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Seznam použitých zkratek a symbolů 

cl náklady na prostoj jednoho požadavku za časovou jednotku 

cs náklady na prostoj jedné obslužné linky za časovou jednotku 

D  deterministické příchody a doba obsluhy 

Ek  Erlangovo rozdělení intervalu mezi příchody a doby obsluhy 

EK   střední počet požadavků v systému 

EL   střední počet požadavků ve frontě 

EP  střední doba čekání požadavků v zablokované lince 

ER  střední počet požadavků mimo systém 

ES  střední počet požadavků v obsluze 

EW  střední doba pobytu požadavků ve frontě 

EZ  střední doba pobytu požadavků v systému 

FIFO   řádný frontový režim 

G  obecné rozdělení příchodů a intervalů mezi příchody a doby obsluhy 

Gl  periodický proces příchodů 

Kn  rozdělení χ2 intervalů mezi příchody a doby obsluhy 

LIFO   inverzní frontový režim 

m  celkový počet míst v systému 

M  Poissonův proces příchodů a exponenciální rozdělení intervalů mezi příchody a doby 

obsluhy 

n  počet obslužných linek 

PB  pravděpodobnost blokování požadavků 

Podm  pravděpodobnost, že příchozí požadavek bude odmítnut (pravděpodobnost 

odmítnutí) 

PRI  výběr požadavků dle priorit 

s výběrová směrodatná odchylka 

SHO systém hromadné obsluhy 
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SIRO  náhodný výběr požadavků z fronty 

X  charakter vstupního toku požadavků 

�� výběrový průměr 

Y  charakter obsluhy jednotlivých požadavků 

γ  střední doba pobytu požadavků v obsluze 

κ  využití systému 

λ  střední počet příchozích požadavků za jednotku času (intenzita vstupního toku) 

λp  střední počet přijatých požadavků za jednotku času 

µ  střední počet požadavků, které je schopna linka obsloužit za časovou jednotku 

(parametr obsluhy) 

σ směrodatná odchylka 
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1. Úvod 

Nejen v dopravě se často setkáváme s tzv. systémy hromadné obsluhy. Takovými systémy 

hromadné obsluhy může být například čerpací stanice, kolejiště v seřaďovací stanici, mycí linky, 

parkoviště, atd. Systémy hromadné obsluhy jsou charakteristické tím, že jsou tvořeny 

obslužnými linkami, které provádí obsluhu požadavků vstupujících do systému za účelem 

obsluhy. Po provedení obsluhy opouštějí požadavky systém. U některých systémů hromadné 

obsluhy se připouští existence fronty, ve které se shromažďují požadavky čekající na obsluhu. 

Při modelování systémů hromadné obsluhy můžeme využít dva přístupy. Za prvé je to 

přístup analytický, který je použitelný pro jednoduché systémy se standardními rozděleními 

náhodných veličin. Spočívá v sestavení matematického modelu ve tvaru diferenciálních rovnic 

v případě dynamického popisu systému hromadné obsluhy, ve tvaru lineárních rovnic v případě 

statického popisu systému hromadné obsluhy. Na základě analytického řešení modelu, se získají 

vztahy pro výpočet charakteristik systému. Za druhé je to přístup simulační, který spočívá ve 

vytvoření simulačního modelu systémů hromadné obsluhy. Na základě výsledků simulačních 

experimentů se pak stanovují odhady charakteristik systému. Předložená diplomová práce 

porovnává výsledky získané oběma přístupy. 

Cílem diplomové práce je vytvoření simulačních modelů vybraných systémů hromadné 

obsluhy v simulačním softwaru Witness, se simulačními modely provést simulační experimenty 

a výsledky získané simulací porovnat s výsledky získanými analytickým výpočtem. 

V diplomové práci jsou v druhé kapitole popsány vybrané systémy hromadné obsluhy a 

jejich matematické modely. V třetí kapitole jsou vypracovány návrhy simulačních modelů. Ve 

čtvrté kapitole jsou popsány experimenty, které byly provedeny s vybranými systémy hromadné 

obsluhy. Předposlední kapitola je věnována vyhodnocení simulačních experimentů. V poslední 

kapitola je věnována celkovému zhodnocení diplomové práce. 
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2. Teorie hromadné obsluhy a vybrané systémy hromadné obsluhy 

Předmětem teorie hromadné obsluhy je vyhledávání závislostí mezi charakterem vstupu 

požadavků, produktivitou jednotlivých linek, počtem linek a efektivností obsluhy. Systém 

hromadné obsluhy (dále jen SHO) je zpravidla tvořen jednou či více různě prostorově 

uspořádanými obslužnými linkami, které obsluhují požadavky. Obsluha požadavku trvá určitý 

čas, po který požadavek blokuje obslužnou linku, která provádí jeho obsluhu. Požadavky po 

ukončení obsluhy uvolňují linku a tvoří výstupní tok požadavků. Jestliže v okamžiku příchodu 

požadavků do systému není žádná obslužná linka volná, může požadavek vyčkat ve frontě na 

uvolnění některé z obslužných linek, tvoří-li systém frontu. Obecné schéma SHO viz 

obr. č. 2.1. 

 

Obr. č. 2.1: Schéma obecného SHO 

Systémy hromadné obsluhy lze členit dle mnoha kritérií. SHO lze např. dělit podle 

charakteru vstupního toku. Vstupní tok požadavků je posloupnost příchodů požadavků, které 

vstupují jeden za druhým v nějakých časových intervalech. Časové intervaly mezi příchody 

požadavků můžou být stochastické anebo deterministické. Rozeznáváme např. regulární vstupní 

tok, elementární vstupní tok, Erlangův vstupní tok. V diplomové práci bude především 

pracováno s elementárním vstupním tokem, proberme ho tedy podrobněji. Elementární vstupní 

tok je homogenní tok událostí, který má následující vlastnosti: 

� Stacionárnost – pravděpodobnost, že požadavek vstoupí do systému za elementární 

časový interval, je úměrná pouze délce daného intervalu. Nezávisí tedy na okamžiku t, 

v němž tento interval začíná,  

� Beznáslednost – udává počet požadavků, které vstoupí do systému v časovém intervalu t a 

jsou nezávislé na počtu požadavků, které vstoupily předtím, 

� Ordinárnost – pravděpodobnost příchodu více než jednoho požadavku do systému za 

krátký časový okamžik ∆t.  

Dále rozeznáváme systémy hromadné obsluhy, které připouštějí vznik fronty anebo 

nepřipouštějí vznik fronty. Jestliže SHO připouští vznik fronty, může být její délka omezená 
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anebo neomezená. Fronta je místo, kde čekají požadavky, které při příchodu nemohly být ihned 

obslouženy.  

Pravidla, podle kterých se vybírají požadavky z řady čekajících na obsluhu jsou: 

o FIFO (First In First Out) – požadavky jsou odebírány v pořadí, v jakém do fronty 

vstoupí (řádný frontový režim), 

o LIFO (Last In First Out) – požadavky jsou odebírány v opačném pořadí, než v jakém do 

fronty vstoupily, 

o SIRO – náhodný výběr požadavku na obsloužení, 

o PRI – výběr dle priorit, 

o GE – náhodný výběr požadavku. 

SHO můžeme dále dělit podle uspořádaní linek. Linky můžou být uspořádány těmito 

způsoby: 

o paralelní řazení linek, 

o sériové řazení linek, 

o kombinované řazení linek. 

Linky provádějí obsluhu požadavků. Obsluha v systémech může být poskytována jednou 

anebo více nezávislými linkami obsluhy. Doba obsluhy může být deterministická nebo 

stochastická. Doba obsluhy se může řídit následujícími rozděleními: exponenciální rozdělení, 

gama rozdělení, Erlangovo rozdělení a Rayleighovo rozdělení. 

Kendallova klasifikace SHO 

Literatura uvádí Kendallovu klasifikaci ve více tvarech. Kendllova klasifikace v základním 

tvaru je tvořena třemi znaky X/Y/n  [1]. Velké písmeno X charakterizuje vstupní tok požadavků, 

velké písmeno Y charakterizuje dobu obsluhy jednotlivých požadavků a malé písmeno n značí 

počet obslužných linek v systému. Konkrétní možnosti dosazení za hodnoty X, Y jsou uvedeny 

v tabulce č. 2.1 dle [1]. 
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Tab. č. 2.1: Kendallova klasifikace SHO v základním tvaru 

Označení 
Význam znaků X, Y 

X Y 

M 
Poisonův proces příchodů, exponenciální 

rozdělení intervalů mezi příchody 
Exponenciální rozdělení doby obsluhy 

Ek 
Erlangovo rozdělení intervalů mezi 

příchody (s parametry k a λ) 
Erlangovo rozdělení doby obsluhy 

(s parametry k a λ) 

K n 
Rozložení χ2 intervalů mezi příchody 

(n stupňů volnosti) 
Rozložení χ2 doby obsluhy 

D Deterministické příchody Konstantní doba obsluhy 

G Obecné rozdělení mezer mezi příchody 
Obecné, jakékoliv rozložení doby 

obsluhy 

Gl Periodický proces příchodu -- 

 

U rozšířené Kendallovy klasifikace SHO je přidán ke třem základním symbolům další 

symbol. Rozšířené značení je následující X/Y/n/m . Písmeno m udává celkový počet míst 

v systému. 

2.1 Systém hromadné obsluhy se dvěma sériově řazenými linkami bez fronty 

Jedná se o dvoulinkový systém bez fronty a dvěmi sériově uspořádanými linkami obsluhy. U 

tohoto systému předpokládáme, že vstupní tok je Poissonův s intenzitou λ a doba obsluhy na 

jednotlivých linkách je exponenciální náhodnou proměnnou s parametry µ1 a µ2. 

 

Obr. č. 2.2: Sériový systém hromadné obsluhy [2] 

Když přijde do systému požadavek a najde první linku volnou, začne jeho obsluha, se střední 

dobou trvání 
���. Jestliže příchozí požadavek nachází první linku obsazenou, bude přicházející 

požadavek odmítnut. Jestliže požadavek po ukončení obsluhy najde druhou linku volnou, začne 

okamžitě jeho obsluha, jejíž střední doba trvání je rovna  � ��, v opačném případě bude první linka 

blokována až do uvolnění druhé linky. 
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Systém se tedy může nacházet v následujících stavech S={0;1;2;3;4}: 

� 0 (VV)…obě linky jsou volné, 

� 1 (AV)…první linka provádí obsluhu a druhá linka je volná, 

� 2 (VA)…první linka je volná a druhá linka provádí obsluhu, 

� 3 (AA)…obě linky provádí obsluhu, 

� 4 (BA)…první linka je blokována a druhá linka provádí obsluhu. 

Přechodový graf systému je znázorněn na obr. č. 2.3. Vrcholy v přechodových grafech 

reprezentují jednotlivé stavy systému, ve kterých se může daný systém nacházet. Hrany 

reprezentují možnosti přechodu mezi jednotlivými stavy anebo setrvání v daném stavu. 

Ohodnocení hran reprezentuje přechodové pravděpodobnosti, resp. pravděpodobnosti setrvání 

v daném stavu za krátký časový okamžik ∆t. 

 

Obr. č. 2.3: Přechodový graf sériového systému M/M/2/2 

Na základě přechodového grafu můžeme získat soustavu diferenciálních rovnic popisujících 

chování systémů v závislosti na čase t. Obecný postup sestavy rovnic viz [3]. 
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Soustava diferenciálních rovnic má v tomto případě tvar: 


��� �� � �� · 
���� � µ� · 
����, 

��� �� � � · 
���� � µ� · 
���� � �� · 
����, 

��� �� � �� · 
���� � � � µ�� · 
���� � �� · 
����, 

��� �� � � · 
���� � �� � µ�� · 
����, 

��� �� � �� · 
���� � µ� · 
����. 

K této soustavě přistupuje podmínka P��t� � P��t� � P��t� � P��t� � P��t� � 1, která 

říká, že se systém v čase t může nacházet pouze v některém z definovaných stavů. 

Při praktických výpočtech nás ale zpravidla zajímá chování systému v ustáleném stavu, tedy 

pro �  ∞. Limitním přechodem pro �  ∞ získáme soustavu lineárních rovnic. Obecný postup 

viz [3] ve tvaru: 

0 � �� · 
�� � µ� · 
��, 
0 � � · 
�� � µ� · 
�� � �� · 
��, 
0 � �� · 
�� � � � µ�� · 
�� � �� · 
��,  

0 � � · 
�� � �� � µ�� · 
��, 
0 � �� · 
�� � µ� · 
��. 

Normativní podmínka pravděpodobnosti je ve tvaru: 

P�� � P�� � P�� � P�� � P�� � 1. 

Každou lineární rovnici vynásobíme 
��� a zavedeme dvě substituce #� � $��, #� � $��. Po 

zavedení této substituce dostaneme novou soustavu lineárních rovnic: 

0 � �#� · 
�� � 
��, 
0 � #� · 
�� � %#�#�& · 
�� � 
��, 
0 � %#�#�& · 
�� � #� � 1� · 
�� � 
��, 
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0 � #� · 
�� � %#�#� � 1& · 
��, 
0 � %#�#�& · 
�� � 
��. 

