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ÚVOD 

Ve své práci se budu zabývat systémem řízení výroby – MES z anglického 

Manufacturing Execution System – tento systém, který se v posledních letech začal 

hojně vyskytovat a začleňovat do  výrobních podniků s vysokým stupněm automatizace, 

je často reprezentován jako robustní podnikový systém, který poskytuje zejména 

informační podporu řízení výrobního procesu od okamžiku definice výrobní zakázky, 

přes samostatný výrobní proces, sledováni kvality, testování a expedici.  

V první kapitole této práce se budu zabývá začleněním systému MES  

do hierarchie integrovaného systému  řízení podniku. Pozornost chci věnovat 

systémům, které jsou v moderním chápání řízení podniku v těsné vazbě se systémem 

MES. Dále chci  definovat funkční model MES dle definice organizace MESA 

(Manufacturing Enterprise Solutions Association). 

Druhá kapitola „Popis a funkce komerčně dodávaných systémů řízení výroby 

kategorie MES” se bude zabývat softwarovým a hardwarovým řešením realizace 

systému MES. Má za úkol odhalit základní nástroje, které jsou nezbytné pro funkčnost 

tohoto systému a to i na konkrétním řešení nabízeném společností Dürr.  

V třetí kapitole „Návrh systému pro monitoring a lokalizaci objektu” chci 

věnovat pozornost návrhu systému, který by uživatele informoval o lokalizaci 

jednotlivých desek krystalizátoru zařízení plynulého odlévání oceli. Chtěl bych zde 

navrhnout komplexní řešení a technologie, které by se dali implementovat v oblasti 

metalurgie pro vytvoření masivního a přehledného systému MES za použití metod 

bezdotykové identifikace. 

 Poslední čtvrtá část „Algoritmizace a realizace klíčových funkcí navrženého 

systému” se bude věnovat programu, který naprogramuji v jazyce „Visual Basic“. Tento 

program bude vyvinut pro tuto diplomovou práci tak, aby byla odhalena konkrétní 

podoba aplikace, která je součástí systému MES. Popíši zde také funkčnost programu. 

Tato část bude plynule navazovat na kapitolu číslo 3 a popíši zde fyzickou realizaci 

konkrétního řešení MES postaveném na databázi ORACLE. 

Vrstva MES se začala vyskytovat v České republice zejména s příchodem 

zahraničních společností realizující na našem území výrobní procesy. I já mám s tímto 

systémem zkušenost pramenící z mého působení v automobilce – „Hyundai Motor 

Manufacturing Czech“, kde pracuji jako administrátor systému MES. V této práci se 
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však nebudu zabývat výrobním procesem této automobilky, nýbrž obecným přehledem, 

definicí, začleněním a komplikovaností systému, který může řídit výrobní proces 

v jakémkoli průmyslovém odvětví. V kapitole 3 a 4 pak nastíním využití tohoto systému 

v oblasti metalurgie. 

Důvodem výběru tohoto tématu pro diplomovou práci, je zejména možnost 

uplatnění mých osobních obecných poznatků z praxe. S tímto systémem se dennodenně 

setkávám ve svém zaměstnání a teprve praxe mi pomohla pochopit na jakém principu 

dnes fungují moderní podniky pro masivní produkční výrobu. O tyto mé poznatky  

se chci v této práci podělit.    
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1 SYSTÉMY ŘÍZENÍ VÝROBY KATEGORIE MES V 
HIERARCHII INTEGROVANÉHO SYSTÉMU  ŘÍZENÍ 
PODNIKU 

Efektivní řízení podniku se vyznačuje komplexním řízením na všech úrovních. 

A to od úrovně přímého řízení výrobního procesu v reálném čase, až po řízení na úrovni 

vrcholového managementu. V tomto pojetí roste směrem vzhůru úroveň agregace dat.  

Systém je pak navržen tak,  aby poskytoval každé z úrovní nezbytné a dostačující data. 

Je-li struktura navržena správně, poskytuje systém uživateli v jednotlivých vrstvách 

kvalitní data (podklady) pro co nejefektivnější řízení celého výrobního procesu, což 

vede zejména k ekonomické efektivitě 

MES (Manufacturing Execution System – výrobní systém podniku)  je střední 

vrstva mezi systémem ERP (Enterprise Resources Planning – řízení podniku) a 

výrobním systémem podniku. Systémy kategorie MES jsou v celkovém informačním 

systému podniku, který je často definován jako „pyramida řízení  podniku” (viz obrázek 

1-1) propojovacím článkem mezi řízením technologických procesů a informačními 

systémy podniku 

 

 

Obrázek 1-1: Pyramida podniku - tok dat v informačním systému podniku 

Výroba 

Dodavatelé Zákazníci 
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Mezi informační systémy podniku vůči kterým MES přistupuje současně jako 

příjemce i jako zdroj informací, se v tomto případě počítají tyto systémy: E-business 

(Elektronický Obchod), CRM  (Customer Relations Management - správa vztahů se 

zákazníky) , ERP, SCM (Supply Chain Management  - řízení dodavatelských řetězců), 

vlastní řídící systémy strojů a zařízení. 

1.1 MES - Manufacturing Execution System 

MES poskytuje informace umožňující optimalizovat výrobní aktivity počínaje 

odesláním objednávky a konče finálním výrobkem. Moduly MES, na základě 

aktuálních a správných údajů, ovlivňují výrobní proces tak, že spouštějí činnosti  

ve výrobním závodě, reagují na to, co se událo a podávají o všem zprávy. Výsledkem  

je schopnost podniku rychle reagovat na měnící se podmínky. Díky tomu lze efektivně 

odhalovat a následně redukovat málo produktivní činnosti v podniku. Tato schopnost  

je hnací silou růstu efektivity podnikových činností a procesů. MES zkracují dobu 

návratnosti investic do výrobních prostředků a přispívají k dodržování termínů dodávek, 

ke zrychlení obratu zásob, k růstu zisku a k rovnoměrnosti toku peněžních prostředků. 

Prostřednictvím obousměrné komunikace poskytují MES stěžejní informace týkající  

se výrobních aktivit v rámci nejen podniku, ale i souvisejících zásobovacích řetězců. 

Funkční model MES zahrnuje 11 funkčních oblastí. 

1.2 Funkční oblasti MES  

���� Krátkodobé rozvrhování 

���� Přidělování zdrojů a kapacit 

���� Dispečerské řízení 

���� Správa dokumentace 

���� Sledování toku materiálu 

���� Analýza výkonnosti 

���� Sledování pracovníků 

���� Řízení údržby 

���� Ovládání výrobního procesu 

���� Sledování  a Řízení kvality 
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���� Sběr dat z výroby 

1.2.1 Krátkodobé rozvrhování 

Tvorba krátkodobých (např. denních) výrobních rozvrhů, které vychází z plánů 

vytvořených nadstavbovými ekonomickými systémy (např. ERP) na základě 

objednávek. Výsledkem je pořadí, v jakém se budou na daném výrobním zařízení 

zpracovávat jednotlivé výrobní dávky tak, aby se předešlo zbytečnému přestavování, 

prostojům, aby byla minimalizována spotřeba energie, omezeny dopravní operace apod. 

Jde o konečný rozvrh beroucí v úvahu alternativní, paralelní i překrývající se výrobní 

operace s cílem přesně stanovit dobu trvání výroby. 

1.2.2 Přidělování zdrojů a kapacit 

Přidělování zdrojů zabezpečuje, aby všechny potřebné výrobní zdroje (stroje, 

nástroje, pracovní síly, materiál, energie, apod.) byly k dispozici pro zahájení výroby 

(ve správné konfiguraci čas-místo-kvalita). 

1.2.3 Dispečerské řízení 

Přidělování výrobních jednotek podle zadaných pracovních příkazů a rozvrhů, 

koordinace výroby mezi linkami, zajišťování potřebného množství surovin a energie  

a sledování aktuálních stavů výrobního úseku. Zajišťuje také ošetřování poruch  

a havarijních stavů. V případě nutnosti jsou funkce oprávněny měnit naplánované 

rozvrhy. 

