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Було проаналізовано існуючі виробничі системи виділені їх недоліки та 

запропоновано застосувати реконфігурований тип виробництва. 
Були проаналізовані особливості багатономенклатурних матеріальних 

потоків в умовах РВС, а також структурний склад цього виду виробничої 
системи, в результаті якого був синтезований алгоритм імітаційного 
моделювання РВС.  

В результаті аналізу імітаційного моделювання було вибрано 
найкращий варіант системи «механообробка-складання» запровадження, якої 
дасть змогу забезпечити поточне виробництво, економію виробничої площі, 
та підвищити продуктивність до двох разів у порівнянні з традиційними 
типами виробничих систем. 

Після аналізу результатів моделювання та розробки компонування 
технологічного обладнання, було спроектовано схему технологічного 
комплексу механообробки деталей представників. 
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Были проанализированы существующие производственные системы 
выделены их недостатки и предложены применить Реконфигурируемые тип 
производства. 

Были проанализированы особенности многономенклатурных 
материальных потоков в условиях РВС, а также структурный состав этого вида 
производственной системы, в результате которого был синтезирован алгоритм 
имитационного моделирования РВС. 

В результате анализа имитационного моделирования был выбран 
лучший вариант системы «механообработка-сборки» введения, которой 
позволит обеспечить текущее производство, экономию производственной 
площади и повысить производительность до двух раз по сравнению с 
традиционными типами производственных систем. 

После анализа результатов моделирования и разработки компоновки 
технологического оборудования, было спроектировано схему комплекса 
механообработки деталей представителей. 
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The existing production systems were analyzed, their deficiencies were 

highlighted, and the proposed reconstructed type of production was proposed. 
The peculiarities of multicomponent material flow in the conditions of the 

RVS were analyzed, as well as the structural composition of this type of production 
system, as a result of which an algorithm for simulation of the RVS was synthesized. 

As a result of the simulation analysis, the best version of the machining and 
assembly system was chosen, which will enable the current production, the 
production space saving, and increase productivity up to two times compared with 
the traditional types of production systems. 

After analyzing the results of modeling and developing the layout of 
technological equipment, the scheme of the technological complex of machining of 
parts of the representatives was designed. 
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