Ze soustavy lineárních rovnic vyjádříme pravděpodobnosti jednotlivých stavů. Postupně 

dostaneme pravděpodobnosti jednotlivých stavů, které určíme dle [3]: 


�� � #� · 
�� , (2.1) 


�� � '�·'��'�('� · 
�� , (2.2) 


�� � '�)'�('� · 
��, (2.3) 


�� � * '��·'�'�('� � #�+ · 
�� , (2.4) 


�� � 1
%1 � #� � #� � #�� � #�� · #�#� � #�& .  

 (2.5) 

Pravděpodobnosti jednotlivých stavů systému potřebujeme znát pro výpočet provozních 

charakteristik systému. Uvažujme tyto provozní charakteristiky: 

• pravděpodobnost odmítnutí Podm, 

• pravděpodobnost blokování požadavků PB, 

• střední počet přijatých požadavků λP, 

• využití systému κ, 

• střední doba pobytu požadavků v systému EZ, 

• střední počet požadavků v systému EK, 

• střední doba čekání požadavků v zablokované lince EP. 

Požadavek bude odmítnut tehdy, najde-li první linku obsazenu. Pravděpodobnost odmítnutí 

požadavku (Podm) určíme dle [2]: 


,-. � 
�� � 
�� � 
��.  (2.6) 
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Požadavek bude blokován, když bude ukončena obsluha první linky a druhá linka bude 

aktivní. Pravděpodobnost blokování požadavku (PB) určíme dle [2]: 


� � 
��. (2.7) 

 Požadavek bude přijatý, když najde první linku volnou, tedy s pravděpodobnosti 1 – Podm. 

Střední počet přijatých (neodmítnutých) požadavků za jednotku času (λP) určíme dle [2]: 

�/ � � · 1 � 
,-.�. (2.8) 

Linka je využívána, pokud není prázdná. Využití systému (κ) a využití 1. a 2. linky obsluhy 

(κ1, κ2) určíme dle [2]: 

0� � 
�� � 
��,  (2.9) 

0� � 
�� � 
�� � 
��, (2.10) 

0 � 1�(1�� .  (2.11) 

Střední dobu pobytu požadavků v systému (EZ) určíme dle [2]: 

23 � ��� � ��� � /45$·�6/789� . (2.12) 

Střední počet požadavků v systému (EK) určíme dle [2]: 

2: � 
�� � 
�� � 2 · 
�� � 
��� . (2.13) 

Střední dobu čekání požadavku v zablokované lince (EP) určíme dle [2]: 

2
 � /4$·�6/789� . (2.14) 

2.2 Systém hromadné obsluhy se dvěmi sériově řazenými linkami 

a s neomezenou frontou před každou linkou 

Uvažujme opět systém se dvěmi sériově uspořádanými linkami jako v předchozí části. Nyní 

budeme ovšem uvažovat, že před každou linkou se nachází fronta, jejíž délka není omezena. 

Výběr požadavků čekajících ve frontě se řídí řádným frontovým režimem. Předpokládáme, že 

vstupní proud požadavků je Poissonův s intenzitou λ, doby obsluhy na jednotlivých linkách jsou 

exponenciální náhodné proměnné se středními hodnotami  ��� a  ���. 
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Obr. č. 2.4: Systém hromadné obsluhy se dvěma sériově řazenými linkami  

a s neomezenou frontou před každou linkou 

Jestliže najde požadavek první linku volnou, začíná jeho obsluha, v opačném případě se 

požadavek řadí do fronty. Najde-li požadavek po ukončení obsluhy na první lince druhou linku 

volnou, začne jeho obsluha na druhé lince. V opačném případě se požadavek řadí do fronty před 

druhou linkou. 

 

Obr. č. 2.5: Fragment přechodového grafů bez smyček pro stav (i, j) [2] 

Stavy systému budeme označovat (i, j), kde i, j = 0; 1; 2; 3;… a kde jednotlivé symboly 

vyjadřují: 

• i… počet požadavků v první fázi, 

• j… počet požadavků v druhé fázi. 
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Systém se může nacházet v následujících stavech: 

� (0, 0) …v systému není žádný požadavek, 

� (0, 1) … první fáze je prázdná a v druhé fázi je jeden požadavek v obsluze, 

� (0, j) … první fáze je prázdná a v druhé fázi je j požadavků (1 v obsluze, j-1 ve frontě, 

kde j = 1; 2; 3;…),   

� (1, 0) … v první fázi je jeden požadavek v obsluze a druhá fáze je prázdná, 

� (i, 0) … v první fázi je i požadavků (1 v obsluze, i-1 ve frontě, kde i=1; 2; 3;…) 

a druhá fáze je prázdná, 

� (1, 1) … v první a v druhé fázi je jeden požadavek (obsluhuje 2 požadavky), 

� (i, j) … v první fázi je i požadavků (1 v obsluze, i-1 ve frontě, kde i=1; 2; 3;…) 

a v druhé fázi je j požadavků (1 v obsluze, j-1 ve frontě, kde j = 1; 2; 3;…). 

Na základě přechodového grafu můžeme získat soustavu diferenciálních rovnic popisujících 

chování systémů v závislosti na čase t. Obecný postup sestavy rovnic viz [4]. 

Soustava diferenciálních rovnic má v tomto případě dle [2] tvar: 


<,<�� �� � �� · 
<,<��� � �� · 
<,����, 

<,=�� �� � �� � ��� · 
<,=��� � �� · 
�,=6���� � �� · 
<,=6���� >?@ A B 0, 

C,<�� �� � �� � ��� · 
C,<��� � �� · 
C6�,���� � � · 
C6�,<��� >?@ D B 0, 

C,=�� �� � �� � �� � ��� · 
C,=��� � �� · 
C(�,=6���� � �� · 
C,=(���� �  
�� · 
C6�,=���>?@  D B 0, A B 0, 
včetně podmínky: 

E E PF,G�t�H
GI<

H
FI<

� 1.   

 (2.15) 

Podmínka (2.15) vyjadřuje, že systém v čase t může nacházet pouze v některém 

z definovaných stavů. 

Při praktických výpočtech nás ale zpravidla zajímá chování systému v ustáleném stavu, tedy 

pro �  ∞. Limitním přechodem pro �  ∞ získáme soustavu lineárních rovnic: 

0 � � · 
<,<� � �� · 
<,��, 
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0 � � � ��� · 
<,=� � �� · 
�,=6�� � �� · 
<,=6�� >?@ A B 0, 
0 � � � ��� · 
C,<� � �� · 
C6�,�� � � · 
C6�,<� >?@ D B 0,  

0 � � � �� � ��� · 
C,=� � �� · 
C(�,=6�� � �� · >C,=(�� � � · 
C6�,=� >?@  D B 0, A B 0. 
Normativní podmínka pro tento systém hromadné obsluhy je ve tvaru: 

E E PF,G�
H

GI<
H

FI<
� 1. 

Zaveďme substituci #� � $��, #� � $��, přičemž musí z důvodu stability systému platit, že 

α1<1, α2<1. 

Pravděpodobnost P(o,o) (v systému není žádný požadavek) určíme dle [2]: 


J,J� � 1 � #�� · 1 � #��. (2.16) 

Pravděpodobnost P(i,o) (v první fázi je i požadavků kde D � 1; 2; 3; … a druhá fáze je prázdná) 

určíme dle [2]: 


C,J� � #�C · 1 � #�� · 1 � #��. (2.17) 

Pravděpodobnost P(o,j) (první fáze je prázdná a v druhé fázi je j požadavků kde A � 1; 2; 3; …) 

určíme dle [2]: 


<,=� � #�= · 1 � #�� · 1 � #��. (2.18) 

Pravděpodobnost P(i,j) (v první je i požadavků kde D � 1; 2; 3; …, v druhé fázi je j požadavků 

kde A � 1; 2; 3; …) určíme dle [2]: 


C,=� � #�C · #�= · 1 � #�� · 1 � #��. (2.19) 

Nyní se podívejme na výpočet provozních charakteristik systémů. Uvažujme tyto provozní 

charakteristiky: 

• střední počet požadavků v první fázi EK1, 

• střední počet požadavků v druhé fázi EK2, 
• střední počet požadavků v systému EK, 

• střední počet požadavků v obsluze v první fázi ES1, 
• střední počet požadavků v obsluze v druhé fázi ES2, 
• střední počet požadavků v obsluze ES, 

• střední počet požadavků ve frontě v první fázi EL1, 
• střední počet požadavků ve frontě v druhé fázi EL2, 

• střední počet požadavků ve frontě EL. 
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Střední počet požadavků v první fázi EK1 určíme dle [4]: 

2:� � E DH
CIJ

· E 
C,=�
H

=I<
� #�1 � #� .   

 (2.20)

Střední počet požadavků v druhé fázi EK2 určíme dle [4]: 

2:� � E AH
=IJ

· E 
C,=�
H

CI<
� #�1 � #� .   

 (2.21) 

Střední počet požadavků v systému EK určíme dle [4]: 

2: � 2:� � 2:� � #�1 � #� � #�1 � #� .  (2.22) 

Střední počet požadavků v obsluze v první fázi ES1: 

2N� � 1 � E 
<,=� � #�
H

=I<
.   

 (2.23) 

Střední počet požadavků v obsluze v druhé fázi ES2: 

2N� � 1 � E 
C,<� � #�.H
CI<

 
  

 (2.24) 

Střední počet požadavků v obsluze ES: 

2N � 2N� � 2N� � #� � #�.  (2.25) 

Střední počet požadavků ve frontě v první fázi EL1: 

2O� � 2:� � 2N� � #�1 � #� � #� � #��1 � #�.   

 (2.26) 

Střední počet požadavků ve frontě v druhé fázi EL2: 

2O� � 2:� � 2N� � #�1 � #� � #� � #��1 � #�.   

 (2.27)

Střední počet požadavků ve frontě EL: 

2O � 2O� � 2O� � #��1 � #� � #��1 � #�.   (2.28) 
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2.3 Uzavřený systém hromadné obsluhy 

Uvažujme systém hromadné obsluhy s n paralelně řazenými linkami, který obsluhuje m 

požadavků, které do SHO vstupují opakovaně za účelem obsluhy. Předpokládáme, že doba 

pobytu požadavku mimo systém je exponenciální náhodná proměnná s parametrem λ. Střední 

doba pobytu mimo SHO jednoho požadavku je potom roven 
�$ . Dále předpokládáme, že doba 

obsluhy je exponenciální náhodná proměnná s parametrem µ. 

 

Obr. č. 2.6: Uzavřený systém M/M/n/m [2]

U tohoto systému může nastat, že n ≥ m anebo n < m. Jestliže n ≥ m, můžeme každému 

požadavku přidělit linku obsluhy, která bude obsluhovat pouze tento požadavek. V tomto 

systému žádný požadavek nikdy nečeká na obsluhu. Celý systém se v tomto případě vlastně 

skládá z m nezávislých systémů, každý s jednou linkou obsluhy a jedním požadavkem, a n-m 

linek, které jsou nadbytečné. Zajímavější je případ, kdy n < m [3]. Přechodový graf tohoto 

systému je znázorněn na obr. č. 2.7. 

 

Obr. č. 2.7: Přechodový grafu uzavřeného systému M/M/n/m 
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Systém se může nacházet v následujících stavech:  

� 0 … systém je prázdný,  

� 1 … v systému je jeden požadavek v obsluze, ostatních m-1 požadavků je mimo 

systém, 

� k … v systému je k požadavků v obsluze, kde k=2;…; n-1, ostatních m-k požadavků 

je mimo systém, 

� n … v systému je n požadavků v obsluze (ostatních m-n požadavků je mimo systém) 

� n+1 … v systému je n+1 požadavků (n obsluhovaných a jeden čekající na obsluhu a 

m-n-1 mimo systém), 

� k … v systému je k požadavků, kde k=n+2;…; m-1 (n obsluhovaných, k-n čekajících 

na obsluhu a m-k mimo systém), 

� m … v systému je m požadavků (n obsluhovaných a m-n čekajících). 

Na základě přechodového grafu můžeme získat soustavu diferenciálních rovnic. Soustava 

diferenciálních rovnic popisuje chování systému v závislosti na čase t. 

Soustava diferenciálních rovnic má v tomto případě tvar: 

P<�t� � �P� · 
<�� � � · 
���, 
PQ�t� � P � R � 1� · � · 
S6��� � TP � R� · � � R�U · 
S�� � R � 1� · � · 
S(��� 

>?@ R � 1,2, … , V � 1,                                               
PQ�t� � P � R � 1� · � · 
S6��� � TP � R� · � � V�U · 
S�� � n� · 
S(��� 

>?@ R � V, V � 1, … , P � 1, 
PX� t� � � · 
.6����V� · 
.��.   

K této soustavě přistupuje podmínka ∑
=

=
m

k
k tP

0

1)( , která říká, že se systém v čase t může 

nacházet pouze v některém z definovaných stavů. 

