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Anotace diplomové práce 

 

GUBEK, M. Návrh systémového a systematického řešení zvyšování výkonu a jakosti 

výrobní linky automobilových světe. Ostrava: Institut dopravy, Fakulta strojní VŠB-

Technické univerzita Ostrava, 2009, 48 s. Diplomová práce, vedoucí Famfulík, J.  

Cílem diplomové práce je identifikovat možnosti zvýšení výkonu a jakosti produkce 

výrobní linky automobilových světel s využitím simulačního modelu v programu Witness. 

V první části seznamuji s historii firmy, popisuji důležité aspekty výrobního procesu 

a poukazuji na výrobní činitele ovlivňující výrobu. V další části se zabývám charakteristikou 

montážní linky automobilových světel a popisuji simulační program Witness. Součástí práce 

je provedení simulačního experimentu a návrhu na zlepšení výrobního procesu. Na závěr své 

práce provádím technicko-ekonomické zhodnocení návrhu. 

 

Annotation of Thesis 

 

GUBEK, M. Design of Systems and Systematic Solution for Troughput and Quality 

Increase of Automobile Light Production Line. Ostrava: Institute of Transport, Faculty of 

Mechanical Engineering VŠB - Technical University of Ostrava, 2009, 48 p. Thesis, head: 

Famfulík, J. 

The thesis objective is searching for solutions to increase a throughput and quality of 

automobile light production line by means of a simulation model within Witness software 

environment. The first section describes the corporate history, key manufacturing process 

aspects and shows production factors affecting the production itself. Next section outlines 

main features of automobile headlights production line and describes Witness software itself. 

Simulation experiment implementation and a proposal of production line enhancement is also 

inseparable part of the thesis. Finally, a technical and economical evaluation of proposed 

solution is stated at the end of the work.  
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

A05   Označení montážní linky ve firmě Hella Autotechnik s.r.o. 

Bi-Hal Modul s halogenovou žárovkou (plní funkci tlumeného a dálkového 

světla) 

BL   Směrové světlo 

CAD/CAM   Počítačový program pro podporu činností v konstrukci a výrobě 

EJOT   Koncernový dodavatel dílů nastavení pro světlomety 

ek.  Ekobal (skládací přepravka určená jako oběhový obalový materiál) 

EUR   Euro paleta 

H4   Halogenová žárovka 

H7   Halogenová žárovka 

HN 67025  Vnitřní norma firmy Hella Autotechnik s.r.o. 

Hot Melt Termoplastické tavné lepidlo pro plasty na bázi syntetických polymerů 

HV   Hotová výroba 

kr-boxy  Mřížky z akyluxu (oběhový balící materiál) 

KsČs   Kusový čas 

Li   Levý světlomet 

LWR   Nastavovací prvek (Licht Weite Regler) 

Microsoft VISIO Počítačový program pro kreslení schémat 

PO   Poziční světlo 

PS   Pravosměrný světlomet 

RB   Roll Box (kontejner) – vnitřní transportní obalový prostředek 

Re   Pravý světlomet 

Schwenk  Pohyblivý modul světlometů (adaptivní světlomety) 

StČs   Strojní čas 

TPM   Komplexní produktivní údržba (Total Productive Maintenance) 

VR   Virtuální realita 

W5W   Celoskleněná žárovka (určena pro poziční osvětlení ve světlometu) 

Witness  Simulační program 
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1  ÚVOD 

 

"Ze všech lidských činností je výroba nejsložitější. Je rozhodující pro existenci 

společnosti" [4].  

V současnosti to znamená, že zhotovit výrobek na kterém se podílí více lidí není tak 

jednoduché. Předchází tomu často dlouhá jednání a složitý vývoj než započne samotná 

výroba. Především v automobilovém průmyslu je taková výroba velmi složitá. Výrobek je 

členitý, skládá se z mnoha dílů a jako takový přináší mnoho komplikací. Obzvlášť, když 

takový výrobek je vyráběn jako díl jiného finálního výrobku. Výroba tak musí být pravidelná 

proto, aby nevázla výroba, která je na dílů závislá. Abychom dodržely pravidelnost výroby, 

musí každý prvek výrobního procesu pracovat bezporuchově. Přerušení výrobního procesu 

vlivem náhodné veličiny způsobí pokles výkonu. Přerušení výroby lze rozdělit na žádoucí 

a nežádoucí. Žádoucí je přerušit výrobu z důvodu seřízení, údržby. Snížíme tím 

pravděpodobnost vzniku poruch. Nežádoucí pak je zastavení výroby vlivem poruchy. 

Cílem mé diplomové práce je identifikovat možnosti zvýšení výkonu a jakosti produkce 

výrobní linky automobilových světel s využitím simulačního modelu v programu Witness. 

Při zpracování diplomové práce jsem spolupracoval s firmou Hella Autotechnik s.r.o., na 

jejichž výběru montážní linky a řadě poskytnutých informací o průběhu výrobního procesu, 

logistice a údržbě vytvářím simulační model v programu Witness. Po vzájemné konzultaci 

s firmou Hella Autotechnik s.r.o. byla vybrána montážní linka Škoda A05, která svým 

složením a postupem operací nejlépe vyhovovala zadání mé diplomové práce. O společnosti 

a její historii se věnuji v samostatné kapitole v úvodní části práce.  

V úvodní části diplomové práce popisuji dále důležité aspekty tíkající se výrobního 

procesu na montážních linkách, poukazuji na výrobní činitele působící na výrobu a na 

prostředek, který ovlivňuje kvalitativní růst výrobního zařízení. V následující časti popisuji 

možnosti využití simulačního prostředí Witness a charakteristiku montážní linky Škoda A05. 

Na montážní lince Škoda A05 se vyrábí tři typy světlometů. Každý typ prochází stejnými 

operacemi, ale některé typy obsahují více dílů a proto je práce na některých montážních 

místech delší. Z toho důvodu zaměřuji svojí diplomovou práci pouze na jeden typ světlometu 

a to světlomet s reflektorem H4. 

Praktickou část diplomové práce začínám vytvořením modelu montážní linky Škoda A05 

v prostředí Witness. Při modelování vycházím ze schématu montážní linky Škoda A05 

a jejího blokového schématu. V programu Witness pak využívám základní stavební prvky. 
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Důležitým kritériem modelu je vytvořit model montážní linky tak, aby jeho kapacita 

odpovídala realitě.  

V poslední části diplomové práci provádím simulační experiment a návrh na zvýšení 

výkonu a jakosti montážní linky Škoda A05. V návrhu na zlepšení poukazuji na možnost 

snížení intervalu plánovaných preventivních údržeb, čímž očekávám snížení 

pravděpodobnosti vzniku poruchy výrobního zařízení a zvýšení výkonu montážní linky. 

V závěru diplomové práce uvádím technicko-ekonomické zhodnocení výsledků simulace. 
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2  HELLA  AUTOTECHNIK,  s.r.o. 

 

Firma Hella Autotechnik, s.r.o. Mohelnice byla založena v roce 1992 jako stoprocentní 

dceřiná společnost německého koncernu HELLA KGaA Hueck & Co. Strategickým 

rozhodnutím vedení HKG bylo následovat firmu Volkswagen do České republiky a založit 

zde závod na výrobu světelné techniky pro nové typy vozů Škody Auto, a.s. Tento strategický 

cíl byl realizován v průběhu let 1992 - 1994, kdy byl vystavěn závod v Mohelnici a zavedena 

výroba světlometů, zadních svítilen, směrových světlometů a ostřikovačů světlometů pro vozy 

Škoda Felicia. Nutno podotknout, že na celkový projekt Škoda Felicia bylo zapotřebí vyrobit 

celkem 35 vstřikovacích forem na plasty, technickou pryž nebo střižné nástroje a z tohoto 

množství se pouze dva nástroje vyrobily v zahraničí. 

Dokonalé zvládnutí prvního projektu bylo významným  signálem pro rozšíření jak 

výrobního sortimentu, tak i zákaznického spektra. 

