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ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПЛАНИРАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО

НА МОНТАЖНИТЕ ПРОЦЕСИ
В КОРАБОСТРОИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Проф. д-р Илия Личев, инж. Изабелa Агопян

Характерно на сложните системи, каквито са корабостроителните предприя-
тия и особено монтажните процеси, е, че изискват обработка на голямо количество
информация, необходима за планирането и отчитането на отделните работи. Това
налага прилагането на модерни компютърни технологии за тяхното изпълнение.

Анализът на традиционния начин на планиране и отчитане на монтажните
процеси в корабостроенето показва прилагането на редица ръчни или машинно-
ръчни операции, свързани с обработката на данни относно планирането и отчи-
тането на отделните процеси. В това отношение бихме могли да посочим изра-
ботването на оперативните планове на бригадите, изготвянето на работните
карти, отразяващи операциите, които трябва да извършат работниците за даден
период, исканията за материали, описващи количеството на материалите, необ-
ходими за изпълнението на отделните работи и др. Това заангажирва значител-
но време на управленския персонал, а също така затруднява провеждането на
оперативния контрол при изпълнение на монтажните процеси.

Усъвършенстването на тези дейности изисква прилагането на технологични
процеси, които предвиждат използването на модерни компютърни системи и скене-
ри, позволяващи да се автоматизират операциите по изготвянето на оперативните
планове, отпечатване на работните карти, исканията за материали, складовите раз-
писки и др., както и отчитането им след приключване на производствения процес.

Предвид значението на монтажните процеси при функционирането на ко-
рабостроителното предприятие в тази статия си поставяме за цел да разгледа-
ме някои технологични решения, които позволяват да се рационализира тяхното
планиране и отчитане при използване на инструментите на Excel и скенер при
обработката на данните.

Подобряването на планирането и отчитането на монтажните процеси би
следвало да обхване следните дейности:

1. Изграждане на база от данни
Начален етап от работата по планирането и отчитането на отделните проце-

си представлява създаването на базата от данни, съдържаща следните таблици:
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а) Картотека на планово-отчетните единици.
Въз основа на изготвения стапелен график за стоежа на кораба и разрабо-

тената технологична документация се изготвя картотеката на планово-отчет-
ните единици. Поради голямата продължителност и сложност на производстве-
ния процес, корабът не може да служи за планиране и отчитане на производ-
ството, а се налага да бъде разчленен на по-малки части – планово-отчетни
единици. Планово-отчетната единица (ПОЕ) трябва да отразява малки части
от производствените процеси, което да улеснява изготвянето на оперативните
планове и тяхното отчитане и контрол. Предвид характера на монтажните про-
цеси, намираме за рационално планово-отчетната единица да представлява тех-
нологичен комплекс от последователно изпълнявани операции по една конст-
руктивна група от работниците на една или няколко специалности на един цех.
Картотеката съдържа следните данни: обект (кораб); конструктивна група, ПОЕ
и наименование.

б) Карта на технологичните процеси за изпълнение на ПОЕ, която се из-
готвя въз основа на монтажния график и технологичната документация. В кар-
тата се отразява информацията за работните карти, използваните чертежи, тех-
нологичната карта, цехът-изпълнител, необходимият труд, професията на ра-
ботниците и тяхната численост.

в) Карта на материалните запаси, необходими за изпълнение на отделните
работи. Този документ се изготвя въз основа на картата на ПОЕ и разработе-
ната технологична документация. В нея се отразяват материалите, които са
необходими за изпълнението на отделните работи.

г) Главна книга, в която се отразяват сумите по отделните сметки съоб-
разно извършените операции.

д) Картони за материалите, в които се записват всички приходи и разходи
на материали по складове.

е) Персонал – съдържа, данните за отделните работници, свързани с из-
пълнението на различните операции и тяхното заплащане.

2. Планиране на монтажните процеси, което включва следните дей-
ности:

а) Изготвяне на седмичните оперативни планове, в които се отразяват ра-
ботите, които трябва да извършат работниците от отделните бригади. По-точ-
но в тях следва да се отразяват работните карти, планово-отчетните единици,
обектът (корабът), чертежите, технологичните карти, цехът, операциите, израз-
ходваният труд, професията и числеността на изпълнителите (таблица 1).
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Таблица 1

Седмичен оперативен план

б) Изготвяне на комплектовъчна ведомост, която се изработва въз основа
на седмичните оперативни планове, картата на материалните запаси и отразява
количеството на материалите, които трябва да се изразходват за изпълнението
на производствените процеси (таблица 2)

Таблица 2

Комплектовъчна ведомост

в) Работни карти, в които се отразяват работите, които следва да изпълнят
работниците от отделните специалности по планово-отчетните единици (табли-
ца 3). Работните карти се изготвят въз основа на седмичния оперативен план
(sedmichen_plan.xls) и файла за персонала (personal.xls) посредством функцията
VLOOKUP.

