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ABSTRAKT 

Ekonomika během několika posledních století zaznamenala významný pokrok. Došlo 

k tomu, že se ekonomické úlohy začaly řešit mnohem efektivněji, než tomu bylo dříve. 

Jednou z příčin je rozvíjení informačních technologií, které se v dnešní době používají ve 

většině výrobních odvětví a umožňují efektivnější využití surovinových a výrobních zdrojů. 

V této práci jsem se zaměřil na popis a návrh inteligentního systému pro akciovou 

společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s., který může být dále využit pro řízení 

tamější kovárny. Práce také obsahuje analýzu provozního prostředí včetně procesů, které se 

v daném prostředí provádí. Část této práce je věnovaná teorii expertních systémů. 
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ABSTRACT 

A high progress in economic sphere has taken place in a few centuries. It occurs that the 

economic problems are being solved much more effectively than before. One of the reasons is 

the intensive development of information technologies which are being used practically in all 

branches and enable more efficient use of raw materials and production resources. 

This work describes a design of an artificial system for the company VITKOVICE 

HEAVY MACHINERY a. s., which may be used for smithy management in the future. 

This work also contains the analysis of working area and processes, taking place in it. 

Besides, some part of the work contains theoretical information about expert systems. 
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1. ÚVOD 

Uplatnění inteligentních informačních systémů v praxi je v poslední době stále 

častějším jevem. Lze si to vysvětlit tím, že výhody, které tyto systémy přináší, nejsou 

zanedbatelné. Jedna z takovýchto výhod je schopnost optimálně řešit zadané matematické 

úlohy. Mezi další výhody patří lepší využití lidského kapitálu a snížení množství selhání 

lidského faktoru, který má ve svém důsledku snižování chyb při řešení podobných úloh. 

S jistotou je možné říci, že inteligentní informační systémy jsou efektivním nástrojem, 

který je vhodné používat při řešení ekonomických úloh. Snižovaní nákladů, zvyšovaní 

kvality, úspora času, to jsou jen některé z oblastí, ve kterých je možné tyto systémy použít. 

Cílem této práce je především navrhnout inteligentní systém pro optimalizaci výrobního 

procesu v oblasti metalurgie pro společnost VITKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s. 

Hlavním objektem optimalizace je kovárna. Komplexní řešení úlohy zahrnuje také procesy v 

ocelárně a žíhárně, které mají přímou souvislost s výrobním procesem.  

Teoretická část popisuje problematiku expertních systémů. Tato část má seznámit 

čtenáře se základními principy expertních systémů a jejich strukturou. 

Druhá část obsahuje analýzu provozního prostředí, pro které je systém navrhnut. 

V následující části práce jsou popsány požadavky na plánovací systém a očekávané 

přínosy, které plynou z jeho použití. 

Další část je stěžejní, obsahuje popis navrhnutého systému a studii jeho proveditelnosti. 

Práce je zakončena závěrem, ve kterém jsem se snažil vystihnout, zda-li bylo dosažené 

stanoveného cíle. 
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2.  TEORIE EXPERTNÍCH SYSTÉMŮ 

2.1.  ÚVOD DO EXPERTNÍCH SYSTÉMŮ 

Expertní systémy jsou jednou z nejznámějších teorií umělé inteligence. Jejich vývoj, tak 

jak je známe dnes, začal až v 70. letech minulého století. První použití bylo v oblastech 

geologického průzkumu, chemie, při analýze molekulárních struktur (system Dendral) a v 

medicíně. Od té doby došlo k jejich bouřlivému rozvoji. [1] 

Podle vědce E.Feigenbauma je definice expertních systémů následující: Expertní 

systémy jsou počítačové programy simulující rozhodovací činnost experta při řešení složitých 

úloh a využívající vhodně zakódovaných, explicitně vyjádřených znalostí, převzatých od 

experta s cílem dosáhnout ve zvolené problémové oblasti kvality rozhodování na úrovni 

experta. Přesná definice tohoto pojmu nebyla dosud stanovena. Jedná se tedy o systém, který 

využívá znalostí (myšlení a rozhodování) špičkových odborníků v přesně stanovené oblasti. 

Avšak bez lidských omylů.  

Představa o tom, jak by měly být expertní systémy konstruované a využitelné, se v 

průběhu času často měnila. Zejména v 80. letech se usilovalo o vytvoření několika 

opakovatelně a široce využitelných, problémově nezávislých expertních systémů se silným 

stupněm všeobecně přijaté standardizace. Časem se však ukázalo, že každá aplikační oblast a 

každá kategorie úloh vyžadují odlišnou reprezentaci znalostí i odlišný řídicí mechanismus, a 

proto většina dnešních expertních systémů má charakter speciálních, problémově 

orientovaných systémů. 

 

2.2.  CHARAKTERISTIKA EXPERTNÍCH SYSTÉMŮ 

Klasické expertní systémy se vyznačují následujícími charakteristickými rysy:  

� Oddělení znalostí a mechanismu jejich využívání. 

� Schopnost vysvětlování. 

� Schopnost rozhodování za neurčitosti. 

 

Při charakteristice expertních systémů se také hovoří o dvou generacích.  

Expertní systémy první generace má následující charakteristiky:  

� Jeden způsob reprezentace znalostí 

� Jednoduché schopnosti vysvětlování 

� Znalosti pouze od expertů 

Charakteristické rysy druhé generace jsou následující:  
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� Modulární a víceúrovňová báze znalostí. 

� Hybridní reprezentace znalostí. 

� Zlepšený vysvětlovací nastroj. 

� Schopnost automatizovaného získávání znalostí. [3] 

 

V oblasti umělé inteligence se můžeme také setkat s pojmem znalostní systém, který je 

v podstatě obecnější než pojem expertní systém. Expertní systém tedy lze chápat jako jeden z 

typů znalostních systémů, který se vyznačuje používáním bází znalostí a některými dalšími 

rysy. V poslední době se rozdíl mezi těmito pojmy zmenšuje. 

 

2.3.  ARCHITEKTURA EXPERTNÍCH SYSTÉMŮ 

Expertní systém obsahuje tyto základní složky:  

� Inferenční mechanismus 

� Báze znalostí 

� Báze faktů 

� Uživatelské rozhraní 

� Rozhraní k jiným systémům 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1 Modulární struktura expertního systému 
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2.3.1. INFERENČNÍ MECHANISMUS 

Inferenční (Řídicí) mechanismus obsahuje algoritmy schopné řešit stanovené úlohy na 

základě dat z báze znalostí a báze faktů. Řídící mechanismus klasického expertního systému 

je založen na algoritmech, které prohledávají báze dat, a odvozují z nich nové poznatky.  

V roce 1998 Giarratano a Riley 1998 popsali následující metody inference:  

� Dedukce – logické usuzování, při němž závěry musejí vyplývat z předpokladů.  

� Indukce – postup od specifického případu k obecnému.  

� Abdukce – usuzování směřující ze správného závěru k předpokladům, které jej 

mohly způsobit.  

� Heuristiky – pravidla „zdravého rozumu“ založená na zkušenostech.  

� Generování a testování – metoda pokusů a omylů.  

� Analogie – odvozování závěru na základě podobnosti s jinou situací.  

� Defaultní inference – usuzování na základě obecných znalostí v případě absence 

znalostí specifických. 

� Nemonotonní inference – je možná korekce resp. ústup od dosavadních znalostí 

na základě nového pozorování.  

� Intuice – obtížně vysvětlitelný způsob usuzování, jehož závěry jsou možná 

založeny na nevědomém rozpoznání nějakého vzoru. Tento typ usuzování zatím 

nebyl v ES implementován a snad by se k němu mohlo blížit usuzování 

neuronových sítí.  

 

Jednou z důležitých schopností inferenčního mechanismu je rozhodování za neurčitosti. 

Neurčitost v expertních systémech se může vyskytovat jak v bázi znalostí a tak i v bázi faktů.  