Při praktických výpočtech nás ale zpravidla zajímá chování systému v ustáleném stavu, tedy 

pro �  ∞. Limitním přechodem pro �  ∞ získáme soustavu lineárních rovnic. 
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Soustava lineárních rovnic má v tomto případě tvar: 

0 � �P� · 
< � � · 
�, 
0 � P � R � 1� · � · 
S6� � TP � R� · � � R�U · 
S � R � 1� · � · 
S(�  
>?@ R � 1, 2, … , V � 1, 
0 � P � R � 1� · � · 
S6� � TP � R� · � � V�U · 
S � V� · 
S(�   
>?@ R � V, V, �1 … , P � 1, 
0 � � · 
.6� � V� · 
., 

Normativní podmínka u tohoto SHO je ve tvaru: 

E PQ � 1X
QI<

 

Rekurentní vzorec pro výpočet pravděpodobnosti Pk, kde k = 1;…; n, určíme dle [3]: 


S � .6S(��$S� · 
S6�. (2.29) 

Rekurentní vzorec pro výpočet pravděpodobnosti Pk, kde k = n; n+1;…; m, 

určíme dle [3]: 


S � .6S(��$Y� · 
S6�. (2.30) 

Vzorec pro výpočet pravděpodobnosti Pk pomocí P0, kde k = 1;…; n, určíme dle [3]: 


S � *PR + · *$�+S · 
<. (2.31) 

Vzorec pro výpočet pravděpodobnosti Pk pomocí P0, kde k = n+1;…; m, určíme dle [3]: 


S � .6S(��·.6S(��·…·.6Y6��·.6Y�
YZ[\ · *PR + · *$

�+S · 
< . (2.32) 

Vzorec pro výpočet pravděpodobnosti P0 určíme dle [3]: 


< � ]E *PV + · %��&S � *PV +
Y

SI<
· E P � R � 1� · P � R � 2� · … · P � V � 1� · P � V�VS6Y

.

SIY(�
· %��&S^

6�
 . 

 (2.33)
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     Pravděpodobnosti jednotlivých stavů systému potřebujeme znát pro výpočet provozních 

charakteristik. Uvažujme tyto provozní charakteristiky: 

• Střední počet požadavků v obsluze ES, 

• Střední počet požadavků čekajících ve frontě EL, 

• Střední počet požadavků v systémů EK, 

• Střední počet požadavků mimo systém ER, 

• Střední doba pobytu požadavku ve frontě EW, 

• Využití systému κ, 

• Střední doba pobytu požadavku v systému EZ, 

• Střední doba pobytu požadavku v obsluze γ. 

Střední počet požadavků v obsluze ES určíme dle [3]: 

2N � E R · 
S � V · E 
S
.

SIY
Y6�
SI<

 .  (2.34) 

 

Střední počet požadavků čekajících ve frontě EL určíme dle [3]:

2O � E _ · 
Y(` .
.6Y
aI�

 
 (2.35) 

 

Střední počet požadavků v systému EK určíme dle [3]: 

2: � 2N � 2O . (2.36) 

Střední počet požadavků mimo systém ER určíme dle [3]: 

2b � P � 2: . (2.37) 

Střední dobu pobytu požadavku ve frontě EW určíme dle [3]: 

2c � 2O� · 2b .  (2.38) 

 

Využití systému κ určíme dle [3]: 

0 � 2NV  .  (2.39)

Střední dobu pobytu požadavku v systému EZ určíme dle [3]: 

23 � 2:� · 2b .  (2.40) 
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Střední dobu pobytu požadavku v obsluze γ určíme dle [3]: 

d � 2N� · 2b � 1µ .  (2.41) 

 

2.4 Intervalový odhad střední hodnoty 

Pro určení intervalového odhadu střední hodnoty, definujeme náhodnou veličinu Z, která se 

řídí normovaným normálním rozdělením 3  e0; 1� [6]. 

3 � fg � �h · √V  e0; 1� 
 (2.42) 

kde:  

� µ … střední hodnota dané provozní charakteristiky, 

� σ … směrodatná odchylka, pro výběr velkého rozsahu V j 30 můžeme σ nahradit 

výběrovou směrodatnou odchylkou s, 

� n … rozsah souboru, 

� X� … výběrový průměr. 

 

Obr. č. 2.8: Průběh normovaného normálního rozdělení 

Dále si zavedeme z m�  a z �6m�  což jsou kvantily normovaného normálního rozdělení. Pak 

můžeme psát: 


 %n '� o 3 o n �6'�& � 1 � #,   (2.43) 

kde α je hladina významnosti, kterou volíme. 
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Dosadíme-li do vzorce (2.43) za Z vzorec (2.44), pak dostaneme: 


 pn '� o fg � �q · √V o n �6'�r � 1 � #.  (2.44) 

Úpravou vztahu (2.44), při využití vlastnosti symetrie normovaného normálního rozdělení 

*z m� � �z �6m�+ pak dostaneme oboustranný interval:  


 %fg � q√V · n�6'� o � o fg � q√V · n�6'�& � 1 � #.  (2.45) 

 

Za předpokladu normality náhodného výběru a rozsahu výběrového souboru V j 30 lze 

tento vztah použít pro výpočet dolní a horní meze intervalového odhadu příslušné provozní 

charakteristiky se spolehlivosti 1-α. Spolehlivost odhadu byla zvolena 0,95, tedy α = 0,05. 
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3. Návrh simulačních modelů v simulačním prostředí Witness 

3.1 Witness 

Witness je simulační software od britské společnosti Lanner Group Ltd a slouží pro simulaci 

a optimalizaci obslužných a logistických systémů. Využívá se hlavně v oblasti produktů pro 

interaktivní simulaci systémů diskrétních událostí, které jsou postaveny na organizaci fyzických 

a logických elementů. Přínos produktu Witness spočívá v: 

� možnosti zlepšení organizace týmové práce pomocí simulačního modelu, 

� sestavení a testování modelu po malých úsecích, 

� možnosti změny modelu v průběhu simulace atd. 

3.2  Obecná stavba modelu v programu Witness 

Postup tvorby simulačního modelu v programu Witness, lze vyjádřit třemi základními kroky. 

Po zaznamenání plného jména se začíná každý prvek modelovat v následujících krocích:  

 

DEFINE – umožňuje nadefinovat jméno a množství prvku, který chceme v modelu použít. 

DISPLAY – definovanému prvku přiřaďuje jeho obrazovou podobu. 

DETAIL – je nejdůležitějším krokem v průběhu definování modelu. Jedná se detailní popis 

parametrů daného prvku a jeho chování během simulace. 

3.3 Rozdělení stavebních prvků 

Simulační prvky softwaru Witness lze rozdělit do následujících základních skupin: 

• diskrétní – fyzické, zejména: 

o součást (part) 

o fronta (buffer) 

o stroj (machine) 

o pracovník (labor) 

o dopravník (conveyor) 

o dráha (track) 

PRVEK

DEFINE

DISPLAY

DETAIL
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• grafické, zejména: 

o časový graf (timeseries) 

o koláčový graf (pie chart) 

o histogram (histogram) 

• logické, zejména: 

o proměnná (variable) 

o atribut (atribute) 

o uživatelská funkce (function) 

o směna (shift) 

3.4 Popis základních stavebních prvků v simulačním prostředí Witness 

Simulační program Witness se vyznačuje tím, že nabízí účelné prvky, kterými je realizována 

stavba simulačních modelů. Pro stavbu simulačních modelů v simulačním prostředí Witness byly 

použity, prvky typu součást, stroj a zásobník. 

3.4.1 Součást (part) 

Prvky typu součást jsou jedním ze základních stavebních prvků, bez kterých se žádný 

simulační model neobejde. Tyto prvky představují jednotky samostatně se pohybující modelem 

(v našem případě např. požadavek v systému hromadné obsluhy). Součásti dělíme na aktivní, 

aktivní s profilem a pasivní. Aktivní součásti vstupují do modelu samostatně, dle předem 

definovaných podmínek. Aktivní součásti s profilem, vstupují do modelu podle předem 

definovaného profilu. Pasivní součásti jsou do modelu vtahovány jiným prvkem. V předkládané 

práci jsou použity součásti aktivní. Na obrázku č. 3.1 je zobrazen náhled okna pro definování 

vlastností součástí v programu Witness. 

 

Obr. č. 3.1: Náhled okna pro definování vlastností součástí (Witness 2007) 
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Vysvětlivky: 

1 Záložky, v nichž se nachází formuláře pro definování atributů součástí, atd. 

2 Arrivals – příchody součástí do systému. Zde můžeme nastavit: 

• Type - Active, definuje aktivní příchod součástí do systému, 

• Maximum Arrivals, maximální počet součástí daného typu, který může do systému 

vstoupit, 

• First Arrival At, čas vstupu první součásti do modelu, 

• Shift, přiřazení pracovní směny. 

3 Input to Model – vstup součásti do modelu: 

• Inter Arrival Time - představuje časový interval mezi jednotlivými příchody součástí 

nebo skupiny součástí do simulačního modelu, 

• Lot Size - udává počet příchozích součástí v jednom časovém okamžiku (velikost dávky), 

• To… - definování výstupního pravidla součásti, 

• Actions on Create - definování akce při vytvoření součásti. 

4 Exit From Model – výstup z modelu: 

• Actions on Leave - akce při výstupu součásti. 

3.4.2 Stroj (machine) 

Prvek stroj představuje nejkomplexnější element simulačního programu Witness, který je 

schopen reprezentovat cokoliv, co někde odebírá součásti, zpracovává je a předává je dál. Vstup 

součásti do stroje je řízen soustavou omezujících podmínek, které vstup součásti do stroje 

upravují. Jestliže jsou všechny omezující podmínky splněny, součást do stroje vstoupí a setrvá v 

něm určitou dobu, která odpovídá operačnímu času daného stroje. Rovněž na výstupní straně 

stroje je možné použít soustavu omezujících podmínek, které definují výstup součásti ze stroje. 

Witness nabízí k dispozici několik typů strojů, které se liší zejména počtem součástí, které 

do stroje vstupují, resp. ze stroje vystupují. Zde jsou uvedeny některé z nich:  

• Typ SINGLE, do stroje vstupuje jedna součást a ze stroje rovněž vystupuje jedna součást, 

• Typ ASSEMBLY, do stroje vstoupí více součástí a ze stroje vystoupí pouze jedna 

součást, 

• Typ PRODUCTION, do stroje vstupuje jedna součást a ze stroje vystoupí více součástí. 

 



 

Na obrázku č. 3.2 je zobrazen

Witness. 

Obr. č. 3.2: Náhled okna pro definování vlastností stroje (Witness 2007)

Vysvětlivky: 

1 Záložky, ve kterých se nachází formulá

2 Input – vstupy: 

• Quantity, definuje množství sou

stroj zpracuje během cyklu),

• From…, definuje vstupní pravidla, které ur

součásti do stroje, 

• Action on Input, akce vykonané p

3 Duration – doba zpracování

• Cycle time, čas potřebný na zpracování sou

1 cyklu, 

• Labor rule, definování zdroje 

• Actions on start, akce vykonané na za

• Actions on Finish, akce vykonané na konci 

4 Seznam pro výběr konkrétní

5 Output – výstup: 

• Quantity, množství souč

• To…, definuje výstupní pravidla,

• Actions on Input, akce vykonané p
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zobrazen náhled okna pro definování vlastností 

. 3.2: Náhled okna pro definování vlastností stroje (Witness 2007)

se nachází formuláře pro definování poruch, atd. 

, definuje množství součástí vstupujících do stroje (tedy množství sou

hem cyklu), 

, definuje vstupní pravidla, které určují, jakým způsobem a odk

, akce vykonané při vstupu součásti do stroje. 

doba zpracování: 

řebný na zpracování součásti, resp. více součástí zpracovaných v

, definování zdroje obsluhy stroje, 

, akce vykonané na začátku zpracování součásti, 

, akce vykonané na konci zpracování součásti. 

r konkrétního typu stroje. 

, množství součástí, které najednou vystupují ze stroje, 

, definuje výstupní pravidla, 

, akce vykonané při výstupu součásti ze stroje. 

pro definování vlastností stroje v programu 

 

. 3.2: Náhled okna pro definování vlastností stroje (Witness 2007) 

ástí vstupujících do stroje (tedy množství součástí, které 

ůsobem a odkud vstupují 

částí zpracovaných v rámci 
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3.4.3 Zásobník (buffer) 

Zásobníky jsou místa, kde lze skladovat součásti. Samy o sobě ani součásti nevybírají, ani 

nikam neodesílají. Výběr součásti ze zásobníků lze realizovat např. podle disciplíny FIFO či 

LIFO. Zásobník umožňuje vykonat řídicí akce, ale pouze jen na vstupu, či na výstupu součásti ze 

zásobníku. Na obrázku č. 3.3 je znázorněno okno programu Witness pro definování vlastností 

zásobníku. 

