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Abstract 

One of the main problems of modern machine learning is the understanding of the role of nonlinearity and 

complexity in the approximators of universal functions. A nonlinear dynamic system can be considered as a set of 

possible forms of behavior that allow to determine different types of behavior. The latter are determined by func-

tions that describe the nature of the structure or parameters for the system. In addition, it allows you to automate 

processes and allows the system itself to learn and evolve. Nonlinear dynamics implements various functions at 

the hardware level. And the evolutionary method is convenient to use in order to find parameters for the imple-

mentation of the desired function. The paper investigates the use of nonlinear dynamics methods for analysis and 

optimization of the information system of the production center of an industrial enterprise. An algorithm for this 

method is proposed, which allows to more effectively solve the problem of increasing the productivity of the 

production center. 

Анотація 

Однією з основних проблем сучасного машинного навчання є розуміння ролі нелінійності та склад-

ності у цих апроксиматорах універсальних функцій. Нелінійну динамічну систему можна розглядати як 

сукупність можливих форм поведінки, які дозволяють визначати різні типи поведінки, що визначаються, 

відповідно, функціями, які описують характер структури чи параметри, що характерні для відповідної си-

стеми. Крім того, це дозволяє автоматизувати процеси і, більше того, дозволяє самій системі навчатися і 

еволюціонувати. Нелінійна динаміка реалізує різні функції на апаратному рівні, тоді як еволюційний ме-

тод зручно використовувати для того, щоб знайти параметри для реалізації потрібної функції. В роботі 

досліджується використання методів нелінійної динаміки для аналізу та оптимізації роботи інформаційної 

сиcтеми виробничого центру промислового підприємства, запропоновано алгоритм для даного методу, що 

дозволяє більш ефективно вирішувати завдання збільшення продуктивності роботи виробничого центру. 
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CAM-системи (Computer-aided manufacturing) 

[1, 2] лежать в основі розробки керуючих програм, 

оскільки їх мета автоматизувати розрахунки траєк-

торій переміщення інструменту для обробки на апа-

ратах виробничого центру і забезпечити видачу ке-

руючих програм за допомогою комп'ютера. Дослі-

дження показують, що для зниження 

трудомісткості при створенні керуючих програм 

необхідно наділити CAM-систему елементами інте-

лекту. Оскільки навіть найфункціональніша CAM-

система не здатна самостійно, без втручання лю-

дини, сформувати оптимальну керуючу програму 

для виробничого центру. 

Як відомо переважна більшість CAM-систем 

використовує для своїх розрахунків тільки статичні 

математичні моделі. Керуючись великою кількістю 

методів і шаблонів обробки, як наприклад: обробка 

по межах, радіальна, по концентричних колах, зиг-

загом уздовж заданої траєкторії, спіральна або до-

вільна обробка, відповідно до свого вбудованого 

алгоритму CAM-система генерує керуючу про-

граму [3]. 

Для оптимальної роботи керуючої програми 

виробничого центру стандартної CAM-системи, на-

приклад, таких як NX, T-Flex, необхідно ввести де-

сятки різних параметрів налаштування алгоритму, 
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що вимагає високої технічної та математичної під-

готовки технолога, оскільки для кожного виробни-

чого центру з конкретними динамічними властиво-

стями і конкретного завдання ці алгоритми різ-

няться. Тому використовується для оптимальної 

роботи поєднання CAM-системи зі CAD-системами 

(Сomputer-aided design), остання забезпечує програ-

мне забезпечення, яке автоматизує працю техно-

лога і дозволить пришвидшити процес проекту-

вання та оформлення технічної документації [4, 5, 

6].  

Загальна схема роботи зі CAD/САМ-

системою: 

Етап 1. Безпосередньо в CAD-системі необхі-

дно створити креслення або ЗD-модель об’єкту. 

Етап 2. Отримане креслення чи ЗD-модель на 

першому етапі імпортують у САМ– систему. Тех-

нолог-програміст визначає основні технологічні та 

технічні характеристики, які необхідно внести, а 

система в свою чергу робить розрахунки траєкторій 

переміщення. 

Етап 3. Потім у САМ-системі здійснюється ве-

рифікація створених траєкторій. 

Етап 4. Фінальним продуктом САМ-системи є 

код керуючої програми, який формується з викори-

станням процесора і форматується під вимоги кон-

кретного виробничого центру. 

У даній роботі ми пропонуємо розглянути ме-

тодику, що ґрунтується на алгоритмах нелінійної 

динаміки [7, 8, 9] для уникнення недоліків, які ви-

никають на різних етапах, зокрема, і на другому, де 

виникає найбільша ймовірність помилки. Основ-

ною передумовою та перевагою нелінійної дина-

міки є те, що проста нелінійна система повністю 

здатна демонструвати різноманітну складну поведі-

нку [10]. Ці системи можуть досліджувати багато 

різних форм поведінки або реакцій, які надає їм їх 

нелінійність, та адаптивно обирати ті, які найкра-

щим чином відповідають їх потребам та умовам. 

