
КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ  
ЧРЕЗ IEC 61499 ФУНКЦИОНАЛНИ БЛОКОВЕ  

 
CONCEPTION FOR PLANNING OF MANUFACTURING PROCESSES  

ON THE BASE OF IEC 61499 FUNCTIONAL BLOCKS 
 

Д-р Стамболов Г. 
Технически Университет – София, България 

 

Abstract: Production methods and systems currently used cannot satisfy the new market demands, leading to the occurrence of new 
concepts such as agile production, reconfigurable manufacturing systems etc. Reconfiguration provides adding up, removing and modifying 
of specific work processes, control units, software and machine structures. One of the most important tasks in the design of reconfigurable 
manufacturing systems (RMSs) is the achievement of reconfigurable control systems integrating different decision making functions as 
control, diagnostic and planning. This paper presents a conception for planning strategy of cutting manufacturing systems based on IEC 
61499 standards. Another part of the research suggested here is the development of scheduling strategy based on reusable function blocks 
implementing the reconfiguration functions of RMS. 
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1. Въведение 

Развитието в областта на системите за механична обработка 
е силно свързано с развитието и прилагането на 
реконфигуриращи се разпределени системи за управление с 
цел постигане на високо качество на изработваната продукция, 
както и в съответствие на бързо променящите се изисквания от 
страна на  потребителите. Съвременните системи за механична 
обработка притежават следните основни характеристики: 

- наличие на широка гама от металорежещи 
инструменти; 

- движенията по осите на управление (главно, 
подавателни и установъчни) са на базата на 
цифрово програмно управление; 

- за различни технологични операции се използват 
само част от наличните инструменти; 

- реконфигурацията на различни видове 
технологични процеси се базира на смяната не само 
на механични части (инструменти, екипировка), но 
и на програмите за управление; 

- реконфигурационните процеси се извършват за 
различни периоди от време, които варират от 
часове до дни или седмици. 

Реконфигуриращите се производствени системи (РПС) 
притежават отворена структура, която позволява 
интегрирането на нови технологии и модифицирането на 
производствената система за нов тип на производство въз 
основа на добавяне, премахване или актуализиране на различни 
елементи и възли, както на ниво хардуер, така и на ниво 
софтуер. Производствените процеси, участващи в рамките на 
РПС са динамични, включващи обработването на голямо 
разнообразие от продукти с тяхната сложна геометрия. РПС е 
необходимо да реагират на непланирани промени (външни и 
вътрешни) при промяна на производствения капацитет и 
функционалност, като тяхната цел е да осигурят гъвкавост при 
смяна на обработваемите операции. За реализиране на 
автоматизирано производство РПС е необходимо да притежава 
децентрализирана архитектура, включваща реконфигурируем 
хардуер (изграден на модулен принцип) и софтуер, позволяващ 
разпределено управление, мониторинг и диагностика на 
процесите в реално време, както и динамично планиране на 
процесите и ресурсите в системата. Един от начините за 
осъществяване на управлението на РПС е то да бъде изградено 
на базата на международния стандарт IEC 61499, при който се 
реализира разпределено управление на основата на 
функционални блокове. Една от важните части на IEC 61499 
архитектурата на управление е модулът за разпределено 

планиране на процесите, който представлява поредица от 
задачи, които пресъздават цялата налична информация относно 
протичането на производствените процеси, определя 
оптималните режими на рязане, както и определя 
реконфигурирането на ниво хардуер и софтуер, тогава, когато 
това е необходимо. 

Основната цел на настоящата статия е да се разработи 
концепция за разпределено планиране на процесите на базата 
на IEC 61499 функционални блокове и нейното изпълнение в 
разпределената система за управление на РПС.  

