
ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. 2021. Ч. ІV. 

104 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МУЛЬТИТАГЕНТНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА 

Костенко Р.В., Хавіна І.П. 

Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут»,  

м. Харків 
 

Виробничі системи, засновані на технологічних процесах лезової 

обробки, характеризуються як складні системи через велику кількість 

матеріальних та інформаційних зв'язків, наявності різних стандартів, технічних 

обмежень і параметрів процесу, що змінюються в часі. Робота системи 

управління для оптимізації технологічних процесів виготовлення виробів за 

допомогою операцій лезової обробки матеріалів багато в чому залежить від 

адекватності опису моделі і повноти вихідних даних.  

Розробка і створення таких систем дозволяє автоматизувати виробництво 

виготовлення деталей на основі технологічних процесів різання, що для 

сучасного машинобудівного підприємства в умовах динамічно мінливої 

номенклатури виробів є актуальним завданням. 

Сучасним підходом для створення таких систем управління є 

мультиагентні системи (МАС), де кожен учасник технологічного процесу 

реалізується у вигляді інтелектуального агента, який має відповідні цілі, 

повноваження, вихідні дані та знання, реалізовані у вигляді онтологій. 

Метою роботи є створення онтології сортаменту заготовок для лезової 

обробки конструкційних високолегованих сталей та розробка тестової 

мультиагентной системи оптимального управління технологічними процесами 

лезової обробки виробів. 

Перший етап технологічного процесу створення виробів це вибір 

заготовки. Критеріями при виборі заготовки є марка матеріалу, з якого 

виготовляється деталь і спосіб виготовлення заготовки та техніко-економічне 

обґрунтування вибору заготовки. 

Розроблена онтологія протестована за допомогою запитів, заснованих на 

синтаксисі мови опису онтологій OWL для Semantic Web та містить марки 

конструкційної та інструментальної сталі і сортамент заготовок. 

У роботі застосавано фреймворк JADE – розподілену Java-платформу для 

розробки агентних додатків у відповідності зі специфікаціями FIPA для 

сумісних, інтелектуальних, мультиагентних систем. 

На прикладі рішення задачі вибору оптимальної заготовки для 

технологічного процесу, розроблена формалізація цілей агентів при різних 

умовах їх взаємодії. Створено прототип МАС вибору заготовок за допомогою 

переговорів при взаємодії агентів, протестована інтеграція предметно-

орієнтованих знань – онтологій і системи агентів. Подальша робота буде 

полягати в формалізації і розробці МАС: аналізу структури типового 

технологічного процесу та його формалізація, визначення характеристик деталі, 

набору оброблюваних поверхонь і набору операцій для цих поверхонь з метою 

створення операційної карти технологічного процесу лезової обробки деталі.  