 

Obr. č. 3.3: Náhled okna pro definování vlastností zásobníku (Witness 2007) 

Vysvětlivky: 

1 Capacity, zde definujeme kapacitu zásobníku. 

2 Input – vstup součástí: 

• Option, definuje způsob vstupu součásti do fronty (zásobníku), 

• Action on Input, definice činností, které mají být vykonány při vstupu součásti do 

zásobníku. 

3 Delays - Option, definování případného zdržení součásti v zásobníku. 

4 Output – výstup: 

• Option, definuje způsob výstupu součásti ze zásobníku, 

• Search from, jedná se o pravidlo pro prohlížení směru fronty, 

• Actions on Output, definice činností, které mají být vykonány při výstupu součásti ze 

zásobníku. 
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3.5 Popis simulačních modelů SHO 

Simulace představuje jeden z možných způsobů řešení problémů. Pro tvorbu pojmového 

modelu použijeme kombinaci verbálního a schematického popisu. Pro import vstupních 

parametrů a export simulačních výsledků využijeme provázání prostředí Witness s programem 

Microsoft Excel. Pro zjištění základních provozních charakteristik (EK, ES, EL) můžeme využít 

vestavěných funkcí softwaru Witness. Ostatní provozní charakteristiky jsou z těchto základních 

dopočítány. 

3.5.1 Popis simulačního modelu SHO se dvěma sériově řazenými linkami bez fronty 

Při popisu SHO se dvěma sériově řazenými linkami bez fronty, vycházíme ze schematického 

popisu, který dostatečně popisuje daný SHO. Na obrázku č. 3.4 je znázorněno schéma daného 

SHO. Blíže byl tento systém rozebrán v části 2.1. 

 

Obr. č. 3.4: Schéma SHO se dvěma sériově řazenými linkami bez fronty 

Zakaznik 

Objekt Zakaznik je realizován součástí typu active. Tato součást má definovaný časový 

interval mezi jednotlivými příchody (Inter Arrival Time) ve tvaru „NEGEXP (Vstupy (1))“, 

v němž hodnota Vstupy (1) je načítána z programu Microsoft Excel. Tímto nastavením 

modelujeme elementární vstupní tok s příslušným parametrem. Hodnota Vstupy (1) vyjadřuje 

střední interval mezi příchody požadavků k systému. Pravidlo PUSH na výstupu slouží pro 

posun požadavku na obslužnou linku s názvem linka_1, je-li linka_1 volná, začne obsluha 

požadavku, v opačném případě je požadavek odmítnut. 

Linka_1, Linka_2  

Obslužné linky jsou realizovány stroji typu single. Operační čas stroje Linka_1 je definován 

ve tvaru „NEGEXP (Vstupy (2))“ a operační čas stroje Linka_2 ve tvaru „NEGEXP (Vstupy 

(3))“ kde hodnoty Vstupy (2) a Vstupy (3) jsou načítány z programu Microsoft Excel. Pravidlo 

PUSH na výstupu z první  linky slouží pro posun požadavku na druhou obslužnou linku. Je-li 

druhá linka volná, začne obsluha požadavku, v opačném případě dochází k blokování první 

linky. Pravidlo PUSH TO SHIP na výstupu z druhé linky slouží pro odchod obsloužených 

požadavků ze systému. 
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Obr. č. 3.5: Náhled simulačního modelu SHO se dvěma sériově řazenými linkami bez fronty 

3.5.2 Popis simulačního modelu SHO se dvěma sériově řazenými linkami a s frontou před 

každou linkou 

Pro popis SHO se dvěma sériově řazenými linkami a s frontou před každou linkou, budeme 

také vycházet ze schematického popisu, který dostatečně popisuje daný SHO. Na obrázku č. 3.6 

je znázorněn daný SHO. Činnost systému byla blíže popsána v části 2.2. 

 

Obr. č. 3.6: Schéma SHO se dvěma sériově řazenými linkami a s neomezenou frontou před 

každou linkou 

Zakaznik 

Objekt Zakaznik je realizován součástí typu active. Tato součást má definovaný časový 

interval mezi jednotlivými příchody (Inter Arrival Time) ve tvaru „NEGEXP (Vstupy (1))“, 

v němž hodnota Vstupy (1) je načítána z programu Microsoft Excel. Hodnota Vstupy (1) 

vyjadřuje střední interval mezi vstupy požadavků do systému. Pravidlo PUSH na výstupu slouží 

pro posun požadavku do první fronty před první linkou. 
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Fronta_1, Fronta_2 

Fronta_1 a Fronta_2 je reprezentována zásobníkem, který má teoreticky neomezenou 

kapacitu. Kapacitu zásobníku je možno simulačním softwaru Witness nastavit maximálně na 

hodnotu 65 000 míst. Tato hodnota zaručí, že daný SHO během simulace nebude odmítat 

požadavky. Požadavky jsou z front vybírány k obsluze linkami dle řádného frontového režimu, 

tj. požadavky jsou do obsluhy vybírány v pořadí, v jakém se do ní zařadily. 

Linka_1, Linka_2  

Obslužné linky jsou realizovány stroji typu single. Operační čas stroje Linka_1 je ve tvaru 

„NEGEXP (Vstupy (2))“ a operační čas stroje Linka_2 je ve tvaru „NEGEXP (Vstupy (3))“ kde 

hodnoty Vstupy (2) a Vstupy (3) jsou načítány z programu Microsoft Excel. Vstupní pravidlo 

PULL u obou linek slouží pro příjem požadavků z fronty. Výstupní pravidlo PUSH u první linky 

slouží pro posun zákazníka do fronty před druhou linkou. Pravidlo PUSH TO SHIP na výstupu 

z druhé linky slouží pro odchod obsloužených požadavků ze systému. 

 

Obr. č. 3.7: Náhled simulačního modelu SHO se dvěma sériově řazenými linkami 

a s neomezenou  frontou před každou linkou 
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3.5.3 Popis simulačního modelu uzavřeného SHO 

Pro popis uzavřeného SHO budeme rovněž vycházet ze schematického popisu, který 

dostatečně popisuje daný SHO. Na obrázku č. 3.8 je znázorněno schéma daného SHO. Činnost 

systému byla blíže popsána v části 2.3. 

 

Obr. č. 3.8: Schéma uzavřeného SHO 

Zakaznik 

Objekt Zakaznik je realizován součásti typu active. Zde nemusíme definovat časový interval 

mezi jednotlivými příchody (Inter Arrival Time), ale musíme definovat Maximum Arrivals, 

jedná se o maximální počet požadavků, které mají do systému vstoupit. Dále musíme u součásti 

Zakaznik definovat Lot Size, který nám udává počet příchozích požadavků v daný časový 

interval, tedy v čase nula. Tímto docílíme, že v simulárním čase nula vstoupí do modelu m 

požadavků. Pravidlo PUSH na výstupu slouží pro posun požadavků do strojů, které modelují 

pobyt mimo systém. 

Fronta 

Fronta je reprezentována zásobníkem, který má omezenou kapacitu. Kapacita zásobníku je 

dána rozdílem počtu obíhajících požadavků v systému m a počtu obslužných linek n. Požadavky 

jsou z fronty vybírány k obsluze linkami dle řádného frontového režimu, tj. požadavky jsou do 

obsluhy vybírány v pořadí, v jakém se do ní zařadily. 

Obsluzne_linky 

Obslužné linky jsou realizovány stroji typu single. Operační čas linek je definován ve tvaru 

„NEGEXP (Vstupy (2))“, kde hodnota Vstupu (2) je načítána z programu Microsoft Excel. 

Vstupní pravidlo PULL u linek slouží pro vstup požadavků z fronty. Výstupní pravidlo PUSH 

slouží pro posun požadavku do stroje, který modeluje pobyt mimo systém. 
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Zakaznici_mimo_system 

Pobyt požadavků mimo systém je realizován stroji typu single. Hodnota operačního času je 

ve tvaru „NEGEXP (Vstupy (1))“, kde hodnota Vstupy (1) je načítána z programu Microsoft 

Excel. Výstupní pravidlo PUSH slouží pro posun požadavků do fronty před obslužnými linkami. 

Počet těchto strojů je odvozen od počtu požadavků, které obíhají v systému, je tedy roven m. 

 

Obr. č. 3.9: Náhled simulačního modelu uzavřeného systému hromadné obsluhy 

3.5.4 Výpočet provozních charakteristik 

Základní provozní charakteristiky SHO můžeme určit dvěma způsoby. Za prvé můžeme 

provozní charakteristiky SHO spočítat pomocí vestavěných funkcí, které nám nabízí simulační 

software Witness. Pro výpočet základních provozních charakteristik SHO můžeme použít 

následující funkce: 

• Pro výpočet středního počtu požadavků v systému použijeme funkci AWIP. Funkce 

AWIP stanoví průměrný počet požadavků v systému. Obecný zápis funkce je 

následující: EK = AWIP (součást), 

• Pro výpočet středního počtu požadavků v obsluze použijeme funkci PUTIL. Funkce 

PUTIL stanoví procento z celkového času, který linka stráví v určitém stavu v našem 

případě stav BUSY, tedy 2. Obecný zápis funkce je následující:  

ES = n·[PUTIL(stroj, stav))/100 
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• Pro výpočet středního počtu požadavků ve frontě použijeme funkci APARTS. 

Funkce APARTS stanoví průměrný počet požadavků ve frontě. Obecný zápis funkce 

je následující: EL = APARTS (fronta), 

• Pro výpočet střední doby pobytu požadavků ve frontě použijeme funkci ATIME. 

Funkce ATIME nám udává průměrný čas, který požadavky strávily ve frontě. Zápis 

funkce je následující: EW = ATIME (fronta), 

• Pro výpočet pravděpodobnosti odmítnutí použijeme kombinaci funkcí NREJECT a 

NCREATE. Funkce NREJECT stanoví celkový počet požadavků odmítnutých na 

vstupu do systému a funkce NCREATE udává počet všech požadavků, které se 

ucházely o vstup. Zápis této funkce je následující: Pst_odmitnuti = NREJECT 

(součást) / NCREATE (součást), 

• Pro výpočet využití systému použijeme funkci PUTIL. Funkce PUTIL stanoví 

procento z celkového času, který požadavek strávil v určitém stavu, v našem případě 

stavu BUSY, tedy 2. Obecný zápis funkce je následující: Vyuziti_systemu = PUTIL 

(stroj, stav). 

Za druhé můžeme provozní charakteristiky simulačním softwaru Witness vypočítat dle 

odvozených vzorců. Abychom mohli vypočíst provozní charakteristiky pomocí odvozených 

vzorců, musíme stanovit pravděpodobnosti jednotlivých stavů. Pravděpodobnosti jednotlivých 

stavů získáme na základě četností jednotlivých stavů systému. Na obr. č. 3.10 je znázorněn 

postup výpočtů jednotlivých četností a pravděpodobností jednotlivých stavů pro SHO se dvěma 

sériově řazenými linkami bez fronty. 

 
Obr. č. 3.10: Výpočet četností a pravděpodobností jednotlivých stavů u sériového  

SHO bez fronty 
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Abychom mohli provozní charakteristiky zobrazit v simulačním prostředí, musíme do 

modelu vložit příslušné proměnné. Tyto proměnné slouží pro zobrazení hodnot a rovněž je 

využíváme pro zapisování výsledných hodnot do Excelu, kde s těmito daty můžeme dále 

pracovat. 

3.6 Validace simulačních modelů 

Za účelem validace simulačních modelů byly provedeny analytické výpočty vybraných 

SHO. Analytické výpočty vybraných SHO lze řešit tabulkovou metodou, přímým dosazováním 

do odvozených vzorců nebo kombinací obou způsobů. 

U vybraných provozních charakteristik budeme porovnávat analytický výpočet s bodovým 

odhadem a s intervalovým odhadem se spolehlivostí odhadu 0,95 u vybraných provozních 

charakteristik. Aby bylo možno získat intervalové odhady, musíme provést 30 simulačních 

experimentů. 

3.6.1 Analytický výpočet vzorového příkladu SHO se dvěma sériově řazenými linkami 

bez fronty 

Zadání příkladu: 

Je dán dvoulinkový systém hromadné obsluhy bez fronty a dvěma sériově uspořádanými 

linkami. Střední počet požadavků ucházejících se o vstup do systému za hodinu je 6 pož/h. 

Střední doba obsluhy jednoho požadavku na první lince je 0,2 h, a střední doba obsluhy jednoho 

požadavku na druhé lince je 0,1666 h. Doba obsluhy na obou linkách je exponenciální náhodná 

proměnná.  

Řešení příkladu:  

Nejdříve spočítáme zatížení linek obsluhy α1 a α2. 

#� � ��� s #� � 65 � 1,2 #� � ��� s #� � 66 � 1 

Pro další postup při výpočtech provozních charakteristik je nutno spočítat pravděpodobnosti 

jednotlivých stavů. Nejprve spočítáme pravděpodobnost PVV dle vztahu (2.5): 


�� � 1
1 � #� � #��#�� � #�� · #�#� � #�

� 1
1 � 1,2 � 1 � 1� � 1,2� · 11,2 � 1

� 0,206. 
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Máme-li spočítanou pravděpodobnost PVV, je možno stanovit zbývající pravděpodobnosti: 


�� � p#� � #�� · #�#� � #�r · 
�� � p1,2 � 1,2� · 11,2 � 1r · 0,20599 � 0,382, 

�� � #� · 
�� � 1 · 0,20599 � 0,206, 


�� � #� · #��#��#� · 
�� � 1,2 · 1�
1,2 � 1 · 0,20599 � 0,112, 


�� � #�x#��#� · 
�� � 1x
1,2 � 1 · 0,20599 � 0,094. 