Některé ze zdrojů neurčitosti jsou:  

� Nejisté znalosti 

� Nepřesnost 

� Nekompletnost 

� Nekonzistence dat 

 

Neurčitost může být reprezentována a zpracovávána např. pomocí následujících 

přístupů a prostředků:  

� Pravděpodobnostní (Bayesovské) přístupy 
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� Faktory jistoty 

� Dempster-Shaferova teorie 

� Fuzzy logika 

 

2.3.2. BÁZE ZNALOSTÍ 

Báze znalostí obsahuje znalosti z určitého oboru a specifické znalosti o řešení problémů 

v tomto oboru. Znalosti mohou být nejrůznějšího charakteru:  

� Od nejobecnějších znalostí až po znalosti vysoce specifické. 

� Od „učebnicových“ znalostí až po znalosti „soukromé“ (tj. takové, jaké by si expert 

ani nedovolil publikovat) . 

� Od exaktně prokázaných znalostí až k nejistým heuristikám. 

� Od jednoduchých znalostí až po metaznalosti (tj. znalosti o znalostech) . 

 

Pro reprezentaci znalostí jsou nejčastěji používány tyto prostředky:  

� Matematická logika 

� Pravidla (rules) 

� Sémantické sítě (semantic nets) 

� Rámce a scénáře (frames and scripts) 

� Rozhodovací stromy (decision trees) 

� Objekty (objects) 

 

Znalosti můžeme klasifikovat jako:  

� Mělké (shallow knowledge), které jsou založeny na empirických a heuristických 

znalostech.  

� Hluboké (deep knowledge), založené na základních strukturách, funkcích a chování 

objektů.  

Obdobně můžeme charakterizovat i usuzování. Existují mělká usuzování (shallow 

reasoning) nebo hluboká usuzování (deep reasoning). Pro hluboké usuzování jsou užitečnými 

modely rámce a objekty.  

V průběhu řešení konkrétního problému se vytváří báze faktů. 
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2.3.3. BÁZE FAKTŮ 

Báze faktů je úzce propojena s inferenčním mechanismem, který v celém systému působí 

jako řidiči prvek. V ni se uchovávají aktuální data, která jsou zpracovávaná v reálném čase. 

Z těchto dat mohou být pořízeny poznatky, které se následně ukládají do báze znalosti. 

 

2.3.4. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 

Je modulem expertního systému, který zodpovídá za vzájemnou komunikace mezi 

inferenčním mechanismem a uživatelem. S jeho pomocí může uživatel kontrolovat chod 

systému a nastavovat ho podle potřeby. Dále umožňuje získávat potřebná data. Převádí 

zpracovávané informace do grafické podoby, které uživatel rozumí. 

 

2.3.5. ROZHRANÍ K JINÝM SYSTÉMŮM 

Inferenční mechanismus využívá rozhraní k jiným systémům pro připojení k jiným 

systémům. Může být přes něho také propojen zkoumaný virtuální model. 

 

 

2.4.  TYPY EXPERTNÍCH SYSTÉMŮ 

Expertní systémy můžeme klasifikovat podle různých hledisek. Podle obsahu báze 

znalostí můžeme expertní systémy rozdělit na:  

� Problémově orientované, jejichž báze znalostí obsahuje znalosti z určité 

domény.  

� Prázdné (shells), jejichž báze znalostí je prázdná.  

 

Podle charakteru řešených problémů můžeme expertní systémy rozdělit na:  

� Diagnostické, jejichž úkolem je určit, která hypotéza z předem definované 

konečné množiny cílových hypotéz nejlépe koresponduje s daty týkajícími se 

daného konkrétního případu.  

� Plánovací, které obvykle řeší takové úlohy, kdy je znám cíl řešení i počáteční 

stav a je třeba s využitím dat o konkrétním řešeném případu nalézt posloupnost 

kroků, kterými lze cíle dosáhnout.  
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2.5.  TVORBA EXPERTNÍCH SYSTÉMŮ 

V procesu tvorby expertního systému se vyskytují následující činnosti:  

� Výběr hardwaru a softwaru 

� Návrh uživatelského rozhraní 

� Akvizice znalostí (získání a reprezentace znalostí)  

� Implementace 

� Validace a verifikace 

 

Vytvářením expertních systémů se zabývá znalostní inženýrství (knowledge 

engineering). V procesu tvorby ES představuje úzké místo akvizice znalostí (knowledge 

acqusition bottleneck). Toto úzké místo pomáhají překonat metody strojového učení (machine 

learning).  

Nástroje pro tvorbu expertních systémů můžeme rozdělit do těchto skupin:  

� Prázdné expertní systémy (např. EXSYS, FLEX, G2, HUGIN, M4, a další). 

� Speciální programová prostředí (CLIPS, OPS5, Lisp, Prolog, a další). 

� Obecná programová prostředí (např. C++, C#, Java). [3] 

 

2.6.  VYUŽITÍ OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÉHO PŘÍSTUPU PŘI MODELOVÁNI 

EXPERTNÍCH SYSTÉMŮ 

Rozvíjení objektově orientovaného přístupu v informačních systémech se výrazně 

rozvinulo poté, co vznikl programovací jazyk Simula 67 v roce 1967. Jazyk se prakticky 

neuplatnil mimo akademické prostředí, ale měl významný vliv na další vývoj objektového 

programování. Nicméně většina koncepcí byla rozvíjena Alanem Keyem a Denielem 

Ingalsem v jazyce Smalltalk. Mnoho rysů Simuly bylo později převzato jazykem C++. Byl to 

začátek jazyku nové generace.  

Mezi hlavní rysy objektově orientovaných jazyků patří možnost vytvářet virtuální 

objekty. Takovéto objekty mohou být podobné objektům reálného světa. Každý virtuální 

objekt může mít své dynamické vlastnosti. Iniciátorem změny vlastnosti může být jak objekt, 

kterému tato vlastnost patří tak i jiný objekt. Navíc objektům se dá naprogramovat i vlastní 

chování. Chování se realizuje pomocí algoritmů, které jsou schopny přijímat vnější vlivy a 

následně na ně odpovídat. 
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Obr. 2.6-1  Schematické představení virtuálního objektu 

 

Program, který je vytvořen pomocí objektově orientovaného jazyka, je skoro vždy 

souhrnem objektů, které jsou mezi sebou spojené logickými vazbami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.6-2  Schematické představení objektů, spojených logickými vazbami v objektově 

orientovaném jazyce 

 

Programovací jazyky tohoto druhu nabízí programátorům možnost vytváření virtuálních 

objektů s použitím tak zvané dědičnosti. To znamená, že virtuální objekt může následovat 

vlastnosti a chování od jednoho anebo více rodičů. Přibližná struktura dědičnosti je 

představena na obr. 2.6-3 

 

 

 

 

 
vlastnosti 

algoritmy chování 
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Obr. 2.6-3  Schematické představení dědičnosti v objektově orientovaném jazyce 

 

Program napsaný objektově orientovaným jazykem se převádí do strojového kódu 

speciálním kompilátorem. Ve většině případů je strojový kód orientován na konkrétní 

operační systém, protože využívá jeho rozhraní pro programové aplikace a funkcionalitu.  

V dnešní době existuje velké množství objektově orientovaných jazyků, nejznámější z 

nich jsou: 

� C++ 

� Java 

� C# 

� Object Pascal 

� Delphi 

� Visual Basic 

� PHP 

� Phyton 

� Ruby 

� Smalltalk 

 

Moderní kompilátory nabízí programátorům množství jiných možností. Uveďme si 

například: optimalizace kódů, přizpůsobování k určitému druhu procesorů a operační pamětí. 
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Využití objektové orientovaného přístupu umožňuje vývoj programů s použitím 

logických struktur a vazeb. Takový zdrojový kód je ve většině případu mnohým 

srozumitelnější.  
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3. ANALÝZA PROVOZNÍHO PROSTŘEDÍ, SOFTWARE, PROCESŮ A DATOVÝCH TOKŮ. 
 

