej są <inputConditions> i <outputConditions>, które określają odpowiednio 

warunki wejściowe i wyjściowe. W warunkach tych określa się odpowiednio: zasób, na 

którym znajduje się przedmiot przed rozpoczęciem czynności, zasób na którym znajduje 

się przedmiot po wykonaniu czynności, zasoby pomocnicze oraz typ przedmiotu, a także 

jego stan przed i po wykonaniu czynności. Każdy z elementów <inputConditions> lub 

<outputConditions> zawiera jeden lub więcej elementów <condition>. W zapisie 

warunku condition znajdują się kolejne elementy zagnieżdżone:  

 <agent> zasób wykonawczy,  

 <jobEntity> szczegóły związane z przedmiotem obrabianym. 

Zasobowi na którym znajduje się przedmiot odpowiada element <agent> posiadający 

atrybut type określony jako resource i atrybut name zdefiniowany jako nazwa Agenta 

Wykonawczego. Szczegóły dotyczące przedmiotu obrabianego określa element 

<jobEntity> który zawiera elementy zagnieżdżone: 

 <agent> przedmiot obrabiany, 

 <pallet> typ palety. 

Nazwę i stan przedmiotu określa element <agent> posiadający tym razem atrybut type 

zdefiniowany jako part oraz atrybuty name i state. Ten ostatnio wymieniony atrybut,  

w przypadku warunków wejściowych, określa stan przed rozpoczęciem czynności, zaś ten 

rozpatrywany w kontekście warunków wyjściowych, definiuje stan przedmiotu po 

zakończeniu czynności. Element <jobEntity> może zawierać także jeden lub więcej 

elementów <pallet>, których atrybut type określa dopuszczalny typ lub typy stosowanych 

w procesie realizacji produkcji palet.  

Opcjonalny element <auxiliaryConditions> zagnieżdżony w <activity> (czynność 

wytwórcza) zawiera jeden lub więcej elementów <condition>, który definiuje dodatkowe 

(pomocnicze) zasoby wymagane do realizacji czynności. Np. dla czynności transportowej 

może to oznaczać zasób utożsamiany ze środkiem transportu. 

Ostatni element zagnieżdżony w czynności <variants> zawiera jeden lub więcej 

elementów <variant>, z których każdy definiuje szczegóły techniczne realizacji 

czynności, a także szacowany koszt i czas wykonania (atrybuty cost i time). W ten sposób 
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definiowana jest wielowariantowość na poziomie różnych sposobów (wariantów) 

realizacji pojedynczej czynności. Element <variant> zawiera następujące obiekty 

zagnieżdżone:  

 <NCProgram>- program NC do realizacji czynności (element opcjonalny np.  

w czynności transportowej nie występuje). 

 <Resources>- lista zasobów koniecznych do realizacji czynności - opracowana dla 

czynności obróbkowej jako najbardziej typowej. 

Przedstawiony powyżej element <Resources> (Listing 2) składa się z następujących list 

obiektów: 

 <IUWFs> - lista zespołów przedmiotowych stałych ZPS (ang. Integral Units of 

Workpiece Fixing), która może zawierać obiekty typu:  

 <IUWF> - zespół przedmiotowy stały danej obrabiarki. 

 <Fixtures> - lista uchwytów obróbkowych ZPW (ang. Exchangeable Units of 

Workpiece Fixing - zespoły przedmiotowe wymienne), która może zawierać 

obiekty typu: 

  <Fixture> - obiekt ZPW, który ma być zainstalowany w ZPS. 

 <IUTFs> - lista zespołów narzędziowych stałych ZNS (ang. Integral Units of 

Tool Fixing), która może zawierać obiekty typu: 

 <IUTF> - zespół narzędziowy stały danej obrabiarki. 

 <Toolassemblies> - lista zestawów narzędziowych (oprzyrządowanie narzę-

dziowe: system oprawek + narzędzie) ZNW (zespoły narzędziowe wymienne; 

ang. Exchangeable Unit of Tool Fixing), która może zawierać obiekty typu:  

 <Toolassembly> - obiekt ZNW, który ma być zainstalowany w ZNS. 

Przyjmuje się, że zestaw narzędziowy może zawierać: oprawkę 

narzędziową (bezpośrednio mocowaną do ZNS obrabiarki), oprawki 

pośrednie (np. tulejki redukcyjne) i narzędzie. Stąd dodatkowe 

elementy (które mogą się w sobie zawierać): 

 <Toolholder> - oprawka narzędziowa, 

 <Adapter>  - oprawka pośrednia, 

 <Tool>  - narzędzie (tylko jego identyfikator). 
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 <Tools>- lista narzędzi, która może zawierać obiekty typu: 

 <Tool> - narzędzie, które ma być zainstalowane w ZNS (jego 

położenie w głowicy oraz potrzebne oprawki ZNW określa 

Toolassembly). Przyjęto, że narzędzia mogą być jednolite lub 

składane, wówczas dochodzą kolejne dwa obiekty: 

 <Holder> - oprawka narzędzia składanego, 

 <Insert> - płytka narzędzia składanego. 

 <Gauges> - lista pomocy pomiarowych, która może zawierać obiekty typu: 

 <Gauge> - narzędzie lub urządzenie pomiarowe. 

Dalsze omówienie opracowanego formatu opierać się będzie na przykładzie zapisu 

prostego procesu wytwórczego realizowanego w systemie produkcyjnym CP TOR, który 

został opisany w rozdziale 2.10.  

 

SZR OUT3 IN2 SO2 OUT2 

WOZ 

WOZ MAG WOZ 

WOZ 

WOZ MAG WOZ 

IN3  

 

Rys. 28. Przepływ przedmiotów dla prostego procesu w systemie CP TOR 

Rysunek 28 przedstawia przepływ przedmiotów w systemie CP TOR 

uczestniczących w realizacji fragmentu typowego procesu wytwórczego. Jego przebieg 

rozpoczyna się od pobrania palety zawierającej przedmioty typu PO1, znajdującej się  

w magazynie przystanowiskowym wyjściowym OUT3 stacji załadowczo-rozładowczej 

SZR, a następnie przetransportowaniu jej do jednej z obrabiarek SO2. Po 

przetransportowaniu palety na obrabiarkę SO2 i wykonaniu czynności obróbkowej paleta 

z gotowymi przedmiotami przewożona jest za pomocą wózka WOZ do centralnego 

magazynu regałowego MAG, skąd trafia finalnie do magazynu przystanowiskowego 

wejściowego IN3 stacji załadowczo-rozładowczej. Z tego magazynu przedmioty odbierane 

są przez operatora. 

Zakłada się, że na każdym etapie realizacji procesu, jeżeli sytuacja tego wymaga, istnieje 

możliwość umieszczania palet w centralnym magazynie regałowym MAG lub  
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w przystanowiskowych magazynach wyjściowo/wejściowych IN, OUT poszczególnych 

stanowisk, pod warunkiem, że dysponują one wolnym miejscem na paletę. Rysunek 29 

zawiera UML-owy diagram aktywności przedstawiający przebieg tego prostego procesu 

wytwórczego w systemie CP TOR.  

PO1:SZR→OUT3

PO1:OUT3→MAG

(WOZ)

PO1:MAG→IN2

(WOZ)

PO1:OUT3→IN2

(WOZ)

PO1:IN2→SO2

PO1:SO2*

PO1:SO2→OUT2

PO1:OUT2→MAG

(WOZ)

PO1:MAG→IN3

(WOZ)

PO1:OUT2→IN3

(WOZ)

PO1:IN3→SZR

 

Rys. 29. UML-owy diagram aktywności dla fragmentu procesu wytwórczego przedstawionego na rysunku 28 

Zapis czynności transportowej w opracowanym formacie, różni się od czynności 

obróbkowej. Czynności transportowe wymagają dodatkowych zasobów - Agentów 

Wykonawczych. W takim przypadku identyfikatory tych agentów zostały w nazwach 

czynności ujęte w nawiasy, np. WOZ na rysunku 29, a w zapisie pojawił się element 

<auxiliaryConditions> z odpowiednim warunkiem. Szczegóły zapisu czynności 

transportowej PO1:OUT3->MAG (WOZ) przedstawiono poniżej na listingu 3. 
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<activity name=”PO1:OUT3->MAG" > 

<previousActivities><activity name="PO1:SZR-OUT3" ></previousActivities> 

<nextActivities><activity name="PO1:MAG-IN2" /></nextActivities> 

<auxiliaryConditions> 

<condition><agent name="WOZ" type=”resource" /> </condition> 

</auxiliaryConditions>  

</activity> 

Listing. 3. Fragment zapisu czynności transportowej 

Obszerniejszy zapis wielowariantowego procesu dla przykładu z rysunku 29 

przedstawiony został na listingu 4. Dla skrócenia opisu operuje się tu jedynie e lementami 

określającymi porządek wykonywanych czynności.  

<process name=”PO1" id="1"> 

<activity name="PO1:SZR->OUT3" > 

<nextActivities> 

<activity name=”PO1:OUT3->MAG" /> 

<activity name=”PO1:OUT3->IN2" /> 

</nextActivities> 

</activity> 

<activity name="PO1:OUT3->MAG" > 

<previousActivities><activity name="PO1:SZR->OUT3" ></previousActivities> 

<nextActivities><activity name="PO1:MAG->IN2" /></nextActivities> 

</activity> 

<activity name="PO1:MAG->IN2" > 

<previousActivities><activity name="PO1:OUT3->MAG"></previousActivities> 

<nextActivities><activity name="PO1:IN2->SO2" / ></nextActivities> 

</activity> 

<activity name="PO1:OUT3->IN2" > 

<previousActivities><activity name="PO1:SZR->OUT3" /></previousActivities> 

<nextActivities><activity name="PO1:IN2->SO2" ></nextActivities> 

</activity> 

<activity name=”PO1:IN2->SO2" > 

<previousActivities> 

<activity name="PO1:OUT3->IN2" / > 

<activity name="PO1:MAG->IN2" / > 
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</previousActivities> 

<nextActivities><activity name="PO1:SO2*" / ></nextActivities> 

</activity> 

<activity name=”PO1:SO2*" > 

<previousActivities><activity name="PO1:IN2->SO2" / ></previousActivities> 

<nextActivities><activity name=”PO1:SO2->OUT2" / ></nextActivities> 

</activity> 

<activity name=”PO1:SO2->OUT2" > 

<previous Activities><activity name=”PO1:SO2*" /></previousActivities> 

<next Activities> 

<activity name="PO1:OUT2->IN3" / > 

<activity name="PO1:OUT2->MAG" / > 

</nextActivities> 

</activity> 

<activity name="PO1:OUT2->MAG" > 

<previous Activities><activity name="PO1:SO2>OUT2" / 

></previousActivities> 

<next Activities><activity name=”PO1:MAG->IN3" /></nextActivities> 

</activity> 

<activity name=”PO1:MAG->IN3" > 

<previous Activities><activity name="PO1:OUT>MAG"/ ></previousActivities> 

<next Activities><activity name=”PO1:IN3->SZR" ></nextActivities> 

</activity> 

<activity name="PO1:OUT2->IN3" > 

<previous Activities><activity name=”PO1:SO2>OUT2"/></previousActivities> 

<next Activities><activity name="PO1:IN3->SZR" ></nextActivities> 

</activity> 

<activity name="PO1:IN3->SZR" > 

<previous Activities> 

<activity name="PO1:OUT2->IN3" / > 

<activity name="PO1:MAG->IN3"/ > 

</previousActivities> 

</activity> 

</process> 

Listing. 4. Fragment XML przedstawiający wielowariantowy proces wytwórczy przedmiotu PO1 
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Rozpatrując powyższy przykład, można zauważyć, że wielowariantowość pojawia 

się na etapie wyboru możliwej czynności np. po zakończeniu realizacji pierwszej 

czynności PO1:SZR->OUT3. Wielowariantowość ujęta jest tu w definicji czynności 

PO1:SZR->OUT3 w elemencie <nextActivities>, co należy interpretować, że po 

zakończeniu realizacji czynności PO1:SZR->OUT3 można rozpocząć albo czynność 

PO1:OUT3->MAG albo czynność PO1:OUT3->IN2. Podobnie w definicji czynności 

PO1:IN2->SO2 gdzie poprzednikiem czynności PO1:IN2->SO2 może być albo czynność 

PO1:OUT3->IN2 albo czynność PO1:MAG->IN2.  

Na kolejnym listingu przedstawiono zapis czynności obróbkowej PO1:SO2* 

uwzględniający oprzyrządowanie narzędziowe/przedmiotowe realizowanej przez Agenta 

Wykonawczego SO2 w ramach procesu wytwórczego. 