2. Планиране при производствените системи 

Съществен етап при постигането на реконфигурираемост 
на производствените системи е решаването на задачата за 
тяхното оптимално планиране и интеграция в системите за 
управление. Необходимостта от подобряване работата на 
производствените системи доведе до разработката и 
използването на оптимизационни модели за дългосрочно и 
краткосрочно планиране. И дългосрочното (planning), както и  
краткосрочното планиране (scheduling) се занимават с 
разпределението по време на наличните ресурси с цел 
изпълнението на поредица от задачи. Разликата между 
дългосрочно и краткосрочно планиране не е ясно разграничена 
и дефинирана. Основно тя се изразява в това, че дългосрочното 
планиране обхваща по-дълъг период от време (седмици, 
месеци) и е свързано с решения на високо ниво като 
инвестиране в нови производствени мощности, стратегии и 
концепции на производство. Краткосрочното или още 
наричано детайлно планиране обхваща по-къс период от време 
(дни или седмици) и е свързано с решения на ниско ниво, като 
определяне времевата последователност на операциите. 

Съществуват различия и по отношение на използваните 
критерии за оптимизация. Докато при дългосрочното 
планиране основна роля играе печалбата, то при 
краткосрочното планиране центърът на тежестта пада върху 
възможностите за изпълнение на зададен брой поръчки или 
приключване на необходимите задачи за възможно най-кратко 
време.  Разликата между дългосрочното и краткосрочно 
планиране значително се размива от възможностите да се 
оптимизират едновременно решенията по дългосрочно и 
краткосрочно планиране.  

Задачите за дългосрочно и краткосрочно планиране могат 
да бъдат класифицирани основно като: стратегически, 
тактически или функционални, зависещи от включените 
решения и времето за изпълнение. 
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Фиг. 1 Архитектура при планиране на производствени процеси. 

 

• Стратегическото планиране разглежда най-дългия 
времеви период от порядъка на една до няколко години и 
решенията отразяват цялата организация, тъй като са 
фокусирани върху основните инвестиции; 

• Тактическото планиране разглежда средносрочен 
отрязък от време -  от порядъка на няколко месеца до една 
година и решения по отношение на производство, складова 
наличност и пласмент; 

• Функционалното планиране обикновено покрива 
период от една седмица до три месеца и включва решения 
относно актуалните операции и разпределение на ресурсите. 

Основната трудност, в областта на планирането е, че 
съществува голямо разнообразие от задачи, които 
възпрепятстват разработката на универсален метод за неговото 
решаване. От фазата на проектиране до фазата на производство 
на даден продукт е необходимо да бъдат решени множество от 
разнообразни задачи, включващи определяне на технологията 
на изработване на продукта, последователността на 
обработващите операции, избор на режещи инструменти и 
планиране на траекториите на движение на инструментите, 
оптимизация на режимите на рязане, управление на 
технологичните операции чрез използване на функции за 
мониторинг и диагностика и т.н. Задачите за планиране на 
процесите включват интензивни познания, които са сложни и 
динамични по своята същност, което прави разработването на 
планиращите процеси много трудоемко. В литературата са 
докладвани редица подходи, които се опитват да решат 
проблема при планиране на процесите. По-важните от тях са 
следните: обектно-ориентирания подход [1], подход, базиран 
на мрежите на Петри [2], подход, базиран на използването на 
изкуствени невронни мрежи [3], подход, базиран на знанието 
(knowledge-based approach) [4], подход, базиран на 
използването на генетични алгоритми [5] и подход, базиран на 
управлението на функционалността на системата [6]. Тези 
подходи се ограничават до решаването на статични проблеми и 
не кореспондират с децентрализираната архитектура на 
управление на РПС. 

Един от модерните подходи, който се използва през 
последните години е проектиране на системата за управление 
на РПС чрез функционални блокове, разработени на базата на 
международния стандарт IEC 61499. Функционалните блокове 
се дефинират според стандарта за разпределени индустриални 
процеси и системи за измерване и управление чрез 
програмируеми логически контролери (PLC). Използването на 
функционални блокове позволява проектирането на автономни 
разпределени системи с интелигентни компоненти за 
управление. Проектирането на системи за управление на базата 
на IEC 61499 не е нова идея. Множество изследвания през 
последните години представят различни подходи за решаване 

на производствени задачи в тази област. Използването на 
функционални блокове се срещат при управление на базата на 
холонна архитектура [7], реконфигуриране на разпределени  

системи в реално време [8], при проектиране на поддържащи 
системи [9] и имплементиране на разпределени системи за 
управление, проектирани на базата на Java платформи [10,11]. 
В [12] изследователи демонстрират, че IEC 61499 референтна 
архитектура може да се използва за създаването на 
компютърни цифрови контролери, осъществяващи 
интероперабилни и разпределени характеристики на 
управлението.  