Pro kontrolu správnosti výpočtu ověříme, zda je součet všech pravděpodobností roven jedné, 

tedy platí 
�� � 
�� � 
�� � 
�� � 
�� � 1: 

0,206 � 0,382 � 0,206 � 0,112 � 0,094 � 1. 
Na základě vypočtených pravděpodobností jednotlivých stavů vypočteme jednotlivé 

provozní charakteristiky. 

Pravděpodobnost odmítnutí stanovíme podle vztahu (2.6): 


,-. � 
�� � 
�� � 
�� � 0,3820 � 0,11235 � 0,09363 � 0,588. 
Pravděpodobnost blokování požadavku stanovíme podle vztahu (2.7): 


� � 
�� � 0,094. 
Střední počet přijatých požadavků stanovíme podle vztahu (2.8): 

�/ � � · 1 � 
,-.� � 6 · 1 � 0,5879� � 2,473 >@ž · |6�. 
Střední počet požadavků v systému stanovíme podle vztahu (2.13): 

2: � 
�� � 
�� � 2 · 
�� � 
��� � 0,382 � 0,206 � 2 · 0,112 � 0,094� � 1 >@ž. 
Střední dobu čekání požadavku v zablokované lince stanovíme podle vztahu (2.14): 

2
 � 
�� · 1 � 
,-.� � 0,0946 · 1 � 0,588� � 0,038| � 2,281 PDV. 
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Střední dobu pobytu požadavků v systému stanovíme podle vztahu (2.12): 

23 � 1�� � 1�� � 
��� · 1 � 
,-.� � 15 � 16 � 0,0946 · 1 � 0,588� � 0,405| � 24,281 PDV. 
Využití systému stanovíme podle vztahů (2.9), (2.10) a (2.11): 

0� � 
�� � 
�� � 0,382 � 0,112 � 0,494 � 49,4 %.  
0� � 
�� � 
�� � 
�� � 0,206 � 0,112 � 0,094 � 0,412 � 41,2 %. 
0 � 0� � 0�2 � 0,494 � 0,4122 � 0,453 � 45,3 %. 
Tab. č. 3.1: Srovnání analytického výpočtu s výsledky získané simulací 

Provozní charakteristiky Analytický 
výpočet 

Výsledky 
získané simulací 
(bodový odhad) 

Výsledky získané 
simulací  

(intervalový odhad) 
α=0,05 

Pravděpodobnost blokování požadavků 
na první lince [-]  

0,094  0,094 (0,093; 0,095) 

Pravděpodobnost odmítnutí [-]  0,588  0,588 (0,587;0,589) 

Střední počet požadavků v systému [pož] 1,000  1,001 (0,999; 1,003) 

Střední doba pobytu požadavků 
v systému [min]  

24,281  24,290 (24,240; 24,341) 

Využití systému [%]  45,300  45,320 (45,270; 45,370) 

 
Z tab. č. 3.1 je patrné, že analytický výpočet u sledovaných provozních charakteristik leží 

v intervalových odhadech, které byly získány simulací. Na základě těchto výsledků můžeme 

konstatovat, že daný simulační model je validní. 

3.6.2 Analytický výpočet vzorového příkladu SHO se dvěma sériově řazenými linkami  

a s neomezenou frontou před každou linkou 

 Zadání příkladu: 

Je dán systém hromadné obsluhy se dvěma sériově uspořádanými linkami a s frontou před 

každou linkou. Délka fronty není omezená. Střední počet požadavků ucházejících se o vstup do 

systému za hodinu je 5 pož/h. Střední doba obsluhy jednoho požadavku na první lince je 
 �µ� � 0,1666 h a střední doba obsluhy jednoho požadavku na druhé lince je 

�µ� � 0,125 h. 
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Řešení příkladu:  

Nejdříve spočítáme zatížení linek obsluhy α1 a α2, přičemž musí platit α1<1, α2<1. 

V opačném případě by nebyl systém stabilní. 

#� � ��� s #� � 56 � 0,833 #� � ��� s #� � 58 � 0,625 

Vypočtěme vybrané pravděpodobnosti stavů systému. Pravděpodobnost P(0,0), tedy že 

v systému není žádný požadavek, určíme dle vztahu (2.16): 


<,<� � 1 � #�� · 1 � #�� � 1 � 0,8333� · 1 � 0,625� � 0,063. 
Na základě znalosti P(0,0) můžeme dopočítat zbývající pravděpodobnosti. Stanovme pouze 

vybrané pravděpodobnosti.  

Pravděpodobnost P(1,0) (v první fázi je 1 požadavek a druhá fáze je prázdná) určíme dle 

vztahu (2.17):. 


�,<� � #�� · 1 � #�� · 1 � #�� � 0,8333 · 1 � 0,8333� · 1 � 0,625� � 0,052. 
Pravděpodobnost P(0,1) (první fáze je prázdná a v druhé fázi je 1 požadavek) určíme dle 

vztahu (2.18): 


<,�� � #�� · 1 � #�� · 1 � #�� � 0,625 · 1 � 0,8333� · 1 � 0,625� � 0,039. 
Pravděpodobnost P(1,1) (v první fázi a v druhé fázi je 1 požadavek) určíme dle 

vztahu (2.19): 


�,�� � #�� · #�� · 1 � #�� · 1 � #�� � 0,8333 · 0,625 · 1 � 0,8333� · 1 � 0,625� 


�,�� � 0,033. 
Stanovme vybrané provozní charakteristiky. Střední počet požadavků v první fázi EK1 

určíme dle vztahu (2.20): 

2:� � #�1 � #� � 0,83331 � 0,8333 � 4,998 >@ž. 
Střední počet požadavků v druhé fázi EK2 určíme dle vztahu (2.21): 

2:� � #�1 � #� � 0,6251 � 0,625 � 1,666 >@ž. 
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Střední počet požadavků v systému EK určíme dle vztahu (2.22): 

2: � 2:� � 2:� � #�1 � #� � #�1 � #� � 0,83331 � 0,8333 � 0,6251 � 0,625 � 6,664 >@ž. 
Střední počet požadavků v obsluze v první fázi ES1 určíme dle vztahu (2.23): 

2N� � #� � 0,833 >@ž. 
Střední počet požadavků v obsluze v druhé fázi ES2 určíme dle vztahu (2.24): 

2N� � #� � 0,625 >@ž. 
Střední počet požadavků v obsluze ES určíme dle vztahu (2.25): 

2N � 2N� � 2N� � #� � #� � 0,8333 � 0,625 � 1,4583 >@ž. 
Střední počet požadavků ve frontě v první fázi EL1 určíme dle vztahu (2.26): 

2O� � #��1 � #� � 0,8333�
1 � 0,8333 � 4,165 >@ž. 

Střední počet požadavků ve frontě v druhé fázi EL2 určíme dle vztahu (2.27): 

2O� � #��1 � #� � 0,625�
1 � 0,625 � 1,041 >@ž. 

Střední počet požadavků ve frontě EL určíme dle vztahu (2.28): 

2O � 2O� � 2O� � #��1 � #� � #��1 � #� � 0,8333�
1 � 0,8333 � 0,625�

1 � 0,625 � 5,206 >@ž. 
Tab. č. 3.2: Srovnání analytického výpočtu s výsledky získané simulaci  

Provozní charakteristiky Analytický 
výpočet 

Výsledky 
získané simulací 
(bodový odhad) 

Výsledky získané 
simulací 

(intervalový odhad) 
α=0,05 

Střední počet požadavků v systému [pož] 6,664 6,680 (6,594; 6,767) 

Střední počet požadavků v obsluze [pož] 1,458 1,459 (1,457; 1,462) 

Střední počet požadavků ve frontě [pož] 5,206 5,220 (5,136; 5,306) 
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Z tab. č. 3.2 je patrné, že analytický výpočet u sledovaných provozních charakteristik leží 

v intervalových odhadech, které byly získány simulací. Na základě těchto výsledků můžeme 

konstatovat, že daný simulační model je validní. 

3.6.3 Analytický výpočet vzorového příkladu uzavřeného SHO  

Zadání příkladu: 

 Je dán uzavřený systém hromadné obsluhy se 3 linkami. Systém zajišťuje obsluhu 7 

požadavků. Doba pobytu požadavků mimo systém je exponenciální náhodná proměnná se 

střední hodnotou 0,5 h. Střední doba trvání obsluhy jednoho požadavku je 0,25 h. 

Řešení příkladu:  

Celý výpočet sestavíme do výpočtové tabulky (tabulka č. 3.3). Pro výpočet 

pravděpodobností stavů použijeme substituci �S � /Z/7 . Po dosazení vzorců (2.29), (2.30) do 

substituce a vykrácení pravděpodobnosti Po, dostaneme: 

�S � *PR + · %��&S >?@ R � 0; 1; … ; V, 
�S � P � R � 1� · P � R � 2� · … · P � V�VS6Y · *PR + · %��&S >?@ R � V � 1; … ; P. 

Výpočet hodnot qk: 

�< � *70+ · %24&< � 1 

�� � *71+ · %24&� � 3,5 

�� � *72+ · %24&� � 5,25 

�x � *73+ · %24&x � 4,375 

�� � 7 � 3�3� · *74+ · %24&� � 2,916 

�� � 7 � 3 � 1� · 7 � 3�3� · *75+ · %24&� � 1,458 

�� � 7 � 3 � 2� · 7 � 3 � 1� · 7 � 3�3x · *76+ · %24&� � 0,486 

�� � 7 � 3 � 3� · 7 � 3 � 2� · 7 � 3 � 1� · 7 � 3�3� · *77+ · %24&� � 0,081 
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Pravděpodobnost P0 potom stanovíme:  

.20,05
19,06701

1

q

1
P

7

0k
k

0 ===
∑

=

 

Tab. č. 3.3: Výpočetní tabulka 

k qk Pk k.Pk s Ps s.Ps l Pl l.Pl r Pr  r.Pr  

0 1 0,052 0 0 0,052 0 

0 0,741 0 

7 0,052 0,367 

1 3,5 0,184 0,184 1 0,184 0,184 6 0,184 1,101 

2 5,25 0,275 0,551 2 0,275 0,551 5 0,275 1,377 

3 4,375 0,229 0,688 

3 0,489 1,466 

4 0,229 0,918 

4 2,917 0,153 0,612 1 0,153 0,153 3 0,153 0,459 

5 1,458 0,076 0,382 2 0,076 0,153 2 0,076 0,153 

6 0,486 0,025 0,153 3 0,025 0,077 1 0,025 0,026 

7 0,081 0,004 0,03 4 0,004 0,017 0 0,004 0 

∑ 19,067 1 2,599  1 2,200  1 0,399  1 4,400 

 

Tabulka č. 3.3 se skládá ze čtyř částí. První část - sloupce 1 až 4 - slouží pro výpočet 

pravděpodobností jednotlivých stavů a EK. Druha část - sloupce 5 až 7 - obsahuje 

pravděpodobnosti obsazení linek a střední počet požadavků v obsluze ES. Třetí část - sloupec 8 

až 10 - slouží pro výpočet pravděpodobností počtu čekajících požadavků a středního počtu 

požadavků ve frontě EL. Poslední část - sloupce 11 až 13 - slouží pro výpočet pravděpodobností 

počtu požadavků nacházející se mimo systém a středního počtu požadavků nacházejících se 

mimo systém ER. 

Střední hodnoty EK, ES, EL a ER, které jsou vypočtené ve sloupcích 4, 7, 10 a 13, je možno 

využít k výpočtu dalších provozních charakteristik EW, EZ a γ dle vztahů (2.38), (2.40) a (2.41). 

Dostaneme tedy: 

2c � 2O� · 2b � 0,3994092 · 4,400402 � 0,045383 | � 2,72 PDV, 
23 � 2:� · 2b � 2,599592 · 4,400402 � 0,295380 | � 17,72 PDV, 
d � 2N� · 2b � 2,2001892 · 4,400402 � 0,249998 | � 14,99 PDV. 