<activity name="PO1:SO2* " > 

<previousActivities><activity name="PO1:IN2-SO2" /></previousActivities> 

<nextActivities><activity name="PO1:SO2-OUT2" /></nextActivities> 

<inputConditions> 

<condition> 

<relatedActivities><activity name="PO1:IN2-SO2"/></relatedActivities> 

<agent name=”SO2" type=“resource" /> 

<jobEntity> 

<agent name="PO1" type="part" state="PFSO2*" /> 

<pallet type=" pa01" /> 

</jobEntity> 

</condition> 

</inputConditions> 

<outputConditions> 

<condition> 

<relatedActivities><activity name="PO1:SO2-OUT2" /></relatedActivities> 

<agent name="SO2" type="resource" /> 

<jobEntity> 

<agent name="PO1" type="part" state="PFSO2" /> 

<pallet type="pa01" /> 

</jobEntity> 

</condition> 

</outputConditions> 

<variants> 

<variant name="v01" cost="150.0" time="2.531" > 

<Resources> 

<ZPSs> 

<ZPS id="ZPS01" name="Koncówka kołnierzowa wrzeciona" socket="C8" /> 
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<ZPS id="ZPS02" name="Konik hydrauliczny" socket="Mor4" /> 

</ZPSs> 

<Fixtures> 

<Fixture id="PUXm_006" name="Uchwyt 3-szczk. PUXm 250)" holder="C8" /> 

<Fixture id="PZMt_004" name="Kieł obrotowy PZMt 4 (8831)" holder="Mor4"/> 

</Fixtures> 

<ZNSs> 

<ZNS id="GN01" name=”Głowica narzędziowa" socket="32x25" sno="8" /> 

</ZNSs> 

<Toolings> 

</Toolings> 

<Tools> 

<Tool id="NNITZS_015" name="Nóż składany NNITZS"  

<Tool type ="" 

holder ="32x25" 

position ="1"  

tg ="0.012" 

holderid ="" 

inserted ="" 

nofinserts ="1"> 

<Holder id="PSSNL_151" name="PSSNL 3225P15" /> 

<Insert id="SNMG_032" name="SNMG 150612-PR GC4025" /> 

</Tool> 

</Tools> 

<Resources> 

<ncProgram> 

<link id="1" name="program1.nc"  link=”http://12.12.12.12/SO2/nc5” /> 

</ncProgram> 

</variant> 

<variant name="v02" cost="140.0" time="2.541" > 

<Resources> 

… 

<Resources> 

<ncProgram> 

<link id="2" name=”program2.nc" link=”http://12.12.12.12/SO2/nc8” /> 

</ncProgram> 

</variant> 

</variants> 

</activity> 

 

Listing. 5. Opis czynności obróbkowej wykorzystywany przez agenta wykonawczego SO2 w procesie 

sterowania 
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Informacje zawarte w powyższym przykładzie, dotyczą czynności poprzedzających 

<previousActivities> i kolejnych <nextActivities> względem czynności definiowanej,  

a także warunków wejściowych <inputCondition> i wyjściowych <outputConditions>. 

Istotne znaczenie w zapisie czynności obróbkowej posiada element <variants>, 

w którym określony jest zbiór wariantów realizacji definiowanej czynności wraz z takimi 

parametrami jak czas trwania danego wariantu czynności oraz jego umowny koszt. Jest to 

inny sposób wariantowania czynności wytwórczej (na poziomie operacji), który  

w odróżnieniu od omówionego wcześniej, związany jest z kolejnością operacji 

wynikających z wykorzystania różnych typów zasobów lub też zasobów 

zwielokrotnionych. W przykładzie, dla każdego z wariantów, znajdują się informacje 

dotyczące użytych narzędzi w elemencie <Resources>. Wskazano również, że będą 

używane różne programy NC wykorzystywane do sterowania obrabiarką. Zapisane  

w elementach <Resources> warunki przedstawione na listingu 5 mają charakter 

warunków technicznych. Jest to element zapisu formatu, który zawiera informacje 

przekazywane między procesami przygotowania produkcji a sterowaniem lokalnym. 

Informacje zawarte w znacznikach <Resources> są szczególnie pomocne w celu 

przygotowania odpowiedzi na pytanie: czy ze względu na niezbędne wymagania o 

charakterze technicznym dana czynność może być zrealizowana przy użyciu danych 

zasobów. Liczba wariantów oraz same warianty danej czynności obróbkowej, realizowane 

przy użyciu tego samego zasobu, opracowuje się w ramach procesów przygotowania 

produkcji, natomiast wybór wariantu oraz określenie możliwości jego realizacji odbywa 

się w trakcie procesów sterowania wytwarzaniem. Dane dotyczące zespołów 

przedmiotowych, narzędziowych, oprawek, narzędzi itp. nie są związane z konkretnym, 

indywidualnym zasobem, zawierają natomiast informacje dotyczące reprezentanta danego 

zasobu. Dla niektórych zasobów np. narzędzi, ważna jest też wartość wykorzystanego 

okresu trwałości, co przekłada się na dostępny czas pracy konkretnego narzędzia.  

Opracowanie raportu na podstawie informacji zawartych w elemencie <Resources>, 

może stanowić alternatywę dla używanych tradycyjnie kart technologicznych, a przy 

odpowiednio opracowanych dodatkowych mechanizmach (rozdział 4.2), stanowić 

wsparcie dla monitoringu narzędzi oraz procesów przezbrajania maszyn.  

Opracowany format zapisu procesu wytwórczego, może okazać się przydatny do 

rozwiązywania wielu problemów występujących m.in. w rekonfiguracji systemu 

sterowania oraz w procesie optymalizacji planowania procesów produkcyjnych. 

Zaproponowane rozwiązanie jest ważnym elementem służącym do integracji 
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przygotowania i realizacji produkcji. Sposób budowy opracowanego formatu zapisu 

procesu wytwórczego sprawia, że jest on otwartym i skalowalnym rozwiązaniem, 

mogącym rozszerzać się w kierunku różnych ontologii bez uszczerbku dla własnej 

spójności. 
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4 Agenty Dostosowujące 

Realizacja wielowariantowych procesów wytwórczych wymaga opracowania 

rozwiązań dla sterowania systemem wytwarzania na poziomie lokalnym. Wynika to przede  

wszystkim z braku możliwości bezpośredniego połączenia uniwersalnych/konfi-

gurowalnych modułów Agentów Wykonawczych (Rozdział 2.11) z heterogenicznymi 

układami sterowania maszyn i urządzeń. Innym powodem jest zakres zadań jaki powinien 

być realizowany na niższym poziomie sterowania. Obejmuje on między innymi 

weryfikację warunków technicznych (lokalnych), których ze względu na brak informacji 

nie można zweryfikować na poziomie logiki (sterowania operatywnego). W sterowaniu 

systemem wytwarzania może zaistnieć bowiem sytuacja, w której wyznaczona do 

realizacji czynność, najkorzystniejsza do wykonania na poziomie operatywnym nie będzie 

możliwa do realizacji ze względu na aktualny stan warunków technicznych (np. brak 

programu NC, uszkodzone narzędzia). Jest to istotne zagadnienie dla prawidłowego 

przebiegu realizacji rekonfigurowalnych procesów . 

Zakłada się, że opracowane rozwiązanie sterowania lokalnego dostarczy odpowiedzi 

na pytanie: czy dany zasób może realizować daną czynność wynikającą ze stanu 

oprzyrządowania narzędziowego, jaki jest oszacowany czas przezbrojenia stanowiska,  

a także pośrednio, jaka jest dostępność programów numerycznych (sterowniki CNC). 

Ponadto sterowanie lokalne zapewni prawidłową realizację działań manipulacyjnych  

w systemie spaletyzowanym.  

Dla realizacji zadań sterowania lokalnego w systemie sterowania wytwarzaniem 

AIM opracowano jeden z elementów jego struktury - Agenty Dostosowujące. Nie posiadają 

one cech uniwersalności w zakresie swojego typu w takim znaczeniu, że już na etapach 

projektowania i późniejszej implementacji (nie zaś dopiero w chwili konfiguracji) 

dedykowane są konkretnym zasobom wytwórczym i ich Agentom Wykonawczym. Liczba 

oraz stopień skomplikowania zadań jakie realizowane będą w sterowaniu lokalnym 

wskazuje na potrzebę integracji sterowników PLC/CNC z komputerem PC (będącym 

jednym z głównych modułów dających duże możliwości dla rekonfiguracji systemu 

sterowania). Na rysunku 30 przedstawiono rozbudowę systemu AIM o opracowane w 

ramach pracy rozwiązanie Agenta Dostosowującego. Wskazano miejsce jakie zajmie on  

w strukturze systemu. Agent Dostosowujący składa się z części logicznej - programowej, 
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umiejscowionej na komputerze klasy PC, która współpracuje ze sprzętowymi 

sterownikami PLC lub CNC. 

 

Agenty 

Zleceń  
Agenty

Przedmiotowe  

 

Interakcja z wszystkimi 

agentami 

Agenty 

Systemowe

 
 

logika 

Agent Dostosowujący  

 

Agenty

Wykonawcze 

Komputer PC 

 

Sterownik CNC/PLC 

 

Agent 

Technolog

 

 

Rys. 30. Rozbudowana struktura wieloagentowego systemu AIM. 

Na interakcje między Agentami Wykonawczymi a podległymi im Agentami 

Dostosowującymi wskazuje linia przerywana. Linia przerywana wewnątrz Agenta 

Dostosowującego wskazuje z kolei na wymianę informacji między komputerem PC  

a sterownikiem PLC lub CNC. Głównym zadaniem oprogramowania utożsamianego 

z Agentami Dostosowującymi będzie pośredniczenie pomiędzy warstwą logiczną 

oprogramowania (Agentami Wykonawczymi) a sprzętowymi sterownikami konkretnych 

urządzeń. Do zasadniczych zadań opracowanego AD należy zatem: 

 weryfikacja możliwości realizacji czynności wytwórczej, 

 dostarczanie informacji o dostępnych możliwościach wariantowej realizacji 

czynności wytwórczej, 

 konfiguracja czynności wytwórczej wynikająca z aktualnej sytuacji produkcyjnej, 

 realizacja czynności wytwórczej jako uporządkowanego zbioru działań 

wykonywanych przez sterownik zasobu, 
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 współdziałanie z innymi agentami dostosowującymi w wykonywaniu czynności 

wytwórczych.  

 gromadzenie informacji o wykorzystywanych narzędziach i okresach ich trwałości 

(dla zasobów obróbkowych). 

4.1 Budowa Agentów Dostosowujących 

 Pomimo różnorodności Agentów Dostosowujących wynikającej ze specyfiki 

heterogenicznych układów sterowania, opracowano procedurę ich tworzenia, a także 

przedstawiono zasadniczą funkcjonalność niezbędnego oprogramowania. Koncepcja 

budowy AD zakłada, że procedury niskopoziomowe realizowane są przez sterowniki 

PLC/CNC, natomiast obsługa czynności, zwłaszcza tych konfigurowalnych, realizowana 

jest na komputerze PC. W rozwiązaniu klasycznym, obsługa pojedynczej czynności czy 

nawet grupy czynności realizowana była w całości w sterowniku PLC. W proponowanym 

w dalszej części pracy rozwiązaniu dokonany zostanie podział czynności wytwórczych na 

części składowe.  

Struktura Agenta Dostosowującego zakłada istnienie czterech zasadniczych modułów 

oprogramowania odpowiedzialnych za: 

 przepływ informacji - komunikację z nadrzędnym Agentem Wykonawczym, 

 współpracę z podległymi układami sterowania (sterowniki PLC/CNC), 

 obsługę programów numerycznych, 

 gromadzenie oraz przetwarzanie informacji o osprzęcie narzędziowym  

i przedmiotowym. 

W dalszej części tego rozdziału zostanie omówiona funkcjonalność poszczególnych 

modułów AD. 

4.1.1 Przepływ informacji 

 Charakter pracy Agenta Dostosowującego nie wymaga, aby współdziałał on  

z wieloma różnymi typami agentów umieszczonych w środowisku systemu AIM. Jego 

cechą jest szybka adaptacja do dynamicznych zmian otoczenia (predefiniowane, proste  

i szybkie reakcje na zmiany otoczenia), działanie w czasie rzeczywistym oraz realizacja 

określonych celów określanych przez nadrzędnego Agenta Wykonawczego. Swoją 

aktywność Agenty Wykonawcze wykazują poprzez realizację przynależnych im czynności 

wytwórczych. Każdy z Agentów Wykonawczych, biorących udział w realizacji danej 



101 

 

czynności, zleca jej wykonanie odpowiadającemu mu Agentowi Dostosowującemu. Agenty 

Dostosowujące komunikują się między sobą wykonując części zadań składające się na 

realizację zleconej czynności. 

Diagram na rysunku 31, przedstawia interakcję między Agentem Wykonawczym  

a podległym mu Agentem Dostosowującym. Wzajemne oddziaływanie jest dwuetapowe 

obejmujące weryfikację oraz realizację czynności. 

Weryfikuj możliwość realizacji 

czynności Dk

Agent Wykonawczy

alt

[Brak możliwosci realizacji czynnosci Dk]

Agent Dostosowujący

 Możliwość realizacji 

czynności  Dk w czasie 

t oraz koszcie k

Wykonaj czynności Dk

ref

Realizacja Czynności (Rys.34)

 

Rys. 31. Wymiana informacji między Agentem Wykonawczym a podległym mu Agentem Dostosowującym 

W wyniku decyzji podjętych na poziomie sterowania operatywnego interakcja może 

jednak zakończyć się już po pierwszym etapie. 

W pierwszym etapie AD określa czy dany wariant czynności jest możliwy do 

zrealizowania. W rozdziale 3.3.2 wykazano, że często istnieje możliwość opracowania 

wielu wariantów tej samej czynności, różniących się głównie kosztem i czasem 

wykonania, co wynika między innymi z zastosowanego oprzyrządowania przedmiotowego 

i narzędziowego. To właśnie Agent Dostosowujący, weryfikując możliwości realizacji 

danej czynności, określa, jaka jest zdolność do realizacji tej czynności  na stanowisku 

wytwórczym ze względu na możliwość zastosowania tam różnego oprzyrządowania 
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wymiennego. 

W nowoczesnych systemach wytwarzania wymienne oprzyrządowanie narzędziowe 

przechowywane jest w centralnym magazynie oraz lokalnych magazynach obrabiarek 

(głowica narzędziowa). Pojemności tych lokalnych magazynów są ograniczone. Wynika 

stąd, że nie wszystkie narzędzia wymagane w procesach wytwarzania mogą być dostępne 

przez cały okres produkcji. Agent Dostosowujący musi mieć zatem możliwość weryfikacji, 

czy dla rozpatrywanego wariantu czynności wytwórczej, wymagane narzędzia są aktualnie 

dostępne. Brak narzędzia, jego uszkodzenie lub kończący się okres trwałości powodują, że 

czynność nie będzie mogła być zrealizowana. W takiej sytuacji, zakłada się że, inicjowany 

będzie np. transport narzędzi z magazynu globalnego - w ramach niniejszej pracy ten 

aspekt będzie pomijany. Podobna sytuacja dotycząca narzędzi, występuje w przypadku 

programów numerycznych potrzebnych do realizacji działań technologicznych  

w maszynach CNC, gdzie wymagane jest, aby dany program odpowiadający wariantowi 

czynności był załadowany do pamięci sterownika i był gotowy do uruchomienia. 