V této kapitole rozeberu provozní prostředí, ve kterém by měl cílový systém 

optimalizovat výrobní proces.  

V první částí této kapitoly půjde o modely prostředí, ve kterém se vyrábí výkovky – 

konečný produkt. Celé prostředí je rozděleno do několika objektů, každý má své 

charakteristické vlastnosti a specifika. 

Ve druhé časti je popsán celý proces výroby. Aby měli čtenáři o procesu lepší 

představu, tak jsem ho rozdělil do několika podprocesů a dále se budu věnovat popisu 

každého z nich zvlášť. 

 

3.1. MODEL VÝROBNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

Celý model je možné rozdělit do tří základních častí. Jsou to: ocelárna, kovárna a 

žíhárna. 

V ocelárně se vyrábí ingoty, které se dále používají jako výchozí materiál pro proces 

tváření. Jako výchozí materiál se dají také použít polotvary dodané zákazníkem anebo 

zmetkované výkovky. 

V kovárně se materiál zpracovává do určité formy a rozměrů. Zpočátku se materiál 

ohřívá na určitou teplotu, a podle cílové teploty se dále zpracovává v lisu.  

Žíhárna je poslední částí procesu, kde výkovky prochází konečnou úpravou. Konečný 

produkt je vždy nutné dobře vychladit. To znamená, že v průběhu ochlazení nelze připustit 

vznik kolizí, které by mohly ovlivnit kvalitu výrobku. Pro zlepšení vlastnosti výrobku mohou 

být výkovky zpracovány v kalící nádrži. Na konci výrobního procesu se produkt vyskladňuje 

na volnou plochu. 

Pro přenos materiálu v provozním prostředí se používají portálové jeřáby. Jeřáb může 

vykonávat vícero zdvihů, přičemž každý zdvih má předem definovanou nosnost. 
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Obr. 3.1-1  Model výrobního prostředí 

 

3.1.1. SLÉVÁRNA 

Hlavní funkcí slévárny je výroba ingotů. Pro lití ingotu se používá ocel. Denní 

objednávku v požadovaném množství vystavuje plánovač výroby. K objednávce se mimo jiné 

eviduje zakázka nebo více zakázek, pro které je ingot určen. Ingoty, které se vyrábí 

v ocelárně, mohou být rozličných tvarů a velikostí. Teplota, při které jsou ingoty následně 

zpracovávány v kovárně, může být různá v závislosti na požadovaném cílovém výrobku a 

druhu oceli. 

 

3.1.2. POKLOP 

Poklopy se používají pro dovoz ingoty z ocelárny do kovárny v teplém stavu. Poklop 

má své specifické rozměry. 

 

3.1.3. OHŘÍVACÍ PEC 

Ohřívací pece jsou umístěny v kovárně a používají se pro ustálení teploty ingotu na 

určitou hodnotu, při které budou ingoty následně lisované.  

Pece se dělí na: 

� Výjezdné (mají výjezdnou nístěj) 

� Pevné (nemají výjezdnou nístěj) 

Pece se také dělí podle výhřevnosti. 
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3.1.4. LIS 

 Lis je tvářecí strojem, který slouží k mechanickému zpracování různých produktů 

tlakem nebo tlakovým rázem. Tento výrobní či pracovní postup se nazývá lisování. 

V kovárně je umístěno několik lisů, každý z nich má své specifické parametry. 

 

3.1.5. ŽÍHACÍ PEC 

Žíhárna má k dispozici několik žíhacích pecí, které se liší teplotami, rozměrem, a 

použitým zařízením. Žíhací pece mají velmi podobné vlastnosti jako ohřívací pece. Oba druhy 

pecí se používají také pro tepelné zpracování. 

 

3.1.6. KALÍCÍ NÁDRŽ 

Kalící nádrže se používají pro zlepšení mechanických a fyzikálních vlastností výkovků. 

Každá kalící nádrž má své charakteristické vlastnosti. Těmi jsou zejména průchodnost a 

maximální rozměr výkovků, které mohou být v nádrži zpracované. 

 

3.1.7. VOLNÁ PLOCHA 

Slouží jako místo, kde se již ukládají hotové výkovky. Volná plocha je vymezena šířkou 

a délkou v takovém rozsahu, aby pokryla kapacitu výroby. 

 

3.2. PROCESY A DATOVÉ TOKY 

Celý proces výroby je možné rozdělit na několik podprocesů. Výroba začíná sestavením 

plánu lití ingotů. 

 

3.2.1. SESTAVENÍ PLÁNU LITÍ INGOTŮ 

Ingot je materiálem pro výrobu výkovků. Lití ingotů se provádí podle plánu, ze kterého 

mimo jiné vzniká požadavek pro ocelárnu. Tento plán slouží také pro stanovení posloupnosti 

výroby v kovárně.  

Podle časové periody se používají se tři druhy plánů lití. Těmi jsou: měsíční, týdenní a 

denní plány. Plánování výroby začíná postupně přibližně jeden až dva měsíce před výroby.  

Proces výroby se plánuje do takové podoby, aby byly dodrženy všechny technologické 

podmínky. 

Na základě denního plánů pracovník, co vytváří planý, sestavuje objednávku oceli. Na 

objednávce mimo jiné uvádí zakázky, pro které je ingot určen.  Pracovník taky vystavuje 
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výrobní příkaz (VP). Výrobní příkaz obsahuje veškeré nutné informace o budoucích 

výkovcích (zakázka, položka, běžné číslo, hmotnosti atd.). VP musí být doplněn detailním 

technologickým postupem, kde ke každé operaci přidělen odpovídající počet normominut. 

Tím se zabývá technolog kování. 

 

Podmínky, které musí být vždy brány v úvahu při sestavení licího plánu, jsou 

následující: 

1. Příchozí ingoty se musí zpracovávat plynule. 

� Musí se počítat s četností operací pro konkrétní typ výrobku a možností 

souběžně zpracovávat určité typy ingotů, například max. 2 velké ingoty do 

týdne 

� Průchodnost pecí pro velké ingoty – seznam pecí pro velké ingoty volí 

technolog 

2. Co nejmenší energetická náročnost. 

� Kumulovat ingoty se stejnou kovací teplotou. 

� Kovat určitý sortiment shodného tvaru, rozměru, jakosti materiálu pohromadě 

s jinými materiály tak, aby se minimalizovaly nutné časy na přestavby nářadí 

a aby se minimalizoval nutný počet zapnutých pecí a následně byla plně 

využita kapacita pecí na žíhárně. 

3. Musí byt dodrženy všichni platné technologické instrukci (TI). 

� Brát na zřetel technologickou instrukcí daný způsob náhřevu ingotů na kovací 

teplotu. 

� Mít takovou optimální rozpracovanost u lisu, aby nebylo nutno meziohřevy 

prodlužovat až na horní mez povolenou TI, nebo ji dokonce překračovat. 

4. Plánované terminy výroby musí byt vždy dodrženy 

� Ingoty plánovat tak, aby výrobky z nich byly vykovány v určeném termínu, 

aby mohl být dodržen termín expedice.   

5. Ocelárna musí byt schopna odlít plánované kombinace ingotů 

� V ocelárně lze objednat jen určité kombinace ingotů. Je nutno dodržovat 

seznam kombinací zadaných v parametrech licího plánu. 

6. Průchodnost žíhárny musí být kontrolovaná 

� Licí plán se musí přizpůsobit zaplněnosti žíhárny. 

� Kumulovat výrobu výkovků se stejným nebo podobným režimem. 
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� Přizpůsobení plánu lití vsázce JTZ (jakostní tepelné zpracování), kdy je nutno 

kumulací stejného nebo podobného typu výkovku tj. využít stejnou žíhací pec. 

� Do plánu lití se zařadí ingoty pro výkovky i s pozdějším termínem kování. 

� Musí být volné pece pro stanovené výkovky. 

� V případě obsazení všech pecí se do kování zařadí ingoty pro výkovky, které 

nejdou po vykování do pece, nebo mají krátké režimy (podle výrobního 

příkazu). 