1.2.4 Správa dokumentace 

Oblast zajišťující správu dokumentace se stará o veškeré potřebné doklady  

a dokumenty, vznikající automaticky nebo ručně: požadavky na výrobu (výrobní 

příkazy, výrobní a havarijní plány, tabulky, receptury, harmonogramy), informace  

o průběhu a výsledcích výroby, popř. porovnání zadání se skutečností apod. Posílá 

instrukce operátorům a receptury řídicím zařízením. Může spravovat bezpečnostní, 

zdravotní a ekologické předpisy a sledovat jejich dodržování, i s vazbami na systém 

řízení jakosti podle norem ISO. Uchovává historická data. 

1.2.5 Sledování toku materiálu 

Sledování toku materiálu a genealogie produktu je relativně nový soubor funkcí 

s kořeny obvykle v systému řízení jakosti certifikovaném podle norem ISO. Funkce 



13 

sledují on-line podmínky na zařízeních nebo v soustavách, za nichž byly jednotlivé 

produkty, výrobní dávky, série nebo celky vyrobeny a uchovávány. 

1.2.6 Analýza výkonnosti 

Analýza výkonnosti jako funkční oblast porovnává výsledky aktuálně 

dosahované ve výrobě s jejich krátkodobou historií a predikuje odhady ekonomických 

výstupů. Její činnost probíhá v reálném čase s prezentací výsledků po uplynutí 

sumačního období (např. směny, dne, týdne nebo delšího časového úseku) nebo 

průběžně. 

1.2.7 Sledování pracovníků 

Sledování pracovníků je funkční oblast poskytující v první řadě informace  

o výrobním personálu, který je v daný okamžik k dispozici. Vede záznamy a informuje 

o kvalifikaci personálu (vzdělání, certifikáty, zvláštní znalosti a dovednosti). Sleduje  

i nepřímé činnosti při přípravě materiálů, strojů a nástrojů jako podklad pro kalkulaci 

nákladů podle činností. V interakci s přidělováním zdrojů napomáhá optimálně vybírat 

pracovníky pro určité úkoly. 

1.2.8 Řízení údržby 

Funkční oblast plánování a řízení údržby  sleduje a řídí aktivity vykonávané 

s cílem udržovat výrobní prostředky v takovém technickém stavu, aby se předešlo 

neplánovaným přerušením výroby. Poskytuje rozvrhy periodické i preventivní údržby. 

Je-li k tomu výrobní zařízení patřičně vybaveno, řídí údržbu podle jeho skutečného 

stavu. Reaguje pomocí alarmu na aktuální problémy se zařízením a jako pomoc  

pro případnou budoucí diagnostiku uchovává historii minulých případů. 

1.2.9 Ovládání výrobního procesu 

Ovládání procesu  představuje typická množina operátorských funkcí, které 

spočívají v monitorování všech významných parametrů procesu a jeho automatickém 

korigování, popř. v poskytování podpory pro rozhodování operátora. Většinou se řeší 

výrobní situace na významných technologických uzlech, soustavách nebo linkách, 

včetně práce se systémem varovných hlášení (alarmů) a odstranění jejich příčin.  

Je rozhraním mezi MES a řízeným zařízením (prostřednictvím funkcí sběru dat  

a systému Automatizace umístěného vně MES). 
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1.2.10 Sledování a řízení kvality 

Řízení jakosti je funkční oblast zajišťující v reálném čase analýzu dat snímaných 

z výrobního zařízení s cílem sledovat kvalitu vyráběného produktu a včas identifikovat 

nežádoucí odchylky. Může doporučit zásah, který problém odstraní, včetně korelování 

symptomů, zásahu a výsledku, s cílem najít příčinu problému. Dále může zahrnovat 

statistické metody řízení procesu výroby i jakosti produktu  

(Statistical Process Control – SPC, Statistical Quality Control – SQC), řízení 

inspekčních činností vykonávaných off-line i analýzy z laboratorního informačního 

systému. 

1.2.11 Sběr dat z výroby 

Oblast sběru dat (Data Collection/Acquisition) patří k hlavním stavebním 

kamenům všech MES. Je rozhraním, přes které přicházejí do systému výrobní data 

naplňující formuláře a záznamy určené pro danou výrobní jednotku. Data jsou  

ve výrobním provozu snímána ručně nebo nepřetržitě automaticky. 

1.3 E-Business  

V oblasti E-business se využívají modulární informační systémy, k provádění 

firemních a obchodních činností. Tyto systémy využívá zejména vrcholový 

management podniku. Zde jsou poskytnuty informace k řešení zásadních rozhodnutí  

a ke strategickým krokům souvisejících s výrobní strategií. Systémy využívají zejména 

infrastruktury internetu, pro realizaci obchodních procedur a operací.  

1.4 ERP - Enterprise Resources Planning 

ERP je celopodnikový informační systém, který zpracovává všechny agendy, 

které podnik potřebuje ke své činnosti. ERP systémy se pokoušejí pokrýt základní 

funkce organizace, nehledě na typ organizace nebo její činnosti. 

Obecně platí, že ERP je obchodně-ekonomický systém, který zahrnuje aplikace, 

jenž zpracovávají finance, vyřizování objednávek, třídění, distribuci, vztahy  

se zákazníky. ERP je tedy komplexní systém zastřešující veškeré potřeby organizace, 

dřívější modely byly rozkouskovány a využívaly samostatné dílčí  aplikace. ERP 

systémy integrují veškerá data a procesy organizace do unifikovaného celku. Typický 

ERP systém využívá k dosažení integrace množství softwarových komponent (modulů) 
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a hardwarové infrastruktury. Klíčovou ingrediencí většiny ERP systémů je použití 

unifikované databáze k ukládání dat. Tuto databázi pak využívá škála modulů. 

Zpravidla lze ERP systém rozdělit do tří základních částí:   

���� Řízení podnikových zdrojů – vedení účetnictví, rozpočty, majetek, lidské zdroje  

���� Řízení toku materiálu – skladové hospodářství, nákup, řízení a plánování 

výroby, logistika  

���� Řízení vztahů se zákazníky – marketing, prodej, po prodejní podpora  

Všechny moduly jsou vzájemně propojeny a sdílejí svá data ve společné 

databázi. To činí tento systém dynamický a pružný. 

Současné trendy ERP  směřují k otevřeným, plně integrovaným systémům, které 

v sobě zachovávají především standardní podnikové procesy, vše ostatní je řešeno 

standardními nástroji, které už většinou podnik používá, jako jsou například portály, 

kancelářské aplikace a nástroje na řízení dokumentů.  

ERP systémy obsahují integrované nadstavby pro reportování a analýzu dat. 

Nástroje pro reportovaní nabízejí široké možnosti pro vytváření, správu a používání 

sestav. Sestavy jsou vytvářeny v jednotném prostředí manuálně nebo pomocí průvodců. 

Uživatel přistupuje k sestavám přes webové rozhraní. Pokročilejší možností jsou 

analytické služby. Jejich základem jsou tzv. OLAP (Online Analytical Processing) 

kostky. Jsou to data seskupená podle různých dimenzí odpovídajících požadavkům 

uživatelů, která jsou dále využívána. Data z kostky je možné například použít jako zdroj 

pro kontingenční tabulky. Druhou částí analytických služeb je data „mining“, což  

je komplex algoritmů a modelů sloužící k hledání závislostí mezi daty a tím k analýze 

minulosti, co se stalo, a z toho vyplývajících předpovědí na další období. Takové 

nadstavby pak skutečně umožňují vytěžit z dat správné informace, které uživatelům 

pomohou udělat správná rozhodnutí v pravý čas.  