Programy dla maszyn CNC zazwyczaj są ściśle zintegrowane z narzędziami jakie 

wykorzystuje się trakcie ich wykonywania. Przypadek obsługi programów NC będzie 

wyjaśniony szczegółowo w dalszej części tego rozdziału. Wynik weryfikacji czynności 

przeprowadzonej przez AD odsyłany jest do Agenta Wykonawczego podając czas i koszt 

realizacji czynności lub brak możliwości realizacji czynności (Rys.31). Jeżeli w wyniku 

decyzji Agenta Wykonawczego czynność ma być realizowana, to agent ten zleca jej 

wykonanie Agentowi Dostosowującemu. Stanowi to drugą iterację - realizację czynności 

wytwórczej. Agent Dostosowujący rozpoczyna realizację czynności od jej konfiguracji 

(uwzględnia się aktualna sytuację produkcyjną), a następnie odpowiedzialny jest za 

współpracę z podległymi mu zasobami fizycznymi w postaci sterowników PLC/CNC. 

Konfiguracja Włączenie  układu sterowania

Stan gotowosci

Weryfikacja realizacji czynności

Wykonanie czynności

Weryfikuj czynność

Wykonaj  czynność pozytywnie 

zweryfikowaną 

Wyłączenie  układu sterowania

 

Rys. 32. Algorytm działania Agenta Dostosowującego 
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Diagram stanów pokazany na rysunku 32 przedstawia działanie Agenta Dostosowującego.  

Agent Dostosowujący znajduje się w jednym z następujących stanów: 

 konfiguracja: to stan inicjujący jednorazowe działanie polegające na wczytaniu 

niezbędnych informacji z pliku konfiguracyjnego, 

 połączenie z układem sterowania: to stan inicjujący proces połączenia Agenta 

Dostosowującego z częścią sprzętową systemu sterownia, 

 gotowość: to stan bazowy umożliwiający przejście do stanów weryfikacja realizacji 

czynności oraz wykonanie czynności, które inicjują zasadnicze działania Agenta 

Dostosowującego. Ich realizacja rozpoczyna się w momencie, gdy Agent 

Dostosowujący otrzyma odpowiednie polecenie od swojego Agenta Wykonawczego, 

 wyłączenie układu sterowania: to stan pozwalający na wyłączenie Agenta 

Dostosowującego w sposób kontrolowany. 

Agenty AD nie posiadają wiedzy na temat zachodzących procesów na poziomie logicznym 

systemu. Dla potrzeb rozwiązania problemu integracji sterowania na poziome logicznym  

z niższą warstwą sterowania, opracowano mechanizm wymiany informacji między 

Agentem Wykonawczym a podległym mu Agentem Dostosowującym. Przekazywane 

informacje dotyczą danych potrzebnych dla realizacji i weryfikacji czynności 

elementarnych. Do komunikacji między: Agentami Wykonawczym a Dostosowującym 

opracowano strukturę wymienianych danych, a także następujące metody: 

 weryfikacji czynności wytwórczej, 

 wykonania czynności wytwórczej. 

Poniżej przedstawiono opis jednej ze struktur danych przekazywanych podczas wywołania 

metody startActivity().Struktura ta odpowiada wykonaniu dowolnej czynności wytwórczej 

przez Agenta Dostosowującego. Metoda zawiera następujące argumenty: 

 dane dotyczące wywołującego Agenta Wykonawczego (id, url), 

 nazwę czynności (np. SO2*), 

 wariant czynności (np. variant=”1”). 

 listę parametrów realizacji (ExecutionParams). 

Każdy z parametrów realizacji (ExecutionParams) składa się z następujących danych: 

 agent – informacja gdzie znajduje się paleta, 

 pozycja palety (gdy np. magazyn przystanowiskowy ma kilka miejsc na paletę ), 

 paleta (PalletJobItem – struktura odpowiadająca za relacje palety transportowej  
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z przedmiotami obrabianymi). Struktura palety (PalletJobItem) zawiera: 

 id – identyfikator palety 

 typ –typ palety (np. jednorzędowa, dwurzędowa ) 

 lista przedmiotów (PartJobItem). 

Strukturę (PartJobItem), którą utożsamiać można z przedmiotem obrabianym stanowi: 

 id (unikalny) 

 gropupId (np. PO1) 

 stan (np. PFO1) 

 processingStatus  

 jobAgentId (id zlecenie, do którego przynależy przedmiot). 

Poniżej przedstawiono wartości statusu ProcessingStatus oraz uprawnienia do jego zmian 

przez agentów: 

 WAITING - gotowy do realizacji czynności (ustawia Agent Wykonawczy) 

 FINISHED - zakończona z sukcesem realizacja czynności (ustawia Agent 

Dostosowujący) 

 FAILED  - problem w czasie realizacji (ustawia Agent Dostosowujący) 

 STOPPED  - czynność niezrealizowana dla tego przedmiotu – braki produkcyjne 

(ustawia Agent Wykonawczy)  

W dodatku A dla zaimplementowanych agentów przedstawiono wybrane przykłady 

przekazywanych parametrów opisanej wyżej struktury, wykonanych podczas testów 

praktycznych dla systemu CP TOR. 

4.1.2 Współpraca z układami sterowania PLC, CNC 

W rozdziale 2.2, oraz bardziej szczegółowo w rozdziale 3.1, rozważano pojęcie 

czynności wytwórczej w aspekcie integracji sterowania wytwarzaniem z przygotowaniem 

produkcji. Biorąc pod uwagę to zagadnienie, czynność wytwórcza na poziomie logicznym 

systemu sterowania jest działaniem podstawowym i niepodzielnym. W klasycznych 

systemach sterowania wykonanie czynności wytwórczej realizowane jest zazwyczaj  

w całości przez sprzętowe układy sterowania, co oznacza, że wszystkie możliwości jej 

realizacji muszą być wcześniej przewidziane i oprogramowane. Trudno takie rozwiązanie 

uznać za otwarte, a realizowany proces za rekonfigurowalny. W klasycznych systemach 

sterowania tak pożądana cecha, jaką jest zdolność zasobów do wykonywania przez nie 
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różnych wariantów tej samej czynności jest ograniczona. Podobny problem stwarza też 

realizacja czynności obróbkowej w spaletyzowanym systemie wytwarzania, w którym 

uczestniczą przedmioty obrabiane uznane za braki produkcyjne (na palecie przedmiotowej 

nie wszystkie przedmioty są poddawane obróbce). Ponadto, w procesie składowania 

przedmiotów obrabianych, w ramach poszczególnych zasobów oraz buforowaniu  

w magazynach przystanowiskowych, sterowanie lokalne powinno zapewnić jego 

prawidłowy przebieg, wyznaczając miejsca w magazynie lub weryfikować ich zajętość. 

Wymienione powyżej problemy systemów klasycznych, związane często z konfiguracją 

czynności i z późniejszym jej wykonywaniem, będą wymagały opracowania nowych 

mechanizmów na poziomie lokalnych układów sterownia. Dzięki współdziałającym ze 

sobą zdarzeniom (zdefiniowane zakłócenia), i odpowiadającym im reakcją systemu 

sterowania, (algorytmy realizacji, weryfikacji, rekonfiguracji czynności wytwórczej) 

będzie można uzyskać prawidłowy sposób działania SW. 

Dążąc do rozwiązania przedstawionych problemów przyjęto w opracowanym 

rozwiązaniu modułowy charakter programów sterujących zbudowanych z bloków 

funkcjonalnych, gdyż monolityczny funkcjonalnie program PLC ogranicza na tym 

poziomie rekonfigurację realizowanych procesów. Zaproponowane podejście zakłada, że 

ze względu na ogólny charakter czynności wytwórczych, czyli takich jak np. transport 

palety, składowanie palety, obróbka przedmiotów z palety itp., niezbędnym jest 

wprowadzenie podziału czynności wytwórczych na zadania elementarne jak np. 

przemieszczanie, chwytanie, ładowanie, mocowanie, itd. Każde z działań definiuje się 

jako zadanie elementarne stanowiące niepodzielny już element i odpowiadające 

zaprogramowanym wcześniej działaniom sterowników PLC czy CNC. Proponowana 

koncepcja czynności wytwórczej na poziomie sterowania lokalnego zakłada  również, że 

istnieje możliwość grupowania zadań elementarnych w zbiory - z wyznaczoną kolejnością 

ich realizacji – zdefiniowane jako akcje elementarne.  

Algorytm realizacji czynności wytwórczej został przedstawiony na rysunku 33 

wykorzystując notację języka UML. Przyjęty podział oznacza, że czynności wytwórcze 

dzielone są na akcje złożone z zadań. Za poprawne wykonanie czynności wytwórczej 

uznaje się poprawne zakończenie wszystkich akcji wchodzących w jej skład. Z kolei każdą 

wykonaną akcję uznaje się za zakończoną w przypadku pozytywnego zakończenia 

każdego z przynależnych jej zadań elementarnych.  
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loop
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Rys. 33. Diagram przedstawiający realizację czynności wytwórczej 

Przedstawiony algorytm realizacji czynności zakłada wykonanie kolejnych zadań  

w ramach akcji. Jeżeli jedno z kolejnych zadań zakończy się wynikiem negatywnym, akcja 

jest przerywana z wynikiem negatywnym. Jeżeli akcja w ramach czynności nie wykonała 

się, zatrzymywane jest wykonywanie kolejnych akcji. W takim wypadku czynność nie 

zostaje zrealizowana i informacja ta jest przekazana Agentowi Wykonawczemu.  

Na diagramie pokazano, że wynik realizacji zadania elementarnego nie jest bezpośrednio 

przekazywany do czynności, ale pośrednio poprzez akcję, oraz że istnieje możliwość 

budowy akcji składających się tylko z jednego zadania elementarnego i czynności 

składającej się z jednej akcji. Zadania w ramach akcji mogą być wykonywane 

sekwencyjnie, tak jak na powyższym diagramie lub też współbieżnie. Kolejność 

wykonywania zadań w ramach akcji jest stała i nie ulega zmianom podczas konfiguracji 

czynności w przeciwieństwie do akcji, gdzie kolejność nie jest odgórnie ustalona.  

Dzięki wprowadzeniu Agenta Dostosowującego i opracowaniu zasad podziału 

czynności wytwórczych na akcje, okazało się możliwe przeniesienie części działań 

realizowanych do tej pory poprzez sterowniki PLC na poziom oprogramowania PC 

reprezentowanego w tym przypadku przez Agenta Dostosowującego. Implementację 
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modułu AD odpowiedzialnego za współpracę z układami sterowania przedstawiono  

w rozdziale 5.2 

4.1.3 Obsługa programów numerycznych  

Szczególnym przypadkiem zadań elementarnych realizowanych przez Agenta 

Dostosowującego, jest obsługa przez maszyny CNC niezbędnych do realizacji czynności 

obróbkowych programów numerycznych NC. Kluczowym elementem, z punktu widzenia 

sterowania jest wykonywanie programów NC oraz konieczność wykonania w tym czasie 

dodatkowych czynności pomocniczych obejmujących zapis i odczyt programów 

numerycznych oraz wybranie konkretnego programu z pamięci układu sterowania. 

Zgodnie z opracowaną koncepcją systemu, w którym możliwe jest aby czynności 

wytwórcze nawet na tej samej obrabiarce, mogły być realizowane w różny sposób 

(warianty czynności), konieczne do przeprowadzenia mogą okazać się operacje na 

zbiorach danych np. usunięcie części programu i zapisanie nowego. Nadzorowanie 

wykonywanych zadań wymaga zatem odczytu i zapisu danych „do” i „ze” źródeł 

zewnętrznych. Stąd wymagane jest zarządzanie programami NC, co w przedstawionej 

koncepcji realizowane będzie poprzez opracowany kolejny moduł - uproszczone DNC[3], 

umożliwiające jednokierunkową komunikację pomiędzy Agentem Dostosowującym  

a układem sterowania maszyny technologicznej znajdującej się na hali produkcyjnej. 

Integracja maszyn i urządzeń technologicznych z Agentem Dostosowującym, a pośrednio  

z zasobami plikowymi, znaczne zwiększa elastyczność systemów obróbkowych, głównie 

ze względu na automatyzację wymiany danych między nimi. 

Opracowany moduł Agenta Dostosowującego, obsługujący programy NC umożliwia 

również bezpośredni dostęp operatora do aktualnej informacji dotyczącej realizowanych 

procesów wytwórczych, wykonywanych programów NC, a także transferu programów NC 

na obrabiarki. Źródłem danych w opracowanej koncepcji jest biblioteka programów NC. 

Informacje o programie NC, który ma być uaktywniony podczas realizacji czynności 

dostarcza dokument wielowariantowego procesu wytwórczego w znaczniku 

<NCprogram> wyznaczając jednoznacznie program przez parametry „id” oraz adres 

„url” pliku w bibliotece programów NC. Omówienie realizacji zadań elementarnych 

związanych z obsługą programów NC na sterownikach przedstawiono na diagramie 

aktywności (rys. 34).  
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Skopiowanie  programu NC z biblioteki

[Czy  program  NC znajduje 

się w  pamięci  Flash  CNC]

Ustawienie  numeru  programu

Potwierdzenie  wyboru numeru  programu NC

Wykonanie programu NC

[tak]

[nie]

 

Rys. 34. Wykonywanie programów NC 

Algorytm zakłada zapisanie programu NC dla określonej czynności lub wariantu 

czynności w pamięci flash sterownika CNC, sprawdzając wcześniej czy on się tam już nie 

znajduje. W celu identyfikacji każdy program posiada unikatowy numer „id” (z zakresu od 

1 do 256). W kolejnym kroku zapisywany jest wybrany numer programu w obszarze 

wejściowym sterownika PLC zintegrowanym ze sterownikiem CNC. Potwierdzenie 

wyboru programu powoduje wykasowanie dotychczasowego programu z pamięci RAM 

sterownika CNC oraz załadowanie określonego przez numer nowego programu z pamięci 

flash. Jeżeli program zostanie poprawnie załadowany następnym zadaniem elementarnym 

jest jego uruchomienie. 