Методика побудована на алгоритмах неліній-

ної динаміки дозволяє здійснити завдання налашту-

вання CAM-систем для формування оптимальної 

керуючої програми для конкретної моделі апарата з 

конкретними динамічними властивостями. Для 

цього будується фазовий простір динамічної сис-

теми апарата, що включає в себе наступні степені 

свободи: координати виконавчого органу апарату 

(X, Y, Z і т.д.); координатні швидкості (𝑋, 𝑌, 𝑍 і 

т.д.); прискорення координатних переміщень (𝑋, 𝑌, 

𝑍 і т.д.); обсяг матеріалу, що знімається за одиницю 

часу V. Таким чином в отриманому фазовому про-

сторі моделюється поведінка динамічної системи 

апарата відповідно до заданої керуючої програми 

виробничого центру і будується атрактор динаміч-

ної системи.  

Наступним етапом є аналіз атрактора мето-

дами нелінійної динаміки, а саме: обчислення кри-

теріїв хаотичності (таких як ентропія Шеннона, 

фрактальні показники, коефіцієнти Ляпунова) та 

швидкості перемішування траєкторій. Головною 

метою налаштування CAM-системи є отримання 

найменш хаотичного атрактора, при цьому мінімі-

зувавши час виготовлення деталі. В сучасних ком-

п'ютерних CAD/CAM технологіях відпала необхід-

ність проведення експериментів для діагностики 

якості керуючої програми. Тому достатньо прове-

сти лише комп'ютерне моделювання процесу обро-

бки деталі (див. рис.1). 

 
Рис.1. Алгоритм діагностики якості керуючої програми виробничого центру, що згенерована CAM-

системою: 1) з використанням експерименту на апараті; 2) з використанням комп'ютерної імітації. 
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Як і при експериментальному підході, так і при 

комп'ютерному моделюванні процесів механічної 

обробки виникають похибки, але це похибки ін-

шого роду. Як правило, комп'ютерні моделі буду-

ються для «ідеалізованих» процесів і апаратів, ха-

рактеристики яких суворо збігаються з паспорт-

ними даними даної моделі, до того ж не 

враховуються систематичні похибки виготовлення 

окремих вузлів, їх взаємного розташування з ураху-

ванням, зносу в процесі експлуатації, випадкові по-

хибки отримані у зв’язку з нерівномірностями вла-

стивостей матеріалу, інструментів та ін.. Однак дані 

похибки регламентовані міжнародним стандартом 

якості ISO 230 і не повинні перевищувати 5%. 

Розглянемо дві моделі, використовуючи для 

дослідження пакет Manufacturing Bundle, що вхо-

дить до складу CAD / CAM-системи NX. Для іміта-

ції процесу відпрацювання керуючої програми на 

апараті застосуємо пакет Vericut версії 5.2. 

Перша модель: використаємо шаблон zig-zag 

для системи NX, що генерує керуюча програма, за-

гальна довжина переміщень інструменту якої ста-

новить 2000 метрів з урахуванням петель на зламах 

траєкторії. Аналізуючи модель процесу виготов-

лення деталі з урахуванням реальних динамічних 

характеристик апарата і фазову траєкторія в коор-

динатах , ,X Y Z , , ,X Y Z , , ,X Y Z  та V  видно, 

що старший показник Ляпунова позитивний: 1

=0,186. Тобто послідовність рухів, що задається да-

ними варіантом керуючої програми, характеризу-

ється деякою мірою невпорядкованістю, яка вира-

жена перемішуванням фазової траєкторії в фазо-

вому просторі. Цей факт є очевидним при 

проектуванні фазового простору на площину коор-

динатних швидкостей ,X Y (див. рис.2). 

 

Рис.2. Графік координатних швидкостей ,X Y  руху ріжучого інструменту при виготовленні деталі пу-

ансона з використанням методу різання zig-zag 

 

Наслідком такої невпорядкованої траекторії є 

нестабільна динаміка апарата. Також очевидно, що 

досить велика кількість точок фазової траєкторії 

розташована в області високих координатних прис-

корень і наближаються до гранично допустимого 

значення. 