Sebelepší informační systém nebude dobře sloužit svému účelu, pokud nebude 

správně implementován. Některé studie hovoří dokonce o tom, že samotný proces 

implementace tvoří až 75% úspěchu nasazení informačního systému. Proto je také 

kladen velký důraz na kvalitní implementační metodologie, podpořené 

specializovanými nástroji (nástroje pro migraci dat, konfiguraci systému, řízení 

implementační dokumentace atd.) propojenými se samotným systémem.  
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Moderní ERP systém by měl především pomáhat lidem při jejich práci a 

poskytovat relevantní podklady při jejich každodenním rozhodování. To lze nejlépe 

dosáhnout s ERP systémy, které jsou integrované s celou řadou dalších aplikací od 

počátku podnikových procesů po jejich závěrečné vyhodnocení. Takové systémy 

zaměstnanci skutečně používají, vkládají do nich pravdivé údaje a firmám se tak vrací 

prostředky do nich vložené. 

1.5 SCM - Supply Chain Management 

SCM je označení pro činnost řízení dodavatelského řetězce v reálném čase, kdy 

se používá všech dostupných datových informací o stavu nebo možnostech jednotlivých 

prvků. Vystupují zde jednotlivé plánovací a řídící algoritmy, které optimalizují činnost 

dodavatelského řetězce na co nejnižší časovou prodlevu. Zaručují také přesnost 

dodávky tak, aby výroba jakéhokoliv podniku mohla jít nepřetržitě a nedocházelo  

k zastavení linky nebo zpoždění dodávky.  

Zkratka SCM zahrnuje nástroje pro plánování (plánování výroby, plánování 

poptávky, plánování stavu zásob), ale i integrovaný nástroj spojující plán, sběr  

a vyhodnocování dat z reálných procesů do jednoho celku na všech úrovních. SCM 

zahrnuje všechny subjekty řetězce - dodavatele, výrobce, zákazníky, distribuční centra  

a další. Balík nástrojů SCM umožňuje vyšší formu spolupráce mezi podniky, bez 

nutnosti vytváření jednotného informačního systému či budování robustní soustavy 

rozhraní. Díky takto volené struktuře pak dávají systémy přehled o celém řetězci  

v reálném čase, ale také se  jednodušeji udržují a budují vztahy se všemi subjekty 

řetězce. 

1.5.1 Přínosy zavedení SCM 

Při rozhodování dané společnosti modelu řetězce SCM, hrají klíčovou roli 

ekonomické ukazatele. Důležité ekonomické ukazatele jsou pořizovací náklady  

a návratnost investice. Pro zodpovězení těchto otázek byl vyvinut nástroj TVM (Total 

Value Management), který využívá řadu kvalitativních a kvantitativních ukazatelů k 

tomu, aby vyjádřil hodnoty a jejich pozitivní či negativní změny. Například správné 

využití kvalitního Supply Chain řešení přináší podle statistik: 

���� Zlepšení zákaznického servisu 5-25% 

���� Redukce chyb v předpovědích 50-60% 
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���� Snížení zásob 10-50% 

���� Zkrácení obchodního cyklu 30-70% 

���� Zvýšení produktivity 25-30% 

Podle dalších ukazatelů lze při využívání virtuální podoby dodavatelského 

řetězce zlepšit prodej až o 70 % a snížit celkové náklady až o 50 % oproti původním.  

K hodnotám, které po zavedení SCM řešení lze uvést. 

���� odstraňování bariér v komunikaci mezi články řetězce, 

���� vytváření efektivních vztahů a vazeb, 

���� organizace a personifikace jednotlivých procesů vytvořením skupiny interních  

a externích procesů, které navzájem úzce spolupracují, 

���� synchronizace plánování a realizace v reálném čase, 

���� odstraňování nadbytečných procesů a článků a vytváření lepších nebo 

efektivnějších 

1.6 CRM -  Customer Relations Management  

CRM je databázovou technologií podporovaný proces shromažďování, 

zpracování a využití informací o zákaznících firmy. Umožňuje tak zejména pochopit, 

poznat a předvídat potřeby zákazníka a poté specializovat sortiment na okruh 

zákazníků, kteří jsou firmě nejlépe ekonomicky prospěšní. Dá se též označit  

jako softwarové, hardwarové a personální vybavení firmy, které je výkonem těchto 

funkcí pověřeno. Z pohledu této práce chápu CRM jako další složku IS podniku, která 

je podřízena ERP. Z obecného hlediska je oblast vztahu se zákazníky mnohem širší  

a je obsahem oborů marketing, marketingová komunikace a další. 

���� Operativní CRM 

���� Analytické CRM 

���� Kolaborativní CRM 

1.6.1 Operativní CRM 

Zahrnuje prodej, marketing a služby. Veškerá komunikace se zákazníkem  

je uložena v databázi a v případě potřeby je poskytnuta uživatelům. Jedním z hlavních 

přínosů pro zákazníka i pro společnost je díky sledování historie možnost komunikace  
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s rozdílnými osobami a pomocí různých kontaktních kanálů. Největší využití má využití 

u obchodních procesů jako například: 

���� Tvorba a sledování marketingových kampaní 

���� Automatizace a sledovaní prodejních procesů 

1.6.2 Analytické CRM 

Analytické CRM analyzuje zákaznická data k dosažení rozdílných cílů: 

���� optimalizace efektivnosti marketingových kampaní a jejích vyhodnocování  

���� analýza chování zákazníků – tvorba cen, vývoj nových výrobků  

���� předpovídání a analyzování zákaznické rentability  

1.6.3 Kolaborativní CRM 

Zahrnuje funkcionalitu, která umožňuje komunikaci společnosti a jeho 

zákazníků prostřednictvím různorodých kanálů za účelem dosažení vyšší kvality 

interakce se zákazníky. Operativní CRM nabízí užitečné informace, které vznikají při 

interakci se zákazníkem, jednotlivým obchodním oddělením, jako je prodej, technická 

podpora a marketing. Jedná se například o poskytnutí informací o specifických 

zákaznických požadavcích či dotazů na nové služby z technické podpory prodeje 

marketingu. Cílem kolaborativního CRM je sdílení těchto informací získaných ze všech 

oddělení pro zvýšení kvality poskytovaných služeb zákazníkům. 
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2 POPIS A FUNKCE KOMERČNĚ DODÁVANÝCH 
SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ VÝROBY KATEGORIE MES. 

Systém MES zajišťuje zejména převzetí požadavků na výrobu z nadřazeného 

plánovacího (obchodního) systému, sestavuje krátkodobé plány výroby, poskytuje 

přehled o rozpracované výrobě pro řízení a správu výrobních procesů v reálném čase, 

sleduje kvalitu výroby, ukládá údaje o kvalitě a dalších parametrech výrobků, sbírá data 

pro záznam úplné historie výroby jednotlivého výrobku (výrobní dávky, šarže)  

a pro analýzy sloužící k průběžné optimalizaci výroby a k vyhodnocování výrobních 

nákladů. Konkrétní řešení a míra naplnění těchto požadavků však závisejí  

na konkrétním dodavateli MES a je na zákazníkovi, aby rozhodl, zda nabízené řešení 

vyhovuje jeho potřebám. 

Většina MES funkcí je v podnicích nějakou formou již vykonávána, protože  

bez nich nemůže výrobní podnik dlouhodobě efektivně fungovat. Během historie  

se tudíž systémy kategorie MES náležitě vyvíjely. Dříve se pro sběr a přenos dat  

a informací využívala hlavně „papírová“ forma, což v dnešní době již nepostačuje. 

Komerční dodávka MES systému bývá postavena na softwarovém  

a hardwarovém vybavení. Proto nyní popíši nezbytné softwarové vybavení, které se 

sestavuje v období vzniku projektu a implementuje v období vzniku podniku. V období 

implementace se aplikace a programy postupně uvádějí do provozu a testují se. 