Po zakończeniu wykonywania programu następuje potwierdzenie wykonania zadania 

i sterownik CNC oczekuje na następne polecenia produkcyjne. Cała komunikacja między 

Agentem Dostosowującym a sterownikiem CNC odbywa się z wykorzystaniem Ethernet-

owych interfejsów sieciowych. Szczegóły implementacji modułu odpowiedzialnego za 

obsługę programów NC przedstawiono w rozdziale 5.2 dla wybranych układów sterowania 

firmy SIEMENS. 

4.1.4  Narzędzia w rekonfigurowalnym systemie sterowania wytwarzaniem  

Jednym z zadań gospodarki narzędziowej prowadzonej w zautomatyzowanych 

systemach wytwarzania jest zagwarantowanie dostępu do narzędzi znajdujących się  

w stanie wymaganym do realizacji czynności. Obieg informacji o narzędziach 

rozpoczyna się w stacji przygotowania narzędzi zwanej stanowiskiem ustawiania narzędzi. 
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Stąd mogą one być transportowane za pomocą tych samych środków, co przedmioty 

obrabiane [72] do magazynów narzędziowych. W elastycznych systemach wytwarzania 

narzędzia przechowywane są w centralnym magazynie narzędzi, a także w magazynach 

obrabiarkowych, gdzie pojedyncze narzędzia są ręcznie lub automatycznie ładowane na 

głowice narzędziowe. Komplet narzędzi jest umieszczany w magazynie przed 

rozpoczęciem czynności obróbkowej. Narzędzia w magazynie są wyszukiwane wg. 

numeru miejsca w magazynie oraz kodu identyfikatora. Brak narzędzia, jego uszkodzenie 

lub kończący się okres trwałości powodują, że czynność wymagająca tego narzędzia nie 

może być zrealizowana. Istotnym jest zatem gromadzenie informacji o dostępności 

wykorzystywanych narzędzi w magazynach narzędziowych obrabiarek oraz okresach ich 

trwałości [137]. Od tych danych w sposób istotny zależy poprawne funkcjonowanie 

systemu wytwarzania.  

Na etapie przygotowania technologicznego zakłada się potencjalną dostępność 

narzędzi, natomiast się jej nie gwarantuje. Istnieje więc potrzeba dostępu do informacji, 

która da odpowiedź na pytanie: czy daną czynność można zrealizować, czyli czy są 

spełnione wszystkie warunki techniczne niezbędne do jej wykonania. Założyć należy też 

możliwość rekonfiguracji w przypadku dostępności wielu wariantów realizacji czynności, 

gdyż na realizację tych wariantów wpływ może mieć stan dostępnych narzędzi. 

Opracowany moduł obrabiarkowego Agenta Dostosowującego obsługującego 

gospodarkę narzędziową wykonywał będzie weryfikację czynności wytwórczej lub jej 

wariantu. W tym celu gromadzić będzie i uaktualniać informacje o narzędziach 

znajdujących się w magazynach narzędzi. Każda zmiana miejsca, pozycji narzędzia, 

wymiana, dodanie nowego narzędzia, użycie będzie na bieżąco śledzone, a odpowiednie 

dane zapisywane w zbiorach danych. Gromadzone informacje przez AD o długotrwałej 

niedostępności maszyn i narzędzi, wskaźniku wykorzystania maszyn, liczbie sprawnych 

dostępnych narzędzi jednego typu (np. 5 sztuk noży o symbolu tkx50n) itd. są pożądane 

przez systemy: przygotowania produkcji, gospodarki narzędziowej.  

W proponowanym rozwiązaniu, w wyniku przygotowania procesów wytwórczych 

otrzymuje się informację o składzie systemu wytwarzania (maszyny, urządzenia, uchwyty, 

narzędzia itp.). Opracowany format dokumentu XML omówiony szerzej w rozdziale 3.4  

a opisujący wielowariantowy proces zawiera element <Resources>, w którym istnieją 

informacje o narzędziach, oprzyrządowaniu, potrzebnych do realizacji poszczególnych 

wariantów czynności obróbkowej. Poniżej na listingu 6 przedstawiono fragment zapisu 
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procesu wytwórczego dotyczącego wykorzystanych narzędzi w jednym z wariantów 

czynności obróbkowej.  

<activity> 

<variants> 

<variant …. > 

… 

<Tool id="NNITZS_015" name="Nóż składany NNITZS"> 

<Tool type ="" 

holder ="32x25" 

position ="1"  

tg ="0.012" 

holderid ="" 

inserted ="" 

nofinserts ="1"> 

<Holder id="PSSNL_151" name="PSSNL 3225P15" /> 

<Insert id="SNMG_032" name="SNMG 150612-PR GC4025" /> 

</Tool> 

</Tools> 

</variant> 

</variant ...>…</variant> 

</variants> 

</activity> 

Listing. 6. Fragment zapisu czynności wytwórczej 

W wielowariantowym procesie znajduje się jednostkowe oszacowane zużycie 

każdego z narzędzi wyrażone przez czas jego eksploatacji tg w zależności od wariantu 

realizacji operacji technologicznej. Pełną listę zawartych tam zasobów, koniecznych do 

realizacji czynności czy wariantu czynności wytwórczej, można przedstawić przy pomocy 

struktury drzewa (diagram klas Rys 35). 
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Rys. 35. Lista zasobów narzędziowych 

Zbiór zasobów, koniecznych do realizacji wariantu czynności obróbkowej zawiera: 

listę zespołów przedmiotowych stałych IUWF (Wrzeciono, Konik), listę zespołów 

narzędziowych stałych IUTF (Głowica narzędziowa, Imak nożowy) oraz pomoce 

pomiarowe – Gauge. Dodatkowo dla każdego z zespołów: narzędziowych  

i przedmiotowych stałych, określa się listę zmiennych zespołów. W przypadku narzędzi 

określa się zestawy narzędziowe, które montowane są w poszczególnych numerach gniazd 

w głowicy narzędziowej (parametr position), a które zawierają: oprawkę narzędziową 

(bezpośrednio mocowaną do ZNS obrabiarki), oprawki pośrednie (np. tulejki redukcyjne)  

i narzędzie. 

Lista narzędzi - tools stanowi osobny zbiór. Narzędzia mogą być jednolite lub 

składane (parametr kind). W przypadku narzędzi składnych uwzględnić należy kolejne 

dwa obiekty: holder – oprawka narzędzia składanego, insert – płytka narzędzia 

składanego. Każde z narzędzi jednolitych lub składanych, posiada informacje 

identyfikujące - „id reprezentanta” oraz parametr tg określający czas eksploatacji 

narzędzia w danej operacji. 

Informacje, jakie zasoby narzędziowe i przedmiotowe są dostępne bez przezbrojenia 

maszyny technologicznej, przedstawia się w tym samym formacie XML; znacznik 

<Resource> wielowariantowego procesu wytwórczego. Różnice stanowić będą tu jedynie 
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dodatkowe identyfikatory „uid,” identyfikujące nie reprezentanta, ale konkretne narzędzie 

dostępne w magazynie narzędziowym obrabiarki.  

 

 

Rys. 36. Weryfikacja realizacji czynność w aspekcie dostępności oprzyrządowania narzędziowego 

Weryfikacja wariantu czynności (Rys.36), jest realizowana w opracowanej koncepcji 

w dwóch etapach. Pierwszy etap wyznacza różnicę pomiędzy dokumentem XML, 

zawierającym opis stanu faktycznego wyposażenia (narzędzia, oprzyrządowania 

przedmiotowego), a dokumentem XML, który zawiera wymagane zasoby dla potrzeb 

realizacji wariantu czynności wytwórczej. Drugi etap weryfikacji wyznacza możliwości 

realizacji wynikającej z czasów eksploatacji każdego z przeznaczonych do użycia narzędzi 

oraz liczby przedmiotów przeznaczonych do obróbki. Istotną zaletą tego rozwiązania jest 

fakt, że wymiana informacji odbywa się w czasie rzeczywistym, co umożliwia dobór 

właściwego wariantu operacji w czasie pracy systemu wytwarzania w zależności od 

aktualnej sytuacji produkcyjnej. 

Rozszerzeniem proponowanej weryfikacji mogą być raporty przezbrojeń dla 

operatora, jeżeli tylko oszacujemy czas wymiany pojedynczego narzędzia czy zespołów 

przedmiotowych. Raporty przezbrojeń mogą zawierać informację o sumarycznym czasie 

potrzebnym na wykonanie przezbrojenia maszyny w celu realizacji czynności. 

Literatura podaje, iż dopiero od niedawana powstają ograniczone i dedykowane 

projekty związane z gospodarką narzędziową (ang. TDI – Tool Data Information) [23], 

współpracujące z systemami sterowania lokalnego.  
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5 Realizacja opracowanej koncepcji integracji 

informacyjnej w obszarze przygotowania i realizacji 

produkcji 

W niniejszej części pracy zostały przedstawione szczegóły implementacji Agenta 

Technologa i Agentów Dostosowujących, wykonanej dla rzeczywistego systemu 

wytwarzania – CP TOR znajdującego się w Laboratorium Zakładu Zautomatyzowanych 

Systemów Produkcyjnych Politechniki Krakowskiej. Wykonanie praktycznej 

implementacji opracowanych agentów systemu AIM jest zadaniem, w rozwiązaniu którego 

zostały wykorzystane technologie informatyczne takie jak: język Java, relacyjna baza 

danych PostgreSQL oraz języki skryptowe PHP i JavaScript.  

Wybór języka Java dla realizacji celów pracy, wynikał z jego popularności oraz 

dojrzałości rozwiązań wspierających budowę aplikacji wieloagentowych. Ponadto 

wcześniejsze prace nad systemem AIM wykorzystywały już środowisko Javy, co 

potwierdza tezę o łatwości rozbudowy systemów informatycznych dla kontynuatorów 

realizujących projekty zakodowane w tym języku.  

Integracja informacyjna systemu przygotowania produkcji z rekonfigurowalnym 

systemem sterowania wytwarzaniem, polega na zespoleniu tych systemów tak, aby mogły 

one korzystać wzajemnie ze swoich zasobów informacyjnych. W klasycznych 

rozwiązaniach, zawartości zasobów informacyjnych tych systemów są rozłączne, dane 

mają różny charakter oraz inna jest częstotliwość ich aktualizacji. Implementacja 

opracowanej koncepcji integracji w środowisku testowo/laboratoryjnym została dokonana 

głównie poprzez „składowanie” w jednym zbiorze, danych uznanych za wspólne dla 

systemów przygotowania produkcji i sterowania wytwarzaniem. Jednym ze sposobów 

„składowania” jest wspólna baza danych. 

W trakcie realizacji tej pracy, do składowania i przetwarzania danych, wybrano 

środowisko PostgreSQL, które jest jednym z najpopularniejszych spośród darmowych 

systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych. Decydujący wpływ na wybór tego 

systemu jako systemu bazodanowego miała jego wysoka zgodność ze standardem SQL 

oraz możliwość współpracy z wieloma platformami serwerowymi takimi jak: Microsoft 

Windows, AIX, IRIX, HP-UX, Solaris, FreeBSD, Linux, Mac OS, NetBSD, OpenBSD czy 

UnixWare. 

Do przygotowania pozostałej części implementacj,i w tym interfejsu graficznego 
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wykorzystano język PHP [13], asynchroniczny JavaScript AJAX (ang. Asynchronous 

JavaScript and XML), w którym interakcja użytkownika z serwerem odbywa się bez 

przeładowywania całego dokumentu w sposób asynchroniczny. Oprócz samego interfejsu 

zaimplementowano również klientów Web Services z wykorzystaniem biblioteki WSO2 

(ang. Web Services Framework for PHP), ułatwiającej tworzenie oprogramowania 

korzystającego z usług sieciowych w tym języku.  

5.1 Agent Technolog 

Koncepcja systemu AIM zakłada, że przygotowanie produkcji poprzedzone jest 

działaniami odpowiedzialnymi za relacje z klientami (CRM) i generowaniem zleceń 

produkcyjnych. Agent Zlecenia oferuje funkcjonalność dotyczącą wprowadzenia do 

systemu AIM informacji o zleceniach produkcyjnych, przedkładania klientowi różnych 

ofert realizacji zleceń produkcyjnych czy też prezentacje stanu zaawansowania realizacji 

produkcji. Dla potrzeb implementacji Agenta Technologa, opracowano współpracujący  

z nim jeden z modułów Agenta Zleceń - AZ, który wprowadza zlecenia do systemu 

sterowania. 

 

Rys. 37. Widok okna aplikacji WWW służącej do wprowadzania danych dotyczących nowego zlecenia 
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Funkcjonalność zaprojektowanego interfejsu WWW umożliwia łatwe przygotowanie 

zamówienia uwzględniającego takie parametry produkcyjne jak: liczba sztuk przedmiotów, 

procentowa relacja między czasem a kosztem, żądany termin realizacji zamówienia czy też 

wielkość serii. Ponadto do systemu wprowadzane są informacje konstrukcyjne  

i technologiczne o produkcie w postaci plików źródłowych. Opracowano też zakładki, w 

których zawarte są informacje o już realizowanych zleceniach oraz statusy mówiące  

o postępie ich realizacji. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem działania AT przedstawionym na rysunku 22  

w rozdziale 3.3, jednym z pierwszych etapów jego pracy jest generowanie procesu 

technologicznego zawierającego sekwencje operacji technologicznych oraz zapis tej 

sekwencji w opracowanym w niniejszej pracy formacie. Część danych potrzebnych do 

realizacji tego zadania jest dostarczana przez przedstawiony powyżej moduł AZ. 