� Přizpůsobení plánu lití i průchodnosti ostatních pracovišť žíhárny. 

7. Dodržení produktivity 

� Ingoty musí být naplánovány tak, aby jejich zpracování v jedné směně zabralo 

stanovený počet normominut (parametry), které jsou uvedeny na VP (výrobní 

příkaz) k jednotlivým operacím. Do plánu je nutno zahrnovat i pravidelné 

opravářské směny (parametry). 

� Je nutno zohlednit plánované odstávky známé s dostatečným předstihem 

(opravy lisu, jeřábů, ohřívacích i žíhacích pecí). 

� Je nutno znát s dostatečným předstihem plánované odstávky ocelárny, aby 

mohlo dojít na tuto dobu k dostatečnému předzásobení.  

� S jistým minimálním předzásobením se počítá stále, aby v případě 

neplánovaného výpadku ze strany ocelárny, nebo nutnosti vyřazení ingotu z 

výroby, nedošlo k výpadku ve výrobě. 

� V měsíčním, týdenním a denním plánu vznikají průběžně s postupem času 

někdy i zásadní rozdíly, které jsou tvořeny nejrůznějšími událostmi jak v 

subjektech, které přímo souvisí se zpracováním ingotu nebo následným 

technologickým zpracováním samotného výkovku, ale například i oddělením 

odbytu nebo externími zákazníky. Plán lití je neustále živý, stále se upřesňuje 

a aktualizuje a nedá se v kterékoliv fázi jeho tvorby považovat za konstantní. 

To znamená, že co je na konkrétní týden naplánováno v měsíčním plánu může 

být více či méně pozměněno, totéž platí mezi týdenním a denním plánem. 

Poslední změny však mohou nastat nejpozději jeden den před litím. [2] 
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3.2.2. AKTUALIZACE LICÍHO PLÁNU 

V případě vyskytnutí skutečností, které si žádají nutnost změny licího plánu, musejí 

pracovníci plánování kovárny a ocelárny okamžitě o těchto skutečnostech informovat vedení. 

Veškerá aktualizace plánu musí být odsouhlasena.  

Důvody aktualizace licího plánu ze strany obchodu z důvodu technického zpracování 

zakázek (TZZ): 

� Předřazení vybraných zakázek pro kování (příznak). 

� Předřazení vybraných zakázek i za cenu nevyužití kapacity pece (příznak). 

� Doplňování licího plánu dle informací.  

� Náhrady za zmetky dle potřeby – volné kapacity na strojích. 

� Dodatečná změna režimu. 

� Změna technologie. 

 

Plán může byt aktualizován ze strany ocelárny z následujících důvodů: 

� Neplánovaná porucha – nedodání plánovaného ingotu. 

� Dodání jiného typu ingotu, než bylo uvedeno v plánu na konkrétní den. 

� Dodání ingotu v jiné jakosti – dohledat náhradní využití. 

� Výpadek v kokilovém parku. 

 

Možné příčiny poruchy ze strany kovárny 

� Neplánovaná porucha. 

� Každodenní kontrola rozpracovanosti – tím i zajištění optimálního počtu ingotů 

pro dodržení meziohřevů. 

 

Aktualizace plánu ze strany žíhárny může nastat z těchto důvodů:  

� Každodenní sledování rozpracovanosti na žíhárně a konzultace s přípravářem 

vsázky. 

� Neplánované poruchy. 

� Délky prodlevy vychlazovacího režimu v závislosti na analýzách tavby, které 

jsou známy až po jejím odlití. 

� Sběrné pece dlouhých výkovků (vlastnosti budou zadány v parametrech).  

� Požadavků externích zákazníků (požadovaný režim, termín) . 
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� Nutnosti provedení opakovaného tepelného zpracování na nevyhovujících 

výkovcích po provedených zkouškách. 

� Zařazení do plánu kovářské opravy rozměrově nevyhovující výkovky. 

� Zařazení do plánu rovnání dlouhé výkovky až po určené době. 

 

Ostatní příčiny aktualizace: 

� Okamžitá nutnost zařazení výkovků do výroby z důvodu náhrady za zmetek. 

� Přebrání vybraného sortimentu od jiného lisu z důvodu neplánovaného i 

plánovaného výpadku. 

� Pracovník plánování kovárny musí brát v úvahu i takové skutečnosti, s kterými 

pracuje přípravář vsázky žíhárny nebo mistr kovárny. Jako jsou například 

průchodnosti přes ohřívací pece při výrobě určitého sortimentu v závislostech na 

jakosti materiálu, rozměrech nebo limitech meziohřevů definovaných 

technickými instrukcemi, možnosti uložení v žíhacích pecích zvláště u 

opakované výroby, kde jsou již známé ideální kombinace s ohledem na 

maximální využití kapacit žíhárny s co nejmenší možnou energetickou 

náročností atd. [2] 

 

3.2.3. LITÍ INGOTŮ 

Ingot se vyrábí ve slévárně. Plán lití ingotu obsahuje parametry ingotu, na které má být 

litý. 

 

3.2.4. DOVOZ INGOTŮ DO KOVÁRNY 

Ingot se dováží do kovárny ve vozech pod poklopem v teplém stavu. Příchozí ingot se 

nemusí ihned vkládat do pece, ale je možné jej nechat jistou dobu na vozíku pod poklopem. 

 

3.2.5. OHŘÍVANÍ PŮVODNÍCH MATERIÁLŮ 

Pro následné zpracovávaní ingotů nebo jiných polotvarů se tyto ohřívají na horní kovací 

teplotu. Minimální a maximální kovací teplota uvedena ve výrobním příkazu (VP). VP je pro 

celou kovárnu stěžejním výrobním dokumentem. 

Pro ohřívání a následné lisování se používá různé nářadí. Každé má definovanou dobu 

použití a časovou prodlevu. 



18 
 
 

Ohřívací pece se používají i pro ohřev výkovků, které jsou součástí každé operace 

lisování. 

 

Podmínky pro plán ohřívaní materiálu: 

� Vždy mít potřebný volný prostor ve správné peci jak pro příchozí ingoty, tak pro 

předkovek, který se tváří pod lisem. 

� Rozměry ingotů a předkovků, které jsou stěžení pro umístění v peci musí být 

brány v úvahu. Potřebný volný prostor musí být průběžně sledován. 

� Je nutné znát druh následné operace, která je nutná pro umístění předkovků do 

pevné nebo výjezdné pece. 

� Počítat s případným vypalováním trhlin, které již lze odhadnout ze zkušeností s 

jednotlivými jakostmi materiálů. 

� Operace řadit v takovém sledu, aby bylo co nejméně nutných přestaveb (výměn 

nářadí). To zahrnuje znalost přibližných časů přestaveb a povědomí o množství 

jeřábů, které jsou při výměně zapotřebí. Jako jeden z příkladů lze uvést, že mistr 

využije svých zkušeností a odhadne délku případného vypalování vad na ingotu 

a do tohoto časového prostoru naplánuje složitější přestavbu. 

� Mít dostatečně zahřátý materiál před operací s dodržením výdrží na kovací 

teplotě, případně náhřevy na kovací teplotu, kterou stanovuje technologický 

předpis. 

� Počítat s případným otáčením předkovků v pevných pecích před další operací a 

plán sestavit tak, aby nedošlo k prostojům lisu. Tomuto napomáhá i vhodná 

skladba sortimentu v daném okamžiku. 

� Využívat možnost vkládání materiálu (příchozího ingotu i předkovku v průběhu 

kování) přímo na horní kovací teplotu. 

� V případě, kdy nelze použít koleje pro odvoz výkovků od lisu z důvodů 

zablokování lisovnou (je nutno znát s dostatečným časovým předstihem), zařadit 

v plánu kování jen předkovací operace. 

� Při nedostatku kapacit v pecích pro vychlazování na žíhárně upřednostnit 

předkovací operace nebo dokování výkovků, u kterých je předepsáno vychlazení 

volně na vzduchu. 