Absolvováním všech nezbytných auditů a certifikací se vytvořily podmínky pro přijetí 

projektů od nejnáročnějších zákazníků, jako např. Daimler-Chrysler, Mitsubishi, VW, Ford, 

Renault atd. Původně z montážního závodu se stala Hella Autotechnik společností disponující 

všemi technologickými zařízeními. Tím, jak se rozvíjela technologická náročnost, bylo nutné 

také zajistit její spolehlivost a toto se dalo zajistit pouze dobře zaškoleným a motivovaným 

personálem. 

Od roku 2001 se Hella Autotechnik, s.r.o. podílí spolu s mateřskou firmou stále větší 

mírou na procesu vývoje výrobků [1]. 

 

 

Obr. 1  Hella Autotechnik, s.r.o. Mohelnice [1] 
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Výsledkem posouzení schopností společnosti z hlediska vývoje výrobků bylo rozhodnutí 

o zásadní reorganizaci dílčího vývojového střediska Helly Autotechnik, s.r.o. na zřízení 

uceleného vývojového centra za účelem poskytnutí komplexního servisu současným 

i budoucím zákazníkům. 

Nedílnou součástí bylo dále rozhodnutí, aby vybudované vývojové kapacity byly 

doplněny o ucelený řetězec vývojových služeb včetně komplexního měření a testování 

výrobků. Není také bez zajímavosti, že kapacitní možnosti vývoje dovolují, aby společnost 

byla dodavatelem vývojového servisu výrobků i sesterským společnostem v rámci koncernu 

HELLA. 

Díky kvalifikovanému personálu v provozech, v konstrukčních a vývojových kancelářích 

a zkušebnách je Hella Autotechnik, s.r.o. spolehlivou oporou svým zákazníkům, kteří se již 

nerekrutují pouze ve střední a západní Evropě, ale i na východě u tradičních výrobců 

automobilů v Rusku, jako např. firma GAZ a nyní i VAZ [1]. 

 

Produkty:  světlomety pro osobní, nákladní a užitková vozidla, 

  teleskopicky výsuvné omývače světlometů, 

  osvětlení státní registrační značky, 

  brzdová světla. 
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3  VÝROBNÍ  PROCES 

 

Výrobní proces představuje v součastné době nejdůležitějších část hodnototvorného 

procesu. V tomto procesu se uskutečňuje přeměna materiálů, surovin a zdrojů na hotové 

výrobky a služby. 

 

3.1 Prvky výrobního procesu 

Hlavními parametry organizace výroby je "čas a prostor". Při organizování výroby jde 

o účelné uspořádání výrobních činitelů v čase a v prostoru, aby přeměna vstupních materiálů 

v hotový výrobek proběhla ekonomicky efektivně [4]. 

 

Výrobní  proces se skládá z operací (činností):  

- technologických, 

- netechnologických (pomocných, obslužných). 

Z hlediska přeměny zdrojů na výrobky a služby jsou rozhodujícími faktory technologické 

činnost, které přímo a bezprostředně přibližují pracovní předmět ke konečnému výrobku. 

Netechnické činnosti (doprava, manipulace, skladování, kontrola apod.) mají druhořadý 

význam [4]. 

 

3.2 Výrobní cyklus, takt, výkon procesu 

Tak jako spotřeba nemůže být přerušena, musí se trvale a pravidelně opakovat i výroba 

a činnosti s ní spojené. Proto má výroba cyklický charakter. Čas od vzniku požadavku 

zákazníka, až po dodání výrobku zákazníkovi se nazývá "průběžná doba výrobku". 

Ta zahrnuje tyto fáze: 

- zakázková fáze (přijetí a zpracování poptávky a její přeměna na zakázku), 

- příprava výroby (vývoj výrobku, příprava materiálu, výrobního zařízení), 

- výrobní proces, 

- distribuce výrobku (expedice, přeprava, skladování, prodej). 

U času výrobního procesu rozlišujeme dva základní pojmy: 

� výrobní cyklus, 

� výrobní takt. 
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Výrobní cyklus je doba od začátku první operace až po ukončení poslední operace, kdy je 

získán hotový výrobek. Tento čas je rozhodující z hlediska zákazníka, protože je důležitý pro 

uspokojení jeho požadavku (termín dodání). S výjimkou individuální (kusové) výroby, kdy 

vyrábíme jeden kus, se výroba zpravidla opakuje (dálková, sériová výroba). Výrobní cyklus 

se může opakovat s přestávkami mezi cykly (periodický, diskrétní proces) nebo bez přestávek 

(spojitý, kontinuální proces). 

Výroba patří mezi složité činnosti, které prakticky nemohou proběhnout od začátku až do 

konce na jednom pracovišti (zařízení). Tím se dostáváme k prostorovému uspořádání 

výrobního procesu. Z tohoto hlediska dělíme výrobní procesy na jednostupňové nebo 

vícestupňové. Na obr. 2 je znázorněn (dva po sobě jdoucí cykly) třístupňový cyklický výrobní 

proces s překrytím cyklů [4]. 

 

Obr. 2  Takt a cyklus výrobního procesu [4] 

 

Vztah mezi cyklem, taktem a překrytím: r = c – p     (3.1) 

 

Výrobní takt  je doba od začátku cyklu do začátku bezprostředně následujícího cyklu. 

Takt výrobního procesu je rozhodující pro výkon, výrobnost procesu a jeho náklady, tedy pro 

výrobce.  

 

Takt výrobního procesu určuje jeho výkon:  kG
r

T
P ⋅⋅=    (3.2) 

  P – výkon za čas T  [kW/h] 

G – hmotnost materiálu zpracovaného v jednom cyklu  [kg] 

k – výtěžek jakostní produkce z materiálu vstupujícího do procesu (k<1) 
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Vzorec ukazuje, že výkon výrobního procesu nezávisí na trvání cyklu (veličina c se ve 

vzorci nevyskytuje). Toho využívá hromadná výroba, která se vyznačuje krátkým taktem. 

Vysoký výkon vede ke snížení jednotkových nákladů (úspora z velkého rozsahu výroby). 

Hromadná výroba má nevýhodu, že na specializovaném výrobním zařízení vyrábí stejnou 

produkci nepříliš vysoké standardní jakosti a navíc se vyznačuje malou pružností. To 

znamená, že neodpovídá požadavkům součastného trhu s vysokými a individuálně 

proměnlivými požadavky zákazníků [4]. 

 

Výroba se snaží zkracovat takt výrobního procesu, marketing má snahu zkracovat výrobní 

cyklus. Zkracování cyklu nebo taktu lze: 

- technologickými opatřeními, 

- organizačními opatřeními. 

Technologickými opatřeními zasahujeme do technologii tak, aby se časy technologických 

operací zkrátily. Jsou to technická opatření, která lze provádět v podstatě dvěma směry: 

a) intenzifikace technologických operací (využívána v minulosti, vyznačovala se 

velkým množstvím nevýhod), 

b) změna technologie (inovace výrobků a procesů). 

Organizační opatření jsou takové změny výrobního procesu, při nichž nezasahujeme do 

technologických operací (neměníme je). Jsou to změny, které spočívají v jiném uspořádání 

operací, v jejich přerozdělení, v dosažení paralelního průběhu [4].  

 

3.3. Logistika výrobního procesu 

K dosažení krátkého výrobního cyklu a rychlé reakce je nutno odstranit z výrobního 

procesu neproduktivní čas a integrovat výrobu. Z toho důvodu výrobní logistika hledá cesty, 

jak urychlit průchod materiálu přetvárnými a zhodnocovacími operacemi výrobního procesu 

a jak tento proces zhospodárnit. Ve výrobě tuto funkci odedávna plní organizace a řízení 

výrobního procesu. Logistika na ni navazuje a obohacuje ji o některé nové přístupy. Výroba 

v užším smyslu je totiž zasazena do řetězce předcházejících a navazujících činností, k nimž je 

nutno přistupovat celosystémově [3]. 
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4  PRUŽNOST  VÝROBY 

 

S přechodem od trhu výrobce k trhu kupujícího se rozhodujícím činitelem ekonomicky 

stal zákazník. Ten získal výhody a začal jich využívat tím, že začal zvyšovat své požadavky. 