Funkcjonalność zaimplementowanego interfejsu graficznego AT (Rys. 38) polega na 

pobraniu informacji dotyczących nowo przyjmowanych zleceń produkcyjnych (plików 

dokumentacji technicznej i konstrukcyjnej) wprowadzonych uprzednio przez Agenta 

Zlecenia.  

 

 

Rys. 38. Widok okna aplikacji WWW służącej do wprowadzania pliku procesu technologicznego 
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Na podstawie wprowadzonych danych generowany jest np. „w zewnętrznej 

aplikacji” [62][64] wielowariantowy proces technologiczny zapisany w opracowanym 

formacie (rozdział 3.3.3). Zaimplementowano również stosowne elementy interfejsu 

graficznego służące do wprowadzenia wygenerowanego procesu technologicznego oraz 

programów NC do systemu sterowania. Należy tutaj zaznaczyć, iż samo generowanie 

procesu technologicznego nie jest przedmiotem omawianej pracy. 

Jak wykazano w rozdziale 2.2, istnieje możliwość opracowania wielu wariantów 

tego samego procesu technologicznego Aby można wykorzystać tą wielowariantowość 

procesu konieczne jest, by został on uzupełniony o czynności potrzebne dla realizowanych 

procesów przypływu materiałów np. czynności transportowe łączące poszczególne operacje 

technologiczne. 

Koncepcję integracji czynności obróbkowych i transportowych zaimplementowano 

dla systemu CP TOR. W skład systemu opisanego szerzej w rozdziale 2.10 wchodzą: 

magazyn regałowy MAG, wózek szynowy WOZ, stacja załadowczo-rozładowcza SZR oraz 

dwie stacje obróbkowe SO1 i SO2. Każda z obrabiarek oraz stacja załadowczo – 

rozładowcza wyposażone są w dwa jednomiejscowe magazyny przystanowiskowe - 

wejściowy IN i wyjściowy OUT.  
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Rys. 39. Sekwencja czynności typowego procesu produkcyjnego realizowanego w systemie CP TOR 

Powyższy rysunek przedstawia sekwencję czynności wytwórczych, w której proces 

technologiczny obejmuje realizację kolejnych czynności obróbkowych na stacji 

obróbkowej 
1

SO  i stacji obróbkowej 
2

SO  (linie IN, SO1, SO2, OUT). Dla zbioru tych 

czynności opracowano stosowne modele transportowe wynikające z wprowadzenia 

półfabrykatów (linie: 1, 2, 3, 4, 6, 6/4, 7) oraz wyprowadzenia gotowych produktów (linie: 

13, 14, 15, 16, 16/14, 17, 18, 19), a także model pośredni (linie: 8, 9, 10, 11, 9/11, 12) 

przedstawiony poniżej na rysunku 40. 
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Transport z OUT {k}  do MAG

Transport z OUT{k} do IN{k+1}

Transport z MAG do IN{k+1}

MAG - Magazyn

Stanowisko  SO {k}

Stanowisko SO { k+1}

Transport do  OUT {k}

Transport z  IN {k+1} do SO{k+1}

 

Rys. 40. Pośredni model transportowy dla systemu CP TOR 

Zgodnie z koncepcją z rozdziału 3.3.2, wynikiem dodania modeli transportowych do 

procesu technologicznego, jest ogólna postać wielowariantowego procesu wytwórczego, w 

którym znajdują się wszystkie potencjalnie możliwe warianty jego realizacji. W kolejnym 

etapie działania Agenta Technologa dokonywany jest wybór tych wariantów, które  

w rzeczywistym systemie wytwórczym mogą zapewnić transport palet z przedmiotami 

pomiędzy stanowiskami wytwórczymi w trakcie działania systemu.  

Przedstawiona w rozdziale 2.10 analiza funkcjonowania systemu wytwarzania CP 

TOR oraz opracowanie powyższych modeli transportowych, dostarczyły potrzebnych 

danych do wykonania aplikacji z funkcją dodawania czynności transportowych. W tabeli 2 

przedstawiono fragment danych dotyczących więzi transportowych w systemie CP TOR. 

Jak wynika z powyższego zestawienia zdefiniowane zostały możliwe drogi transportowe 

pomiędzy magazynami przystanowiskowymi IN[1-3], OUT[1-3], magazynem regałowym 

MAG, stacją załadowczo-rozładowczą SZR oraz stacjami obróbkowymi SO1 i SO2. 

Dodatkowo określono środki transportu związane z tymi drogami. 
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Tabela 2. Więzi transportowe w systemie CP TOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładową sytuację dodawania czynności transportowej z magazynu przystanowiskowego 

OUT2 do magazynu centralnego MAG ilustruje rysunek 41. 

 

Rys. 41. Widok okna WWW aplikacji AT - Dodawanie czynności transportowej pomiędzy OUT2 a 

magazynem MAG 

Lp Agent wykonawczy 

wejściowy(źródło) 

Agent wykonawczy wyjściowy 

(cel) 

Agent wykonawczy 

Środek transportu 1. OUT1 IN2 WOZ 

2. OUT1 IN3 WOZ 

3. OUT1 MAG WOZ 

4. OUT2 IN1 WOZ 

5. OUT2 IN3 WOZ 

6. OUT2 MAG WOZ 

7. OUT3 IN1 WOZ 

8. UOT3 IN2 WOZ 

9. OUT3 MAG WOZ 

10. IN1 SO1 SO1 (Zmieniacz palet) 

11. SO1 OUT1 SO1 (Zmieniacz palet) 

12. IN2 SO2 SO2 (Zmieniacz palet) 

13. SO2 IN2 SO2 (Zmieniacz palet) 

14. SZR OUT3 SZR (Zmieniacz palet) 

15. OUT3 SZR SZR (Zmieniacz palet) 
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Przedstawione na rysunku dodawanie czynności zakłada modyfikację procesu przy 

wykorzystaniu opracowanej aplikacji dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej. 

Algorytm dodawania polega na wyborze procesu, który chcemy modyfikować, określeniu 

gdzie chcemy dodać czynność transportową (przed czynnością, po czynności, pomiędzy 

dwoma czynnościami), a także na wyznaczeniu powiązania transportowego i środka 

transportu. Dodatkową zaletą aplikacji jest możliwość wyświetlania opracowywanego 

procesu w postaci graficznej. Na listingu 7 pokazano fragment pliku XML będący efektem 

dodania tej czynności transportowej. 

<activity name="PO1:UOT2-MAG"> 

<previousActivities> 

<activity name="PO1:SO2-OUT2" /> 

</previous Activities> 

<nextActivities> 

<activity name="PO1:MAG-IN3" /> 

</nextActivities> 

<inputConditions> 

<condition> 

<relatedActivities> 

<activity name="PO1:SO2-OUT2" /> 

</relatedActivities> 

<agent name="OUT2" type="resource" /> 

<jobEntity> 

<agent name="PO1" type="part" state="PFOUT2" /> 

<pallet type="pa01" /> 

</jobEntity> 

</condition> 

</inputConditions> 

<outputConditions> 

<condition> 

<relatedActivities> 

<activity name="PO1:MAG-IN3" /> 

</relatedActivities> 

<agent name="MAG" type="resourc" /> 

<jobEntity> 

<agent name="PO1" type="part" state="PFM_1" /> 

<pallet type="pa01" /> 

</jobEntity> 

</condition> 

</outputConditions> 

<auxiliaryConditions> 

</condition> 

<agent name="WOZ" type="resource" /> 

</condition> 

</auxiliaryConditions> 

<variants> 

<variant name="v01" cost="150.0" time="2.531" ></variant> 
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</variants> 

</activity> 

 

Listing. 7.Fragment pliku XML opisujący czynność transportowa z magazynu OUT2 do magazynu MAG 

Ostatni element zaimplementowany w ramach Agenta Technologa, odpowiedzialny 

jest za wprowadzenie informacji o programach numerycznych niezbędnych do realizacji 

czynności obróbkowych. Zadanie to wymagało wykonania aplikacji WWW, która 

przetwarzając proces wytwórczy w elementach <NCProgram> wprowadza unikatowy 

identyfikator dla programu numerycznego, a sam opracowany wcześniej program 

umieszcza w bibliotece programów NC. 

5.1 Agenty Dostosowujące 

W rozdziale 2.10 przedstawiono skład wieloagentowego systemu sterowania AIM dla 

systemu CP TOR. Dla Agentów Wykonawczych w ramach niniejszej pracy 

zaimplementowano podległe im Agenty Dostosowujące: 

 dwa agenty stacji obróbkowych SO1 i SO2, 

 agent stacji załadowczo-rozładowczej SZR, 

 sześć agentów magazynów przystanowiskowych IN1, OUT1, IN2, OUT2, IN3, OUT3, 

 agent wózka szynowego WOZ, 

 agent magazynu regałowego MAG. 

Należy podkreślić, że obszar prac implementacyjnych obejmował w swoim zakresie 

również modernizację, konfigurację oraz programowanie lokalnych układów sterowania 

maszyn i urządzeń. Wykonano również analizę zachowań systemu oraz poszczególnych 

zasobów w celu realizacji opracowanych rozwiązań. W końcowym etapie prac 

przeprowadzono testy praktyczne, które potwierdziły poprawność opracowania  

i implementacji Agentów Dostosowujących. Informacje techniczne dotyczące dwóch 

zaimplementowanych Agentów Dostosowujących (WOZ, SO1) przedstawiono w dodatku 

A. W każdym z podrozdziałów tego dodatku znajdują się trzy sekcje, w których 

przedstawione są informacje o poszczególnych agentach, dotyczące: 

 opisu funkcjonalności zasobu jaki reprezentuje AD,  

 list czynności wytwórczych, akcji oraz zadań elementarnych,  

 przykładów realizowanych czynności oraz ich konfiguracji. 
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W dalszej części rozdziału opisane zostaną elementy istotne dla przedstawienia 

szczegółów implementacji. Opracowana metodyka budowy Agentów Dostosowujących 

dzieli czynność wytwórczą na zbiór zadań elementarnych przekazywanych w sposób 

uporządkowany do realizacji w sterowniku PLC. Ze względu na możliwość grupowania 

zadań, wykreowano akcje, które pomagają uporządkować i kontrolować przebieg 

sterowania na poziomie lokalnym. Do zapisu zadań, akcji i czynności w pracy 

wykorzystano język XML. Listing 8 wraz z umieszczonym obok diagramem aktywności, 

przedstawiają fragment zapisu przykładowej akcji, stosując przyjętą notację i jej 

interpretację graficzną.  

<action id=”3” name="S01-LOOP3"> 

<ListTask> 

< Task id=”3” name=”CHOPD” description=”Otwórz chwytak”> 

<nextTask> 

  <task  id=”7” name=”CHUPD” description=”Chwytak do góry”> 

 <task  id=”14” name=”CHZPD” description=”Zamknij Chwytak”> 

</nextTask> 

<PreviousTask> 

 < Task id=”1” name=”CHDPD” description=”Chwytak na dół”> 

</PreviousTask> 

< /Task> 

 < Task id=”7” name=”CHUPD”> 

<nextTask></nextTask> 

<PreviousTask> 

<Task id=”3” name=”CHOPD”/> 

</PreviousTask> 

< /Task> 

< Task id=”14” name=”CHZPD”>  

<nextTask></nextTask> 

<PreviousTask> 

< Task id=”3” name=”CHOPD”/> 

</PreviousTask> 

< /Task> 

</ListTask></action> 

Listing. 8. Fragment pliku konfiguracyjnego agenta dostosowującego SO1 

C h w y ta k  n a  d ó ł

C h w y ta k  d o  g ó r y
Z a m k n i j  C h w y ta k
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Akcja ta opisuje kilka działań chwytaka manipulatora, jakie wykonuje on podczas 

oddawania przedmiotu na paletę transportową: „otwarcie chwytaka” poprzedzone ruchem 

chwytaka nad paletę, „chwytak na dół”, ”zamknięcie chwytaka”. Zadania w ramach akcji: 

„oddalenie się od palety” i „chwytak do góry” wykonane są współbieżnie. Zawarte  

w powyższym przykładzie informacje dotyczą listy zadań, w tym poprzedzających 

<previousTask> i kolejnych <nextTask> względem zadania definiowanego. Taka forma 

zapisu sprawia, że w łatwy sposób zapisać można zbiór ruchów poszczególnych 

elementów stanowiska wytwórczego, bez szczegółowych operacji programowania PLC,  

a także nadać im pożądaną kolejność realizacji. Listing 8 przedstawia tylko fragment 

pełnego XML-owego pliku konfiguracyjnego, który wykorzystywany jest w czasie 

inicjalizacji Agenta Dostosowującego.  

Nadzorowanie wykonywanych poszczególnych zadań elementarnych składających się 

na akcje, a w konsekwencji na czynności wytwórcze, wymaga odczytu i zapisu danych do  

i ze źródeł zewnętrznych względem AD. Źródłem takich danych są sterowniki PLC, CNC, 

baza danych oraz udostępniane pliki. Analizując możliwości komunikacji ze sterownikami 

PLC stwierdzić należy że, są one stosunkowo szerokie - można realizować je za pomocą 

różnych protokołów komunikacyjnych (np. PROFIBUS, Ethernet przemysłowy), a także 

poprzez różnego rodzaju interfejsy komunikacyjne (MPI, PPI). Wybór odpowiedniego 

połączenia komunikacyjnego jest kwestią zarówno techniczną (wymagana szybkość 

połączenia, topologia połączenia, itd.), jak i ekonomiczną.  