Друга модель: використаємо шаблон follow 

periphery для системи NX, що генерує керуюча про-

грама. В другій моделі старший показник Ляпунова 

1 =0,054, тому траекторія в цьому випадку більш 

впорядкована і степінь перемішування траекторій в 

цьому випадку також відповідно менша (рис.3). В 

проекції точки фазового траєкторії розташовані 

більш компактно і практично не потрапляють в об-

ласті високих координатних прискорень, тому до-

водиться робити менше циклів розгону і гальму-

вання, що характеризує про рівномірніший швидкі-

сний режим руху інструменту при даному варіанті 

керуючої програми. 
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Рис.3. Графік координатних швидкостей ,X Y руху ріжучого інструменту при виготовленні деталі 

пуансона з використанням методу різання follow periphery 

 

У другій моделі CAD/CAM-система NX гене-

рує керуючу програму, де загальна довжина пере-

міщень інструменту становить 2072 метра, що на 

3,6% більше ніж при використанні шаблону zig-zag. 

Але при моделюванні процесу обробки на комп'ю-

тері процес скорочується на пів години. 

Тому, очевидно, що даний процес потребує пе-

вного методу оптимізації керуючої програми.  

Завдання вибору оптимальної траєкторії руху 

в даному випадку багато в чому подібне до про-

блеми вибору оптимального маршруту відомої за-

дачі «задачі комівояжера». Для вирішення цього за-

вдання оберемо нейронну мережу Хопфілда, що ба-

зується на алгоритмі Хебба [11]. Дану модель було 

перевірено експерементальним чином. Як вияви-

лося нейронна мережа знаходить дуже близькі до 

оптимальних рішення більш ніж в 90%, при цьому 

покращення варіантів траєкторії руху інструменту 

збільшувалося до 15%, тобто зменшувався час 

обробки. Слід зазначити, що саме використання в 

навчанні нейромережі методів нелінійної динаміки 

дозволяє домогтися таких стабільно хороших ре-

зультатів [12]. Окрім цього важливою областю за-

стосування методів нелінійної динаміки також є оп-

тимізація значень робочих подач і швидкостей обе-

ртання шпинделя. 

Таким чином, для досягнення оптимальних ре-

зультатів під час роботи CAD/CAM-системи слід 

доповнити процес формування керуючої програми 

виробничого центру наступними процедурами: 

- оцінка хаотичності керуючої програми мето-

дами нелінійної динаміки; 

- нейромережева оптимізація траєкторії руху 

інструменту; 

- оптимізації швидкості подачі шляхом рекон-

струкції рівнянь динамічної системи апарату. 

Вказані операції можна подати у вигляді про-

грамних модулів вбудованих в CAM-систему 

(див.рис. 4). 

 
Рис. 4. Схема процесу формування та оптимізації керуючої програми виробничого центру з урахуванням 

динамічних характеристик 
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Очевидним чином необхідно зобразити алго-

ритм взаємодії даних програмних модулів з ядром 

CAM-системи. Це можна зробити використовуючи 

блок-схеми (див. рис. 5). 

Запропонований алгоритм, дозволяє більш 

ефективно вирішувати завдання збільшення проду-

ктивності, наприклад, високошвидкісного фрезеру-

вання, ніж, використання для цієї ж операції меха-

нізму сплайн-інтерполяції, оскільки застосування 

сплайнів дозволяє згладити лише певну категорію 

вигинів траєкторії, заданої в керуючій програмі. 

 
Рис. 5. Алгоритм формування і оптимізації керуючої програми виробничого центру з використанням ме-

тодів нелінійної динаміки. 

 

Висновок. У роботі проаналізовано недоліки у 

роботі керуючої програми виробничого центру на-

лаштування CAM-систем та розглянуто методику 

побудовану на алгоритмах нелінійної динаміки, що 

дозволяє здійснити завдання налаштування CAM-

систем для формування оптимальної керуючої про-

грами для конкретної моделі апарата з конкретними 

динамічними властивостями, забезпечуючи функ-

ціональну стійкість системи. Та розроблено алго-

ритм формування і неромережевої оптимізації ке-

руючої програми виробничого центру з викорис-

танням методів нелінійної динаміки, що значно 

підвищує швидкість виконання роботи та усуває те-

хнічні недоліки налаштування системи. 
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Abstract 

The paper presents the results of the analysis of the current state of the world ferrous metallurgy. Topical 

problems in the area under consideration are identified, including: a general decline in production and a decrease 

in demand for metal products in the world market, an excess of production capacity in the metallurgical industry, 

as well as an increase in protectionism. Special attention is paid to the developments of Russian scientists in the 

field of creating promising materials for extreme operating conditions. 

 

Keywords: ferrous metallurgy, steel, state of the art, promising developments. 

 

Metallurgy is one of the leading sectors of the 

world economy, an instrument for ensuring national se-

curity, a source of employment and income for a signif-

icant part of the population. This is confirmed by the 

information of the international metallurgical associa-

tion World Steel Association (Worldsteel) on the con-

tribution of metallurgy to the world economy (table 1). 
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