Konkurence mezi výrobci se začala zaostřovat. Začal mezi nimi závod s časem, kdo rychleji, 

lépe a pro zákazníka výhodněji splní jeho požadavky a přání. 

Tyto schopnosti rychleji zareagovat na poptávku z trhu nazýváme pružnost výroby. 

Setkáváme se i s jinými pojmy jako rychlost odezvy, rychlá odpověď nebo pohotová reakce. 

Dostat výrobek co nejrychleji k zákazníkovi vyžaduje souhru všech, kteří se na tom 

podílejí. Přinejmenším musíme rozlišit tři fáze: 

1. získání poptávky a její přeměna na zakázku, 

2. výroba (někdy jí musí předcházet vývoj výrobku), 

3. dodání výrobku zákazníkovy (distribuce). 

Nestačí pohotovost a rychlost pouze v jedné etapě, proběhnout rychle musí všechno! Ve 

své práci se však zaměřím pouze na výrobu. Pružnost výroby vytváří konkurenční výhodu 

proti ostatním výrobcům. 

Je bezpodmínečně nutné, aby se pružnost prolínala celým výrobním procesem a aby tuto 

vlastnost měly všechny výrobní činitele. Schopnost rychle a hospodárně reagovat na změněné 

podmínky musí být založena v každém výrobním činiteli i v celé výrobní soustavě. Pružná 

reakce výrobce zároveň nesmí ohrožovat rentabilitu výroby, tzn. nesmí vyžadovat velké 

zvýšení nákladů [4]. 

 

4.1 Pružnost výrobních činitelů 

Základní výrobní činitele: -  výrobní zařízení, 

     -  pracovní předmět, 

     -  pracovník, 

     -  výrobek, 

     -  organizace výroby, 

     -  technologie výroby, 

     -  řízení. 
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4.1.1 Pružnost výrobního zařízení 

Jde o vysoce aktivní výrobní činitel, který může pružnost výrobního procesu značně 

ovlivnit. K tomu, aby výrobní agregát mohl rychle zareagovat na změnu požadavků 

zákazníka, musí vyrábět s krátkým výrobním cyklem . Poněvadž mnoho zákazníků požaduje 

členitější sortiment výrobků v menších množstvích, nejsou žádoucí agregáty produkující 

v jednom cyklu velké množství výrobků stejné jakosti a rozměrů.  

Menší výrobní zařízení jsou levnější k pořízení a díky nižším fixním nákladům (odpisům) 

jsou rentabilní ve větším rozsahu využití kapacity, což při značných výkyvech poptávky 

v současné tržní ekonomice je zvlášť cenná vlastnost. 

Jako výhodnější a pružnější se ukazuje universálnější a lehce přestavitelná zařízení než 

specializovaná zařízení navržená původně pro hromadnou výrobu standardních produktů [4]. 

 

4.1.2 Pružnost pracovníků 

Pružnost tohoto činitele výroby se projevuje ve "vysoké vzdělanosti pracovníků", hlavně 

v teoretické připravenosti, která zvyšuje univerzálnost jejich uplatnění, usnadňuje přechod 

z jednoho oboru do druhého, vytváří předpoklady pro tvořivé řešení problémů, pro pružné 

a správné reagování na nenadálé změny a požadavky. Nekvalifikovaní, pouze zacvičení 

pracovníci nebo pracovníci úzce specializovaní jsou vhodní pro hromadnou výrobu, stabilní 

výrobu produkující velká množství standardních výrobků a vůbec se nehodí pro moderní 

dynamickou výrobu [4].   

 

4.1.3 Pružnost organizace výroby 

Organizace výrobního procesu zvyšuje pružnost výroby všemi opatřeními ke zkrácení 

výrobního cyklu, případně taktu . Jde zejména o synchronizaci zařízení tvořících výrobní 

linku, o zvyšování plynulosti výrobního procesu, zvyšování paralelnosti průběhu operací, 

o zkracování přestavbových časů při přechodu na jiný výrobek [4].   

 

4.1.4 Pružnost technologie 

Cílem technologie je, aby výroba proběhla rychle a bez plýtvání. Neobejde se to 

samozřejmě bez součinnosti organizace výrobního procesu a jeho řízení. Hospodárnosti 

výroby lze dosáhnout plynulostí výrobního procesu. To vede ke zkracování výrobního cyklu 

a snížení zásob [4]. 
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5  ÚDRŽBA 

 

Moderní podniky jsou nasyceny velkým množstvím různého výrobního zařízení, jehož 

pořizovací hodnota může dosáhnout několika miliard korun. Technický rozvoj vede neustále 

ke kvalitativnímu růstu výrobního zařízení. Proto význam údržby stoupá [4].  

Údržba ovlivňuje ekonomiku podniku ve třech směrech [4]: 

- trvání oprav přímo ovlivňuje časové využití výrobních agregátů, 

- kvalita oprav podmiňuje výkonové, ale i časové využití výrobních zařízení 

a tím i objem výroby, 

- údržba značně zatěžuje náklady výroby a podstatně ovlivňuje produktivitu 

práce, protože podíl pracovníků údržby z celkového počtu zaměstnanců je 1/5 

až 1/3. 

Činnost údržby: inspekce (diagnostika), 

   opravy, 

   zajišťování náhradních dílů pro opravy. 

Inspekce představuje systematický dohled nad zařízením, zejména pravidelné prohlídky, 

revize a kontroly s cílem předcházet poruchám, získat přehled o stavu zařízení za účelem 

určení potřeby a rozsahu údržbářských výkonů. Tuto činnost provádějí pracovníci údržby. 

Opravy (male, střední, generální) jsou opatření k opětovnému vytvoření požadovaného 

stavu (vlastní opravy jako častá obnova, modernizace a nové nastavení). Provádí pracovníci 

údržby. 

S údržbou těsně souvisí udržování (drobná údržba) – opatření k zachování požadovaného 

stavu zařízení (různé ošetřovací činnosti jako čistění, mazaní, doplňování, seřizování, dohled). 

Je to každodenní péče o náležitý technický stav výrobního zařízení, kterou provádějí 

pracovníci výroby, kteří výrobní zařízení obsluhují [4]. 

 

V poslední době se uplatňuje koncept komplexní produktivní údržby  (Total Productive 

Maintenance). Tento systém je založen na týmové práci. Při něm je klíčová spolupráce 

pracovníků výroby, obsluhujících zařízení a pracovníků údržby. TPM znamená, že za 

efektivní využívání strojů a zařízení odpovídají prakticky všichni zaměstnanci [4].  
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6  WITNESS 

 

WITNESS je přední software pro simulaci a optimalizaci výrobních, obslužných 

a logistických systémů britské společnosti Lanner Group Ltd. Využívá se hlavně v oblasti 

produktů pro interaktivní simulaci systémů diskrétních událostí, které jsou postaveny na 

organizaci fyzických a logických elementů a jejich významné konfiguraci na časové ose. 

Prediktivní technologie a simulační metody poutají stále více pozornosti odborníků 

v mnoha oblastech. Zachování konkurenční schopnosti a zvyšování úrovně poskytovaných 

služeb vyžaduje od organizací neustálé změny. V podmínkách přísného sledování nákladů je 

potřebné ověřovat možnosti plánovaných systémů a nacházet inovativní a úspěšná řešení. 

Požadavek na změnu technologických či organizačních procesů však s sebou přináší jisté 

riziko. Program Witness pomáhá toto riziko omezit tím, že umožňuje modelovat pracovní 

prostředí a simulovat důsledky různých rozhodnutí. Výsledkem je větší míra důvěry, že 

navržené řešení je pro organizaci to správné - ještě předtím, než je přistoupeno k jeho 

realizaci. Mezi podniky světové třídy není žádný, který by nevyužíval prediktivní technologie 

jako standardní nástroj řízení [2]. 