� Operativně reagovat na změny v plánované dodávce ingotů. 

� Počítat s plánovanými opravami. 
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� Po vzájemné dohodě s plánovačem zařadit do plánu překování polotovarů 

dodaných přímo zákazníkem a využít případnou plánovanou výluku v dodávce 

ingotů.  

� Po dohodě s plánovačem žíhárny zařadit do plánu dokování předkovky, u 

kterých bylo dodatečně zařazeno mezioperační odžíhání a které jsou již 

dokončeny. Dále je potřeba do plánu zařadit kovářské opravy výkovků, které 

nevyhovují rozměrově po provedeném rýsování a rovnání dlouhých výkovků.  

� Mít vždy v provozu jen takový počet ohřívacích pecí, který je nezbytně nutný. [2] 

 

3.2.6. LISOVÁNÍ MATERIÁLŮ 

Materiál dodaný z ohřívací pece se překovává ve výkovky pomoci lisů. Tvářeni jednoho 

výkovku muže byt splněno během několika operací.  

Za vlastní kováni zodpovídají předáci lisu. Oni intuitivně definují, jak bude konečný 

výkovek proveden. Předáci musí s dostatečným časem předem byt informováni, ve které peci 

před lišením mají materiál ohřívat a kam ho po ukončení operaci vložit. 

Mistr musí vědět o chodu kovárny, technologie kování a mít znalosti o materiálech a 

jejich chování při tvářeni.  

Chod zpracování je popsán v kartě tepelného zpracování (KTZ). KTZ obsahuje 

postupové operace od vykování až po expedici.  

 

3.2.7. ŽÍHÁNÍ VÝKOVKŮ 

Žíhání výkovků se provádí až po tváření v lisu. Hlavním cílem je plynulé ochlazení 

jedním z osmi režimů tak, aby se konečný produkt nedostal do kolize, která by mohla ovlivnit 

kvalitu. 

 

3.2.8. KALENÍ VÝKOVKŮ 

Při kalení se výkovek ohřívá na tzv. kalící teplotu a poté se prudce ochlazuje. 

Zpracování kalením se používá proto, aby měl výkovek vyšší, případně maximální tvrdost. 

Kalení výkovků není povinným podprocesem výroby. 

 

3.2.9. ULOŽENÍ VÝKOVKŮ 

Vyráběné výkovky se vykládají na volnou plochu a následně se expedují.  
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3.3. SOFTWARE POUŽITÝ V PROVOZNÍM PROSTŘEDÍ. 

V provozním prostředí je umístěných několik počítačů, které jsou mezi sebou 

propojené prostřednictvím intranetové sítě, což ulehčuje vnitřní komunikaci. Počítače jsou 

řízené operačními systémy Microsoft Windows. Ke své práci pracovníci využívají 

implementovaný podnikový systém.  
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4. POŽADAVKY NA PLÁNOVACÍ SYSTÉM, OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY. 

Navrhovaný inteligentní systém má sloužit pro optimalizace výrobního procesu hlavním 

způsobem v kovárně.  Kompletní řešení úlohy spočívá braním v úvahu taky ocelárny a 

žíhárny. Systém musí v reálném čase poskytovat pracovnici informace o nejvhodnějších 

variantech provedeni výroby, a to je z pohledu na energetickou náročnost, a jiné výrobní 

podmínky. 

Navrhovaný systém by měl být logicky konstruován. Společnost VITKOVICE ITS, a. 

s., která v dnešní době spolupracuje se společností VITKOVICE HEAVY MACHINERY, a. 

s., doporučovala organizovat plánovací systém níže uvedeným způsobem. 

Cílový systém se může skládat z následujících složek: 

� Procedurální expertní systém, který realizuje neměnná pravidla vyplívající 

z technologických podmínek. 

� Pravidlový expertní systém, který realizuje produkční pravidla definovaná 

technology výroby.  

� Interaktivní systém s možností kontroly probíhajících procesů a zajišťující 

komunikaci mezi pracovníky. 

Procedurální pravidlový systém by mohl být realizován pomocí programovacího jazyka 

C++. Produkční pravidla se mohou ukládat v symbolické formě v databázi, musí být 

realizovaná možnost jejich úpravy a doplnění. 

Předpokládá se, že použití expertního systému značně změní proces řízeni výrobním 

procesem. V důsledku mněli by využívané zdroje využívat co nejlépe. To znamená, že bude 

použít optimální počet výrobního zařízení s co nejmenší nároky na energie a čas. Ve 

výrobním prostředí mněla by se zvýšit průchodnost, a proto i počet zpracovaných zakázek. 
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5. SYSTÉMOVÝ NÁVRH A STUDIE PROVEDITELNOSTI. 

V této kapitole se budu především zabývat způsobem návrhu na řešení předem 

stanoveného problému.  

První část této kapitoly obsahuje koncepci navrhovaného řešení. V ní seznámím čtenáře 

s tím, jak má být systém využíván. 

Pokud ve své prací využiju software jiných výrobců a jejich technologie, uvedu tyto 

skutečnosti podrobně ve druhé části této kapitoly. 

Následující část kapitoly popisuje strukturu inteligentního systému, který navrhuju. 

Další oddíl kapitoly bude věnován funkcionalitě systému. 

Poslední část kapitoly obsahuje studie proveditelnosti. 

 

5.1. KONCEPCE ŘEŠENÍ. 

Inteligentní systém má poskytovat pracovnici optimálně řešení, totiž uskutečňovat 

funkcí expertu. Z tohoto důvodu systém patří do expertních systémů. 

Cílový systém bude fungovat na serveru, umístěném v provozním prostředí. K tomuto 

systémů pomoci klientských počítačů s operačním systémem Windows budou připojovat 

uživatele. 

Ve vnitřní části systémů bude zmodelováno virtuální výrobní prostředí. Každý reální 

výrobní objekt bude mít virtuální podobu. V systému taky budou uložené výrobní planý, 

podle kterých výroba se provádí. Na základě těchto planu a virtuálního modelu provozního 

prostředí expertní systém bude získávat optimální způsob provedení výrobního procesu. 

Systém bude brát v úvahu taky znalosti technologu a vlastní poznatky, uložené v pravidlové 

podobě. 

Pomoci tohoto inteligentního systémů pracovnici kovárny a žíhárny budou schopny 

věsti výrobní proces krok za krokem, podle optimálního planu nabízeného systémem. 

 

. 

5.2. SOFTWARE JINÝCH VÝROBCŮ POUŽITÝ V NAVRŽENÉM ŘEŠENÍ. 

5.2.1. SERVEROVÝ OPERAČNÍ SYSTÉM WINDOWS SERVER 2008 R2 

Operační systém Windows Server 2008 R2 patří do linky serverových počítačových 

systémů, které nabízí společnost Microsoft svým zákazníkům. Oficiálně začal prodej tohoto 

systému 22. října 2009. Tento operační systém je druhou verzí Windows Server 2008 a 

obsahuje v sobě korektury a značné změny svého předchůdce. Je možné říci, že je to 
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serverová varianta systému Windows 7. Oba tyto systémy mají základ v jádru Windows NT 

6.1. 

V níže uvedené tabulce jsou popsány základní nároky na hardware, požadované pro 

plynulé fungování systému.  

 

 Minimální konfigurace Doporučená konfigurace 

Frekvence procesoru 1.4 GHz(x64) or Intel Itanium 2 2 GHz nebo vyšší, podle 

úlohy. 

Operační paměť 512 MB RAM 2 GB RAM nebo vyšší, 

podle úlohy 

Monitor Super VGA (800 x 600) Super VGA (800 x 600) nebo 

vyšší, podle úlohy 

Volný prostor na 

pevném disku 

32 GB 32 GB nebo vyšší, podle úlohy 

Tabulka 5.2.1-1  Základní požadavky na hardware pro systém Windows Server 2008 R2. 