Приложенията на IEC 61499 функционални блокове в 
разгледаната литература показват, че те се отнасят за 
използването им на ниско ниво на управление на процесите и 
контролерите и не са в състояние да удовлетворят всички 
изисквания към системата за управление на РПС. 
Реконфигурируемостта на производствената система е 
комплексна задача, включваща реконфигуриране както на 
хардуерните компоненти, така и на софтуерните приложения, 
които се използват за управлението, мониторинг и диагностика 
на протичащите в системата процеси. 

Първа стъпка при проектирането на системата за 
управление на РПС е разработването на референтна 
архитектура, като една от важните части от тази архитектура е 
модулът за реализиране на планиращи функции и процеси. 

В контекста на достигане целите на РПС (модулност, 
реконфигурируемост, интероперабилност и др.), архитектурата 
на разпределените производствени процеси се разработва на 
базата на два основни модула, които се реализират на две 
различни нива (фиг.1): 

• На ниво планиране на производството; и 

• На планиране на ниво „контролер”. 

Модулът „планиране на производството” се състои от три 
основни изграждащи модула: 

• Разработване на функционални блокове – проектират 
се на базата на събитийни IEC 61499 модели, които реализират 
последователността от обработващи операции, разписани 
спрямо предварително определена технология на производство. 
Данните, които се използват за продукта са на база макро- и 
микрогеометрия; 

• Последователност на технологичните операции – в 
този модул се използва информация от производствена база 
знания за специфични технологии и стратегии на производство, 
които са нужни за реализиране на обработващите процеси. 
Така определената последователност от операции се прехвърля 
в модула „разработване на функционални блокове” за 

SCIENTIFIC PROCEEDINGS IX INTERNATIONAL CONGRESS "MACHINES, TECHNOLОGIES, MATERIALS" 2012 ISSN 1310-3946

YEAR XX, VOLUME 4, P.P. 150-154 (2012)151



разработване на стратегия за планиране на производствените 
процеси; 

• Управление на производството – този модул се 
изгражда на базата на агентно-базирани принципи за взимане 
на решения, реализиращи функциите за управление на 
производствената система. Този модул използва информацията 
от модула „разработване на функционални блокове”, от 
производствената база знания, по-специално от база данни на 
ниво ресурс и от информацията в реално време, постъпваща от 
системата за мониторинг и диагностика, която реализира 
връзката с модула за планиране на операциите на ниско ниво 
(планиране на ниво „контролер”). 

Модулът планиране на ниво „контролер” се изгражда на 
базата на IEC 61499 функционални блокове и съдържа в 
детайли информацията за всяка една производствена операция, 
включващи избор на режещ инструмент, параметрите на 
режима на рязане, траектория на режещия инструмент и 
генериране на код за управление. Цялата тази информация е 
структурирана в библиотеки, които са част от 
производствената база знания. Една от важните функции на 
този модул е да осъществява в реално време мониторинг и 
диагностика на протичащите във времето процеси, като 
информацията се предава към модула „планиране на 
производството” и по-специално към един от изграждащите 
този модул основни подмодула – „управление на 
производството” с цел при промяна на изискванията към 
производството системата да може да се адаптира спрямо 
новите изисквания към производствените процеси.  

Представената на две нива структура при планиране на 
разпределени производствени процеси предлага взимането на 
решения по отношение на фактора „време” (планиране на 
производството глобално във времето и планиране на ниво 
„контролер” спрямо протичащите във реално време процеси) и  
на фактора „място” (планиране на производството за една или 
няколко работни станции и планиране на ниво „контролер” за 
един или няколко програмируеми логически контролера). 
Разделянето на взимане на решения от структурата на две нива 
дава възможност процеса на планиране да бъде използван и 
при алтернативни конфигурации от производствени мощности.  