 

Obr. 4  Základní obrazovka simulačního prostředí programu Witness 
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Witness existuje ve dvou oborových verzích - pro oblast výroby a logistiky je určena 

verze "Manufacturing Performance Edition", pro oblast služeb je to verze "Service and 

Process Performance Edition". 

Jádro systému Witness doplňují moduly pro optimalizaci procesů, návrh a vyhodnocení 

experimentů, prezentaci výsledků simulace, zobrazení v prostředí virtuální reality, výměnu 

informací mezi nástroji Witness a Microsoft VISIO, propojení s CAD/CAM systémy, 

dokumentaci modelů a získávání znalostí z rozsáhlých souborů dat [2]. 

 

Možnost využití systému simulace diskrétních událostí: [6] 

- podpora manažerského rozhodování, 

- strategická a operační analýza, 

- snížení rizika simulací alternativ. 

 

Základní vlastnosti: [6] 

� intuitivnost ovládání (standardní prostředí Windows), 

� možnost zapouzdření aplikace, 

� spolupráce s jinými technologiemi standardu Microsoft, 

� existence Integrovaných prvků (Witness VR, Wirness Optimalizer, integrace se 

systémy CAD a další), 

� možnosti použití expertních systémů ve spolupráci s modulární strukturou, 

� možnost operativního použití pro sledování systému v reálném čase a reakce na 

skutečný stav, 

� pro praxi je důležitá možnost generického modelování z jiného prostředí. 

 

6.1 Aplikační oblasti [6] 

Výroba Technologie 
Implementace moderních metod řízení Řídící logika materiálových toků 
Plánování investic Plánování výrobních postupů 
Plánování kapacit Optimalizace kapacity prvků technologie 
Zkracování výrobních cyklů Optimalizace chemických procesů 
Identifikace úzkých míst ve výroby Sledování vlivu seřízení 
Optimalizace výrobních dávek Plnící a stáčecí operace 
Plánování oprav  
Sledování kvality  
Rozmístnění výrobních celků  
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Služby Obecné 
Analýza obslužných časů Logistická analýza 
Vyhodnocení přepážkových operací Manipulace s materiálem 
Analýza toku informací a dokumentů Analýza výrobních nákladů 
Optimalizace využití pracovních sil Analýza konfliktů zdrojů 
Rozmístnění pracovišť obsluhy Optimalizace sortimentu 
Racionalizace sítě poboček Modelování distribučních řetězců 
Telefonická obsluha centra Re-engineering 
Obslužné systémy s kritickou odezvou   

 

6.2 Simulace  

Princip simulace je jednoduchý – místo toho, abychom sledovali dynamické chování 

nějakého procesu (objektu), který nás zajímá a jeho reakce na provedené organizační 

a technické změny, sledujeme chování jeho modelu. 

Takovým modelovaným objektem může být například výrobní linka, systém hromadné 

obsluhy, sklad velkoobchodu, tok informací v pobočce banky apod. Tento způsob práce 

přináší mnohé výhody – můžeme např. vytvářet modely ještě neexistujících systémů 

a navrhnout tak hned napoprvé systém, který svým chováním přesně odpovídá našim 

představám. Simulační čas může běžet mnohem rychleji než reálný a tak je možné rychle 

vyhodnotit různé varianty navrhovaného řešení problému [6]. 

 

6.3 Práce s modelem  

Modely v programu Witness dynamicky zobrazují pohyb materiálu či zákazníků 

systémem, stavy jednotlivých prvků, prováděné operace, aktuální využití zdrojů. Zároveň jsou 

zaznamenávány všechny události, které v systému nastaly. Uživatel tak může sledovat 

dynamiku procesu a má k dispozici i údaje potřebné k vyhodnocení výkonnosti daného 

systému podle zvolených kritérií. Model vytvořený ve Witnessu používá kombinaci dílů, lidí, 

strojů a jiných simulačních elementů za účelem simulace zkoumaných operací [6]. 

 

6.4 Simulace podnikových procesů 

WITNESS může být použit k analýze jakýchkoliv procesů, kde je zapotřebí měřit dopad 

navržených změn a podloženě kvantifikovat alternativy řešení. Kromě snadného vytváření 

modelů, které dobře odpovídají realitě, je velmi důležitá i možnost interaktivní práce se 

studovaným modelem. V libovolném čase můžeme simulaci zastavit, změnit parametry 

systému, například velikosti zásobníků, počet pracovníků na směně nebo směrování materiálu 

a poté v simulaci pokračovat. Ihned můžeme sledovat důsledky takovýchto změn. 
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WITNESS nabízí velkou flexibilitu v rozsahu i zaměření simulačních projektů. Program 

je navržen tak, aby jej mohli aktivně používat odborníci přímo odpovědní za výkonnost své 

organizace, kteří nemusí být zkušení uživatelé počítačů. Samozřejmostí je tvorba modelů 

v grafickém uživatelském prostředí a práce s knihovnami hierarchicky organizovaných 

standardních objektů [2]. 

 

6.5 Základní stavební kameny při tvorb ě modelu [7] 

1. Elementy 

a) Diskrétní elementy 

- součást, díl, osoba (entity - part), 

- stroj, činnost (aktivity - machine), 

- zásobník, fronta (queue - buffer), 

- zdroje obsluhy (resource - labor), 

- pásový dopravník (conveyor), 

- dráha (track), 

- vozík (vehicle). 

b) Logické elementy 

- atributy (attributes) spojené se součástmi procházejícími modelem,  

- proměnné typy Real a Integer (variables), jejichž hodnoty je možno 

měřit v průběhu simulace, 

- rozdělení pravděpodobnosti (distribution) – Witness nabízí 14 typů 

rozdělení (Uniform, Normal, Poisson, Binomial, Weibull, a další), 

- uživatelské funkce (functions) vytvořené pomocí programového 

prostředí Witness, 

- směny (Shift) mohou být definované v kalendářní struktuře pro 

jednotlivé diskrétní elementy. 

c) Grafické elementy 

- koláčový graf (pie charts) – zobrazení procentuálního rozložení 

hodnot,  

- časový graf (timeseries) – časové řady zobrazují průběh hodnot 

parametrů v závislosti na čase simulace, 

- histogram (histograms) – histogramy zobrazující četnost výskytu 

hodnot proměnných. 
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2. Vstupní a výstupní pravidla pro řízení vazeb mezi jednotlivými diskrétními 

komponentami.  

3. Akce – programově definované činnosti, které jsou spouštěny událostmi vznikajícími 

při běhu simulace. 

 

6.6 Stavba modelu v programu Witness 

Simulační model je v programu Witness tvořen třemi základními kroky. Po zaznamenání 

plného jména modelu, jeho zkratky a jména tvůrce se začíná každý element modelovat 

v následujících krocích:  

PRVEK → DEFINE 

     → DISPLAY 

     → DETAIL 

DEFINE – umožňuje nadefinovat jména, typ a množství elementů, které chceme 

v modelu použít (např. stroj, součást, obsluha, apod). Určením typu prvku se přiřazuje 

jednotlivým reálným prvkům jejich simulační obraz, který v obecné terminologii odpovídá 

svou formou a dostupnými funkcemi daným prvkům. 

Příkladem je pomocný stůl v šicí dílně, na kterém se provádějí pomocné operace skládání 

a balení výrobků. Tento pasivní prvek, na kterém je práce vykonávána, je nutno ve Witnessu 

zobrazit jako stroj, který za pomoci pracovníka podle nadefinovaných údajů (vstupní 

a výstupní pravidla, typ stroje, atd.) zpracovává díl. Po nadefinování potřebných údajů 

můžeme začít určovat obrazovou formu a popis elementů [6]. 

 

DISPLAY – definovanému prvku (komponentu) nebo jevu přiřaďuje jeho obrazovou 

podobu a dovoluje specifikovat, jak a kde budou zobrazeny na simulační ploše. Na obrazovce 

je možné zobrazit jméno prvku v požadované barvě a velikosti, ikonu vybranou z knihovny 

ikon nebo vytvořenou v editoru ikon. Barva ikony může být fixní nebo proměnná, ta pak 

zobrazuje stav prvku v průběhu simulace. Barvy zobrazující stavy ve kterých se daný prvek 

nachází jsou popsány v manuálu, popřípadě mohou být zobrazeny formou klíče přímo na 

obrazovce.  