Пример за използване на функцията:

=VLOOKUP(A4;’A:\[sedmichen_plan.xls]Седмичен план’!$B$4:$C$11;2;FALSE)

А4 е номерът на работната карта от файла rabotna_karta.xls. С него се
извлича ПОЕ от файла sedmichen_plan.xls. По аналогичен начин се извлича и
информацията за всички други полета, а именно: обект, чертеж, операция, наиме-

Дата
Работна

карта
ПОЕ Обект Чертеж

Техн.

карта
Цех

Опера-

ция
Наименование

Труд

н/ч
Проф.

Числе-

ност

01.05.11 3021 302 1011 101-H101 350 1 72.13 Заварка на секция 3,6 2 1
01.06.11 3022 302 1011 101-H101 362 1 79.5 Сборка на секция 2,2 1 2
01.05.11 3023 302 1011 101-H101 354 1 82.9 Шмиргелене 2 3 1
01.05.11 3024 302 1011 101-H101 355 1 84.1 Рихтоване 2 1 1
01.05.11 3031 303 1011 101-H101 357 1 72.5 Заварка на звена 7,4 2 1
01.05.11 3032 303 1011 101-H101 358 1 79.5 Сборка на звена 3,8 1 2
01.05.11 3033 303 1011 101-H101 359 1 82.4 Шмиргелене звена 3 3 1
01.05.11 3034 303 1011 101-H101 360 1 84.1 Рихтоване 2 1 1

Искане ПОЕ Обект Цех Склад Операция Шифър Наименование Мярка Кол-во

3021 302 1011 1 1 72.13 25 Газове-инертен газ кг 1,60
3022 302 1011 1 1 72.13 26 Електроди станд. кг 0,30
3023 302 1011 1 1 72.13 27 Тел заваръчна кг 2,10
3031 303 1011 1 1 72.5 25 Газове-инертен газ кг 1,90
3032 303 1011 1 1 79.4 26 Електроди станд. кг 1,00
3033 303 1011 1 1 82.4 27 Тел заваръчна кг 2,40
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нование, труд (н/ч), професия и численост. От файла personal.xls се извлича ин-
формация за полетата: номер на работника- изпълнител, име, презиме и стойност.

Таблица 3

Работна карта

Плановик: Бригадир: ОТК: Началник:

г) Искания за материали (таблица 4), които се изготвят посредством фун-
кцията VLOOKUP въз основа на комплектовъчната ведомост (таблица 2) и
таблицата за материалитe по аналогичен начин.

Таблица 4

Искане

Плановик: OTK: Бригадир: Началник склад: Началник цех:

д) Предаване на седмичните планове, работните карти и исканията за
материалите на отделните бригади. Създадените планове, работни карти и ис-
кания се предават на производствените мениджъри и бригадирите за изпълне-
ние на дневните задачи.

3. Отчитане на монтажните процеси, което включва:
а) Проверка и комплектоване на работните карти и исканията за мате-

риалите.
б) Предаване на работните карти и исканията в информационния център

за обработка на данните.
в) Сканиране на работните карти и исканията за материалите.
За сканиране на рабoтните карти се използва произволен скенер с програ-

ма Abbyy FineReader, преобразуваща сканираните карти в екселски файлове.

Ра
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3021 06.01.11 302 1011 101-H101 350 1 72.13
Заварка

на
секция

3,6 2 1 25 Иван
Георгиев 4,30 15,48

Искане Дата ПОЕ Обект Цех Склад Опера-
ция Шифър Наименование Мярка Кол-во Стойност

3021 01.6.2011 302 1011 1 1 72.13 25 Газове-инертен газ кг 1,60 3,20 лв
3022 01.6.2011 302 1011 1 1 72.13 26 Електроди станд. кг 0,30 0,30 лв
3023 01.6.2011 302 1011 1 1 72.13 27 Тел заваръчна кг 2,10 6,30 лв



167
За учебната практика

Сканираните работни карти се поставят в папка scan_file с произволно име на
файловете, които след това служат за записване на информация в отделни таб-
лици, необходими за извеждане на различни отчети и справки.

С помощта на макросa macro2 информацията от всички работни карти се
събира в един файл rabotni.xls. Файлът може да се намира в произволна папка
различна от scan_file.

Съдържание на макроса:
Sub macro2()
‘ Keyboard Shortcut: Ctrl+q
Dim fso
Set fso = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
Set Folder = fso.GetFolder(“А:\scan_file”)
For Each f In Folder.Files
‘ MsgBox (f)

Workbooks.Open Filename:=f
Windows(f.Name).Activate
Sheets(“Sheet1”).Select
Sheets(“Sheet1”).Copy Before:=Workbooks(“rabotni.xls”).Sheets(1)
Windows(f.Name).Close

Next f
End Sub
Стартиране на макроса след отваряне на файла rabotni.xls от меню Tools,

Macro, Macros.
По аналогичен начин с помощта на макрос информацията от всички иска-

ния за материалите, въведени чрез скенера се събират в един файл iskania.xls
по отделни материали.

4. Записване на данните от файловете: rabotni.xls и iskania.xls по
различни файлове, съобразно информационните нужди.