Важна стъпка за постигането на реконфигурируемост при 
производствените системи е решаването на проблема за 
оптималното планиране на производствените процеси и 
неговото интегриране в системите за управление и диагностика 
на РПС. Основната трудност при планиране на 
производствените системи (в краткосрочен и / или дългосрочен 
план) е голямото разнообразие от задачи, които възпрепятстват 
създаването на универсален метод, чрез който тези задачи да 
бъдат разрешавани. 

3. Разработване на IEC 61499 функционални 
блокове за планиращи операции 

Стандарта IEC 61499 определя основните концепции, 
модули и референтна архитектура за разработването на 
отворени, модулни,  и преизползваеми разпределени 
приложения за управление на автоматизирани системи. IEC 
61499 съдържа три важни характеристики: интероперабилност, 
преносимост и възможност за конфигуриране на приложения. 
Стандарта използва концепцията за функционални блокове 
като основен фактор в системата за управление, която се 
представя на различни йерархични нива – система, устройство, 
ресурс и приложение.  

Стандартът IEC 61499 определя три различни типа 
функционални блокове: 

• Основен функционален блок (Basic Functional Block – 
BFB) – съдържа, като основен елемент, машина на 
състоянието, която управлява вътрешното изпълнение на 
функционалния блок, входове и изходи на две нива – тип 

събитие и тип данни, както и управляващи алгоритми на ниво 
данни; 

• Съставен (композитен) функционален блок 
(Composite Functional Block – CFB) – представлява мрежа от 
няколко основни функционални блока, с техните взаимовръзки 
на събития и данни; 

• Функционален блок за интерфейс (Service Interface 
Functional Block – SIFB) – поддържа функционалността чрез 
комуникационен интерфейс между отделните функционални 
блокове на базата на входно/изходни модули (I/O modules). 

3.1. Функционален блок „планиране на 
производството“ 

Функционалния блок за планиране на производството се 
изгражда на базата на основен ФБ, който в зависимост от 
функционалните си възможности може да претърпи 
трансформация в композитен ФБ. От представената 
архитектура за планиране на разпределени производствени 
процеси ФБ „планиране на производство” е необходимо да 
бъде имплементиран на ниво „система” спрямо изискванията 
на стандарта IEC 61499. На фиг. 2 е представена структура на 
управление чрез функционални блокове (ФБ) на 
производствена система на ниво „система“. 

 

Фиг. 2 IEC 61499 структура на управление на ниво „система“. 
 

Планиране на производството е представено чрез 
допълнителен ФБ на ниво „устройство“, наречен „Planning” 
(device type). Този ФБ се изгражда от три функционални блока 
на ниво „устройство“ – „Разработване на функционални 
блокове“, „Последователност на технологичните операции“ и 
„Управление на производството“ (фиг. 3). 

 

Фиг. 3 IEC 61499 структура на планиране на ниво „устройство“. 
 

Комуникацията между отделните ресурси се реализира 
спрямо предложената архитектура от фиг. 1. Съответно за 
всеки от тези ФБ (на ниво ресурс) се изграждат, в зависимост 
от конкретните нужди основни или композитни (съставни) ФБ. 
В обобщен вид всеки ресурс може да бъде представен от един 
основен ФБ, включващ в себе си необходимата постъпваща 
информация от производствената база знания.  

 

Фиг. 4 Основен ФБ за ресурс „Разработване на функционални 
блокове“. 
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 На фиг. 4 е представен такъв основен ФБ за ресурса 
„Разработване на функционални блокове“. В този ресурс 
постъпват данни за макро- и микрогеометрията на 
произвежданото изделие, както и технологичната 
последователност от обработващи операции, определени от 
технологичната карта на продукта. 

Следващият ФБ за ресурса „Последователност на 
технологичните операции“ има вида, представен на фиг. 5. 

 

Фиг. 5 Основен ФБ за ресурс „Последователност на технологичните 
операции“. 

В този основен ФБ на изхода се реализира 
последователността от обработващи операции, които постъпват 
във ФБ „Разработване на функционални блокове“. За 
реализирането на тази последователност е необходимо да се 
обработят данните от производствената база знания за 
различните технологии и стратегии на производство, нужни за 
реализирането на конкретните производствени процеси. 