 

Tento operační systém může být využit na stanicích s několika logickými procesory (až 

do počtu 256). V dnešní době je dostupná pouze verze pro procesory s 64 bitovou 

architekturou. 

V operačním systému je integrované rozhraní .NET Framework, které představuje 

širokou platformu pro moderní aplikace vyvíjené s použitím technologií .NET. 

Jednou ze soustav operačního systému Windows Server R2 je Internetová Informační 

Služba (IIS), která představuje platformu s posíleným zabezpečením a snadnou správou pro 

vývoj webových aplikací a služeb a jejich spolehlivé hostování. Služba IIS 7.5 hraje také 

centrální úlohu ve sjednocování technologií webových platforem společnosti Microsoft – 

ASP.NET, služby Windows SharePoint Services a Windows Communication Foundation 

Web Services. [4] 

Windows Server 2008 R2 je jedním z nejbezpečnějších systémů Windows. Systém 

využívá řadu technologií pro zabezpečení dat a kontrolu přístupu. Jednou z použitých 

technologií je technologie Network Access Protection (NAP), která zajišťuje, že počítače, 

které se snaží o připojení k vaší síti, vyhovují stanoveným zásadám zabezpečení. Technologie 

šifrovaní BitLocker Drive Encryption umožňuje šifrovaní dat, které jsou následně systémem 

chráněné.  



24 
 
 

5.2.2. TECHNOLOGIE ASP.NET 

Technologie ASP.NET je produktem společnosti Microsoft. V podstatě je nástupcem 

první verze technologie ASP, která vznikla až v prosinci roku 1996. Ačkoliv je název 

odvozen od starší technologie, oba produkty mají jen velmi málo společného. Tyto 

technologie jsou určeny pro vytváření a použití webových aplikaci na straně serveru. I když 

obě řeší podobné úlohy, ASP.NET má kompletně nový vnitřní model. 

Technologie ASP.NET je součástí rozhraní Microsoft .NET Framework, počítačového 

prostředí, které zjednodušuje vývoj aplikací. Rozhraní .NET Framework zahrnuje společný 

běhový jazykový modul  Common Language Runtime (CLR). Programátoři mohou realizovat 

své webové aplikace s použitím v libovolném jazyce, podporujícím CLR, např. Visual 

Basic.NET,  C# a další. Aplikace založené na technologii ASP.NET jsou také rychlejší, neboť 

jsou předkompilované do jednoho či několika málo DLL souborů, které po první kompilaci 

vyhovují pro možným potřebám budoucích požadavků. [5] 

Kompilace aplikací založených na ASP.NET můžeme rozdělit na dvě etapy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.2.2-1  Kompilace aplikace založených na ASP.NET 
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V první etapě se programový kód aplikace zkompiluje do přechodného jazyka, který se 

nazývá Microsoft Intermediate Language (MSIL). Druhá etapa kompilace, která se nazývá 

just-in-time (JIT), nastává těsně před tím, než se stránka skutečně vykoná. V tomto okamžiku 

se kód MSIL zkompiluje do nativního nízkoúrovňového strojového kódu. Oba kroky 

kompilace jsou znázorněny na obrázku č. 5.2.2-1.  

 

V poslední době se stala technologie ASP.NET velmi významnou a často je využívána 

samotnými vývojáři systému. Podle mého názorů naskýtá spoustu příležitostí, mezi které patří 

vysoký stupeň zaměření na problematiku, uživatelsky přívětivé prostředí a vysoká kvalita 

technogie. Přímým konkurentem je technologie Java Server Pages (JSP), která řeší podobné 

úlohy, a také se stále rozvíjí. Jednou z jejích předností je fakt, že je založena na otevřených 

technologiích, které mohou být využity zdarma. 

 

5.2.3. MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 

Microsoft SQL Server je relační databázový a analytický systém od společnosti 

Microsoft. První verze produktu vznikla před více než dvaceti lety a za tuto dobu doznala 

značných změn.  V dnešní době je jedním z nejvýznamnějších databázových systémů. 

Aktuální verze je 10.5, která má název SQL Server 2008 R2 (kódové označení 

«Kilimanjaro»). Systém se skládá z mnoha komponent a využívá velký počet řešení pro řízení 

a chránění dat. Aktuální verze obsahuje intelektuální nástroje. Vývojáři se zaměřili na různé 

skupiny uživatelů, proto je systém vhodný jak pro malé, tak pro rozsáhlé systémy. [6] 

SQL Server 2008 je k dispozici v několika edicích, kterými jsou: 

� Enterprise 

� Standard 

� Workgroup 

� Web 

� Developer 

� Express 

� Compact 

 

Jednotlivé edice se liší svým zaměřením a funkcionalitou, podle potřeb uživatelů mohou 

být využity ty nejvhodnější.  
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Pro své řešení jsem vybral edici Express. Ta je zdarma dostupná a může být použita i 

ke komerčním účelům. Navíc má dostatečnou funkcionalitu. Na druhou stranu u ní existuje 

několik omezení, které ovšem v rámci mého řešení dosáhnuty nebudou.  

 

5.3. STRUKTURA EXPERTNÍHO SYSTÉMU 

Celý expertní systém možné rozdělit do tří základních složek, těmi jsou: 

� SmithyWeb – část systému, která realizuje uživatelské rozhraní.  

� SmithyCore – jádro systému, které řeší optimalizační úlohy. 

� SmithyDB – modul, který se zabývá chráněním potřebného pro systémová data. 

Modulární struktura systému je zobrazena v následujícím obrazku. 

 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.3-1   Struktura expertního systému 

 

5.3.1. SMITHYWEB 

Tento modul je určen pro komunikaci s uživateli. V podstatě je to webová aplikace, 

realizovaná na technologii ASP.NET s použitím kódu v jazyce C#. 

SmithyWeb je těsně propojen s jádrem systému a s databází. 

Modul řeší tyto úlohy: 

� Připojení uživatelů k systému. 

� Poskytnutí možností souvisejících s nastavením uživatelských účtů. 

� Poskytnutí možností přidání nebo změny plánů výroby  
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� Poskytnutí informací uživatelům o optimálním způsobu vedení výroby.  

� Přijetí informací od uživatelů o tom, jak proces výroby ve skutečnosti probíhá 

 

Kromě těchto úloh, kterými se SmithyWeb podrobně zabývá, plní ještě jednu velmi 

důležitou funkci, a tou je sledovaní procesů a ukládaní jejich výsledků do databáze. Dále se 

zde evidují poruchy. Tato data se dále využívají modulem SmithyCore. 

 

5.3.2. SMITHYCORE 

Tento modul je jádrem expertního systému. Cílem SmithyCore je analýza současného 

stavu provozního prostředí a zjištění optimálního řešení. Je úzce propojen s databází, ve které 

chrání znalosti a jiná data.  

Je založen na platformě .NET, pomocí programovacího jazyka C#. 

 

5.3.2.1. STRUKTURA MODULU SMITHYCORE 

Modul obsahuje inferenční mechanismus, který řídí celý systém. Aby byl tento  

mechanismus řešit stanovené úlohy je těsně propojen s virtuálním modelem provozního 

prostředí. Model provozního prostředí se skládá z virtuálních objektů. Jeho nastavení může 

být provedeno pomocí webového rozhraní realizovaného modulem SmithyWeb. Z důvodů 

maximálního využití rychlosti je virtuální model provozního prostředí vždy uložen v operační 

paměti.  

Struktura modulu je zobrazena na obrázku č. 5.3.2.1-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.3.2.1-1  Struktura modulu SmithyCore 
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Interferenční mechanismus využívá také data, která sleduje modul SmithyWeb. Tato 

data jsou v podstatě historií, ze které je možné spočítat počet chyb a odchylky od prognóz. Na 

základě těchto dat systém koriguje své prognózy. 

Další data, která inferenční mechanismus bere v úvahu, jsou znalosti technologů. Tato 

data jsou uložena ve formě pravidel v modulu SmithyDB. 