Práce v tomto módu je modifikována podle typu elementu. Pro každý typ elementu jsou 

v rozbalovacím menu okna Display nadefinované konkrétní položky, pomocí kterých 

navolíme optimální obrazovou podobu daného prvku [6]. 
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Obr. 5  Zobrazení grafického komponentu [6] 

DETAIL – nejdůležitějším krokem v průběhu definování našeho modelu je detailní popis 

parametrů elementu a jeho chování v simulaci. U každého fyzického i logického elementu je 

k dispozici přehledné menu, které formou oken zobrazuje všechny dostupné vlastnosti 

a funkce prvku. Fyzické elementy dále obsahují ve svých oknech volbu logických elementů, 

které mají vliv na jejich činnost. 

Dalším stavebním kamenem simulačního modelu v programovém vybavení Witness jsou 

možnosti modifikace jeho spuštění, nastavení přesných podmínek začátku, průběhu a konce 

simulace podle uvažovaných kritérií. Např. definice několika fází běhu modelu (ranní 

a odpolední směny) s proměnnými vstupními parametry a globálním zpracováním informací.   

Informace o jednotlivých prvcích a jejich chování během simulace jako i celkový obraz 

modelované situace je možné získat ve formě textových informací případně grafického 

zobrazení [6]. 
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7  MONTÁŽNÍ  LINKA  

 

Montážní linka je výrobní sled operací, ve kterých dochází k sestavování jednotlivých 

jednoduchých dílčích částí, z kterých vzniká jeden složitější výsledný celek. Každá montážní 

linka je složena z pracovišť, ve kterých se provádí jednotlivé montážní operace (montáž). 

Tyto operace, mohou být navrženy pro ruční (manuální) obsluhu nebo jako plně automatické, 

případně jako kombinace ruční a automatické obsluhy (poloautomatické).  

Jednotlivá pracoviště můžou být propojena buďto dopravníkovým systémem nebo se 

jednotlivé díly předávají ručně. V obou případech musí být pochyb mezi těmito pracovišti 

plynulý tak, aby byl zachován pravidelný cyklus. 

Montážní pracoviště, jsou vybavena podle potřeby montážním nářadím, montážními 

přípravky, zásobou dílů, testery, čtecími zařízeními, čidly a jiným speciálním příslušenstvím. 

Každá montážní linka je sestavována specificky podle přání a požadavků zákazníka. 

 

Jak postupuje montáž: [8] 

1. Díl je spojení několika součástek bez vlastní funkce. 

2. Podsestava je montážní jednotka, která představuje spojení několika součástek a dílů. 

3. Sestava je spojení řady podsestav a dílů do celku, který má již vlastní funkčnost. 

4. Výrobek je výsledný produkt podle daného technologického postupu. 

 

7.1 Montážní nářadí 

Jednotlivá pracoviště jsou vybavena podle potřeby speciálním nářadím, které usnadňují 

práci a jejichž pomocí může pracovník rychle a snadno spojit jeden díl k druhému. Montážní 

nářadí je vhodně umístěné poblíž pracovníka tak, aby nemusel vykonával zbytečně zdlouhavé 

pohyby, které by ve výsledku prodlužovaly výrobní cyklus. Zároveň, aby tím nadměrně 

nezatěžovaly fyzickou zátěž pracovníků a nevystavovaly pracovníky riziku pracovního úrazu 

nebo nemoci z povolání. 

 

7.2 Montážní přípravky 

Jsou jednoúčelové pomůcky, které usnadňují sestavování a montáž výrobků. Často jde 

o různé držáky nebo stojany, do kterých se upnou jednotlivé díly v přesně definované poloze, 

aby bylo možné je spojit šroubováním, svařováním nebo pouhým zacvaknutím. Jindy zase 

umožňují otáčení montovaného celku tak, aby byl snadno přístupný ze všech stran [8].  
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Ve firmě Hella Autotechnik s.r.o. se otočné montážní přípravky nepoužívají, vše se řeší 

vhodným uložením montovaných dílů do přípravku v takové poloze, aby bylo možno 

snadným přístupem namontovat díly jednoduše a rychle.  

 

7.3 Testery 

Samozřejmou součástí montážního procesu je kontrola provedených operací a vlastností 

výrobku. To zajišťují testery, které zkoušejí požadované parametry částečně nebo úplně 

smontované sestavy. Zjištěné hodnoty jsou vyhodnocovány a podle stanovených parametrů je 

výrobek posouzen jako shodný nebo neshodný [8]. 

 

7.4 Montážní linka Škoda A05 

Firma Hella Autotechnik s.r.o. používá ve svém závodu pro výrobu světlometů moderní 

"univerzální montážní linky", vyčleněné vždy pro jeden typ světlometů dané značky 

automobilu. Tyto montážní linky, ale i jiné jednoúčelové stroje, přípravky a měřidla si Hella 

Autotechnik s.r.o. navrhuje, konstruuje a vyrábí sama, podle požadavků zákazníka. Výhodou 

těchto univerzálních montážních linek je především jejich možnost plně a rychle se 

přizpůsobit výrobě jiné variantě světlometu nebo po montážních úpravách i jinému typu 

světlometu. Montážní linka Škoda A05 je určena na výrobu světlometů pro automobil Škoda 

Fabia druhé generace (vyráběný od roku 2007) a automobil Škoda Roomster. 

Automobil Škoda Fabia je vybaven dvěma předními světlomety, pravým a levým. Stejně 

tak i montážní linka Škoda A05 je rozdělena na dvě strany, pravou (Re) a levou (Li). Obě 

strany montážní linky jsou stejné, pouze vůči sobě zrcadlově otočené. Každá strana linky je 

složena z jedenácti pracovišť (montážních míst) na kterých se postupně provádí montážní 

operace jednotlivých dílů a jedním společným robotizovaným pracovištěm. Montážní místa 

jsou označena číslem (30 až 130) a stranou (Re nebo Li), tak lze přesně určit o jaké pracoviště 

se jedná, na které straně je umístěné a jaká práce se na daném místě vykonává.  

Na montážní lince Škoda A05 se podle zakázek vyrábí tři základní typy světlometů. Jsou 

to světlomety s reflektorem H4, Bi-halogenovým pevným modulem H7 a s Bi-halogenovým 

natáčecím modulem H7 (Schwenk). To umožňuje právě univerzálnost montážní linky, která je 

schopná rychle se přizpůsobit jinému typu světlometu. Firma Hella Autotechnik s.r.o. dodává 

světlomety automobilkám sídlící v zemi nebo dodávající vozidla do zemí s opačnou jízdou 

směru (např. Anglie, Austrálie), z toho důvodu se každý typ světlometu ještě vyrábí 

v provedení PS (pravosměrný) LS (levosměrný). 
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Jednotlivá pracoviště montážní linky jsou navržena jako kombinace ruční a automatické 

obsluhy (poloautomatické). Propojení mezi jednotlivými pracovišti se provádí ručně 

(manuálně). Z důvodu dodržení zásad bezpečnosti práce a ochranu zdraví jsou veškerá 

mechanická zařízení opatřena průhlednými kryty a zábranami. 

Na každé straně montážní linky Škoda A05 pracuje podle potřeby 5 až 6 osob. Kvalitní 

příprava a vzdělávání zaměstnanců ve firmě Hella Autotechnik s.r.o. dosahuje vysoké úrovně. 

To zvyšuje univerzální uplatnění pracovníků a tím usnadňuje přechod nejen mezi pracovišti, 

ale i mezi jinými montážními linkami pro výrobu světlometů.  

Robotizované pracoviště je navrženo jako plně automatické. Z důvodu bezpečnosti je celé 

umístěné v ochranné kleci. Pracoviště je tvořeno třemi roboty a dvojicí dopravních plošin, 

jednu pro každou stranu linky. Po těchto plošinách se pohybují zakládací přípravky pro 

lepení, pět pro skupinu pouzdra a pět pro skupinu krycího skla. Každý robot obsluhuje 

a vykonává technicky náročné operace, jak pro levou tak pravou stranu linky.  