1. TestISOTCp243 (String host) { 

2. Nodave.Debug=Nodave.Debug_ALL; 

3. buf =new char(Nodave.OrderCodeSize); 

4. buf =new char(Nodave.PartnerListSize); 

5. try{  

6. sock  = new Socket(host, 102); 

7. } catch (IOExeption e){ 

8. System.out.println(e); 

9. } 

10. } 

11. void run() { 

12. OutputStream oStream = null; 
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13. IntputStream iStream = null; 

14. Byte[]  by; 

15. If (sock != null) { 

16. try { 

17. oStream = sock.getOutputStream(); 

18. }catch{ (IOExeption e)} 

19. try{ 

20. iStream = sock.getInputStream(); 

21. }catch (IOExeption e){ 

22. } 

23. di = new PlcInterface(iStream, oStream, “IF1”, 0, Nodave.Protocol_ISOTCP ) 

24. for (int i =0; i< 3; i++) 

25. { 

26. if(0 = di.InitAdapte()){ 

27. System.out.println(“Success”+a); 

28. if(a > 0) 

29. {  

30. for (int j =0; j< a; j++) 

31. { 

32. If (buf1[j] = Nodave.MpiReachable) 

33. System.out.println(“PLC at”+j); 

34. } 

35. Break;} 

36. } 

37. dc= new TCP243Connection(di,0, slot); 

38. int  res=dc.ConnectPLc(); 

39. if (0 ==res){ 

40. System.out.println(“Trying to read 64 bytes ((32 words) from data block 1.”) 

41. dc.readBytes(Nodave.DB, 1, 0, 64, null); 

42. a= dec.getWord(); 



124 

 

43. } 

44. } } 

Listing. 9. Kod implementujący odczyt danych ze sterownika PLC (Java) 

W implementacji oprogramowania do wymiany danych pomiędzy sterownikami  

a Agentami Dostosowującymi opracowno rozszerzenie darmowej biblioteki Libnodave [6], a 

jako medium transmisyjne zastosowano sieć Ethernet. Listing 9 prezentuje fragment kodu 

odpowiedzialny za wymianę danych między Agentem Dostosowującym a sterownikiem 

PLC Simatic S300 w CP TOR. Do komunikacji wykorzystano rodzinę protokołów TCP/IP. 

Listing przedstawia: inicjowanie interfejsu sieciowego (linie 2 - 10), połączenia z PLC 

(linia 23) a następnie odczyt 64 bitów z bloku danych o nazwie DB (linia 40). 

Dane wymieniane w komunikacji podzielone zostały ze względu na ich specyfikę 

zastosowań na dwa obszary: 

 bitów wejściowych, które są używane do wprowadzania do sterownika sygnałów  

z otoczenia, 

 bitów wyjściowych, które są używane do wyprowadzania rezultatów wykonywanego 

programu.  

Przy określaniu obszarów danych podawany jest symbol obszaru (akronim, prefiks),  

a położenie danych wewnątrz każdego obszaru określane jest przez ich adres i pozycje (ang. 

offset). Adres określa bit lub słowo wewnątrz obszaru, w którym żądana dana jest 

umieszczona.  

 

Rys. 42. Fragment zestawienia danych wymienianych pomiędzy agentem dostosowującym a PLC (S7-300) 

Na rysunku 42 przedstawiono fragment zestawienia danych dla Agenta 

Dostosowującego stacji obróbczej SO1. Zebrane informacje dotyczą parametrów obszarów 
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wejściowych oraz wyjściowych, jakie wykorzystywane są w komunikacji dla realizacji 

poszczególnych zadań elementarnych.  

Istotnym problemem dla realizacji zadań jest w tym przypadku poprawna i pewna 

komunikacja podczas wymiany powyższych danych. Wymagało to opracowania algorytmu 

wymiany informacji pomiędzy Agentem Dostosowującym a sterownikiem PLC. Algorytm 

ten został przedstawiony na rysunku 43 w postaci diagramu sekwencji. Wykorzystuje się 

w nim asynchroniczne sygnały. Wynika to z faktu, iż sterownik PLC jest 

podporządkowany Agentowi Dostosowującemu.  

 

Rys. 43. Algorytm współdziałania pomiędzy agentem dostosowującym a sterownikiem PLC 

Czynność wytwórcza stanowi zbiór zadań elementarnych, które wykonywane są  

w sposób sekwencyjny lub współbieżny. Każde z zadań traktowane jest indywidualnie w 

czasie komunikacji ze sterownikiem PLC, gdyż każde zadanie odpowiada wewnętrznej 

procedurze w PLC. Uruchomienie wewnętrznych procedur w PLC inicjalizowane jest 
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przez ustawienie wartości logicznej równej 1 w zadanym obszarze wejściowym  

(o ustalonym adresie oraz pozycji). Dla każdego z zadań oszacowany jest czas t w jakim 

sterownik PLC powinien je wykonać. Po jego upływie oczekuje się wartości logicznej 

równej 1 w obszarze wyjściowym, który również posiada zdefiniowane parametry. Jeżeli 

wartość ta jest różna od 1 generowane jest ostrzeżenie oraz ponawiana jest kolejna próba 

odczytu z obszaru wyjściowego. Jeżeli dalej nie otrzymuje się wartości logicznej równej 1 

zadanie uznaje się za niewykonane i zgłaszana jest awaria. Prawidłowe wykonanie 

procedur w sterowniku PLC kończone jest ustawieniem wartości logicznej równej 1  

w obszarze wyjściowym. Następnie zerowany jest obszar wejściowy przez Agenta 

Dostosowującego oraz wyjściowy przez sterownik PLC.  

Aby uzyskać pożądane uszeregowanie wykonywanych zadań elementarnych, mając 

na uwadze aktualną sytuację produkcyjną, należy dokonać konfiguracji czynności 

elementarnej. W ramach pracy, na przykładzie konkretnego systemu wytwarzania 

opracowano rekonfigurację czynności wytwórczej powstałą na skutek zakłóceń  

w obszarze pojedynczego stanowiska wytwórczego. Na rysunku 44 przedstawiony został, 

w postaci uproszczonego diagramu klas, model rodziny sygnałów - zakłóceń 

obsługiwanych dla konfiguracji pojedynczej czynności.  

«signal»

Sygnał  Rekonfiguracji

«signal»

Wariant

«signal»

Paleta
«signal»

Przedmiot

«signal»

Narzedzia

«signal»

Program  NC «signal»
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«signal»

Uszkodzony program  NC

 

Rys. 44. Sygnały dla rekonfiguracji czynności elementarnej 

Sygnał podstawowy jest abstrakcyjny, to znaczy, że nie ma bezpośrednich instancji. 

Ma za to trzy konkretne uszczegółowienia: wariant, paleta i przedmiot, przy czym one też 

mają swoje uszczegółowienia. Z istnienia wariantów realizacji pojedynczej czynności 
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wytwórczej wynika występowanie alternatywnych sekwencji akcji powstałych na skutek 

zastosowania różnego oprzyrządowania wymiennego (narzędzia, uchwyty) oraz różnych 

wykonywanych programów NC. Powoduje to konieczność przetwarzania danych 

związanych z czasem eksploatacji narzędzi i dostępnością maszyn (planowane remonty). 

Konieczna jest też obsługa sygnałów zmian w warunkach wejściowych lokalnych (kilka 

typów palet), zmian w warunkach wyjściowych (pusta paleta w magazynie 

przystanowiskowym), a także działań kontrolno-pomiarowych (pojawienia się braków).  

W tradycyjnych systemach produkcyjnych, przygotowanie produkcji i sterowanie 

wytwarzaniem na poziomie lokalnym wykorzystują różne zbiory danych. Inna jest struktura, 

stopień wykorzystania oraz charakter danych składowanych w tych bazach.  

W przygotowaniu produkcji informacje zawarte w procesie technologicznym dotyczą 

wyłącznie reprezentantów oprzyrządowania narzędziowego i przedmiotowego, natomiast w 

lokalnych systemach sterowania: konkretnego oprzyrządowania przedmiotowego  

i narzędziowego.  
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Rys. 45. Fragment struktury bazy danych dotyczący oprzyrządowania narzędziowego i przedmiotowego 

Przedstawione powyżej kwestie wykazały potrzebę opracowania koncepcji integracji  

i konsolidacji danych jakie wymagane są w sterowaniu lokalnym, z danymi, które 

wykorzystuje się w przygotowaniu procesów technologicznych. Opracowano zatem 

wspólną strukturę bazodanową. Dzięki temu wszystkie systemy uczestniczące  

w przygotowaniu i realizacji produkcji używać będą tego samego centralnego zasobu 
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informacji. Fragment struktury opracowanej bazy danych dotyczących oprzyrządowania 

narzędziowego przedstawiono na rysunku 45.  

Tabela tree jest tabelą główną, w której zapisane są relacje między 

oprzyrządowaniem przedmiotowym stałym (aim_iutf), zmiennym (aim_iuwf), a także 

oprzyrządowaniem narzędziowym (aim_fixture) oraz narzędziami (aim_unit). Struktura 

bazy danych zakłada, że każdy z zasobów jaki reprezentuje AD (aim_driver) może mieć 

jeden lub więcej magazynów podręcznych (aim_storage). Zbierane na bieżąco dane dla 

narzędziowej bazy danych obejmują kody poszczególnych narzędzi, które umieszcza się  

w gniazdach narzędziowych magazynu narzędzi. Dla śledzenia przepływu narzędzi użyto 

kodów kreskowych. Nalepkę z kodem kreskowym umieszczono na oprawce narzędzia lub 

w indywidualnym gnieździe narzędziowym w magazynie narzędzi. Alternatywą dla 

systemu kodów kreskowych mogłyby być programowalne układy scalone – RFID (ang. 

Radio-frequency identification) lub inne nośniki informacji, umieszczone w oprawce 

narzędzia, z których odczyt może odbyć się za pomocą stykowych lub bezstykowych 

czytników indukcyjnych.  

Wybrane wyżej rozwiązanie techniczne dotyczące kodowania narzędzi i opracowana 

struktura bazy danych zostały uzupełnione stosownym opracowaniem modułów Agenta 

Dostosowującego wspierającego gospodarkę narzędziową.  

 

Rys. 46. Agent Dostosowujący SOx 

Widok okna zaimplementowanej aplikacji Agenta Dostosowującego (Rys. 46) 

przedstawia informacje o stanie i lokalizacji narzędzi we wszystkich magazynach, także 

lokalnych maszyn technologicznych. Program filtruje oraz automatycznie uruchamia 

sygnalizację zbliżającego się osiągnięcia limitu czasu pracy przez dane narzędzie 

skrawające. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu system sterowania może skuteczniej 

planować wykorzystanie dostępnych maszyn i urządzeń, wiedząc gdzie są poszczególne 
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narzędzia i jaki jest ich aktualny stan (okres trwałości lub inny parametr określający 

zużycie). Tak zaimplementowane Agenty Dostosowujące dostarczają informacji np. które 

maszyny i narzędzia są dostępne lub jakie warianty operacji mogą być zrealizowane bez 

przezbrojeń lub z przezbrojeniami, co znacząco wpłynie na czas realizacji zamówień 

produkcyjnych. 

Oprócz zapewnienia potrzebnych narzędzi, równie ważna jest gotowość układów 

sterowania do wykonywania programów NC. W tym celu rozszerzono istniejącą strukturę 

bazy danych dla modułu narzędziowego o możliwość zapisania lub odczytywania danych 

dotyczących programów NC. Jako implementację biblioteki programów NC, gdzie 

umieszczane są pliki z programami NC, wykorzystano serwer usług http z obsługą 

technologii REST (ang. Representational State Transfer) [18]. Poniżej na rysunku 47 

przedstawiono okno zaimplementowanego Agenta Dostosowującego SOx dostarczającego 

informacje o programach wykorzystywanych przez maszyny sterowane numerycznie. 

 

Rys. 47. Agent Dostosowujący SOx – programy NC 

Lewa strona ekranu zawiera wykaz wszystkich elementów uczestniczących  

w transferze programów NC: maszyny CNC oraz bibliotekę główną. Filtrowanie daje 

dodatkowo informacje o programach dostępnych w sterownikach CNC oraz aktywnym, 

aktualnie wykonywanym programie. Prawa strona dostarcza szczegółowych informacji  

o programie NC: nazwę pliku, informacje o czynności, wariancie oraz nazwę zlecenia 

produkcyjnego. 
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6. Podsumowanie i wnioski 

Analizując współczesne trendy biznesowe i wymagania rynkowe stawiane systemom 

wytwórczym, a także dynamicznie rozwijające się technologie informatyczne, 

wykorzystywane w obszarach związanych z inżynierią produkcji, zwrócono uwagę na 

rozwój koncepcji i rozwiązań dotyczących systemów wspomagania przygotowania 

produkcji oraz systemów sterowania wytwarzaniem. Mają one charakter ewolucyjny  

i prowadzą do wypierania z rynku rozwiązań nie spełniających aktualnych wymogów oraz 

do zastępowania ich wariantami nowoczesnymi, pozwalającymi na zwiększenie zarówno 

efektywności ekonomicznej jak i elastyczności systemów wytwórczych biorąc pod uwagę 

konieczność zaspokajanie potrzeb klientów. 

Jak jednak zauważono, oddzielne rozpatrywanie przygotowania produkcji i systemów 

sterowania ogranicza możliwość osiągania zysków wynikających z krótkiego czasu 

realizacji zamówień. Efekt zyskowności uzyskuje się natomiast dzięki połączeniu 

wielowariantowego charakteru planowania procesów technologicznych oraz realizowanej 

„na bieżąco” rekonfiguracji systemu sterowania wytwarzaniem. Połączenie tych dwóch 

obszarów procesu produkcyjnego stało się więc głównym celem tej pracy.  