 

5.3.2.2. OBJEKTOVÝ MODEL. 

Model výrobního prostředí je možné si představit jako souhrn objektů, propojených 

mezi sebou. Tyto objekty je možné rozdělit do dvou skupin: 

� Statické – objekty, které jsou vždy ve stanovené struktuře.  

� Dynamické – tyto objekty mohou být vytvořeny podle potřeb systému, přesný 

počet není definován. V rámci tohoto modelu jsou tvořeny výrobním zařízením. 

Objektový diagram prostředí je zobrazen na následujícím obrázku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.3.2.2-1 Objektový model 
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Většina dynamických jednotek zobrazených v modelu jsou objekty, které odpovídají za 

výrobu. Tyto objekty se chovají jako samostatné jednotky. Kazda z nich sleduje vlastní stav. 

V každé skupině výrobních objektu existuje řídící prvek, který spravuje jejich využiti. Těmto 

řídícím objektům je nadřazen supervizor, který je hlavní v rámci modelu výrobního prostředí. 

Přes něj se provádí většina datových toků. 

Jedny z hlavních jednotek v systému jsou objekty s nazvem «Ingot». Tyto objekty 

sledují svoje vlastní stavy a plány, podle kterých se mají chovat. Každý objekt «Ingot» 

postupně využívá objekty, které odpovídají za výrobu, přes jednotky jenž je spravují. 

Objekt «Supervizor» je v systému  zaměřen na udržení modelu ve funkčním stavu. Další 

jeho funkcí v systému je distribuce aktuálního času, který dostavá od objektu «Časovač» a 

výrobních pravidel, které jsou uloženy v objektu «Pravidla». 

  

Jednotlivé objekty systému jsou : 

� «Inferenční mechanismus» -  je hlavním objektem, který řídí celý systém i 

model výrobního prostředí. 

� «Supervizor» – je řídící objekt, pomocí kterého se distribuuje většina dat v rámci 

modelu výrobního prostředí. 

� «Správce poklopu» – je správcem objektu «Poklop» 

� «Správce ohřívacích pecí» – je správcem objektu «Ohřívací pec» 

� «Správce lisu» – je správcem objektu «Lis» 

� «Správce žíhacích pece» – je správcem objektu «Žíhací pec» 

� «Správce volných ploch» – je správcem objektu «Volna plocha» 

� «Pravidla» – obsahuje výrobní pravidla systému. 

� «Ingot» – je objektem, který má podobu ingotu nebo už je výrobkem. Zachovává 

vlastní stav a plán, podle kterého se má chovat. 

Následující objekty mají podobu reálných výrobních objektů: 

� «Poklop»  

� «Ohřívací pec» 

�  «Lis» 

� «Žíhací pec»  

� «Volná plocha» 

� «Kalící nádrž» 
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5.3.3. SMITHYDB 

Tento modul je určen pro ochranu dat expertního systému. Je založen na Microsoft SQL 

Server 2008 R2.  

Databáze obsahuje několik níže popsaných tabulek: 

� Users – obsahuje jednotlivé uživatele systému. 

� Objects – chrání virtuální objekty a jejich vlastnosti, které se v provozu 

používají. 

� Rules – pravidla využití objektů. 

� Plans – obsahuje výrobní plány, podle kterých se provádí výroba.  

� Errors – se používá pro spočítání poruch výrobních objektů 

� RealObjects – chrání statistická data s využitím výrobních objektů. 

� States – obsahuje stavy virtuálního prostředí v určitých časových okamžicích.  

V případě, že je velikost databáze využita na 90%, modul SmithyDB vymazává nejstarší 

statistická data, popřípadě stavy virtuálního prostředí. Tento princip garantuje, že v systému 

nedojde k chybě z důvodu nedostatku místa v databázi. 

 

5.4. FUNKCIONALITA NAVRHOVANÉHO SYSTÉMU 

5.4.1. KONTROLA PŘÍSTUPU K SYSTÉMU 

Uživatelé budou pro komunikaci se serverem využívat webové rozhraní. Proto musí 

nejdříve otevřít browser, zadat do adresného políčka IP adresu serveru a přejít na ni. Pokud je 

síť nastavena správně a server je v provozu, v browseru se uživatelům zobrazí formulář 

určený k přihlášení do vnitřní části systému (viz. obr. 5.4.1-1) 

 

Obr. 5.4.1-1   Přihlášení do systému. 
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Pokud budou přihlašovací jméno a heslo zadány správně, uživatel bude přesměrován 

dovnitř systému. V opačném případě bude muset zadávat údaje znovu. 

 

5.4.2. SPRÁVA UŽIVATELŮ SYSTÉMU 

Uživatelé systému budou rozdělení do tří skupin. Každá z těchto skupin má v systému 

odlišná přístupová práva.  

Administrátoři systému patří do skupiny «Administrátoři». Tato skupina má v systému 

nejširší pravomoci, které zahrnují i správu uživatelských účtů. Přejít do seznamu této skupiny 

uživatelů je možné pomocí menu «Uživatelé» – «Administrátoři». 
 

 

Obr. 5.4.2-1  Uživatelé skupiny «Administrátoři». 
 

Následující skupina uživatelů v systému má název «Technology» a je určena pro 

uživatele, kteří budou zásadním způsobem nastavovat virtuální model výrobního prostředí a 

spravovat výrobní plány. 
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Obr. 5.4.2-2 Uživatelé skupiny «Technology». 

 

Ostatní uživatelé patří do skupiny «Pracovníci». Tato skupina je určena pro vedoucí 

pracovníky výrobního procesu. Uživatelé mají právo nahlížet do optimálního výrobního plánu 

a kontrolovat jej. 
 

 

 

Obr. 5.4.2-3Uživatelé skupiny «Pracovnici». 

 

Vlastní údaje uživatelů mohou být změněny pouze administrátorem nebo dotyčným 

vlastníkem účtu. 
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Obr. 5.4.2-4 Změna vlastních údajů uživatele «Administrátor». 

 

5.4.3. SPRÁVA VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ 

Model virtuálního prostředí se skládá z virtuálních výrobních objektů. Počet a jejich 

vlastnosti nejsou přesně definované. Seznamy výrobního zařízení jsou dostupné přes menu 

«Nastavení Systému» – «Výrobní zařízení». Pomocí nástroje objekty je možné údaje v 

systému přidávat, pozměnit nebo odstraňovat. 

Výrobní zařízení je tvořeno šesti skupinami, kterými jsou:  

� «Poklopy» 

� «Ohřívací pece» 

� «Lisy» 

� «Žíhací pece» 

� «Kalící nádrže» 

� «Volné plochy»  
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Obr. 5.4.3-1Seznam výrobního zařízení. 

 

Obsah každé skupiny je možné si prohlédnout kliknutím na její název. V obsahu jsou 

uvedené některé základní vlastnosti objektů.  

 

 

Obr. 5.4.3-2 Seznam ohřívacích pecí. 

 

 

5.4.4. SPRÁVA VÝROBNÍCH PLÁNŮ 
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Výroba se provádí podle výrobních plánů, které mají elektronickou podobu. V systému 

se jejich spravováním mohou zabývat uživatelé skupin «Technology» a «Administratoři». 

Vzorová tabulka výrobních plánů je znázorněna na obrázku č. 5.4.4-1. 

 

 

Obr. 5.4.4-1 Seznam výrobních plánů. 

 

Každý výrobní plán se skládá z několika fází. Obecný plán zahrnuje fázi ohřívání 

materiálů, následného lisování, chlazení, kalení a uložení výkovků.  

 

5.4.5. SPRÁVA VÝROBNÍCH PRAVIDEL 

Nastavení pravidel výroby je jednou z dalších funkcí systému. Některé z pravidel je 

možné vložit pomocí stránky, která je vytvořena speciálně k tomuto účelu. Tuto stránku je 

možné otevřít pomocí menu «Nastavení Systému» – «Výrobní pravidla». 