2.1 Softwarové vybavení zahrnuje:   

a) Databáze   

b) Daemon aplikace 

c) Terminálové aplikace 

d) Nástroje pro vizualizaci SCADA 

e) Webové rozhraní 

f) OPC aplikace 

2.1.1 Databáze  

je „srdce“ MES, je to centrální úložiště dat, neustále do ní data vstupují  

a vystupují.  Z hlediska definice je to uspořádaná množina informací uložena  
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na paměťovém médiu. Součástí databáze jsou i prostředky, díky kterým se může s daty 

manipulovat a pomocí kterých se dá k datům přistupovat.  

Tabulky  - databázový objekt, který slouží k přímému uložení dat do paměťového 

prostoru relační databáze.  

Indexy  - též “klíče“, kterých obsahuje každá tabulka hned několik, většinou pro každý 

sloupec zvlášť. Jejich funkce je vést v tabulkách rychlé pořadníky na sloupce. Jejich 

další funkce je zamezení duplikace záznamu.    

Triggery - mechanismus mezi řádky dvou tabulek. Dá se definovat jako jeden  

z několika úkonů, který se vyvolá po změně nebo smazání rodičovské tabulky. 

Procedury a funkce - jsou uložené části kódů, které vykonávají určitou definovanou 

sekvenci úkolů a vrátí nějaký výsledek – číselnou hodnotu.  

Události - podobné procedurám jsou spouštěny buďto periodicky nebo v určitý 

definovaný čas.  

Pohledy - SQL příkazy pojmenované a uložené v databázovém systému.  

Nejznámější, nejpoužívanější DB řešení 

I. ORACLE DATABASE 

Oracle DB se používá v prostředí Windows a UNIX. Je moderní multiplatformní 

databázový systém s velice pokročilými možnostmi zpracování dat vysokým výkonem. 

Podporuje SQL jazyk a stejně tak i PL/SQL, v kterém se vytváří triggery, procedury  

a funkce. 

II.  MsSQL DATABASE 

MS SQL Server je produktem Microsoft® Corporation. Databázový systém 

vhodný pro středně až vysoce náročné aplikace. MS SQL Server je určen pro operační 

systémy Windows. Pro uživatele systému Windows je přehledný a intuitivní. To  

se projevuje i v části systému, která je určena pro analýzu dat (Analysis Services). 

Většinu akcí lze provádět pomocí různých sekvencí dialogu, které obsahují zároveň 

návod jak postupovat. 

III.  MySQL DATABASE 

Používá se v prostředí Windows a LINUX. Komunikace s ní probíhá pomocí 

jazyka SQL. Podobně jako u ostatních SQL databází se jedná o dialekt tohoto jazyka  

s některými rozšířeními. Databáze je volně k dispozici jak pod bezplatnou licencí GPL, 
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tak i pod komerční placenou licencí. Tato databáze je optimalizovaná pro rychlost,  

pro v ní jsou patrné různá zjednodušení, například zálohovaní.  Donedávna tato 

databáze neobsahovala triggery, procedury a pohledy.   

2.1.2 Daemon aplikace: 

Pro zmírnění zatížení DB se často využívá Daemon aplikací, které data tekoucí 

do DB předpřipraví. Tím se docílí menší zatížení DB, jelikož se pak DB stará pouze  

o procedury a ukládání dat namísto hledání potřebné informace v množství příchozích 

dat.  

Může existovat Daemon aplikace starající se o příjem specifikací výrobku 

z nadřazeného ERP. Jeho funkce je pak taková, že sleduje interfacovou tabulku  

a jakmile zjistí, že se v ní objevily nové záznamy, zkopíruje je do jiných tabulek, 

například pro sestavení výrobního plánu. Tím pádem snižuje zatížení DB, jelikož  

si pak tuto DB tabulku nemusí sledovat samotná DB.  

Další možností je Daemon aplikace, která kontroluje signály ze čteček a vkládá 

je do DB tabulek sloužící k evidenci historie výroby. 

2.1.3  OPC aplikace 

OPC (OLE for Process Control) je standard průmyslové komunikace. Na jeho 

vytvoření se podílelo mnoho světových dodavatelů hardwaru a softwaru  

pro automatizační techniku a společnosti Microsoft. OPC je rozhraním pro vzájemnou 

komunikaci mezi různými zařízeními určenými pro monitorování a řízení 

technologických procesů. Jeho úkolem je zabránit závislosti daného monitorovacího 

nebo řídicího softwaru na výrobci hardwaru. Standard OPC je založen na metodách 

OLE/COM/DCOM (Object Linking and Embedding/Common Object 

Model/Distributed COM) společnosti Microsoft. 

OPC server je komunikační ovladač se zabudovaným rozhraním OPC. Většinou 

lze také nastavit periodu komunikace s řídicím systémem PLC (Programmable logic 

controller). Podle vytvořené konfigurace se poté za chodu systému přenášejí data. 

Rozhraní OPC se stává standardním rozhraním moderních programových 

produktů pro sledování a řízení technologických procesů, strojů a zařízení 

SCADA/HMI (Supervisory Control and Data Acquisition/Human-Machine Interface), 

modulů programovatelných automatů. 
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2.1.3.1 Nástroje pro vizualizaci SCADA  

 Systém SCADA je programový produkt, který je používán jako nástroj,  

pro vytváření specializovaných programů zviditelňujících stav a děje linek, které jsou 

řízeny PLC. Čte jednotlivé data-bloky PLC, ukládá si je do své vlastní „databáze“. 

Jednotlivé hodnoty uložené v SCADA databázi se nazývají tagy. Systémy SCADA 

umožňují ruční ovládání daného celku řízeného PLC, jelikož může jednotlivé hodnoty 

v PLC přepisovat. 

Velice užitečnou a využívanou funkcí SCADA je dlouhodobé monitorování a 

dokumentování vývoje procesu (což je užitečné k prokazování objemu produkce, 

kvality, spotřeby energie a surovin, ztrát a havárií nebo k řešení technické diagnostiky). 

2.1.3.2 Produkty SCADA od vývojářských společností: 

���� InTouch (Wonderware)  

���� WinCC (Siemens)  

���� iFix (Intellution)  

���� Genesis 32 (Iconics)  

���� CitectScada (Citect)  

���� RSView32 (Rockwell Software)  

���� Lookout (National Instruments)  

2.2 HW návrh systému kategorie MES  

Na obrázku 2-1 jsem se v grafické podobě pokusil navrhnout HW architekturu 

MES systému pro podnik střední velikosti.  Jelikož MES systém klade vysoký důraz na 

bezpečnost a celkově na něm závisí výrobní proces, je v dnešní době běžné všechna 

zařízení  zdvojovat. MES systém by bez problémů mohl fungovat na poloviční HW 

konfiguraci. Došlo-li by však k výpadku některého serveru či switche, hrozilo by dříve 

či později zastavení výroby. Takto navržená konfigurace využívání  

tzv. „back-up“ zařízení, které v případě potřeby převezmou funkci primárních zařízení, 

jelikož jsou s nimi rovnocenné. „Back-up“ zařízení mívají vždy elektrické napájení 

z jiného zdroje než hlavní zařízení. Obrázek 2-2 dále realizuje navrženou architekturu 

v konkrétní řešení firmy IBM.  
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Obrázek 2-1: Návrh HW architektury MES systému - schéma. 

  

 
Celá takto navržená konfigurace by mohla fungovat na této HW konfiguraci. 
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Obrázek 2-2:Návrh MES systému – konkrétní HW řešení. 
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SAN storage  

���� DS4700 Model 70A (2GB Cache, 4 host ports, 2 Controllers, 8x 146GB 15k 4Gb 

HDD)  

���� SAN Configuration 6x HDD in RAID-5 (RAW capacity 1TB, Usable 876GB) + 

1x HDD hot spare.  