W ramach niniejszej rozprawy doktorskiej opracowano rozwiązania wspomagające 

integrację informacyjną w systemach wytwarzania. Implementacja tych rozwiązań  

w kontekście działania systemu sterowania AIM, a także zakładana wielowariantowość 

procesu technologicznego, umożliwiły osiągniecie celu jakim jest zdolność SW do 

rekonfiguracji.  

Głównym elementem rozbudowującym AIM i będącym jednym z celów cząstkowych 

pracy stała się struktura wielowariantowego procesu wytwórczego obejmująca zadania 

technologiczne, zadania przepływu i magazynowania materiałów, stany przedmiotów oraz 

zasoby wytwórcze. Dokonana dyskretyzacja systemu wytwarzania posłużyła do 

zdefiniowania elementów składających się na logiczną strukturę systemu sterowania. 

Wyznaczano elementy uczestniczące w podejmowaniu decyzji, a także elementy tylko 

sterowane. Oba zbiory elementów znalazły się w agregacie danych (całość powstała przez 

połączenie niejednorodnych części) w postaci wielowariantowego procesu wytwórczego, 

który stanowi źródło informacji dla konfiguracji/rekonfiguracji systemu sterowania 

wytwarzaniem.  
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Kolejnym zrealizowanym celem był zapis procesu wytwórczego w formacie XML 

dostarczanym Agenta Technologa – będący jednym z elementów systemu sterowania. 

Wykorzystuje on miedzy innymi opracowane w trakcie dodawania czynności pomocniczych 

modele transportowe, w efekcie promując kompleksowe podejście do planowania produkcji. 

Przyjęty sposób budowy opracowanego formatu zapisu wielowariantowego procesu 

wytwórczego sprawia, iż osiągnięte rezultaty z przygotowania produkcji są przekazywane 

automatycznie do realizacji produkcji. Dzięki opracowanej koncepcji Agenta Technologa 

uzyskano integrację systemów przygotowania produkcji z rekonfigurowalnym systemem 

sterowania wytwarzaniem. 

Istotnym osiągnięciem pracy jest zdefiniowanie procesów rekonfigurowalnych jako 

mechanizmów dostępnych na poziomie lokalnych układów sterowania. Dzięki zastosowaniu 

Agenta Dostosowującego na poziomie lokalnych układów sterowania, czynności wytwórcze 

mają zdolność do konfiguracji/rekonfiguracji, a ich wykonanie podlega weryfikacji. 

Opracowanie mechanizmów konfiguracji i weryfikacji czynności wytwórczej jest kolejnym 

zrealizowanym cząstkowym celem pracy. 

Aplikacje Agenta Technologa i Agenta Zlecenia zarządzające danymi o zleceniach  

i procesach wytwórczych są ważną częścią implementacji opracowanych rozwiązań. 

Oprogramowanie umożliwia łatwe rejestrowanie zleceń produkcyjnych i programów 

numerycznych, modyfikację procesu wytwórczego oraz śledzenie informacji o przebiegu 

realizacji produkcji. Integralna część implementacji gwarantuje wymianę danych i ciągłość 

łańcucha procesowego, począwszy od etapu przyjmowania zleceń produkcyjnych,  

a skończywszy na fazie wytwarzania. 

Analizując opracowane w ramach pracy rozwiązania można stwierdzić, iż nastąpiło 

konkretne zbliżenie teoretycznych opracowań dotyczących wieloagentowych systemów 

sterowania do ich praktycznych zastosowań. Dokonano mianowicie wstępnej weryfikacji 

implementacji sterowania lokalnego w środowisku laboratoryjnym (CP TOR), potwierdzając 

możliwość połączenia wirtualnego obszaru logiki z materialnym światem maszyn  

i urządzeń. 

Z sukcesem udało się osiągnąć zatem wyznaczone składowe cele pracy a uzyskane 

wyniki upoważniają do sformułowania następujących wniosków o charakterze 

poznawczym: 

 agregacja danych w wielowariantowym procesie wytwórczym jest źródłem informacji 

dla rekonfiguracji systemu wytwarzania, którego struktura charakteryzuje się wysokim 
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stopniem zdolności do adaptacji, 

 dzięki zaproponowanym modelom transportowym otrzymano formalny zapis 

przepływu przedmiotów obrabianych w systemie wytwarzania oraz kolejny sposób 

wariantowania procesu wytwórczego wykorzystującego magazyn pośredni, 

 opracowanie koncepcji rekonfigurowalnej czynności wytwórczej, składającej się  

z elementów w postaci akcji i zadań umożliwia uzyskanie modułowego charakteru 

programów sterujących i odejście od ich monolitycznej struktury ograniczającej 

rekonfigurację systemu na poziomie lokalnych układów sterowania, 

 opracowanie dla pojedynczej czynności wytwórczej mechanizmów weryfikacji  

i realizacji uwzględniających zastosowane oprzyrządowanie narzędziowe, 

przedmiotowe oraz programy numeryczne umożliwiło zwiększenie reaktywności 

systemu wytwarzania. 

Na podstawie efektów poznawczych, uzyskanych dzięki zastosowaniu w procesie 

wytwarzania zaproponowanych rozwiązań, można wyciągnąć następujące wnioski 

utylitarne: 

 opracowany format zapisu wielowariantowego procesu wytwórczego jest otwartym  

i skalowalnym rozwiązaniem, 

 opracowane modele transportowe, w których uwzględnienia się ograniczenia  

w planowaniu transportu i magazynowaniu, pozwalają na uzyskanie realniejszego 

planu wytwarzania i pewniejszych terminów realizacji, 

 opracowany format procesu wytwórczego zapewnia bezpieczeństwo i wysoką 

efektywność przepływu danych pomiędzy przygotowaniem produkcji a systemem 

sterowania wytwarzaniem, 

 opracowane rozwiązania na poziomie lokalnych układów sterowania, zapewniają 

efektywny dostęp do  informacji o gotowości i dostępności urządzeń i maszyn 

produkcyjnych, 

 uzyskane szybkie i bezpieczne przesyłanie danych miedzy poziomami sterowania 

lokalnego i operatywnego, umożliwia oszczędność czasu i zwiększenie 

produktywności, 

 format zapisu czynności wytwórczej upraszcza operacje programowania sterowników 

PLC. 

Biorąc pod uwagę postawiony cel pracy i rozważając korzyści płynące z zastosowania 

opracowanych rozwiązań można sformułować wniosek, iż rozwój systemów wytwarzania 
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przez integracje różnych jego obszarów jest uzasadniony. W pracy wykazano bowiem 

istnienie nowych, skutecznych sposobów integracji rozdzielnych obszarów dotyczących 

przygotowania i realizacji produkcji. Proponowane rozwiązania zwiększają elastyczność 

produkcyjną, co okazuje się bardzo pożądane, zwłaszcza w produkcji małych  

i różnorodnych partii wyrobów często obecnie dopasowanych do indywidualnych gustów  

i potrzeb odbiorców. 

Jako dalszy kierunek prac proponuje się rozwój opracowanych koncepcji 

uwzględniający działania odpowiedzialne za transport, obsługę narzędzi w systemie 

wytwarzania. Wzrost kosztów instalacji maszyn i urządzeń wymaga nowych rozwiązań w 

tej dziedzinie i pokonania narastających komplikacji w planowaniu i sterowaniu produkcją.  
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Załączniki 

Agent dostosowujący transportowy WOZ 

[opis] 

Wózek szynowy realizujący transport w linii prostej pomiędzy stanowiskami 

wytwórczymi SO1, SO2, magazynem regałowym MAG oraz stacją załadowczo 

rozładowczą SZR. Wózek napędzany jest silnikami elektrycznymi z sieci energetycznej. 

Poniżej przedstawiono rysunek poglądowy wózka szynowego. 

 

 

Rys. 48. Środek transportu w CP TOR 

Dla zdefiniowania poszczególnych zadań elementarnych jakie mogą składać się na 

czynności transportowe wykorzystano rzut prostokątny magazynu MAG.  

 

Rys. 49. Szkic poglądowy transportu w CP TOR 
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Szczegółowy plan sytuacyjny transportu miedzyoperacyjnego w CP TOR 

przedstawiono na rysunku 49. Przyjęto, że wózek porusza się wydłuż osi X-horyzontalnej, 

podzielonej na dziesięć pozycji numerowanych [0..10] oraz wzdłuż osi Y- wertykalnej, 

podzielonej na dwa poziomy [0,1]. Poszczególne magazyny przystanowiskowe IN {1,2,3} 

i OUT{1,2,3} zostały wydzielone z magazynu MAG. 

[Czynności, Akcje, Zadania ] 

Tabela 3 przedstawia działania jakie realizowane są przez sterownik PLC, 

odpowiadające zdefiniowanym zadaniom elementarnym wykonywanym przez WOZ 

(Agenta Dostosowującego WOZ).  

Tabela 3. Zadania elementarne dla AD WOZ 

Nazwa Opis 

PMWF Przesunięcie wózka WOZ do poziomu [0] 

PMWS Przesunięcie wózka WOZ do poziomu [1] 

PMWP [0…9] Przesunięcie wózka do pozycji [1…n] (magazyn posiada 10 

pozycji od [0…9] w każdym poziomie) 

PMWU Uniesienie palety przez wózek WOZ 

PMWD Opuszczenie palety przez wózek WOZ 

PMWM Przesunięcie palety do magazynu MAG 

PMWZ Przesunięcie palety z magazynu MAG 

 

Agent WOZ konfiguruje czynność transportową według następujących założeń: 

 każda realizowana czynności składa się zawsze z czterech akcji: 

 dojazdu do miejsca źródłowego (element konfigurowalny),  

 pobrania palety (element stały, składający się zadań: PMWD, PMWM, 

PMWU, PMWZ), 

 dojazdu do miejsca docelowego (element konfigurowalny), 

 oddania palety (element stały, składający się zadań: PMWU, PMWM, PMWU, 

PMWZ),  

 wózek czeka na następną do realizacji czynność w miejscu gdzie skończył swoją 

czynność poprzednią, 

 rozpoczęcie pracy przez WOZ rozpoczyna się w pozycjach x=0, y=0 (Rys. 49) 

stanowiących miejsca bazowe. 

 czas w jakim wózek wykonuje przejazd między sąsiadującymi pozycjami jest stały. 

 czas w jakim wózek wykonuje przesuniecie palety między poziomami jest stały. 

[Przykład] 
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Jako przykład czynności realizowanej przez WOZ przedstawiono czynność 

wytwórczą PO1: OUT2 -> MAG. W obiekcie ExecutionPArms przekazywanym od 

nadrzędnego Agenta Wykonawczego, zawarte są wówczas informacje: 

OUT2/0/paleta 

MAG / 3 / NULL 

WOZ/ -1 / NULL 

Oznacza to wytyczne dla konfiguracji czynności:  

 pobierz paletę z magazynu OUT2 z miejsca 0, 

 przewieź do magazynu MAG na miejsce 3,  

 transport wykonaj za pomocą Wózka (WOZ).  

Pierwszy z przekazywanych parametrów informuje jakie zasoby biorą udział  

w czynności (OUT2,MAG,WOZ). Informację gdzie znajduje się paleta transportowa przed 

realizacją czynności (na którym zasobie wytwórczym) wyznacza z kolei trzeci  

z parametrów, który może przyjąć wartość NULL lub paleta. Wartość paleta tego parametru 

informuje o posiadaniu palety transportowej, z kolei wartość NULL o jej braku, czyli 

miejscu gdzie ma znajdować się paleta po wykonaniu czynności. Dla Agentów 

Pomocniczych (wykonujących transport) trzeci parametr jest równy NULL ale drugi  

z parametrów jest zawsze równy -1. Parametr drugi wyznacza miejsce na zasobie. Jeśli np. 

magazyn jest jednomiejscowy (np. IN [1..3],OUT[1..3]) wartość parametru drugiego wynosi 

0. W przypadku większej liczby miejsc przyjęto, że będą one liczone od 0 aż do n - liczby 

określającej maksymalną pojemność zasobu. W przedstawionej implementacji parametr 

pierwszy oraz parametr drugi są konwertowane na współrzędne X, Y z rysunku 49 wg. 

mapowania z tabeli 4:  

Tabela 4. Mapowanie miejsc Agenta Wykonawczego na pozycje i poziomy Agenta Dostosowującego 

Agent Wykonawczy Agent Dostosowujący 

Miejsce Nazwa Oś: x Oś: y 

0 IN1 9 0 

0 IN2 5 0 

0 IN3 1 0 

0 OUT1 8 0 

0 OUT2 4 0 

0 OUT3 0 0 

0 MAG 2 0 
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1 MAG 3 0 

2 MAG 6 0 

3 MAG 7 0 

4 MAG 0 1 

5 MAG 1 1 

 

Dzięki zastosowaniu powyższego mapowania oraz zdefiniowanych zadań (Tabela 3), 

zaimplementowano algorytm, którego wynikiem jest właściwe uszeregowanie zadań 

elementarnych. Dla przykładowej czynności będą to zadania:  

 PMWF, PMWP4,  

 PMWD, PMWM, PMWU, PMWZ,  

 PMWF, PMWP7,  

 PMWU, PMWM, PMWU, PMWZ. 