Na závěr analytického výpočtu určíme využití systému κ dle vztahu (2.39): 

0 � 2NV · 100 � 2,2001893 · 100 � 73,33 %. 
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Tab. č. 3.4: Srovnání analytického výpočtu s výsledky získané simulaci 

Provozní charakteristiky 
Analytický 

výpočet 

Výsledky 
získané 
simulací 

(bodový odhad) 

Výsledky získané 
simulací 

(intervalový odhad) 
α=0,05 

Střední počet požadavků v systému [pož] 2,599 2,602 (2,598; 2,607) 

Střední počet požadavků v obsluze [pož] 2,200 2,201 (2,199; 2,204) 

Střední počet požadavků ve frontě [pož] 0,399 0,401 (0,398; 0,403) 

Střední počet požadavků mimo systém [pož] 4,400 4,403 (4,399; 4,408) 

Střední doba pobytu požadavků 
ve frontě [min]  

2,720 2,711 (2,696; 2,726) 

Využití systému [%]  73,330 73,290 (73,210; 73,370) 

 
Z tab. č. 3.4 je patrné, že analytický výpočet u sledovaných provozních charakteristik leží 

v intervalových odhadech, které byly získány simulací. Na základě těchto výsledků můžeme 

konstatovat, že daný simulační model je validní. 
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4. Provedené experimenty 

V této kapitole jsou popsány jednotlivé experimenty, které jsou provedeny s řešenými 

systémy hromadné obsluhy. Pro simulační experimenty byla vybrána provozní charakteristika 

EK, která se vyskytuje ve všech řešených SHO. Jedna se o následující experimenty: 

� vliv počtu událostí nastávajících v SHO na přesnost simulačních výsledků, 

� vliv simulárního času na šířku intervalového odhadu příslušné provozní charakteristiky, 

� vliv charakteru vstupního toku a charakteru obsluhy na provozní charakteristiky, 

� sledování časového průběhu provozní charakteristiky EK pro extrémně velké hodnoty 

simulárního času, 

� optimalizace počtu linek u uzavřeného SHO 

4.1 Vliv počtu událostí nastávajících v SHO na přesnost simulačních výsledků 

U tohoto experimentu budeme postupně měnit intenzitu vstupního toku a dobu obsluhy tak, 

aby zůstaly zachovány hodnoty α1 a α2 u SHO se dvěma sériově řazenými linkami bez fronty a 

také u SHO se dvěma sériově řazenými linkami a s neomezenou délkou fronty před každou 

linkou. Co se týče uzavřeného SHO, zde budeme postupně měnit doba pobytu požadavků mimo 

systém λ a dobu obsluhy µ. Nedochází zde ke změnám provozních charakteristik. 

Zavedeme proměnou k, která nabývá reálných nezáporných hodnot. V našem případě nabývá 

proměnná k následujících hodnot  k � {1; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 

75; 80; 85; 90; 95; 100}. Touto proměnou vynásobíme intenzitu vstupního toku, parametr 

obsluhy a také i střední dobu pobytu požadavků mimo systém u uzavřeného SHO. 

V rámci tohoto experimentu budeme pracovat s bodovými odhady vybrané provozní 

charakteristiky. Simulární čas je roven jednomu roku.  

4.2 Vliv simulárního času na šířku intervalového odhadu příslušné provozní 

charakteristiky 

Vliv simulárního času na šířku intervalového odhadu zjistíme tak, že provedeme třicet 

nezávislých simulačních experimentů. Tím získáme statistický soubor o rozsahu n = 30. 

Abychom zajistili nezávislost simulačních experimentů, budeme postupně měnit hodnotu proudu 

a podproudu pseudonáhodných čísel u prvků, které se v simulačním modelu řídí exponenciálním 

rozdělením pravděpodobnosti. To zajistí, že simulační program Witness při každé simulaci 

generuje jiná pseudonáhodná čísla. Hodnota proudu nabývá v simulačním programu Witness 
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celočíselných hodnot z intervalu <0; 400 000 > a co se týče hodnoty podproudu, tak ta nabývá 

rovněž celočíselných hodnot z intervalu < 0; 10 000 >. 

Při vyhodnocení experimentu musíme určit intervalový odhad střední hodnoty, který je 

podrobně popsán v kapitole číslo 2.4.  

4.3 Vliv charakteru vstupního toku a charakteru obsluhy na provozní 

charakteristiku 

Vliv charakteru vstupního toku a charakteru obsluhy na provozní charakteristiku stanovíme 

následovně. Prvky, které se v simulačním modelu řídí exponenciálním rozdělením, budou 

nastaveny tak, aby se řídily Erlangovým rozdělením. Erlangovo rozdělení je dvouparametrické 

rozdělení, kdy pomocí prvního parametru v simulačním programu Witness zadáváme střední 

hodnotu. Pomocí druhého parametru zadáme parametr tvaru k. Při tomto experimentu, budeme 

postupně navyšovat hodnotu parametru tvaru k. Parametr tvaru k, bude nabývat následujících 

hodnot k �{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}. 

Další částí tohoto experimentu bude provedení testu o shodě dvou středních hodnot. Jedná se 

o jeden z nejpoužívanějších testů. Na základě porovnání dvou nezávislých výběrů umožňuje 

porovnat dvě populace. Tento test patří mezi parametrické, to znamená, že je založen na 

předpokladu, že máme výběry z normálního rozdělení. 

a) volba nulové a alternativní hypotézy 

H0 µ1 = µ2 (µ1 - µ2 = 0) 

HA µ1 > µ2 (µ1 - µ2 > 0)*)  pravostranná hypotéza 

 µ1 < µ2 (µ1 - µ2 < 0)**)  levostranná hypotéza 

 µ1 ≠ µ2 (µ1 - µ2 ≠ 0)***)  oboustranná hypotéza 

 

Volba nulové alternativy je zřejmá a u alternativy máme tři možnosti. Volba vhodné 

alternativy je v tomto případě dána vztahem mezi průměry jednotlivých výběrů. Je-li ��1 

jednoznačně vyšší než x2, volíme alternativu ve tvaru *). Je-li ��1 jednoznačně nižší než ��2, volíme 

alternativu ve tvaru **) . Pohybuje-li se ��1 v blízkosti ��2, volíme alternativu  

ve tvaru ***)  [6]. 

b) volba testové statistiky 

Volba vhodné testové statistiky závisí na tom, zda známe či neznáme směrodatné odchylky 

σ1 a σ2 celé populace. 
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1. Známe-li směrodatnou odchylku, určíme ji dle [6]: 

�f� � 3� � f�ggg � f�ggg� � �� � ���
�h��V� � h��V�

.   (4.1) 

2. Neznáme-li směrodatnou odchylku, určíme ji dle [6]: 

�f� � �� � f�ggg � f�ggg� � �� � ���
N� · � 1V� � 1V�

,   (4.2) 

 

 R�� N� � �V� � 1� · q�� � V� � 1� · q��V� � V� � 2 .  (4.3) 

 

 

V předložené diplomové práci bude použita varianta číslo jedna, kdy známe směrodatnou 

odchylku. Tento vztah lze použít i tehdy, když sice neznáme σ1 a σ2, ale máme výběrový soubor 

velkého rozsahu (30 a více prvků). V tomto případě lze směrodatné odchylky σ1 a σ2 nahradit 

výběrovými směrodatnými odchylkami s1 a s2. 

4.4 Sledování časového průběhu provozní charakteristiky EK pro extrémně velké 

hodnoty simulárního času 

V tomto experimentu se zaměříme na chování provozní charakteristiky EK, která udává 

střední počet požadavků v systému. Pro tento experiment byl simulární čas nastaven na tisíc let. 

Během této simulace se sleduje chování provozní charakteristiky, jestli se průběh provozní 

charakteristiky přibližuje analytickému výpočtu s rostoucí hodnotou simulárního času.  

4.5 Optimalizace počtu linek u uzavřeného SHO 

Pro optimalizaci uzavřeného systému byla použita účelová funkce dle [7], která vyjadřuje 

celkové prostoje v systému. V našem případě budeme optimalizovat počet linek vzhledem na 

celkový čas ztracený v systému. Střední počet požadavků ve frontě EL představuje souhrnný 

střední čas, který stráví všechny požadavky čekáním ve frontě za jednotku času. Střední počet 

požadavků v obsluze ES představuje taky střední čas, který stráví všechny požadavky v obsluze 

za jednotku času. Hodnota n – Es představuje střední čas prostoje linek za jednotku času. 

Náklady na prostoj jednoho požadavku za časovou jednotku označíme cl. Náklady na prostoj 

jedné obslužné linky za časovou jednotku označíme cs. Funkce popisující celkové ztráty 

způsobené prostoji v systému za jednu časovou jednotku, má tvar:  
�V� � �� · V � 2N� � �a · 2O. (4.4) 
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Jedná se o konvexní funkci, s jedním lokálním minimem. Optimální hodnotu účelové funkce 

Q (n) určíme postupnou interakci vzhledem k n.  

Pro optimalizaci počtu linek můžeme použít dva přístupy. První přístup je analytický, kdy 

při optimalizaci musíme spočítat vybrané provozní charakteristiky, které se vyskytují v účelové 

funkci, pro jednotlivá nastavení. Druhý způsob spočívá ve využití optimalizačního softwaru. 

V předložené diplomové práci byl použit software Witness s modulem Optimizer. 
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5. Vyhodnocení experimentů 

V následující kapitole jsou vyhodnoceny simulační experimenty. Za účelem porovnání 

výsledků simulace a analytických výpočtů musíme mít k dispozici hodnoty provozních 

charakteristik, které jsme získali simulačními experimenty. 

5.1 Vliv počtu událostí nastávajících v SHO na přesnost simulačních výsledků 

Výsledky experimentu jsou porovnány s analytickým výpočtem a jsou uvedené  

v tabulce č. 5.1. 

Tab. č. 5.1: Výsledné hodnoty získané simulací - bodový odhad středního počtu zákazníků 

v systému 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tab. č. 5.1 lze vysledovat, že hodnoty vypočtené analyticky a hodnoty získané simulačním 

experimentem nejsou shodné, čehož ani nelze dosáhnout. Jelikož experimenty byly prováděny na 

k 

SHO se dvěma 
sériově řazenými 

linkami bez fronty 

SHO se dvěma sériově 
řazenými linkami a s 
neomezenou délkou 
fronty před každou 

linkou 

Uzavřený SHO 

Simulace 
Analytický 

výpočet 
Simulace 

Analytický 
výpočet 

Simulace 
Analytický 

výpočet 

1 1,005 1,000 7,053 6,664 2,591 2,599 

5 1,001 1,000 6,814 6,664 2,592 2,599 

10 1,000 1,000 6,702 6,664 2,597 2,599 

15 1,001 1,000 6,634 6,664 2,599 2,599 

20 1,001 1,000 6,634 6,664 2,599 2,599 

25 1,001 1,000 6,608 6,664 2,599 2,599 

30 0,999 1,000 6,625 6,664 2,600 2,599 

35 0,999 1,000 6,617 6,664 2,601 2,599 

40 0,999 1,000 6,619 6,664 2,599 2,599 

45 0,999 1,000 6,621 6,664 2,601 2,599 

50 0,999 1,000 6,612 6,664 2,599 2,599 

55 0,999 1,000 6,617 6,664 2,599 2,599 

60 0,999 1,000 6,626 6,664 2,601 2,599 

65 0,999 1,000 6,629 6,664 2,600 2,599 

70 0,999 1,000 6,622 6,664 2,601 2,599 

75 0,999 1,000 6,636 6,664 2,601 2,599 

80 0,999 1,000 6,623 6,664 2,600 2,599 

85 0,999 1,000 6,630 6,664 2,598 2,599 

90 0,999 1,000 6,647 6,664 2,601 2,599 

95 0,999 1,000 6,655 6,664 2,601 2,599 

100 0,999 1,000 6,658 6,664 2,599 2,599 
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jeden simulární rok, lze tedy předpokládat, že při simulaci na delší časové období bychom se k 

analyticky vypočteným hodnotám přiblížili ještě více. 

Na následujících obr. č. 5.1, 5.2 a 5.3 je znázorněn průběh provozní charakteristiky EK 

v závislosti na proměnné k. 

 

Obr. č.: 5.1 Průběh EK v závislosti na proměnné k u SHO se dvěma sériově řazenými linkami 

bez fronty 

 

Obr. č.: 5.2 Průběh EK v závislosti na proměnné k u SHO se dvěma sériově řazenými linkami a 

s neomezenou délkou fronty před každou linkou 
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Z grafů na obrázcích č. 5.1 a 5.2 je patrné, že s rostoucí hodnotou proměnné k se zvyšuje 

počet událostí SHO během simulačního experimentu, a to má za následek, že hodnoty získané 

simulačním experimentem se přibližují analytickému výpočtu. 

 

Obr. č.: 5.3 Průběh EK v závislosti na proměnné k u uzavřeného SHO 

Z grafu na obr. č. 5.3 je patrné, že s rostoucí hodnotou proměnné k, nedochází k viditelnému 

přiblížení jako u předchozích systémů, hodnoty získané simulací jsou více rozhozeny okolo 

analyticky stanovené hodnoty. 

5.2 Vliv simulárního času na šířku intervalového odhadu příslušné provozní 

charakteristiky 

Výsledky intervalového odhadu u provozní charakteristiky EK jsou zpracovány 

v následujících tabulkách č. 5.2, 5.3 a 5.4. Spolehlivost odhadu byla volena 0,95, tedy α = 0,05. 