Popis montážních operací na jednotlivých pracovištích a robotizovaném pracovišti je 

detailně popsán a doplněn fotografiemi v Příloze – Popis práce. 

 

7.4.1 Schéma montážní linky Škoda A05 

Schéma montážní linky zobrazuje detailně skutečné rozložení a umístění jednotlivých 

montážních pracovišť včetně robotizovaného pracoviště.  

 

Obr. 3  Schéma montážní linky A05 
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7.4.2 Logistika montážní linky 

Úkolem výrobní logistiky je zajišťovat trvalý přísun nových dílů pro montážní linku 

světlometu Škoda A05 tak, aby nedošlo k přerušení výrobního procesu nebo k prodloužení 

výrobního cyklu. Za doplňování nových dílů pro montážní linku je zodpovědný pracovník – 

manipulant. Tento pracovník doplňuje malé, střední a velké díly dřív než dojdou ty, které 

u montážní linky už jsou, tzv. vytváří rezervu.  

Doplňování dílů do montážní linky: 

- velké díly jako jsou pouzdra, krycí skla, krycí rámy, reflektory jsou baleny do tzv. 

rollboxu a skladovány do pullových ploch v blízkosti výrobní linky. 

- malé a střední díly (žárovky, šrouby, drobné plastové díly apod.) jsou baleny do 

plastových beden standardních rozměrů. Do výrobní linky jsou tyto díly 

doplňovány z pullových vozíků, které jsou umístěny ve výrobní lince a manipulant 

je průběžně doplňuje na jednotlivá pracoviště. Doplnění do pullových vozíků 

provádí pracovníci skladu, kteří v pravidelných intervalech objíždí výrobní linky 

a doplňují dle potřeb a objednávek v systému. 

 

7.4.3 Údržba montážní linky 

Pro správný chod montážní linky musí být zajištěna kvalitní a pravidelná údržba. Kvalitní 

údržba je rozhodující. Zamezí se tím nechtěné poruchy a nežádoucího přerušení výrobního 

procesu (poruchou jednoho zařízení hrozí zastavení celé linky na dobu opravy). Údržbu 

montážní linky provádí pracovník – seřizovač. Jeho prvotním úkolem je starost o bezchybný 

chod linky tak, aby hotové díly splňovaly všechny požadované vlastnosti. Dalším jeho 

úkolem je provádět výměnu opotřebovaných nebo vadných částí montážní linky, vše tak, aby 

co nejméně zasahoval do probíhajícího výrobního procesu. Dále provádí kontrolu zařízení, 

tlaku vzduchu, množství oleje, chladících kapalin, seřizování zařízení, atd. 
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8  MODEL  LINKY 

 

Montážní linka Škoda A05 je rozdělena na levou a pravou stranu a každá strana linky je 

složena z jedenácti pracovišť na kterých se postupně provádí montážní operace a jedním 

společným robotizovaným pracovištěm. Jedná se o operace: 

Operace 30 Montáž vodičů do pouzdra 

Operace 40 Montáž držáku 

Operace 50 Montáž reflektoru 

Operace 70 Montáž skupinového pouzdra a reflektoru 

Operace 80 Montáž BL reflektoru 

Operace 90 Lepení skla a pouzdra 

Robotizované pracoviště Robot pro lepení 

Operace 100 Montáž gumové krytky 

Operace 110 Zkouška těsnosti 

Operace 115 Montáž odvětrávacích elementů 

Operace 120 Elektrická zkouška 

Operace 130 Konečná kontrola + balení 
 

Robot pro lepení vykonává práci plně automaticky. Ostatní operace jsou poloautomatické 

a probíhající na jednom pracovišti s výjimkou operace 30, kde montáž vodičů do pouzdra se 

provádí na dvou místech linky, nejprve manuálně a pak poloautomaticky. Popis montážních 

operací na jednotlivých pracovištích a robotizovaném pracovišti je detailně popsán v Příloze 

– Popis práce. Montážní operace 10, 20 a 60, probíhají na jiných montážních linkách. 

Při modelování montážní linky Škoda A05 v programu Witness vycházím ze schématu 

montážní linky (viz. 5.4.1) a blokového schématu. Blokové schéma jsem vytvořil jako 

mezistupeň mezi schématem montážní linky a linkou vymodelovanou v programu Witness. 

Blokové schéma slouží jako pomůcka při modelování linky, skládá se z bloků představující 

jednotlivé montážní operace doplněné vstupy a výstupem. Vstupy v blokovém schématu 

představují díly vstupující do operace a výstupem je smontovaná sestava postupující do další 

operace. Pod každým blokovým schématem zobrazuji model linky v programu Witness, vždy 

v posloupné návaznosti na blokové schéma.  

 

8.1 Blokové schéma a model linky 

Jedná se o blokové schéma levé strany montážní linky Škoda A05 se syntetickým 

procesem (montážní proces) materiálového toku (vztah mezi vstupy a výstupy).  
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Obr. 6  Model první části montážní linky v programu Witness. 
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Obr. 7  Model druhé části montážní linky v programu Witness. 

 
 
 

 

 

 

Obr. 8  Model třetí části montážní linky v programu Witness. 
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Obr. 9  Model montážní linky v programu Witness 

 

8.2 Modelování linky 

Při modelování linky jsem použil tři stavební prvky (elementy) – Part (díl) představuje 

RB-kontejner, Machine (činnost, stroj, operaci) a Labor (zdroj obsluhy, pracovník). Jednotlivé 

elementy postupně vkládám do pracovního okna tak, aby odpovídaly počtu operací a tvaru 

linky. Následně začnu do každého z elementu vkládat vstupy.  

 

Obr. 10  Stavební prvky v programu Witness 
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8.2.1 Vstupy  

- doba operace 

- stanovení počtu pracovníku na lince (6 pracovníků) 

- přiřazení pracovníka k operaci  

- určení pohybu materiálu  

Doby operací:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doba operace se uvádí jako Kusový čas (KsČs) u poloautomatické a Strojní čas (StČs) 

u automatické operace. Hodnota tohoto času udává za kolik minut bylo vyrobeno 100 kusů 

světlometů.  

Pomocí výpočtu - 







⋅ 60

100ks

časkusový , získáme dobu operace v sekundách. 

 

8.2.2 Výstupy 

Výstupy jsou výsledné hodnoty jednotlivých elementu naměřených za dobu 24 hodin.  

1. Statistika součásti, dílů: 

 

Za dobu 24 hodin nasimulovaný model linky vyrobil 1656 kusů. To odpovídá přibližně 

reálné kapacitě montážní linky Škoda A05, která za stejný čas vyrobí 1620 kusů. 

 

Operace 30 84,00   KsČs 
Operace 40 62,00   KsČs 
Operace 50 79,00   KsČs 
Operace 70 42,00   KsČs 
Operace 80 60,00   KsČs 
Operace 90 57,00   KsČs 
Robotizované pracoviště 71,20   StČs 
Operace 100 33,00   KsČs 
Operace 110 18,00   KsČs 
Operace 115 22,00   KsČs 
Operace 120 14,00   KsČs 
Operace 130 68,00   KsČs 
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 Legenda -  No. Entered    kolik vstoupilo  

No. Shipped    kolik odesláno 

  No. Scrapped   odesláno do šrotu (odpad) 

  No. Assembler   smontováno 

  No. Rejected    zamítnuto 

  WIP (work in progress)  součastný počet součástí v modulu 

  Avg. WIP    průměrný počet součástí v modulu 

  Avg Time    průměrný pobyt v modulu 

 

2. Statistika stroje, činnosti: 

 

 

Legenda -  Idle    nečinný 

Busy    činný 

Blocked   zablokovaný (čeká) 

Cycle Wait Labor  čeká na pracovníka 

Broken Down  porucha 

Repair Wait Labor  čekací práce při opravě 

No. Of Operations  počet operací 
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3. Statistika zdrojové obsluhy: 

 

 

Legenda -  No Of Jobs Started počet započatých prací 

   No Of Jobs Ended počet ukončených prací 

   No Of Jobs Now počet rozdělané práce 

   Avg. Job Time průměrná doba práce 
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9  SIMULAČNÍ  EXPERIMENT 

 

V rámci diplomové práce provádím experiment, při kterém simuluji robotizované 

pracoviště montážní linky Škoda A05 po dobu tří měsíců. Na pracovišti provádím simulaci 

reálné preventivní údržby plánované každý pátý den z důvodů seřízení jeho jednotlivých částí 

nebo výměny opotřebovaných dílů. Během sledovaného období se vyskytly náhodné poruchy, 

které uvádím v tabulce č. 1. Přerušení výroby z důvodu plánované údržby a náhodných 

poruch má za následek pokles výkonu montážní linky. 