 

Obrázek 2-3: SAN storage DS4700 + 6 x HDD 146GB 

Servery: 

���� 2x Blade Center H (2x Management module, 2x Intelligent optical pass-through 

module - SAN, 6x UTP pass-through module - network, 2 Power Supply, ) 

 

Obrázek 2-4: Blade Center H Chassis: 

První pozice  

���� JS22 + SIO module (2x Dual Core CPU p6, 8GB RAM, 2x 146GB HDD, dual 

port FC HBA, additional dual port NIC) 

 

Obrázek 2-5: IBM JS22 

Druhá pozice 

���� OS AIX, Oracle DB, VERITAS or IBM HACMP cluster 
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Obrázek 2-6: IBM HACMP cluster 

 

Čtvrtá až třináctá pozice 

���� 5x HS22 (2x Quad Core, 4GB RAM, 2x 146GB HDD) = 1 pozice v blade + 

Windows 2008 Std. ed. 

 

Obrázek 2-7: IBM HS22 

 
        

Blade Center H 2 
První pozice  

���� JS22 + SIO module (2x Dual Core CPU p6, 8GB RAM, 2x 146GB HDD, dual 

port FC HBA, additional dual port NIC) 

���� Druhá pozice 

���� OS AIX, Oracle DB, VERITAS cluster or IBM HACMP cluster 

���� Čtvrtá až třinástá pozice 

���� 5x HS22 (2x Quad Core, 4GB RAM, 2x 146GB HDD) = 1 pozice v blade + 

Windows 2008 Std. ed. 

WS-X6748-SFP
48 PORT GIGABIT ETHERNET SFP

STATUS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

STATUS

WS-X6748-GE-TX
47

48
37

38
35

36
25

26
23

24
13

14
11

12
1

2

4 8  P O R T
12119 107 85 63 41 2 242321 2219 2017 1815 1613 14 363533 3431 3229 3027 2825 26 484745 4643 4441 4239 4037 38

10/100/1000

GE MOD

FABRIC ENABLED

RJ45

 

Obrázek 2-8: Core Switch #1 
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2.3 EcoEMOS – výrobní systém řízení podniku pro automobilový 
průmysl  

Systém řízení výroby  EcoEmos nabízený společností Dürr, je moderní systém 

pro řízení provozu, sledování toku matriálu v reálném čase, sběru dat týkající se jakosti 

produktu a pro dohled nad technologickými operacemi. Tento systém se skládá ze 4 

základních modulů, které mohou být doplněny o vedlejší moduly, v závislosti na 

požadavku zákazníka a technologickému konceptu dané automobilky. Všechny jeho 

moduly jsou dostupné pro uživatele pomocí Webového rozhraní. Jednotlivé moduly 

nyní detailněji popíši. 

2.3.1 Monitorování výrobních zařízení pomocí HMI 

Klasické rozhranní HMI vystupuje v systému EcoEmos pod názvem EcoScreen 

(viz Obrázek 2-9) . Nabízí funkce pro monitorování a řízení jednotlivých procesů, dějů 

nebo senzorů. 

 

Obrázek 2-9: EcoScreen - HMI, schéma stavu rozprašovací tisky robota  
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2.3.2  Monitorování výroby a informace o lokalizaci objektu 

Tento modul systému EcoEmos poskytuje výrobní údaje týkající se výkonu,  

pro analýzu chyb a překážek ve výrobě. Takto získaná data se využívají zejména 

k preventivní údržbě. Důležitou vlastností tohoto modulu je fakt, že výstupem takto 

získaných dat, mohou být grafické analýzy, popřípadě grafy. Tento modul je také 

kompatibilní s nástroji MS Excel. 

2.3.3 Sledování pohybu karosérií a dopravníků. 

Tento systém se skládá z několika modulů a to sice z modulu IDENT, 

TRACKING, VEHICLE AND LOGISTIC MANAGEMENT  

Modul nazývaný IDENT (viz Obrázek 2-10) monitoruje výskyt jednotlivých 

karosérií které jsou aktuálně ve výrobě. 

Modul TRACKING nabízí produkční statistiky pro karosérie plynoucí výrobním 

procesem, tedy procentuální využití jednotlivých linek. Takto získané informace 

nabírají na významu zejména pro řízení výrobního procesu. Díky takto zobrazeným 

datům se zvyšuje schopnost reakce na havárie a poruchy. 

Poslední z těchto modulů - VEHICLE AND LOGISTIC MANAGEMENT 

kontroluje tok materiálu během produkce. Využívá se zejména pro své optimalizační 

schopnosti. 
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Obrázek 2-10: Sledování pohybu karosérií a dopravníků - systém kategorie SCADA - sledování 

toku materiálu - finální montáž automobilu  
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2.3.4 Quality management   

 Modul Quality management – řízení jakosti (viz Obrázek 2-11) – je seznam 

komplexních funkcí k práci s daty týkající se kvality nástřiku karosérie. Systém nabízí 

možnosti práce s daty vozidel, které jsou aktuálně ve výrobě. Poskytuje nástroje k jejich 

zpracování a archivaci. Například modul Quality PB\PL slouží k ukládání a zpracování 

jakostních dat  ze zařízení PDA v reálném čase.  

 

Obrázek 2-11: Modul Quality management, kontrola nástřiku karosérie. 
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3 NÁVRH SYSTÉMU PRO MONITORING A 
LOKALIZACI OBJEKTU 

Hlavním cílem diplomové práce je návrh systému pro monitoring a lokalizaci 

objektu. Objektem v našem případě je deska krystalizátoru zařízení plynulého odlévání 

oceli.  

Jak již bylo v kapitole 1.2 uvedeno, funkcionalita MES systémů pokrývá, dle 

definice organizace MESA (Manufacturing Enterprise Solutions Association), jedenáct 

základních funkčních okruhů. Jednotlivé funkcionality neznamenají každá samostatný 

systém, ale jsou to funkce, které může MES systém poskytovat a které jsou spolu 

provázány. Při následné realizaci systému v konkrétních podmínkách, se ale řada funkcí 

může navzájem překrývat, a naopak některé funkce nemusí být zahrnuty vůbec.  

Vytvářený návrh systému tak lze chápat jako spojení třech základních funkcí,  

tj. sběr dat z výroby, modifikace funkce trasování a řízení údržby.  

3.1 Analýza problému 

Pro podporu řízení výroby a řízení údržby na ocelárně je nutné mít neustále 

informace o pozici a stavu jednotlivých desek krystalizátorů. V průběhu životního cyklu 

krystalizátoru dochází k nepravidelnému střídání pracovních stavů, tzn. provozní stav  

– čekání na renovaci – renovace – čekání na provozní stav a tedy dochází i ke změnám 

v lokalizaci jednotlivých desek krystalizátorů.  

Navrhovaný systém by tak měl plnit funkci rozhraní, přes které přicházejí do 

systému data naplňující formuláře a záznamy týkající se jednotlivých desek 

krystalizátorů. Data jsou do systému zadávána ručně nebo automaticky s využitím 

moderních prostředků automatizace.  

Dále by měl umožňovat sledovat on-line pohyb a lokalizovat jednotlivé desky 

krystalizátorů v areálu závodu plynulého odlévání a úseku údržby a uchovávat historii 

těchto transferů. 

Nadstavbové funkce navrhovaného systému lze řadit do kategorie plánování  

a řízení údržby, kdy systém na základě monitoringu výrobních a údržbářských operací 

s jednotlivými deskami krystalizátorů by podporoval řídící aktivity vykonávané s cílem 

udržovat desky krystalizátorů v takovém technickém stavu, aby se předešlo 

neplánovaným přerušením výroby a byla dosahována požadovaná kvalita odlévaných 
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předlitků. Systém by zaznamenával periodické i preventivní zásahy údržby včetně  

diagnostických měření a na základě historie by podporoval řízení údržby podle  

skutečného stavu.  

Přínosy ze zavádění takto koncipovaného systému lze najít hlavně ve zlepšení 

rozhodovacích procesů, kdy systém značně zjednodušuje poskytování podkladů  

pro plánování údržbářských činností a vyhodnocování ekonomických ukazatelů.  