Dalším výstupem u tohoto experimentu je grafické znázornění šířky intervalového odhadu u 

provozní charakteristiky EK. Celý statistický soubor pro stanovení intervalového odhadu byl 

otestován pomocí χ2 testu dobré shody ve statistickém programu Statgraphics, zda se řídí 

normálním rozdělením. 
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Tab. č. 5.2: Výsledky intervalového odhadu EK u SHO se dvěma sériově řazenými linkami bez fronty 

Č. 
Bodový 
odhad 

Thorní Tdolní 
Šířka 

intervalu 
Č. 

Bodový 
odhad 

Thorní Tdolní 
Šířka 

intervalu 

1 0,999 1,009 0,989 0,021 28 1,002 1,004 1,000 0,004 

2 0,999 1,008 0,991 0,017 29 1,002 1,004 1,000 0,004 

3 0,998 1,005 0,992 0,013 30 1,002 1,004 1,000 0,004 

4 0,999 1,005 0,994 0,011 31 1,002 1,004 1,000 0,004 

5 0,999 1,004 0,995 0,009 32 1,002 1,004 1,000 0,004 

6 1,000 1,005 0,996 0,009 33 1,002 1,004 1,000 0,004 

7 0,999 1,003 0,996 0,007 34 1,002 1,004 1,000 0,004 

8 1,000 1,004 0,997 0,007 35 1,002 1,004 1,000 0,004 

9 1,001 1,004 0,997 0,007 36 1,002 1,003 0,999 0,004 

10 1,001 1,004 0,997 0,007 37 1,002 1,003 0,999 0,004 

11 1,001 1,004 0,998 0,006 38 1,002 1,004 1,000 0,004 

12 1,002 1,005 0,999 0,006 39 1,002 1,004 1,000 0,004 

13 1,002 1,004 0,999 0,005 40 1,002 1,003 0,999 0,004 

14 1,001 1,004 0,999 0,005 41 1,002 1,003 0,999 0,004 

15 1,002 1,004 0,999 0,005 42 1,001 1,003 0,999 0,004 

16 1,002 1,005 1,000 0,005 43 1,001 1,003 0,999 0,004 

17 1,002 1,005 1,000 0,005 44 1,001 1,003 0,999 0,004 

18 1,003 1,005 1,000 0,005 45 1,002 1,003 0,999 0,004 

19 1,002 1,004 1,000 0,004 46 1,001 1,003 0,999 0,004 

20 1,003 1,004 1,000 0,004 47 1,001 1,003 0,999 0,004 

21 1,002 1,004 1,000 0,004 48 1,001 1,003 0,999 0,004 

22 1,003 1,005 1,001 0,004 49 1,001 1,003 0,999 0,004 

23 1,002 1,004 1,000 0,004 50 1,001 1,003 0,999 0,004 

24 1,002 1,004 1,000 0,004 51 1,001 1,003 0,999 0,004 

25 1,002 1,004 1,000 0,004 52 1,001 1,003 0,999 0,004 

26 1,002 1,004 1,000 0,004 Ukázka intervalového odhadu po 100 letech 

27 1,002 1,004 1,000 0,004 1,000 1,000 1,000 0,000 

 

 
Obr. č. 5.4: Intervalový odhad EK v závislosti na čase u SHO se dvěma sériově řazenými linkami 

bez fronty 
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Z grafu na obr. č. 5.4 je patrné, že s rostoucí hodnotou simulárního času dochází k zúžení 

šířky intervalového odhadu. Z tab. č. 5.2 je patrné, že po 15 týdnech se šířka intervalového 

odhadu podstatně nemění. 

Tab. č. 5.3: Výsledky intervalového odhadu EK u SHO se dvěma sériově řazenými linkami a 

s neomezenou délkou fronty před každou linkou 

Č. 
Bodový 
odhad 

Thorní Tdolní 
Šířka 

intervalu 
Č. 

Bodový 
odhad 

Thorní Tdolní 
Šířka 

intervalu 

1 2,587 2,610 2,564 0,046 28 2,601 2,606 2,595 0,011 

2 2,594 2,615 2,574 0,041 29 2,601 2,606 2,595 0,011 

3 2,601 2,616 2,586 0,030 30 2,600 2,605 2,595 0,010 

4 2,595 2,608 2,582 0,026 31 2,600 2,605 2,595 0,010 

5 2,597 2,609 2,586 0,023 32 2,600 2,605 2,594 0,011 

6 2,600 2,612 2,588 0,024 33 2,601 2,606 2,595 0,011 

7 2,605 2,616 2,595 0,021 34 2,600 2,605 2,595 0,010 

8 2,605 2,616 2,595 0,021 35 2,600 2,605 2,594 0,011 

9 2,604 2,615 2,593 0,022 36 2,600 2,605 2,595 0,010 

10 2,602 2,612 2,592 0,020 37 2,600 2,605 2,594 0,011 

11 2,603 2,613 2,592 0,021 38 2,600 2,605 2,595 0,010 

12 2,603 2,613 2,593 0,020 39 2,600 2,605 2,595 0,010 

13 2,604 2,613 2,595 0,018 40 2,600 2,605 2,595 0,010 

14 2,602 2,610 2,593 0,017 41 2,600 2,605 2,595 0,010 

15 2,600 2,610 2,592 0,018 42 2,601 2,606 2,596 0,010 

16 2,600 2,610 2,592 0,018 43 2,601 2,606 2,596 0,010 

17 2,601 2,610 2,593 0,017 44 2,601 2,606 2,597 0,009 

18 2,600 2,610 2,592 0,018 45 2,601 2,606 2,597 0,009 

19 2,600 2,608 2,592 0,016 46 2,602 2,606 2,597 0,009 

20 2,601 2,608 2,593 0,015 47 2,602 2,607 2,598 0,009 

21 2,600 2,607 2,593 0,014 48 2,602 2,607 2,598 0,009 

22 2,600 2,607 2,593 0,014 49 2,602 2,607 2,598 0,009 

23 2,601 2,608 2,594 0,014 50 2,602 2,607 2,598 0,009 

24 2,601 2,607 2,594 0,013 51 2,602 2,607 2,598 0,009 

25 2,600 2,606 2,595 0,011 52 2,602 2,607 2,598 0,009 

26 2,600 2,606 2,594 0,012 Ukázka intervalového odhadu po 100 letech 

27 2,600 2,606 2,595 0,011 2,595 2,597 2,593 0,004 
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Obr. č. 5.5: Intervalový odhad EK v závislosti na čase u SHO se dvěma sériově řazenými 

linkami a s neomezenou délkou fronty před každou linkou 

Rovněž u SHO se dvěma sériově řazenými linkami a s neomezenou délkou fronty před 

každou linkou můžeme konstatovat, že s rostoucí hodnotou simulárního času dochází k zúžení 

šířky intervalového odhadu. Z tab. č. 5.3 je patrné, že po 27 týdnech se šířka intervalového 

odhadu podstatně nemění. 
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Tab. č. 5.4: Výsledky intervalového odhadu EK u uzavřeného SHO  

Č. 
Bodový 
odhad 

Thorní Tdolní 
Šířka 

intervalu 
Č. 

Bodový 
odhad 

Thorní Tdolní 
Šířka 

intervalu 

1 6,106 6,849 5,363 1,486 28 6,737 6,869 6,604 0,265 

2 6,496 7,210 5,783 1,427 29 6,713 6,842 6,584 0,258 

3 6,356 6,865 5,847 1,018 30 6,714 6,843 6,586 0,257 

4 6,471 6,952 5,991 0,961 31 6,737 6,866 6,608 0,258 

5 6,630 7,032 6,228 0,804 32 6,722 6,845 6,599 0,246 

6 6,711 7,075 6,347 0,728 33 6,712 6,832 6,593 0,239 

7 6,646 6,990 6,301 0,689 34 6,704 6,823 6,585 0,238 

8 6,626 6,958 6,294 0,664 35 6,709 6,821 6,597 0,224 

9 6,607 6,893 6,322 0,571 36 6,707 6,823 6,590 0,233 

10 6,658 6,917 6,400 0,517 37 6,701 6,814 6,587 0,227 

11 6,698 6,951 6,445 0,506 38 6,704 6,814 6,594 0,220 

12 6,718 6,949 6,487 0,462 39 6,698 6,805 6,591 0,214 

13 6,716 6,935 6,498 0,437 40 6,688 6,792 6,585 0,207 

14 6,722 6,946 6,499 0,447 41 6,676 6,776 6,576 0,200 

15 6,755 6,978 6,531 0,447 42 6,676 6,777 6,575 0,202 

16 6,810 7,015 6,605 0,410 43 6,686 6,784 6,589 0,195 

17 6,792 6,988 6,595 0,393 44 6,685 6,781 6,590 0,191 

18 6,802 6,910 6,614 0,296 45 6,686 6,777 6,596 0,181 

19 6,802 6,982 6,623 0,359 46 6,688 6,775 6,601 0,174 

20 6,785 6,956 6,615 0,341 47 6,682 6,773 6,592 0,181 

21 6,781 6,928 6,635 0,293 48 6,681 6,767 6,594 0,173 

22 6,775 6,929 6,621 0,308 49 6,682 6,769 6,594 0,175 

23 6,757 6,907 6,607 0,300 50 6,697 6,786 6,609 0,177 

24 6,767 6,919 6,615 0,304 51 6,683 6,768 6,597 0,171 

25 6,759 6,895 6,623 0,272 52 6,680 6,767 6,594 0,173 

26 6,754 6,896 6,616 0,280 Ukázka intervalového odhadu po 100 letech 

27 6,759 6,893 6,625 0,268 6,672 6,682 6,662 0,020 

 

 
Obr. č. 5.6: Intervalový odhad EK v závislosti na čase u uzavřeného SHO 
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Z grafu na obr. č. 5.6 můžeme říci, že s rostoucí hodnotou simulárního času dochází k zúžení 

šířky intervalového odhadu. Z tab. č. 5.4 je patrné, že po 48 týdnech se šířka intervalového 

odhadu podstatně nemění. 

Intervalový odhad byl proveden u výsledků pro simulární čas 100 let. Ve všech případech 

vidíme, že pro hodnotu simulárního času 100 let lze intervalový odhad nahradit bodovým 

odhadem.  

5.3 Vliv charakteru vstupního toku a charakteru obsluhy na provozní 

charakteristiku 

Na následujících obrázcích 5.7, 5.8 a 5.9 jsou zobrazeny průběhy EK v závislosti na 

simulárním čase při změně parametru tvaru k.  

 

Obr. č. 5.7: Průběh EK v závislosti na simulárním čase a na parametru tvaru k u SHO se dvěma 

sériově řazenými linkami bez fronty 

Z grafu na obr. č. 5.7 je patrné, že s rostoucí hodnotou parametru tvaru k, se zvyšuje střední 

počet požadavků v systému, tedy i využití systému. Vidíme tedy, že hodnota uvedené provozní 

charakteristiky pro k=1 (tedy pro exponenciální mezery mezi příchody a exponenciální dobu 

obsluhy) lze považovat za pesimistický odhad pro systémy nesplňující předpoklady 

exponenciálního rozdělení. 
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Obr. č. 5.8: Průběh EK v závislosti na simulárním čase a na parametru tvaru k u SHO se dvěma 

sériově řazenými linkami a s neomezenou délkou fronty před každou linkou 

 

Obr. č. 5.9: Průběh EK v závislosti na simulárním čase a na parametru tvaru k  

u uzavřeného SHO 

Z grafů na obr. č. 5.8 a 5.9 je patrné, že s rostoucí hodnotou parametru tvaru k, se snižuje 

střední počet požadavků v systému, tedy i využití systému. 

V další části se pokusíme otestovat střední hodnoty příslušné provozní charakteristiky pro 

k=1 a k=2 pomocí dvouvýběrového testu středních hodnot, abychom ověřili, zda je mezi nimi 

statistický významný rozdíl. 
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Vzorový výpočet testové statistiky u SHO se dvěma sériově řazenými linkami bez fronty 

stanovíme dle vztahu (4.1): 

� � f�ggg � f�ggg� � �� � ���
�q��V� � q��V�

� 1,001 � 1,113
�0,004�30 � 0,002�30

� �137,17. 

Tab. č. 5.5: Výsledky testu o shodě dvou středních hodnot u SHO  se dvěma sériově řazenými 

linkami bez fronty 

Výběrový průměr pro k=1 ��1 1,001 

Výběrový průměr pro k=2 X�2 1,113 

Výběrová směrodatná odchylka pro k=1 s1 0,004 

Výběrová směrodatná odchylka pro k=2 s2 0,002 

Počet prvků v souboru n1 30 

Počet prvků v souboru n2 30 

Nulová hypotéza H0 µ1 = µ2  
Volba alternativní hypotézy HA µ1 < µ2  

Hladina významnosti α 0,05 

Testová statistika T -137,17 
T kritické  -1,645 

 

 

Obr. č. 5.10: Grafické znázornění výsledku testu u SHO se dvěma sériově  

řazenými linkami bez fronty 

Výsledek testu o shodě dvou středních hodnot u SHO se dvěma sériově řazenými linkami 

bez fronty je takový, že zamítáme nulovou hypotézu ve prospěch alternativní hypotézy, jelikož 

vypočtená hodnota testové statistiky leží v kritickém oboru. Můžeme tedy tvrdit, že střední 

hodnota EK pro k=1 je menší než pro k=2. 
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Vzorový výpočet testové statistiky u SHO se dvěma sériově řazenými linkami a 

s neomezenou délkou fronty před každou linkou stanovíme dle vztahu (4.1): 

� � f�ggg � f�ggg� � �� � ���
�q��V� � q��V�

� 6,680 � 3,846
�0,243�30 � 0,099�30

� 59,16. 