V seznamu jsou uvedeny názvy pravidel a identifikátory, ke kterým patří. Každému 

pravidlu je také možné určit, zdali má být v daný moment platné.  
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Obr. 5.4.5-1 Seznam výrobních pravidel 

 

Nastavení pravidla je možné po jeho zvolení v seznamu. V novém okně může uživatel 

uvést název, podmínky a důsledek pro zvolené výrobní objekty. Systém ověřuje možnost 

použití výrobních objektů podle nastavených pravidel, které slouží v podstatě jako podmínky 

pro jeho využití. Pravidlo umožňuje zpracování v případě, že podmínka platí nebo zakazuje 

jeho použití. 

 

 

Obr. 5.4.5-2 Správa výrobních pravidel. 
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5.4.6. SLEDOVANÍ OPTIMÁLNÍHO VÝROBNÍHO PLÁNU 

Tato funkce systému je jednou z nejdůležitějších. Je určena pro vedoucího výrobního 

procesu. Na stránku procesů výroby je možné nahlédnout pomocí menu «Výrobní Prostředí» 

– «Proces výroby». 

 

Obr. 5.4.6-1 Přehled výrobních procesů. 
 

Po příchodu ingotu do kovárny by měl vedoucí výroby zmáčknout tlačítko «Nový 

proces» a v otevřeném okně zvolit typ příchozího ingotu a výrobní plán, podle kterého má být 

zpracován. Poté pomocí tlačítka «Přidat» může být proces přidán do seznamu výrobních 

procesů. Pomocí tlačítka «Storno» může být přidání nového výrobního procesu zrušeno. 

Další úlohou vedoucího je provedení výrobního procesu podle nabízeného plánu, kde 

každý krok musí být ověřen. Uvedu zde příklad. Po vybrání ingotu z vozíku s poklopem má 

vedoucí zatrhnout háček v příslušném okénku na konci objektu poklop. Pod stanoveným 

háčkem bude ihned uveden čas provedení této operace. Podle toho, jak bude vybraný ingot 

uložen do ohřívací pece má být zatrhnut háček na začátku objektu Ohřívací pec. Čas vložení 

bude následně uveden na objektu. Tímto způsobem by měl být proveden celý proces výroby 

krok po kroku. V případě, kdy proces nabízeným způsobem nemůže fungovat, vedoucí by měl 

kliknout levým tlačítkem na výrobní objekt a v otevřeném dialogovém okně kliknout na 

tlačítko «Jiná varianta». Když je zvolený objekt omezen z důvodu poruchy, vedoucí by měl 

zmáčknout tlačítko «V poruše».  
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Seznam výrobních procesu se v průběhu času obnovuje a poskytuje nejlepší varianty 

provedení. 

 

5.4.7. PŘEHLED AKTUÁLNÍHO STAVU ZAŘÍZENÍ 

Aktuální stav zařízení může být zobrazen pomocí menu «Výrobní Prostředí» – «Stav 

zařízení». V tabulce jsou uvedeny skupiny objektů.  

 

 

Obr. 5.4.7-1 Aktuální stav zařízení. 

 

Po zvolení skupiny objektů systém vrátí tabulku objektů a jejich součastný stav (viz. obr. 

5.4.8-1). Podrobný stav objektů, včetně seznamu zpracovávaných ingotů nebo výkovků, může 

být otevřen zvolením objektu v seznamu.  
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Obr. 5.4.7-2 Aktuální stav objektů ve skupině «Poklopy». 

 

 

Obr. 5.4.7-3 Aktuální stav objektů ve skupině «Ohřívací pece». 
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Obr. 5.4.7-4 Aktuální stav objektů ve skupině «Lisy». 

 

 

Obr. 5.4.7-5 Aktuální stav objektů ve skupině «Žíhací pece». 
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Obr. 5.4.7-6 Aktuální stav objektů ve skupině «Kalící nádrže». 

 

5.4.8. KOMUNIKACE MEZI UŽIVATELI 

Pomocí systému mohou uživatelé vzájemně komunikovat.  

 

Obr. 5.4.8-1 Seznam doručených zpráv. 

 

5.5. NÁROKY NA HARDWARE. 

Cílový systém má fungovat na serverovém počítači. Hlavním rozdílem mezi běžným 

počítačem a počítačem serverového typu je to, že serverový PC je určen pro dlouhou dobu 

chodu bez přerušování provozu. Z tohoto důvodu musí být zajištěno odpovídající chlazení. 
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Server musí být také chráněn proti výpadkům elektrické energie. K tomu účelu je určena 

periferie nesoucí název záložní zdroj. 

 

5.6. STUDIE PROVEDITELNOSTI 

Implementace inteligentního systému by měla změnit celý postup řízení výrobního 

procesu. Časem se ukázalo, že změny v přístupu k řízení jsou jedny z nejsložitějších. Ale 

každá takováto změna má ekonomický smysl, jestliže očekávané přínosy jsou větší než 

náklady vynaložené na modernizaci. Teprve po tomto uvážení má smysl rozhodovat o 

implementaci nebo zamítnutí navrhované změny systému.  

Dle mého názoru není změna v systému řízení v daném výrobním prostředí snadným 

úkolem. Pro implementaci navrženého systému by měly být provedené následující základní 

změny: 

� Umístění serverového počítače 

� Připojení počítačů k síti intranet 

� Instalace a nastavení inteligentního systému 

� Pravidelné školení pracovníků provozního prostředí pro práci se systémem 

� Zjištění nedostatků a provedení potřebných změn v oblasti využívaní lidských 

zdrojů 

Na druhou stranu by mělo použití implementovaného systému pozitivně ovlivnit 

výrobní proces. 

 Týká se to především oblastí: 

� Optimálního využití pecí, snížení energetické náročnosti 

� Optimálního využití lisu, minimální ztráty času 

� Zvýšení průchodnosti kovárny a žíhárny 

� Zvýšení spolehlivosti a produktivity práce 

Finanční nároky na zavádění systému a náklady spojené s jeho správou budou dle mého 

názoru poměrně nízké. Některé náklady na zavedený systém je možné ještě snížit přechodem 

na levnější variantu operačního systému, například Windows 7 Professional, který také 

obsahuje všechny potřebné funkce. Nevýhodou tohoto systému je to, že není primárně určen 

jako serverový, a nemá dosti vysoký stupeň zabezpečení.  

Cena systému je závislá také na zvoleném hardwaru. Podle typu serveru a jeho 

příslušenství je možné regulovat výši investice. 
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Podle mého názoru je implementace systému proveditelná v celém rozsahu, ve kterém 

jsem zpracoval tuto práci. Provést úplnou studii proveditelnosti může management 

společnosti VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, a.s. 
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6. ZÁVĚR 

Cílem mojí práce bylo navrhnout inteligentní systém pro optimalizaci výrobního 

procesu ve společnosti VITKOVICE MACHINERY GROUP, a.s., která je jednou z 

nejvýznamnějších metalurgických společností v Evropě. Aby byl cíl práce splněn, analyzoval 

jsem tamější provozní prostředí, pro které by měl být cílový systém určen. Navrhnul jsem 

vhodný inteligentní systém, tak aby jej bylo možné plně implementovat včetně jeho funkcí a 

aby splňoval všechny stanovené podmínky. Po analýze mého návrhu systému by měl 

management firmy rozhodnout o jeho následné implementaci do výrobního prostředí. Cílem 

mojí diplomové práce by mohlo být vytváření tohoto inteligentního systému.  
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SEZNAM ZKRATEK. 

 

VP – Výrobní plán 

IIS – Internetová informační služba 

JTZ – Jakostní tepelné zpracování 

TI – Technologická instrukce 

TZZ – Technologické zpracování zakázek 

KTZ – Karta tepelného zpracování 

NAP – Network access protection 

CLR – Common language runtime 

MSIL – Microsoft intermediate language  

JIT – Just in time 

ASP – Active server page 

SQL – Structured Query Language 

JSP – Java Server Pages 

OP – Ohřívací pece 

ŽP – Žíhací pece 

KN – Kálici nadrž 
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