Velmi dobře se osvědčila provázanost takových to systémů na systém sběru 

výrobních a technologických dat vyúsťující v monitorování a diagnostikování stavu 

objektu a v provedení údržby v okamžiku, kdy systém získá dostatečně spolehlivou 

informaci o vzniku mezní hodnoty opotřebení, resp. predikované době do vzniku tohoto 

stavu. Právě důsledné sledování provozních údajů a plánování preventivní údržby  

s důrazem na optimalizaci prací a snížení časových prodlev přinese efektivnější využití 

zdrojů. Systémy řízení spolehlivosti a údržby poskytují analýzy činností údržby, 

analýzy poruch, analýzu nákladů na vynakládané činnosti a náhradní díly. Dávají  

tak odpovědi na otázky, které by se bez komplexního pohledu nad daty jen těžko 

odvozovaly - zda se například vyplatí ještě provozovat vybranou desku krystalizátoru 

nebo zda je již nutné provést její renovaci. Na základě historie předchozích zásahů,  

ale i dalších historických údajů, tak systém řízení údržby poskytuje dostatek informací 

pro správné rozhodnutí. Díky sběru dat o prováděné údržbě se zpřesňují podklady  

pro plánování údržby. Zavedení systému řízení spolehlivosti a údržby dále pomáhá  

ke zvýšení dostupnosti a provozuschopnosti zařízení z důvodů snížení neplánovaných 

prostojů, havárií a zvýšení životnosti strojů. Systém poskytuje informace o plánovaných 

revizích zařízení a jejich stavu i s odhadem nákladů na plánované revize a preventivní 

údržbu, ale také pomáhá s lepší organizací práce, navýšením podílu plánované údržby  

v důsledku snížení prostojů údržbářů a objemu nouzové a přesčasové práce. 

3.2 Tvorba systému 

Z výše uvedených funkcí systému lze stanovit postup tvorby takto 

koncipovaného systému:  

���� Tvorba jádra systému – databáze, umožňující sběr a práci s daty k dané 

problematice – cíl předkládané práce. 

���� Tvorba technického řešení pro automatizované sledování pohybu jednotlivých 

desek krystalizátorů ve zvolené oblasti. 
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���� Napojení subsystému sledování na jádro systému.  

���� Vizualizace subsystému sledování desek krystalizátorů. 

���� Evidence údržbářský zásahů a diagnostických měření a jejich archivace 

v systému.  

���� Systém řízení údržby jednotlivých s desek krystalizátorů dle jejich skutečného 

stavu.  

Z výše uvedeného popisu a postupu tvorby systému pro monitorování  

a lokalizaci desek krystalizátorů vyplývá, že se jedná o rozsáhlý systém přesahující 

rámec diplomové práce. Proto je hlavní pozornost věnována tvorbě jádra systému  

– sběru dat (viz dále kap.4) a rámcově je naznačeno technické řešení automatizovaného 

monitoringu a lokalizace objektu. 

3.3 Automatizovaný monitoring a lokalizace objektu  

Jak již bylo výše uvedeno, v průběhu životního cyklu desek krystalizátorů  

dochází k nepravidelným změnám v lokalizaci jednotlivých desek krystalizátorů  

– pracovní pozice na zařízení plynulého odlévání, pohotovostní pozice na zařízení 

plynulého odlévání, transport na údržbu a diagnostiku, údržba a diagnostika.  

Tento cyklus můžeme zjednodušeně považovat za logistický řetězec a tedy  

pro automatizovaný monitoring a lokalizaci jednotlivých desek krystalizátorů by bylo 

možné využít inovativních technologií bezdrátové identifikace (RFID).  

Bezkontaktní identifikační systém je založen na principu rádiového přenosu dat 

mezi snímačem (vysílačem) a pohybujícím se objektem (osoba, automobil, palety  

ve skladu atd...). Objekt musí být vybaven takzvaným transpondérem (RFID tag), což  

je elektronický obvod, který obsahuje přijímací/vysílací anténu, nabíjecí kondenzátor, 

paměť a nepotřebuje napájení z baterie. V zásadě celý systém pracuje jako dvouanténní, 

jedna je v transpondéru a jedna je připojena ke snímači. Transpondéry mohou být  

v různém provedení - většinou podle charakteru aplikace (např. karty velikosti 

kreditních karet, skleněné tyčinky, plastové disky, válce atd...) 

Princip činnosti (viz Obrázek 3-1) spočívá v tom, že vysílač (snímač) periodicky 

vysílá pulsy prostřednictvím antény do okolí. Jakmile se v dosahu antény objeví 

transpondér, přes jeho vlastní anténu přijme signál a ten využije k nabití svého 

kondenzátoru energii, která je dostatečná k jeho aktivaci a následné odpovědi zpět 
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snímači. Ten signál od transpondéru přijme a po jeho vyhodnocení (ochranné kódy 

atd..) jej předá k dalšímu zpracování. Data mohou být předána ihned počítači  

ke zpracování, nebo mohou být uložena v paměti přenosných čteček a později nahrána 

do počítače.  

Pro první fázi řešení této etapy, tedy systému podpory logistiky budou 

využívány pasivní chipy. Pasivní chipy jsou cenově výrazně levnější, nenáročné  

na obsluhu, odolné, mají různou akční vzdálenost čtení od 0,5 m do 10 m, dlouhou 

životnost chipu, používají metodu (RTF reader talk first) a velikost paměti je od 64  

do 256 bits. Tagy, které pracují na nejvyšší frekvenci UHF mají rádius - cca 3 až 10 m, 

tagy s frekvencí nejnižší LF 125 kHz mají dosah jen cca 0,5m. V technickém řešení by 

se daly využít zařízení pracující na frekvencích 134.2 kHz a 13.56 MHz  

(viz. Obrázek 3-2).  

 

Obrázek 3-1: Základní schéma komunikace v RFID 
 

 

Obrázek 3-2: Frekvenční pásma komunikace 
 

V praxi by to znamenalo vybavit jednotlivé krystalizátory pasivními 

bezdrátovými identifikačními snímači – tagy (např. válcový transpondér RI-TRP-R9TD 

nebo transpondér pro upevnění na kov), které ponesou soubor informací pro podporu 

logistického řízení a vytvoření sítě stacionárních monitorovacích stanic – čteček  

(např. mikročtečka RI-STU-MRD-1). 
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3.3.1 VÁLCOVÝ TRANSPONDÉR  RI-TRP-R9TD 

Je speciálně určen pro práci v extrémních podmínkách. Upevňuje se plastovými 

příchytkami na automobily a kovové kontejnery. Čip Texas Instruments  

v provedení Read/Only i Read/Write (RI-TRP-W9TD).  

- válcový transpordér 

- pracovní frekvence 134.2 kHz  

- read only  

- rozměry: 121x21mm 

 
Obrázek 3-3: Transpondér RI-TRP-R9TD 

 

3.3.2 TRANSPONDÉR PRO UPEVNĚNÍ NA KOV 

Tento typ je určen pro přímou montáž na ocelové konstrukce - např. automobily, 

kontejnery. Transpondér se jednoduše připevňuje šrouby nebo nýty. Má extrémně velký 

dosah při všech vnitřních i venkovních aplikacích 

 

Obrázek 3-4: Transpondér  pro upevnění na kov 

3.3.3 MIKRO ČTEČKA  RI-STU-MRD 1 

Microreader je vybaven sériovým komunikačním interfacem, který lze přímo 

připojit k většině mikrokontrolérů. Anténa pro tento microreader je nízkojakostní a 

nepotřebuje být individuálně laděna do rezonance. Pracovní frekvence 134.2 kHz. 
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Obrázek 3-5: mikročtečka  RI-STU-MRD 1 
 

Návrh celého systému je znázorněn na návrhu vizualizace na obrázku 3-6. 