Tab. č. 5.6: Výsledky testu o shodě dvou středních hodnot u SHO  se dvěma sériově řazenými 

linkami a s neomezenou délkou fronty před každou linkou 

Výběrový průměr pro k=1 ��1 6,680 

Výběrový průměr pro k=2 X�2 3,846 

Výběrová směrodatná odchylka pro k=1 s 1 0,242 

Výběrová směrodatná odchylka pro k=2 s 2 0,099 

Počet prvků v souboru n1 30 

Počet prvků v souboru n2 30 

Nulová hypotéza H0 µ1 = µ2  
Volba alternativní hypotézy HA µ1>µ2  

Hladina významnosti α 0,05 

Testová statistika T 59,160 

T Kritické  1,645 

 

 

Obr. č. 5.11: Grafické znázornění výsledku testu u SHO se dvěma sériově řazenými  

linkami a s neomezenou délkou fronty před každou linkou 

Výsledek testu o shodě dvou středních hodnot u SHO se dvěma sériově řazenými linkami a 

s neomezenou délkou fronty před každou linkou je takový, že zamítáme nulovou hypotézu ve 
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prospěch alternativní hypotézy. Můžeme tedy tvrdit, že střední hodnota EK pro k=1 je vyšší než 

pro k=2. 

Vzorový výpočet testové statistiky u uzavřeného SHO stanovíme dle vztahu (4.1): 

� � f�ggg � f�ggg� � �� � ���
�q��V� � q��V�

� 2,602 � 2,561
�0,013�30 � 0,006�30

� 15,54. 

Tab. č. 5.7: Výsledky testu o shodě dvou středních hodnot u uzavřeného SHO 

Výběrový průměr pro k=1 ��1 2,602 

Výběrový průměr pro k=2 X�2 2,561 

Výběrová směrodatná odchylka pro k=1 s1 0,013 

Výběrová směrodatná odchylka pro k=2 s2 0,006 

Počet prvků v souboru n1 30 

Počet prvků v souboru n2 30 

Nulová hypotéza H0 µ1 = µ2  
Volba alternativní hypotézy HA µ1>µ2  

Hladina významnosti α 0,05 

Testová statistika T 15,54 

T Kritické  1,645 
 

 

Obr. č. 5.12: Grafické znázornění výsledku testu u uzavřeného SHO 

Výsledek testu o shodě dvou středních hodnot u SHO se dvěma sériově řazenými linkami a 

s neomezenou délkou fronty před každou linkou je takový, že zamítáme nulovou hypotézu ve 

prospěch alternativní hypotézy. Můžeme tedy tvrdit, že střední hodnota EK pro k=1 je vyšší než 

pro k=2. 
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5.4 Sledování časového průběhu provozní charakteristiky EK pro extrémně velké 

hodnoty simulárního času 

U posledního experimentu se zaměříme na ověření platnosti Markovovy věty, která říká, že 

pro t → ∞ se systém ustálí a přechodové pravděpodobnosti a ani pravděpodobnosti stavů 

systému nezávisí na čase t. Na obrazcích č. 5.13, 5.14 a 5.15 jsou zobrazeny průběhy EK 

v závislosti na čase. 

Za tímto účelem provedeme simulační experimenty na dobu práce SHO rovnu 1000 let. Za 

předpokladu platnosti Markovovy věty by se provozní charakteristiky získané simulací 

přibližovat analytickému výpočtu.  

Tab. č. 5.8: Porovnání výsledku simulace a analytického výpočtu, se stanovením procentuální 

odchylky 

SHO se dvěma sériově řazenými linkami 
bez fronty 

  
SHO se dvěma sériově řazenými linkami a 
s neomezenou délkou fronty před každou 

linkou 

Simulární 
čas [rok] 

Analytický 
výpočet 

Simulace 
Odchylka 

[%] 
  

Simulární 
čas [rok] 

Analytický 
výpočet 

Simulace 
Odchylka 

[%] 

100 1,000 0,999802 0,0198   100 6,664 6,6610 0,0445 

200 1,000 0,999907 0,0093   200 6,664 6,6802 -0,2431 

300 1,000 0,999906 0,0094   300 6,664 6,6691 -0,0765 

400 1,000 1,000040 -0,0040   400 6,664 6,6715 -0,1125 

500 1,000 1,000090 -0,0090   500 6,664 6,6786 -0,2191 

600 1,000 1,000086 -0,0086   600 6,664 6,6753 -0,1696 

700 1,000 0,999983 0,0017   700 6,664 6,6730 -0,1350 

800 1,000 0,999994 0,0006   800 6,664 6,6750 -0,1650 

900 1,000 1,000019 -0,0019   900 6,664 6,6773 -0,1996 

1000 1,000 1,000055 -0,0055   1000 6,664 6,6760 -0,1801 

Uzavřený SHO 

Simulární 
čas [rok] 

Analytický 
výpočet 

Simulace 
Odchylka 

[%] 

  Simulární 
čas [rok] 

Analytický 
výpočet 

Simulace 
Odchylka 

[%]   

100 2,599 2,6006 -0,0616   600 2,599 2,5994 -0,0154 

200 2,599 2,5998 -0,0308   700 2,599 2,5992 -0,0077 

300 2,599 2,5997 -0,0269   800 2,599 2,5994 -0,0154 

400 2,599 2,5995 -0,0192   900 2,599 2,5995 -0,0192 

500 2,599 2,5997 -0,0269   1000 2,599 2,5995 -0,0192 

 

U systému netvořícího frontu a u třetího systému tvořícího frontu s omezenou délkou 

získané analyticky a simulací se prakticky rovnají. U druhého SHO tvořícího dvě nekonečné 
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fronty vidíme, že po 1000 letech je procentuální odchylka vyšší, zhruba 0,2%. Tento vyšší rozdíl 

lze spatřovat v tom, že platnost Markovovy věty byla dokázána pro SHO s omezeným počtem 

stavů, nicméně jak lze z výsledků vidět, rozdíly vznikající mezi výsledky získanými analyticky a 

simulací nejsou nikterak výrazné, abychom mohli pochybovat o platnosti Markovovy věty pro 

SHO s nekonečným stavovým prostorem. 

 

Obr. č. 5.13: Průběh EK v závislosti na simulárním čase (1000 let) u SHO se dvěma sériově 

řazenými linkami bez fronty 

 

Obr. č. 5.14: Průběh EK v závislosti na simulárnim čase (1000 let) u SHO se dvěma sériově 

řazenými linkami a s neomezenou délkou fronty před každou linkou 
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Obr. č. 5.15: Průběh EK v závislosti na simulárním čase (1000 let) u uzavřeného 

Z grafů na obrázcích č. 5.13, 5.14 a 5.15 je patrné, že s rostoucí hodnotou simulárního času 

se průběh středního počtu požadavků v systému přibližuje analytickému výpočtu. 

5.5 Optimalizace počtu linek u uzavřeného SHO 

V první části experimentu byl proveden analytický výpočet pro tři varianty nastavení 

uzavřeného SHO. Výpočet provozních charakteristik potřebných pro dosazení do účelové funkce 

pro nastavení n=3 je podrobně popsán v kapitole 3.6.3. 

Vzorový výpočet účelové funkce pro nastavení Q (3) stanovíme dle vztahu (4.4): 

�3� � �� · V � 2N� � �a · 2O � 100 · 3 � 2,200� � 80 · 0,399 � 111,934 :č · |6�,  
kde pro teoretický výpočet volíme cs = 100 Kč a cl =80 Kč. 

Tab. č. 5.9: Výsledky analytického výpočtu 

 

 

 

 

2,588

2,59

2,592

2,594

2,596

2,598

2,6

2,602

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

S
tř

e
d

n
í 

p
o

če
t 

p
o

ža
d

a
v

k
ů

 v
 s

y
st

é
m

u

Simulární čas [rok]

Průběh EK v závislosti na simulárním čase
Simulace Analytický výpočet

Analytický výpočet 

Počet linek n n = 2 n = 3 n = 4 

Střední počet požadavků v obsluze ES [pož] 1,822 2,200 2,308 

Střední počet požadavků ve frontě EL [pož] 1,534 0,399 0,075 

Hodnota účelové funkce [�č · �6�]  140,570 111,934 175,199 
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Z tab. č. 5.9 je patrné, že pro nastavení Q(3) je hodnota účelové funkce nejnižší. Abychom 

ověřili, zda se jedná o optimální řešení, byla provedena optimalizace v optimalizačním softwaru 

Witness s modulem Optimizer pro všechny možnosti nastavení řešeného SHO, tedy n=1 až 7. Na 

obr. č. 5.16 je zobrazeno nastavení modulu Optimizer pro optimalizaci počtu linek u uzavřeného 

SHO. 

 

Obr. č. 5.16: Nastavení modulu Optimizer 

  Pro každé nastavení bylo provedeno 30 nezávislých experimentů, které posloužily pro 

intervalový odhad se spolehlivostí 1-α. Spolehlivost odhadu byla zvolena 0,95, tedy α=0,05. 

V tab. č. 5.10 jsou zobrazeny výsledky po optimalizaci pro jednotlivý počet linek. 

Tab. č. 5.10: Výsledky optimalizace 

 

 

 

 

 

Z výsledku optimalizace, které jsou uvedeny v tab. č. 5.10 je zřejmé že optimální počet linek 

u řešeného SHO jsou tři obslužné linky. 

Optimalizace počtu linek v Optimizer  

Počet linek Hodnota účelové funkce 
Intervalový odhad 

α=0,05 
1 223,843 (223,769; 223,916) 
2 140,435 (140,282; 140,588) 
3 111,833 (111,691; 111,974) 
4 175,516 (175,468; 175,563) 
5 268,284 (268,251; 268,317) 
6 367,229 (367,173; 367,285) 
7 467,380 (467,340; 467,421) 



68 
 

6. Závěr 

Předložená diplomová práce se zabývá teoretickým popisem vybraných systémů hromadné 

obsluhy a jejich matematických modelů, které jsou popsány v druhé kapitole. Pro vybrané 

systémy hromadné obsluhy jsou v třetí kapitole popsány návrhy simulačních modelů.  V dalších 

částech třetí kapitoly, jsou provedeny analytické výpočty řešených systémů, které posloužily 

k validaci simulačních modelů. V další částí diplomové práci jsou popsány a vyhodnoceny 

simulační experimenty, které byly provedeny s řešenými systémy hromadné obsluhy.  

Z provedených experimentů plyne: 

• nedochází k rozporu se známými fakty,  

• rostoucí počet událostí nastávajících v SHO zpravidla vede k menším odchylkám 

sledovaných provozních charakteristik vzhledem k analytickému výpočtu, 

• se zvyšující se hodnotou simulárního času, klesá šířka intervalového odhadu uvažované 

provozní charakteristiky, 

• šířka intervalového odhadu pro velké hodnoty simulárního času je poměrně malá, lze tedy 

použít bodový odhad, 

• bylo ověřeno, že exponenciální rozdělení modeluje největší chaos, charakteristiky získané 

řešením z příslušného Markovovského SHO lze použít jako pesimistické odhady provozních 

charakteristik Nemarkovovských SHO, 

• že mezi hodnotami provozní charakteristiky EK pro k=1 a k=2 existuje statisticky významný 

rozdíl, 

• že u systému s konečným počtem stavů se sledovaná provozní charakteristika EK ustálí na 

hodnotě získané analytickým výpočtem, 

• u systému s nekonečným počtem stavů sice nedojde k tak přesnému přiblížení, nicméně není 

důvod pochybovat o platnosti Markovovy věty pro systémy s nekonečným počtem stavů, 

• modul Optimizer je využitelný při optimalizaci parametrů SHO. 

Řešené systémy hromadné obsluhy mají své uplatnění i v praxi. SHO se dvěma sériově 

řazenými linkami bez fronty si můžeme představit jako dvě výrobní linky, které jsou sériově 

řazeny a technologicky na sebe navazují. SHO se dvěma sériově řazenými linkami a 

s neomezenou frontou před každou linkou si rovněž můžeme přestavit jako dvě výrobní linky, 

které jsou sériově řazeny, a před každou výrobní linkou se nachází zásobník s dostatečnou 

kapacitou. Kapacita zásobníků zaručí, že systém nebude odmítat požadavky. Například uzavřený 

SHO si můžeme představit, jako staveniště kde nakladače představují obslužné linky, jako 
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požadavky obíhající v systému, si můžeme představit vozidla, které zde odvážejí materiál ze 

staveniště a vracejí se zpět k nakládce. 
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