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ВПЛИВ ЗМІН ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

НА ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЦТВА 

ТНЕ INFLUENCE OF OPERATIVE PLANNING CHANGES 
ON ТНЕ PRODUCTiON ECONOfVllCS INDICATORS 

Скорочення обсягів замовлень на швейних підприємствах зумовило зміни в організації виробництва 
через необхідність зменшення висоти настилу полотнин в розкрійному цеху. 

Дослідження методів розв'язання даної задачі дозволили розробити евристичну модель іі' вирішення в 
ситуації термінового виконання замовлення та часткової забезпеченості сировиною. 

Reduction of orders volиmes оп sewing enterprises has stipulated changes іп sewing production organiza
tion through to redиcefloor linen heights іп cutworkshop. 

Researches of methods about decision of cut's problems have develop heuristic modelfor it's decision іп sit
uation of urgent peiformance and partial raw materials provision. 

Як показали результати досліджень, оптимізація задач 

розкроювання тканини з використанням методів матема

тичного програмування поряд з такими перевагами, як 

точність і швидкість одержання результату, в практично

му застосуванні на швейних підприємствах має ряд обме

жень у зв'язку з неможливістю математичної фор

малізації реальних умов їх діяльності. Так, економіко-ма

тематична модель лінійного програмування передбачає 

наявність інформації про параметри всіх шматків ткани

ни для певного замовлення, якої може не виявитися через 

часткове постачання сировини (порушення графіка 

транспортування) чи поступовий запуск замовлення у ви

робництво. Це ж стосується ЕММ задачі розкрою, яка бу

ла розроблена Градом І. Н. [1]. 
Розглянуте нижче розв'язання вказаної задачі на основі 

евристичного підходу дає можливість уникнути проблем, що 

виникають або звести їх до мінімуму, коли потрібно в ко

роткі строки виконати замовлення при частковому надход

женні матеріалів. 

Задача розрахунку шматків тканини з урахуванням особ

ливостей діяльності швейного підприємства може бути ви

конана за наведеною блок-схемою 1. 
Дотримуючись обмежень під час випуску виробів певного 

розміро-зросту, а також щодо ресурсів необхідно забезпечити 

розкроювання наявної сировини і тієї , що надійде пізніше, з 

мінімальними витратами і зниженням продуктивності праці 
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через неповні настили. Крій з неякісної тканини виправля

ють за рахунок певної частини тканини, яку спеціально не бе

руть до уваги і не настилають за кожним рулоном тобто до 

розрахунку приймається його умовна довжина. 

Вихідні дані збирають і підготовлюють у такій послідо

вності: уточнюють потрібну кількість виробів різних 

розміро-зростів згідно з договором на їх виробництво; вико

нують операції промірювання і розбракування шматків, що 

надійшли; встановлюють граничнодопустиму верхню і ни

жню межі настилу; розробляють раціональні розкладки ле

кал для всіх розміро-зростів і, по можливості, для всіх ширин 

проміряних шматків. 

За кожним розміро-зростом визначають одну раціональ

ну розкладку лекал з мінімальними сумарними витратами під 

час розкроювання тканини відповідної ширини, а за деякими 

розміро-зростами ще й розкладку лекал з відносно мінімаль

ними сумарними втратами (у зв'язку з втратами по ширині). 

Одночасно опрацьовують можливі комбінації якнай

повніших настилів відповідно до розміро-зростового асорти

менту. Саме до цих ідеальних комбінацій треба прагнути під 

час розрахунку шматків у настили. 

Останній крок підготовчого етапу - розрахунок умовної 

довжини шматків тканини, тобто довжини, яку зменшено на 

резерв для виправлення браку крою через неякісну тканину. 

В основній частині алгоритму - підбір шматків в настили, 
насамперед розраховують шматки нераціональної ширини. 
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І ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ 
Блок-схема 1. Процедура вирішення задач 

розкроювання тканини евристичними методами 

ЗБІР І ПІДГОТОВКА ВИХІДНИХ ДАНИХ 

Промірювання (довжини та 
ширини) і розбраковха шматків 

тканини 

Розробка розюшюк .•екад 

Відбір рац!онадьних 

розкдадок 

Розрахунок умовно! 
ДОВЖИНИ шматка 

Уточнення розм:lро-зростової 

структури 33:\ЮВ.'ІЄННЯ 

ОпрацюванкJІ ідеальких КО>ІОінацІй з най
бL'ІЬWОІО кJлькістю повних настилів, яхf 
розкроюються: за комбінованою та 

одиничною розк...'ІадКа:\m, за кілько~rа 

артихула.'m тканини, ступінчаста 

ПІДБІР ШМАТКІВ ТКАНИНИ В НАСТИЛИ 

нераціональної ширини раціона.1ьної ширини 

Вибір варіантів розкроювання шматків за умовами: 