V průběhu pracovního cyklu, pak při průchodu krystalizátoru monitorovacím 

stanovištěm tag na krystalizátoru, předá informace přijímači na stanovišti, které  

je následně vloží do monitorovacího systému.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní přínos nasazení této technologie lze předpokládat v automatickém 

získávání informací o aktuální pozici jednotlivých desek krystalizátorů, jejich stavu  

a logistických časech mezi jednotlivými stavy a stanovišti v reálném čase. Tyto 

 

Obrázek 3-6: Vizualizace základní obrazovky 
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informace pak přispějí k optimalizaci logistického řízení procesu provozu – údržba 

krystalizátorů.  

Přechod na tyto technologie a na jejich využívání je podmíněn nejen rozvojem 

těchto technologií, ale také vytvořením odpovídající podpory ze strany aplikačního 

programového vybavení. Tato problematika již přesahuje rámec zadání diplomové 

práce. 
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4 ALGORITMIZACE A REALIZACE KLÍ ČOVÝCH 
FUNKCÍ NAVRŽENÉHO SYSTÉMU. 

Mým cílem v této části diplomové práce je navržení jádra celého systému,  

tj. databáze a programu, v kterém by bylo možno s uloženými daty pracovat, respektive  

je editovat, zadávat a popřípadě mazat. Jelikož nemohu pracovat s reálnými daty 

získanými z výroby, jsem zde nucen veškerá data do aplikace zadávat ručně. V reálných 

podmínkách by pak byla data zadána do databáze automatizovaně, například některou 

z aplikací DAEMON (viz kapitola 2). Ale i přes tento fakt jsem toho názoru, že řešení 

splňuje svůj cíl a očekávání. Jelikož nabízí možnost získání potřebných informací 

k dané desce v reálném čase.    

4.1 Požité SW vybavení pro realizaci projektu 

Pro svou práci jsem použil níže uvedené softwarové nástroje, které jsou 

bezplatně dostupné na internetu.  

���� Oracle Database 10g Release 2 (10.2.0.4.0) Enterprise / Standard Edition for 

Microsoft Windows Vista x64 and Microsoft Windows Server 2008 x64 

 

Obrázek 4-1: Logo ORACLE 

Databáze Oracle – centrální úložiště dat, tvoří jádro systému. V databázi jsem 

vytvořil pomocí jazyku SQL dvě základní tabulky DOK a DES, do kterých se budou 

ukládat data z aplikace KRDE (krystalizátor desky). Jako primární klíč pro práci těmito 

objekty jsem použil identifikační čísla desek. V databázi jsou pak vytvořené i 2 triggry 

pro přidání a vymazání desky. 

 

���� DreamCoder for Oracle Free Edition 4.4 Build 4.4.1.0 

 

Obrázek 4-2: Logo DreamCoder for ORACLE 
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Tento nástroj slouží k přístupu a k práci s databází. S jeho pomocí jsem vytvořil 

tabulky a triggry v databázi.              

���� Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition 

 

Obrázek 4-3: Logo Visual Basic 2008 

V Programu Visual Bazic 2008 (dále jen VB2OO8) je vyvinutá aplikace KRDE. 

Pro možnost přístupu k datům uložených v databázi pomocí aplikace vyvinuté ve VB 

2008 jsem použil knihovny Oracle.Data.Acces.   

4.2 Popis funkčnosti navržené aplikace 

4.2.1 Menu 

 Po spuštění aplikace se dostane uživatel do hlavního okna, v tomto okně 

je aktuálně jediná možnost volby a to právě položka „MENU“ (viz Obrázek 4-4), která 

nabízí čtyři možnosti volby, s kterými se postupně seznámíme detailněji.  

 

Obrázek 4-4: MENU 

4.2.2 Seznam desek 

 Při zvolení položky „Seznam desek“ se uživateli zobrazí okno, které 

slouží k procházení záznamu jednotlivých desek. Všechna zobrazená data se načítají 

z databáze.  Z hlediska uživatele má toto okno zejména informační hodnotu. Zobrazuje 

již uložené informace o parametrech, stavech a umístění jednotlivých desek. Výchozí 

okno se skládá z 4 základních částí (viz  

Obrázek 4-5) , které jsou rozděleny a očíslovány dle jednotlivých oddílů.  
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Obrázek 4-5: Základní náhled aplikace 

4.2.2.1 Číselný seznam desek  

Načítá hodnoty z tabulky „KRDE.DES“,  konkrétně ze sloupce „DESKY“, 

zobrazuje veškeré desky, které byly zavedeny do systému, respektive uloženy do 

databáze. 

Vyhledávání 

Pro funkci vyhledávání jsem zvolil 2 cesty. První z nich skryta pod tlačítkem 

„HLEDEJ“ (viz Obrázek 4-6), se orientuje podle tabulky „KRDE.DES“ a sloupce 

„DESKY“. Uživatel zadá číslo desky, v „Číselném seznamu desek“ označí nalezenou 

možnost. Po označení této možnosti se zobrazí veškeré specifikace a detaily k danému 

číslu desky. Pro snadnější vyhledávání je nastavena možnost vyhledávání i neúplného 

čísla. Uživatel tak má například možnost nalézt všechny desky začínající číslem „5“, 

„52“ atd.  

SQL dotaz tohoto vyhledávání je reprezentován následovně: 

" select * from DES where UPPER(deska) like UPPER('" & 
TextBoxHledejDesku.Text & "%' )"  

Druhá cesta skryta pod tlačítkem „vyhledej podle data“ Vyhledává desky podle 

data uložení do databáze. Realizuje se pomoci označení určitého data do kalendáře. 

 

2. 

1. 

3. 4. 

2. 
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SQL dotaz pak vykoná to, že do daného  “Číselného seznamu desek“ označí všechny 

desky, které byly přidány po tomto datu. 

SQL dotaz tohoto vyhledávání je reprezentován následovně: 

"select  * from des where revize > to_date('" & datum.Text &  "', 
'dd.mm.yyyy')order by revize asc" 

 

V záložce „detail desky“ se zobrazují záznamy z 2 tabulek databáze a to sice 

všechny sloupce tabulky „KRDE.DES“ a sloupec „DOK_ZAZNAM“ tabulky 

„KRDE.DOK“. Tyto tabulky jsou svázány primárním klíčem „DESKA“. Záznamy 

z těchto tabulek tvoří náplň a význam tohoto programu. A nejcennější informační 

význam pro uživatele.    
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Data z tabulky KRDE.DES 

SQL dotaz pro čtení dat, které budou dále naplňovat jednotlivé ListBoxy,  

je  reprezentován následovně:  

"select * from DES  where deska =  " & ListBoxDeska.SelectedItem.ToString() & "" 

 

Obrázek 4-6: příklad funk čnosti aplikace s použitím filtru pro hledání podle čísla 

 

SQL dotaz pro zápis dat ze sloupce dok_deska je  reprezentován následovně: 

"update dok set DOK_ZAZNAM = '"  & RichTextBoxZaznam.Text.ToString() & 
"' where DOK_DESKA = '"  & ListBoxDeska.SelectedItem.ToString() & "'"    

Data z tabulky KRDE.DOK 

Zde je možnost zapsání nových dat do tabulky „KRDE.DOK“ tlačítkem „přidej 

poznámku“. Uživatel může ListBox jakkoli upravovat dle vlastní potřeby. Tato oblast 

slouží k přidávání takzvaných vedlejších poznámek. 

SQL dotaz pro čtení dat ze sloupce dok_deska je  reprezentován následovně:  

"select dok_zaznam from dok  where  dok_deska = "  &      

ListBoxDeska.SelectedItem.ToString() & " "  
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4.2.3 Přidání desky 

Při zvolení položky „Přidáni desky“ se uživateli zobrazí okno, které slouží 

k přidání záznamu nové desky (viz Obrázek 4-7). Uživatelem zadaná data se zapíší do 

databáze. Pro konzistenci dat, která se zadávají v textové podobě, jsem zvolil možnost 

zápisu pomocí ComboBoxů. Výhodou tohoto řešení je to, že do databáze budou vždy 

zapisovány předem definované možnosti, to znemožní možnost chybného zápisu  

a následného kolapsu databáze.  