Vstupní údaje při simulování poruchy na modelu montážní linky v prostředí Witness je 

střední doba poruchy a střední doba mezi poruchami. Stejně tak i vstupní údaje pro 

plánovanou údržbu je střední doba údržby a doba po kolika dnech je údržba plánovaná.  

Údržbu montážní linky provádí pracovník – seřizovač. Jeho prvotním úkolem je starost 

o bezchybný chod linky tak, aby hotové díly splňovaly všechny požadované vlastnosti. 

 

9.1 Poruchy a údržby 

Tabulka č. 1:  

 Datum Doba poruch 
Leden 1 9.1.2009 40 min 

 2 14.1.2009 60 min 
 3 16.1.2009 210 min 
 4 22.1.2009 30 min 

Únor 1 2.2.2009 20 min 
 2 3.2.2009 40 min 
 3 19.2.2009 40 min 
 4 19.2.2009 50 min 

Březen 1 3.3.2009 40 min 
 2 4.3.2009 120 min 
 3 10.3.2009 60 min 
 4 24.3.2009 60 min 
 5 27.3.2009 20 min 

 

Tabulka č. 2:  

 Datum Doba údržby 
Leden 1 5.1.2009 20 min 

 2 12.1.2009 10 min 
 3 19.1.2009 20 min 
 4 26.1.2009 30 min 

Únor 1 2.2.2009 10 min 
 2 9.2.2009 30 min 
 3 16.2.2009 20 min 
 4 23.2.2009 30 min 

Březen 1 2.3.2009 20 min 
 2 9.3.2009 10 min 
 3 16.3.2009 30 min 
 4 23.3.2009 20 min 
 5 30.3.2009 10 min 

Střední doba mezi poruchy - Ts: 4,9  [den] ∑⋅= itn
Ts

1
            (9.1) 

       n – počet výskytu jevů 

       ti – doba mezi poruchami 

Intenzita poruch - λ:   0,2  [den-1] 
Ts

1=λ             (9.2) 
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9.2 Distribuční funkce a hustota pravděpodobnosti poruch  

Spolehlivost robotizovaného pracoviště mohu vyjádřit hustotou pravděpodobnosti 

a distribuční funkcí exponenciálního rozdělení. Abych zjistil, o jaký zákon rozdělení náhodné 

veličiny se jedná a podle toho spočítal funkce, jsem si sestrojil histogram četností (viz. Příloha 

- Histogram četností). Tvar histogramu četností odpovídá exponenciálnímu rozdělení. Pro 

ověření jsem porovnal průběh histogramu četností a hustotu pravděpodobnosti a spočítal   

Chí-kvadrát test dobré shody (viz. Příloha - Histogram četností).  

Tabulka č. 3: 

f(t) -  hustota pravděpodobnosti 

  tetf λλ −⋅=)(   (9.3) 

F(t) - distribuční funkce 

  tetF λ−−= 1)(   (9.4) 

  t – doba (dny) 

Distribuční funkce nám ukazuje, jaká je 

pravděpodobnost poruchy robot. pracoviště 

v čase. To znamená, že např. za 7 dní je 

pravděpodobnost poruchy 0,759.  

Hustotou pravděpodobnosti určuji rozdělení 

pravděpodobnosti náhodných poruch. 
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Obr. 11  Graf hustoty pravděpodobnosti a distribuční funkce poruch 

Dny f(t) F(t) 
1 0,166 0,184 
2 0,135 0,334 
3 0,110 0,457 
4 0,090 0,557 
5 0,074 0,638 
6 0,060 0,705 
7 0,049 0,759 
8 0,040 0,804 
9 0,033 0,840 
10 0,027 0,869 
11 0,022 0,893 
12 0,018 0,913 
13 0,014 0,929 
14 0,012 0,942 
15 0,010 0,953 
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9.3 Výstupní hodnoty simulačního experimentu 

1. Statistika součásti, dílů: 

 

 

Na montážní lince Škoda A05 bylo během sledovaného období vyrobeno na každé straně 

linky 99936 ks světlometů, to je o 2208 ks světlometů méně pokud by nedošlo k prostojům. 

 

2. Statistika stroje, činnosti: 

 

 

Výsledná simulace ukazuje, že robotizované pracoviště (Roboti) bylo po dobu tří měsíců 

1,1% v prostoji. Následující statistika zdrojové obsluhy znázorňuje, že prostoj nastal v 0,81% 

z důvodu opravárenský zásahů a z 0,29% z údržbářských zásahů.  
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3. Statistika zdrojové obsluhy: 

 

 

Z výsledku simulace vyplívá, že během tři měsíců došlo ke dvanácti zastavením výroby 

z důvodu poruchy a ke třinácti zastavením výroby z důvodu plánované údržby. Opravy si tak 

vyžádaly průměrně 12 hodinové přerušení výrobního procesu, přičemž u plánované údržby se 

výrobní proces zastavil pouze na 4,3 hodiny. Celkově tak bylo robotizované pracoviště 

v prostoji 16,3 hodin. 
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10  NÁVRH NA ZLEPŠENÍ 

 

Návrhem na zlepšení bude simulace zkrácení intervalu plánované preventivní údržby 

robotizovaného pracoviště během tří měsíců a její porovnání s reálnou plánovanou údržbou. 

Vstupními údaji při simulaci bude rovněž střední doba poruchy a střední doba mezi 

poruchy, stejně tak i vstupními údaji pro údržbu bude střední doba údržby a plánovaná doba 

mezi údržbami. V návrhu na zlepšení bude plánovaná údržba prováděna nejprve v intervalu 

po čtyřech a poté po třech dnech. Očekávaným výsledkem simulace by měl být pokles 

poruchovosti robotizovaného pracoviště a zvýšení výkonu montážní linky. 

 

10.1 Návrhy na údržbu  

Tabulka č. 4: údržba při intervalu 4 dnů 

 Datum  
Leden 5.1.2009 

 9.1.2009 
 15.1.2009 
 21.1.2009 

 27.1.2009 
Únor 2.2.2009 

 6.2.2009 
 12.2.2009 

 18.2.2009 
 24.2.2009 

Březen 2.3.2009 
 6.3.2009 
 12.3.2009 
 18.3.2009 
 24.3.2009 
 30.3.2009 

 

 

 

 

Tabulka č. 5: údržba při intervalu 3 dnů 

 Datum 
Leden 5.1.2009 

 8.1.2009 
 13.1.2009 
 16.1.2009 

 21.1.2009 
 26.1.2009 

 29.1.2009 
Únor 3.2.2009 

 6.2.2009 
 11.2.2009 

 16.2.2009 
 19.2.2009 
 24.2.2009 
 27.2.2009 

Březen 4.3.2009 
 9.3.2009 
 12.3.2009 
 17.3.2009 
 20.3.2009 
 25.3.2009 
 30.3.2009 

Střední dobu mezi poruchami zjišťuji z tabulky č. 3 (str. 38) jako procentuální rozdíl 

distribuční funkce mezi pěti a čtyřmi nebo třemi dny. Rozdíl v procentech se přičte k reálné 

střední době mezi poruchami, která činí 4,9 [den]. 