На фиг. 6 е представен и последния предложен основен ФБ 
за ресурса „Управление на производството“. На изхода на този 
ФБ се реализира цялостното системно планиране на 
производство, като входни данни са решенията, генерирани от 
ФБ „Разработване на функционални блокове“, подобни, вече 
реализирани решения от базата знания на ниво „ресурс“, 
намираща се в производствената база знания, както и 
постъпващата диагностична информация в реално време от 
системата за мониторинг и диагностика, имплементирана към 
всяко управлявано устройство на производствената система. 

 

Фиг. 6 Основен ФБ за ресурс „Управление на производството“. 

 

3.2. Функционален блок „планиране на ниво 
контролер“ 

От представената на фиг. 1 архитектура за планиране на 
разпределени производствени процеси освен модула за 
планиране на производство е представен още един модул за 
планиране на  последователността на технологичните 
операции, изпълнявани върху всяко едно устройство, 
участващо в състава на производствената система. Понеже 
системата на управление е от разпределен тип, осъществявана с 
програмируеми логически контролери (PLC), т.е. всяка машина 
може да бъде управлявана от повече от един контролер, то за 
да реализираме това краткосрочно планиране на технологични 
операции е необходимо този модул да бъде имплементиран на 
ниво „устройство” към системата за управление. 

На фиг. 7 е представена структура на мрежа от ФБ на ниво 
„устройство“ със свързан към нея ФБ планиране на ниво 
контролер („Scheduling”). С RES1, RES2, RES3 и т.н. са 
представени различните видове ресурси, които изграждат 
управлението на ниво „устройство“. В изградената мрежа 
ресурса „Scheduling” реализира комуникация с останалите 

ресурси от устройството, които се управляват от 
програмируеми контролери, реализиращи разпределено 
управление. На ниво „приложение“ ресурса „Scheduling” се 
изгражда от един или няколко (оформени в композитен) 
основни функционални блока. 

 

Фиг. 7 Структура на IEC 61499 управление на ниво „устройство“. 
 

Предвид функциите, които е нужно да реализира такъв ФБ 
е предложен модел на ФБ за планиране на ниво контролер, 
представен на фиг. 8. 

 

Фиг. 8 Основен ФБ за ресурс „Планиране на ниво контролер“. 
 

Решението, което се генерира на базата на алгоритми за 
управление, въведени в ФБ се предоставя до системата за 
управление на ниво „устройство“, което се свежда до 
изпълнение на алгоритмите за управление на производствени 
процеси. За реализирането на обработващите операции, ФБ 
използва информация отново от производствената база знания, 
по специално данните, включващи избор на режещ инструмент, 
параметрите на режима на рязане, траектория на режещия 
инструмент и генериране на код за управление. Също така в 
този ФБ се обработва информацията, постъпваща в реално 
време от системите за мониторинг и диагностика, което 
позволява при вътрешни промени в системата (например 
износване на инструмент) да не се променя планиращата 
програма на по-високо ниво (модулът „планиране на 
производството”). 

На базата на така разработените модели на функционални 
блокове е възможно реализирането на планиращи функции на 
ниско и високо ниво, с възможност за реализиране на 
реконфигурация на производствени мощности в реално време. 

4. Заключение 

Целта на настоящето изследване е да бъде предложена 
концепция за планиране на производствени процеси на базата 
на IEC 61499 функционални блокове. Основните заключения, 
които могат да бъдат формулирани от представеното 
изследване са следните: 

1. Предложена е архитектура за планиране на 
разпределени производствени процеси, в която са обособени 
две нива – планиране на производство и планиране на ниво 
„контролер”; 

2. Разработен е основен функционален блок за 
планиране на производството, който се имплементира на ниво 
„система“ в управляващата архитектура на производствената 
система; 
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3. Разработен е основен функционален блок за 
планиране на ниво „контролер“, който се имплементира на 
ниво „устройство“ в управляващата архитектура на 
производствената система; 

4. Наложената разпределена архитектура позволява 
осъществяването на процеса реконфигуриране чрез добавяне, 
модифициране или отстраняване на IEC 61499 основни 
функционални блокове; 
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