Před samotným zápisem do databáze se kontrolují jednotlivé TextBoxy  

a ComboBoxy. Kontroluje se zda jsou všechny položky vyplněné a zda jsou hodnoty 

numerické  

či textové. V databázi totiž existují sloupce, které jsou předdefinovány jako numerické 

či textové. Pokoušel-li by se uživatel zapsat do textového sloupce číslo a opačně, zápis 

by se nezdařil a deska by nebyla uložena nebo by databáze hlásila chybu SQL příkazu.  

Nevyplněné či nekorektně definované položky se označí vykřičníky  

a zvýrazněním oblasti do modré barvy. Status Label pak ukazuje hodnotu chybně 

zadaných položek.  

 

Obrázek 4-7: Náhled okna pro přidání desky – příklad s výstrahou chyb 
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Opravíme-li chybně zadané položky a nevyplněné položky, tak se uživatelem 

zadané informace uloží do databáze. Uložená deska se dále zobrazí v nabídce 

„Číselného seznamu desek“ (viz Obrázek 4-8), také Status Label informuje o úspěšném 

uložení desky. 

 SQL dotaz pro uložení dat do DOK.DESKA  je  reprezentován následovně: 

"insert into DES(DESKA, FAZE, POZICE, POVLAK, FORMA T, REPASE, 
ZIVOTN,liti_1, liti_2, liti_3, ukoly, poznamka, jme no, revize) values 
('"  & TextBoxPridejDesku.Text.ToString() & "','"  & 
ComboBoxFaze.SelectedItem.ToString() & "','"  & 
ComboBoxPozice.SelectedItem.ToString() & "','"  & 
ComboBoxPovlak.SelectedItem.ToString() & "','"  & 
ComboBoxFormat.SelectedItem.ToString() & "','"  & 
ComboBoxRepase.SelectedItem.ToString() & "','"  & 
TextBoxZivotnost.Text.ToString() & "','"  & 
TextBoxLiti_1.Text.ToString() & "','"  & TextBoxLiti_2.Text.ToString() 
& "','"  & TextBoxLiti_3.Text.ToString() & "','"  & 
TextBoxUkoly.Text.ToString() & "','"  & TextBoxPoznamka.Text.ToString() 
& "','"  & TextBoxJmeno.Text.ToString() & "',sysdate)"  

 

 

Obrázek 4-8: Náhled nově přidané desky 
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4.2.3.1 Trigger KRDE.TRG_INSERT_DES 

Přidává- li se nový záznam do tabulky KRDE.DES, je třeba přidat záznam i do 

tabulky KRDE.DOK, protože položka DESKA je brána jako primární klíč. Toto je 

ošetřeno v databázi triggerem KRDE.TRG_INSERT_DES.  

CREATE OR REPLACE TRIGGER KRDE.TRG_INSERT_DES                

  AFTER     

  INSERT  

 ON KRDE.DES                

 REFERENCING OLD AS OLD NEW AS NEW  

 FOR EACH ROW 

BEGIN insert into  DOK (DOK_TIME,DOK_DESKA,dok_typ) values  

( SYSDATE,:new.DESKA, 'D' ); END ;   

 

Úkolem tohoto Triggeru je vložit do tabulky DOK, konkrétně do sloupců 

DOK_TIME, DOK_DESKA, DOK_TYP, hodnoty systémového času, číslo nově 

přidané desky a písmena „D“. 
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4.2.4 Vymazání desky 

Při zvolení položky “Vymazání desky“ se uživateli zobrazí tlačítko „vymaž“  

v základním náhledu hned vedle “Číselného seznamu desek”. Po stisknutí tlačítka se 

uživatelem zadaná deska a všechny data sní související vymaže z databáze  

(viz Obrázek 4-9).  

 

Obrázek 4-9: Okna pro vymazání desky. 

SQL dotaz pro vymazání dat z DOK.DESKA  je  reprezentován následovně: 

"delete from des where deska = "  & c_desly.Text.ToString() & "" 

4.2.4.1 Trigger KRDE.TRK_DEL_DESKA 

Maže- li se starý záznam z tabulky KRDE.DES, je tento záznam smazán  

i z tabulky KRDE.DOK, protože položka DESKA je brána jako primární klíč. Toto  

je ošetřeno v databázi triggerem KRDE.TRK_DEL_DESKA.  

CREATE OR REPLACE TRIGGER KRDE.TRK_DEL_DESKA                

  BEFORE              

  DELETE      

 ON KRDE.DES                

 REFERENCING OLD AS OLD NEW AS NEW  

 FOR EACH ROW 

BEGIN delete from dok where dok_deska = :old.deska;  END; 
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Úkolem tohoto Triggeru je vymazání z tabulky KRDE.DOK konkrétně  

ze sloupce DOK_DESKA všechna data, související s mazanou deskou   KRDE.DES. 

4.2.5 Filtr 

Při zvolení položky “Filtr“ (viz Obrázek 4-10) se naskytne uživateli pohled,  

ve kterém může uživatel nastavit datum. Po stisknutí tlačítka „nastav filtr“ se zobrazí 

všechny desky, které byly do systému uloženy v tomto období. 

SQL dotaz pro nastavení filtru  je  reprezentován následovně:  

"select  * from des where revize >= to_date('"  & 
DateTimePicker1.Value.ToShortDateString & "', 'dd.mm.yyyy') and revize 
<= to_date('"  & DateTimePicker2.Value.ToShortDateString & "', 
'dd.mm.yyyy')"  

 

Obrázek 4-10: Filtr desek. 
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ZÁVĚR: 
Cílem mé diplomové práce bylo seznámení čtenáře se Systémy Řízení Výroby – 

Manufacturing Execution System. První část seznamuje s těmito  systémy a zařazuje  

je do celkového chápaní v podniku. Popisuje také systémy, s kterými je MES 

v bezprostředním kontaktu. Nabízí tedy celkovou strukturu moderního chápání 

výrobního podniku a popis jeho jednotlivých částí s detailním popisem MES.  

Druhá část definuje softwarové vybavení a hardwarovou strukturu pro realizaci 

systému MES. Definuje také funkce konkrétního řešení MES společnosti Dürr. Celkově 

je tato kapitola koncipována tak, aby poskytla čtenáři představu, jaké nástroje systém 

pro svou funkčnost využívá. 

To, že systém kategorie MES mají své praktické využití i v oblasti metalurgické 

výroby, znázorňuje třetí a čtvrtá kapitola. Tyto kapitoly poskytují představu, jak  

se v praxi systém fyzicky realizuje. Je zde navržena soustava zahrnující řešení 

lokalizace 

 a pohybu desky krystalizátoru s využitím moderní technologie RFID. Také jsem pro 

tento příklad vyvinul aplikaci, která je schopna uživateli poskytnout data z provozu  

a to v přehledné a ucelené formě. Tyto dvě části navrhují a realizují řešení pro sběr dat 

z výroby a pro sledování toku materiálu, což jsou dvě z funkčních oblastí MES 

definovaných dle organizace MESA. Podařilo se mi tedy navrhnout systém kategorie 

MES, který by mohl reálně existovat a efektivně fungovat. 

Tato práce celkově splnila můj cíl, jelikož jsem byl schopen definovat  

a navrhnout systém kategorie MES. V teoretické části jsem vymezil funkční oblasti 

MES, stejně tak jsem i popsal systémy, do kterých MES zasahuje. Dále jsem v grafické 

podobě zpracoval HW návrh architektury a popsal softwarové prostředky nezbytné pro 

realizaci MES systému. V praktické části jsem pak navrhl systém pro lokalizaci desky 

krystalizátoru a vyvinul aplikaci, která je schopna poskytovat uživatelům informace  

o aktuální lokalizaci desky včetně historie lokalizace v podniku.  
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