С помощта на макроса newtable от файла zar.xls се създава таблица „зара-
ботка”, отразяваща изработените суми от отделните работници обобщено в
лeва спрямо номера на работника. Извършва се сортиране по номера на работ-
ника и Subtotal (таблица 5).

Таблица 5

Заработка

Операция Номер на работника Стойност
лв

72.13 25 15,48
25 Total 15,48

72.13 26 15,48
26 Total 15,48

Grand Total 30,96
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Съдържание на макроса:
Sub newtable()
‘’
‘ Keyboard Shortcut: Ctrl+t
‘

ChDir “а:\”
Workbooks.Open Filename:=”а:\rabotni.xls”
Windows(“rabotni.xls”).Activate
SheetsCount = Application.Workbooks.Item(“rabotni.xls”).Sheets.Count - 1
Dim v As Variant
i = 1
For Each v In Workbooks.Item(“rabotni.xls”).Sheets
v.Activate
Range(“H4,M4,P4”).Select
Range(“P4”).Activate
Application.CutCopyMode = False
Selection.Copy
Windows(“zar.xls”).Activate
Sheets(“Sheet1”).Select
Cells(i + 1, 1).Select
ActiveSheet.Paste
i = i + 1
Next v

Windows(“rabotni.xls”).Activate
ActiveWindow.Close

Windows(“zar.xls”).Activate
ActiveWorkbook.Save
Range(“A1”).Select
Range(“A1:C100”).Sort Key1:=Range(“B2”), Order1:=xlAscending,Header:

=_xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False,Orientation:=xlTop
ToBottom,_DataOption1:=xlSortNormal

Selection.Subtotal GroupBy:=2, Function:=xlSum, TotalList:=Array(3), _
Replace:=True, PageBreaks:=False, SummaryBelowData:=True

ActiveWorkbook.Save
End Sub
С помощта на макроса sum_stojnost въз основа на файла rabotni.xls се създа-

ва файла stoj.xls и таблица за разходите, отразяваща обобщено информацията
за стойността на отделните операции. Макросът e аналогичен на макроса
new_table от файла zar.xls. Извършва се сортиране по номера на операцията и
Subtotal (таблица 6).
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Таблица 6

Разходи за труд

По същия начин с помощта на макроси могат да се извличат данни от
rabotni.xls и iskania.xls и да се записват в определени файлове, а именно: зара-
ботката по отделние работници, изразходван труд по обекти, по цехове, по бри-
гади и пр. От своя страна тези информации по-нататък могат да се разнасят в
други файлове, които да се използват в управлението на различните процеси.
Например, с помощта на функцията VLOOKUP могат да се прехвърлят данни
за заработката на отделните работници от файла zar.xls във файл personal.xls
(таблица 7) и (таблица 8), а именно:

= VLOOKUP( A4& “Total”;C :\Lishev\(zar.hls) Sheet 1’ $ B$3: $C$5;2FALSE)

Таблица 7

Заработка

Таблица 8

Персонал

5. Изготвяне на отчети и справки, свързани с планирането и отчи-
тането на монтажните процеси

Информацията, записана в различни файлове, може да се използва за из-
веждане на различни отчети и справки, необходими за управлението на отдел-
ните процеси. Например въз основа на данните от файла Personal.xls могат да
се изготвят ведомостите за работните заплати. С помощта на файла за разходи
по операции могат да се въведат данни в главната книга и изготвят оборотните

Операция Разходи за труд

72,13 15,48

Операция Номер на работника Стойност

72.13 25 15,48
72.13 26 15,48

Общо: 30,96

Номер на
работника Име, презиме Професия Квалификация Стаж Стойност

25 Иван Георгиев 2 5 10 15,48
26 Петър Атанасов 1 6 5 15,48
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ведомости. Информацията за изпълнените работи и данните от седмичните
оперативни планове може да служи за изготвяне на отчетите за изпълнението
на плановите задачи по цехове, участъци и бригади, като се взема предвид
обемът на продукцията по план и по отчет, както и отклоненията, ежедневно
сведение за произведената от всяка машина продукция, извършената допълни-
телна работа и др. Данните за изпълнените работи по операции могат също
така да се използват при икономико-математическото моделиране.

Предлаганите технологични решения създават условия за повишаване
ефективността на управлението в следните насоки:

- Въвеждането на тази технология дава възможност за подобряване на
оперативното контролиране и регулиране на производствения процес (дис-
печеризацията), тъй като става възможно ежедневното отчитане из-
пълнението на всяка операция, а оттам вземането на рационални управ-
ленски решения, което при традиционния начин е невъзможно.

- Прилагането на тази технология позволява осъществяването на интег-
рираната обработка на данните. Това означава, че от архивните файло-
ве могат да се записват данни в таблици, които се използват за управле-
ние на редица процеси.

Изложеното дотук ни дава основание да отбележим, че разглежданата
технология за планиране и отчитане на монтажните процеси може да съдей-
ства за значително рационализиране на планирането и отчитането на отделните
работи и на тази база за повишаване ефективността на корабостроителната
индустрия.