Střední doba mezi poruchy při intervalu plánované údržby po 4 dnech: 5,5   [den] 

Střední doba mezi poruchy při intervalu plánované údržby po 3 dnech: 6,3   [den] 
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10.2 Výstupní hodnoty údržby po 4 dnech 

1. Statistika součásti, dílu: 

 

 

Na montážní lince Škoda A05 bylo během sledovaného období vyrobeno na každé straně 

linky 100032 ks světlometů, to je o 96 ks světlometů více než při reálné plánované údržbě. To 

znamená, že vlivem snížení intervalu pravidelné údržby na čtyři dny se zvýší výkon montážní 

linky.  

 

2. Statistika stroje, činnosti: 

 

 

Výsledná simulace ukazuje, že robotizované pracoviště (Roboti) bylo po dobu tří měsíců 

1,03% v prostoji. Následující statistika zdrojové obsluhy znázorňuje, že prostoj nastal 

z 0,67% z důvodu oprav a z 0,36% z údržby. To znamená, že plánovaná údržba stoupla 

o 0,07%, zato poruchovost klesla 0,14%. 
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3. Statistika zdrojové obsluhy: 

 

 

Z výsledku simulace vyplívá, že došlo během tři měsíců při čtyřdenní plánované údržbě 

k deseti poruchám a k šestnácti údržbám. Opravy si tak vyžádaly průměrně 10 hodin přerušení 

výrobního procesu, přičemž plánovaná údržba si vyžádala pouze 5,3 hodin. Celkově tak bylo 

robotizované pracoviště v prostoji 15,3 hodin. Z hodnocení vyplívá, že plánovaná údržba 

stoupla o jednu hodinu, přičemž opravy klesly o dvě hodiny. Tím jsem získal o jednu hodinu 

více výrobního času. 

 

10.3 Výstupní hodnoty údržby po 3 dnech 

1. Statistika součásti, dílu: 

 

 

Na montážní lince Škoda A05 bylo během sledovaného období vyrobeno na každé straně 

linky 99888 ks světlometů, to je o 144 ks světlometů méně než při plánované údržbě po 

čtyřech dnech a o 48 ks světlometů méně než při plánované údržbě po pěti dnech. Z toho 

jednoznačně vyplívá, že preventivní údržba plánovaná po třech dnech nebude mít za následek 

zvýšení výkonu montážní linky Škoda A05, ale naopak snížení. 
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2. Statistika stroje, činnosti: 

 

Výsledná simulace ukazuje, že robotizované pracoviště (Roboti) bylo po sledované 

období 1,14% v prostoji. Následující statistika zdrojové obsluhy znázorňuje, že prostoj nastal 

z 0,67% z důvodu oprav a z 0,47% z údržby. To znamená, že plánovaná údržba stoupla 

o 0,11% oproti plánované údržbě po čtyřech dnech, za to poruchovost zůstala stejná 0,67%. 

 

3. Statistika zdrojové obsluhy: 

 

Z konečného výsledku simulace vyplívá, že došlo během sledovaného období při třídenní 

plánované údržbě k deseti poruchám a k jednadvaceti plánovaným údržbám. Opravy si tak 

vyžádaly průměrně 10 hodin přerušení výrobního procesu, přičemž plánovaná údržba si 

vyžádala 7 hodin. Celkově tak bylo robotizované pracoviště v prostoji 17 hodin. Z konečného 

hodnocení vyplívá, že údržba po třech dnech není z technického hlediska výhodná. 
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11  TECHNICKO–EKONOMICKÉ  ZHODNOCENÍ 

 

V rámci své diplomové práce provádím experiment za použití programu Witness, při 

kterém simuluji výskyt náhodných poruch a plánovaných preventivních údržeb na 

robotizovaném pracovišti a jejich vliv na výkon a kvalitu montážní linky Škoda A05 po dobu 

tří měsíců. 

Základem simulačního experimentu bylo namodelovat montážní linku Škoda A05 tak, aby 

výsledky odpovídaly realitě. Poté, co výkon linky odpovídal reálné kapacitě, bylo možné 

přistoupit k experimentu zaměřeném na simulování stavu linky po dobu tří měsíců 

s preventivní údržbou plánovanou po pěti dne a výskytem náhodných poruch.  

V návrhu na zlepšení simuluji zkrácení intervalu preventivní údržby plánované nejprve po 

čtyřech a poté po třech dnech během tří měsíců a porovnávám výsledky měření s reálnou 

plánovanou údržbou po pěti dnech. Výsledkem simulace by měl být pokles poruchovosti 

robotizovaného pracoviště a zvýšení výkonu montážní linky. 

Z analýzy návrhu na zlepšení jasně vyplívá, že zkrácení intervalu preventivní údržby 

plánované po čtyřech dnech je výhodnější oproti ostatním plánovaným údržbám. Čtyřdenní 

údržba vykazuje nárůst produkce ze součastného stavu 99936 ks na 100032 ks světlometů. 

Výkon linky se tím zvýšil o 0,1% oproti pětidenní údržbě. Během tohoto návrhu se vyskytlo 

deset poruch a šestnáct zásahů z důvodu údržby. Opravy si tak vyžádaly průměrně 10 hodin 

prostoje výrobního procesu, přičemž plánovaná údržba si vyžádala pouze 5,3 hodin. Celkově 

tak bylo robotizované pracoviště v prostoji 15,3 hodin oproti 16,3 hodin při údržbě 

v pětidenních intervalech. Z experimentu vyplívá, že při čtyřdenní plánované údržbě se 

prodloužila práce seřizovače o jednu hodinu a přitom klesla doba na opravy o dvě hodiny. Ve 

výsledku jsem získal o jednu hodinu více výrobního času, kterou jsem ušetřil snížením 

celkové doby na opravy a údržbu výrobní linky. 

Nejméně výhodnou je plánovaná údržba po třech dnech. Z té jednoznačně vyplívá, že 

údržba nebude mít za následek zvýšení výkonu montážní linky Škoda A05, ale naopak její 

snížení. Nepovede ani ke zvýšení kvality výrobního zařízení a tudíž není z technického-

ekonomického hlediska výhodná.  
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12  ZÁVĚR 

 

Cílem mé diplomové práce je identifikovat možnosti zvýšení výkonu a jakosti produkce 

výrobní linky automobilových světel s využitím simulačního modelu v programu Witness.  

V návrhu na zlepšení výkonu a jakosti montážní linky Škoda A05 jsem navrhl zkrácení 

intervalu preventivní údržby původně plánované po pěti dnech na čtyři dny, což se nakonec 

ukázalo z technicko-ekonomického hlediska výhodnější než současný stav. Zkrácení intervalu 

pravidelných údržeb jsem dosáhl snížení pravděpodobnosti vzniku poruch, což mělo za 

následek zlepšení kvality výrobního zařízení a zvýšení produkce. 

Získat výrobní proces bez jakéhokoliv přerušení je v reálu málo pravděpodobné, vždy se 

vyskytnou náhodné jevy, které proces zastaví. Nikdy nelze ve výsledku zcela odstranit vznik 

náhodných poruch. Snahou je, aby se tento výskyt snížit na co nejpřijatelnější hodnotu. 

Na další možností zefektivnění montážní linky Škoda A05 bych navrhoval zvýšení počtu 

strojů v robotizovaném pracovišti. Nejslabším prvkem celé linky je právě sál s roboty 

a v případě jejich poruchy dojde k zastavení montážní linky na obou stranách. Zvýšením 

a rozdělením počtu robotů na obě strany linky dojde k jejich autonomizaci, což bude výhodné 

z hlediska možného vzniku poruch a zlepší se i organizace práce. Tento návrh by si ale 

vyžádal podrobné technicko ekonomické zhodnocení jeho výhodnosti.  

V diplomové práci jsem se snažil popsat všechny důležité body tíkající se výrobního 

procesu, montážní linky Škoda A05, údržby, programu Witness, modelování a simulování 

montážní linky včetně návrhu na zlepšení. Věřím, že obsah a cíl mé diplomové práce byl 

splnil. 
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