Agent dostosowujący stacji obróbkowej SO1 

[opis] 

Stacja obróbkowa składa się z tokarki sterowanej numerycznie OBR, podajnika 

wałków POW oraz zmieniacza palet ZMP. Funkcje manipulacji wykonują podajnik 

wałków (manipulator bramowy) oraz zmieniacz palet. Stanowisko obrabiarkowe 

wyposażone zostało w bezobsługowe otwieranie i zamykanie osłon, automatycznie 

zamykany konik oraz zabierak czołowy. Na rysunku 50 pokazano rozmieszczenie 

poszczególnych elementów w stacji obróbkowej. Strzałkami zaznaczono kierunki ruchów 

jakie mogą one wykonywać. W zadaniach transportowo - manipulacyjnych wykorzystuje 

się do realizacji zarówno silniki asynchroniczne napędzające śruby pociągowe  (np. 

podajnik przedmiotów wzdłuż osi PP-L-P, zmieniacz palet wzdłuż osi ZM-L-P) jak  

i napęd hydrauliczny (np. podajnik wałków PP-U-D). 
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Rys. 50. Rozmieszczenie elementów stacji obróbkowej 

Do wyznaczenia położenia podajnika wałków lub zmieniacza palet stosuje się punkty 

orientacyjne – krańcówki, rozmieszczone wzdłuż osi ich ruchu. Każdy z takich punktów jest 

jednoznacznie identyfikowany. Poniżej przedstawiono poszczególne kierunki oraz elementy 

stacji obróbkowej, które w nich uczestniczą. 

Tabela 5. Zadania transportowo-manipulacyjne 

 

Zadanie transportowo- manipulacyjne 
Element stacji 

obróbkowej 

Kierunek 

ruchu 

wzdłuż osi 

Pobranie, oddanie palety Zmieniacz palet 

ZP-L-P 

ZP-U-D 

ZP-M-B 

Transport przedmiotów pomiędzy tokarką a 

zmieniaczem palet 
Podajnik wałków PP-L-P 

Manipulacja przedmiotem w obszarze zmieniacza 

palet 

Zmieniacz palet ZP-L-P 

Podajnik wałków 
PP-L-P 

PP-U-D 

Manipulacje związane z przedmiotem w obszarze 

tokarki 

Podajnik wałków 
PP-L-P 

PP-U-D 

Tokarka, Konik OB-K-L-P 

Zamknięcie osłony tokarki Tokarka OB-O-L-P 
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[Czynności, Akcje, Zadania ] 

W ramach opracowania zdefiniowano zadania elementarne (Tabela 6) wykonywane 

przez poszczególne elementy składowe stacji obróbkowej.  

Tabela 6. Zestawienie zadań dla stacji obróbkowej 

 

Podajnik Przedmiotów (POW) 

Nazwa Opis 

CHO1 Otwarcie szczęk chwytaka 1 

CHO2 Otwarcie szczęk chwytaka 2 

CHC1 Zamknięcie szczęk chwytaka 1 

CHC2 Zamknięcie szczęk chwytaka 2 

CHD1 Przesunięcie chwytaka 1 w dół 

CHD2 Przesunięcie chwytaka 2 w dół  

CHU1 Przesunięcie chwytaka 1 w górę 

CHU2 Przesunięcie chwytaka 2 w górę 

POW->OBR Przyjazd podajnika nad Obrabiarkę OBR 

POW->ZMP-L Przyjazd podajnika POW nad zmieniacz palet ZMP do 

pozycji „I” 

POW->ZMP-C Przyjazd podajnika POW nad zmieniacz palet ZMP do 

pozycji „II” 

POW->ZMP-R Przyjazd podajnika POW nad zmieniacz palet ZMP do 

pozycji „III” 

POW-T-ZP Przesunięcie podajnika POW do zespołu przedmiotowego 

ZMP - konik 

POW-O-ZP Odsunięcie podajnika POW od zespołu przedmiotowego 
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ZMP - konik 

 

 

Tokarka (OBR) 

Nazwa Opis 

OBR-O-K Otwarcie konika 

OBR-C-K Zamknięcie Konika 

OBR-O-O Otwarcie osłony 

OBR-C-O Zamknięcie osłony 

OBR-OBR Wykonanie programu NC 

OBR-L-

NC 

Załadowanie programu NC 

OBR-R-

NC 

Usuniecie programu NC 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

Na rysunku 51 przedstawiono w postaci diagramu aktywności przyjęty scenariusz 

dla wykonywanej czynności obróbkowej dla j przedmiotów przeznaczonych do obróbki 

znajdujących się na palecie. 

Zmieniacz palet (ZMP) 
 

Symbol Opis 

ZMP-UMG Przyjazd zmieniacza palet do magazynu przy 

stanowiskowego 

ZMP-U Uniesienie palety przez zmieniacz palet  

ZMP-D Opuszczenie palety przez zmieniacz palet 

UMG-ZMP Przyjazd zmieniacza palet z magazynu przy 

stanowiskowego 

ZMP++ Przesunięcie zmieniacza palet o jedna pozycje w prawo 

ZMP-- Przesunięcie zmieniacza palet o jedna pozycje w lewo 

ZMP-P Przesunięcie maksymalne zmieniacza palet w prawo 

ZMP-L Przesunięcie maksymalne zmieniacza palet w lewo 

ZMP-C Przesunięcie zmieniacza palet do pozycji środkowej 
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A: Pobranie palety PAL

A: Obróbka pojedynczego przedmiotu   i =1 A: Obróbka  pierwszego przedmiotu  i=1

A: Oddanie palety PAL

[ i =1] [ j > 1]

A:Obróbka przedmiotu Oddanie  ostaniego przedmiotu

 [ 2<= i< j ]

 [ i = j ] 

inkrementacja i=i+1

 

Rys. 51. Model czynności obróbka palety 

Scenariusz zakłada, że czynność obróbkową rozpoczyna akcja pobrania palety  

z magazynu oraz kończy akcja oddania palety do magazynu. Przebieg tych akcji nie ulega 

zmianie w trakcie konfiguracji czynności. Poniżej przedstawiono jedną z akcji (Rys. 52), 

która realizuje pobranie palety z magazynu przystanowiskowego wejściowego IN przez 

zmieniacz palet ZMP. W ramach tej akcji zadania wykonywane są zarówno sekwencyjnie 

ZMP-U, UMG-ZMP, ZMP-D jak i wspólbierznie ZMP-L,ZMP-UMG.  

 

 Przesuniecie ZMP maksymalne w lewo [ZMP-L]Zadanie

Zadanie

Zadanie

Przyjazd ZMP do magazynu [UMG-ZMP]Zadanie

Opuszcze palety przez ZMP [ ZMP-D]Zadanie

Pobranie paletyAkcja

Przyjazd ZMP do magazynu IN [ZMP-UMG]

 Uniesienie palety przez  ZMP [ZMP-U]

 

Rys. 52. Akcja pobieranie palety 
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Analizując scenariusz z rysunku 51, zauważyć można, że jeżeli liczba przedmiotów j 

przeznaczonych do obróbki na palecie jest równa 1, realizowana jest tylko zdefiniowana 

akcja obróbka pojedynczego przedmiotu. W przypadku gdy liczba ta jest większa od 1, 

następuje sekwencja akcji:  

 obróbka pierwszego przedmiotu i=1,  

 i-1 krotne wykonanie akcji obróbka przedmiotu, zgodnie z podanym algorytmem 

opartym na inkrementacji i =i+1,  

 jednokrotnie wykonanie akcji oddanie ostatniego przedmiotu i=j.  

Akcja: obróbka pierwszego przedmiotu, nie musi dotyczyć przedmiotu, który jest 

pierwszym przedmiotem na palecie. Wynika to np. z możliwości nie obsadzenia palety 

pełną liczbą przedmiotów, które może ona pomieścić. Szczegóły dotyczące identyfikacji 

przedmiotów do obróbki przedstawione są w dalszej części tego rozdziału. Przebieg akcji 

zakłada zatem załadowanie obrabiarki pierwszym przedmiotem przeznaczonym do 

obróbki i = 1, powrót podajnika wałków do pozycji pobrania następnego przedmiotu 

przeznaczonego do obróbki oraz pobranie tego przedmiotu.  

Na akcję obróbki przedmiotu i składa się: odebranie przez podajnik wałków  

z tokarki obrobionego i-1 przedmiotu, oddanie go na paletę w miejsce skąd został pobrany 

oraz załadowanie obrabiarki i-tym przedmiotem obrabianym oraz jego obróbka. Akcja 

oddanie ostatniego przedmiotu obejmuje jego odebranie z tokarki i oddanie na pozycję 

skąd został pobrany pierwszy przedmiot.  

Dla realizowanej czynności dane wejściowe: typ palety, liczba przedmiotów 

przeznaczonych do obróbki na palecie, w sposób znaczący wpływają na przebieg jej 

realizacji. Przekłada się to na kolejność wykonywanych zadań elementarnych 

zgrupowanych w akację. Na rysunku 53 przestawiono algorytm konfiguracji czynności 

obróbkowej ze względu na liczbę przedmiotów przeznaczonych do obróbki. 

http://synonim.net/synonim/zauwa%C5%BCy%C4%87
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Parametry,  paleta, pozycja wej / wyj

Wyznacz  liczbe k  przedmiotów na palacie

Dodaj Akcje :Podajnik przedmiotów na  pozycje  II

[k = 8][k = 4]

Wyznacz  liczbe j   przedmiotów przeznaczonych do obróbki gdzie  1< i < j

Wyznacz  pozycje  i-tego   przedmiotu  przez: k,  x,  y

Dodaj Akcje :Podajnik przedmiotów na  pozycje  IIIDodaj Akcje :Podajnik przedmiotów na  pozycje  I

y=0 y=1  

[0  <  x  < 3 ]   

Dodaj Akcje:  Przesuń zmieniacz  o jedna pozycje  w lewo

t = 0

[ x  = 3 ]  

Dodaj Akcje:  Przesuń zmieniacz dokonca w lewo

[ t <  x]

[ x  = 0 ]   

Dodaj Akcje: Pobierz  przedmiot

Dodaj Akcje: Załaduj Przedmiot na tokarkę

Konfiguracja dla  i+1  przedmiotu  1< i < j

Konfiguracja  dla ostaniego przedmiotu i = j

Dodaj  Akcje: Wykonanie  programu NC

t=t+1

 

Rys. 53. Rekonfiguracji czynności elementarnej 

Poprzez podkreślenie nazw zaznaczono te aktywności, które mogą być dodawane do 

uporządkowanego zbioru sekwencji. Informacje dostarczone z części logicznej systemu 

sterowania pozwalają na określenie liczby k przedmiotów na palecie oraz liczby j 

przedmiotów przeznaczonych do obróbki. Przez wyznaczenie liczby k , możemy określić 

jaki jest typ palety oraz ułożenie przedmiotów na palecie. 
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Rys. 54. Paleta transportowa jednokolumnowa 

Dla potrzeb realizacji implementacji zdefiniowane zostały następujące typy palet: 

 k= 4 - jednokolumnowa o układzie jedna kolumna trzy wiersze (0 <=y<1, 0 <= x 

<4), 

 k=8 - dwukolumnowa o układzie dwie kolumny po trzy wiersze (0<=y<2, 0<=x<4) 

Jeżeli k=4 podajnik przedmiotów przesuwa się na pozycje krańcówki  

o identyfikatorze II (rys 50), w przypadku k=8 o pozycji podajnika decyduje położenie 

pierwszego przedmiotu. Położenie przedmiotów na palecie jest odwzorowane na pozycje 

podajnika przedmiotów oraz zmieniacza palet zgodnie z ułożeniem ich krańcówek 

Dla przykładu położenie przedmiotu na palecie dwukolumnowej w drugim rzędzie, 

pierwszy od podajnika przedmiotów, mapuje się na przesuniecie podajnika przedmiotów 

POW na pozycje III (zadanie POW->ZMP-R) i zmieniacza palet ZMP na maksymalne 

przesuniecie w lewo (zadanie ZMP-L). Jeżeli pierwszy przedmiot znajduje się na innej 

pozycji w danym rzędzie (niż wyżej zdefiniowanym), wykonywane są kilkakrotnie akcje 

przesuń o jedna pozycje w lewo. Kolejne dodawane akcje pobierają przedmiot, 

transportują na obrabiarkę gdzie jest on obrabiany. Podobnie wygląda konfiguracja – 

dodawanie akcji dla kolejnych przedmiotów przeznaczonych do obróbki. 

[Przykład] 

Poniżej przedstawiono przykład przekazywanych parametrów ExecutionParams 

oraz PalletJobItem dla czynności obróbkowej PO1:SO1*. 

 ExecutionParams  

SO1 / 0 / paleta  

 PalletJobItem lista przedmiotów: 

0/PO1/PF01/ STOPPED 

1/PO1/PF01/ WAITING 

2/PO1/PF01/ WAITING 

3/PO1/PF01/ STOPPED 
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Z parametrów wynika że, tylko dwa przedmioty j=2 z czterech k=4 będą poddane 

obróbce, pozostałe z przedmiotów zostały uznane za braki. Liczba k =4 oznacza, że mamy 

w tym przykładzie typ palety jednokolumnowy. Wyznaczenie miejsc przedmiotów 

przeznaczonych do obróbki odbywa się za pomocą mapowania (tabela 7), w którym 

indeks listy z PalletJobItem zamienia się na współrzędne x i y definiujące typ palety. 

Tabela 7. Mapowanie indeksu przedmiotu na współrzędne x i y używane przez Agenta Dostosowującego 

Typ Palety Agent Wykonawczy Agent Dostosowujący 

Indeks Oś: y Oś: x 

Dwurzędowa 

Jednorzędowa 

0 0 0 

1 0 1 

2 0 2 

3 0 3 

 

 

- 

 

4 1 0 

5 1 1 

6 1 2 

7 1 3 

 

Pierwszy przedmiot z przykładu będzie posiadał zatem współrzędne y=0, x=1 co zgodnie 

zaimplementowanym algorytmem z rysunku 53 przełoży się na następujące zadania 

elementarne: 

 przyjazd podajnika POW nad zmieniacza palet ZMP do pozycji „II”-  

POW->ZMP-C, 

 przesunięcie zmieniacza palet o jedną pozycje w lewo - ZMP-- 

Dalsza konfiguracja czynności zgodna jest z algorytmem z rysunku 51 i jest 

procesem cyklicznym przechodząc przez wszystkie przedmioty przeznaczone do obróbki. 
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