повноти віJІ.пові.:~иості мінімуму втрат 

насти..1у роз~fіро-зростовій структурі по довжині шматка 

Розрахунок варіантів для розк.1адок Розрахунок варіантів для розкдадок 

розміро-зросту з найбі.'Іьшою з мінt:\sал:ьни:\ІИ сумарними 
питш.юю вагою в обсязі замов.1ення втрата:\ш тканини 

Реа.,'\Jзац!я результатів розрахунку та отр1t"ання фактичного кінцевого 

за..1ишку шматка після використання його резерву на виправ.Jtення браку 

Раціона..1ьний залишок резервної 

частики шматка 

Обдfк ро3кроєни:х КО:\Пt.11ектІв крою 
за розміро-зросто:\1 

Варіанти розкроювання таких шматків опрацьовують з ура

хуванням їх умовної довжини за відповідними розкладками та 

ідеальними комбінаціями настилів. Перевагу віддають роз

кладкам лекал того розміро-зросту, частка якого в обсязі замов

лення найбільша. Коли вони відсутні, розглядають варіанти 

розкроювання шматків тканини за розкладками, які забезпечу

ють мінімум усіх втрат (за шириною, довжиною та між лекала

ми). Остаточний варіант розкроювання вибирають за умови 

повного настилу, коли кількість розкроюваних комплектів 

крою відповідає розміро-зростовій структурі замовлення, а та

кож коли кінцевий залишок не перевищує норми (15-18 см). 
Прийоми підбору шматків у настили можуть бути різними: за 

однією розкладкою, за декількома розкладками (блок-схема 2). 

Блок-схема 2. Засоби підбору шматків у настили 

Засоби підбору шматків у настили 

Опрацювання варіантів розкрою 
кожного шматка за однією 

розкладкою без залишку зnдно з І 
1деальни:\ш КО}Ібінащя:\ІИ насти.шв J 
Опрацювання варіанпв розкрою шмат-
ків за однією розк.~uдкою1 а одержаний 
задишок використовується д.,1я 

розкрою полотнин: 

за розкладкою за дво~а окре:ми:\ш роз-

Опрацювання варіантів роз
крою Ш:\rатків за декL1ько:ма 

розкладка.\.ш 

Використовування ..:інuевнх 

за..1ишків д"1я розкрою виробів 
з :\.f3ЛОЮ ЛИТО:\ЮЮ вагою в 

обсязі ЗЗ:\fОВ.1ЄННЯ 

меншої кладка.~ одного або І-Е;-....-------' 

ДОВЖИНИ різних JЮЗ:\Ііро-зростів 
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Оскільки витрата резервної частини шматка на пере

розкроювання деталей через брак може виявитися набага

то меншою від його планової величини, такий залишок 

можна використати для формування інших настилів. Крім 

того, після розкроювання кожного настилу враховують 

кількість одержаних комплектів крою відповідних 

розміро-зростів і в разі потреби ще опрацьовують ідеальні 

комбінації з найбільшою кількістю повних настилів. 

Шматки, які тільки-но надійшли, розкроюють у настили 

вже з урахуванням розкроєних комплектів деталей певно

го розміро-зросту, а також змінених ідеальних комбінацій 

настилів і раціональних залишків від попередніх шматків 

тканини (див. блок-схему 1). 
Апробація даної евристичної процедури розв'язан

ня задачі розкрою в АТЗТ КВТШФ ~Україна>.> для мо

делі ~Курган>.> дозволила отримати план розкрою, який 

в цілому поліпшує техніко-економічні показники 

підприємства в розрахунку на 600 одиниц виробів 
(див. табл.). 

Таким чином, у ситуації термінового виконання за

мовлення та часткового забезпечення сировиною, коли 

використання ЕММ та відповідних методів обмежено, 

відносно раціональне рішення задачі розрахунку тка

нини у настили за придатний час можливе на основі 

правил евристичного підходу. 

Таблиця. Порівняльна характеристика планів 

розкрою, одержаних на основі евристичного, 

економіко-математичного та існуючих на підприємстві 

методів (у розрахунку на 600 одиииц виробів) 

Показники 
Евристичний ЕММ Фактичний 

метод стан 

І. Загальні витоати тканини,% 17,87 18,52 18,52 
Економія на матеріалах, zрн. 604 - -
2. Кількість настилів од. 15 16 16 
Економія на аплаті праці настильщиків та 36 - -
загально-цеховим витратам, грн. 

З. КL1ькість неповних настилів од. 1 - з 
ЕконоА1ія в оп.латі праці рожрій~шків, грн. 10 27 -

4. Час виконання розрахунків, год. 5 10 5 
5. Необхідність наявності інформації про 
пара~1еtри усіх 1ш1атків на початок проведення - + -
розрахунків 

Загальна економія, грн. 650 27 -

.. lllTP.\ TYi' \ 
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