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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

 
Obecně uţité zkratky 

HS   pracoviště hotovního soustruţení      [-] 

HSx   stroje č.1, č.2 a č.3 na pracoviště hotovního soustruţení   [-] 

S  sever          [-] 

J  jih          [-] 

V  východ          [-] 

Z  západ           [-] 

FIFO  řádný frontový reţim        [-] 

 

Zkratky uţité v rámci teorie rozvrhování proudové výroby 

n  počet úloh         [-] 

m  počet operací v rámci jedné úlohy (odpovídá počtu strojů)   [-] 

J  konečná mnoţina úloh       [-] 

M  konečná mnoţina strojů pro jednu úlohu     [-] 

O  konečná mnoţina operací v rámci jedné úlohy    [-] 

pik  doba opracování úlohy i na stroji k      [-] 

vik proměnná, která reprezentuje prostoj (čekání) stroje k  před začátkem 

zpracování operace k  úlohy i , ( 0ikv )     [-] 

wik proměnná, která dobu blokování (obsazení) stroje k  po skončení operace k  

úlohy i , ( 0ikw )        [-] 

xij proměnná, která reprezentuje rozhodnutí, zda úloze j  bude nebo nebude 

přiděleno pořadí zpracování i , (  1,0ijx )     [-] 

Cmax  hodnota účelové funkce – celkový doba trvání opracování všech úloh [-] 

i  index pořadí zpracování úlohy       [-] 

j  index úlohy          [-] 

k  index stroje          [-] 
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Zkratky uţité v rámci teorie rozvrhování zakázkové výroby 

n  počet úloh         [-] 

ni  počet operací v úloze i       [-] 

Ni  index poslední operace úlohy i      [-] 

J  konečná mnoţina úloh       [-] 

M  konečná mnoţina strojů       [-] 

O  konečná mnoţina operací       [-] 

O
k
  konečná mnoţina operací přiřazených stroji k    [-] 

pj  doba provádění operace j       [-] 

T  prohibitivní konstanta        [-] 

tj proměnná, která reprezentuje nejdříve moţný čas začátku provádění operace 

j , ( 0jt )         [-] 

xjl proměnná, která určuje precedenční vztah mezi provedením operace j  a 

provedením operace l , (  1,0ijx )      [-] 

Cmax proměnná (hodnota účelové funkce) modelující celkovou dobu trvání 

opracování všech úloh       [-] 

i  index úlohy          [-] 

j  index operace          [-] 

l  index operace          [-] 

k  index stroje          [-] 

 

Zkratky uţité v rámci optimalizace pořadí na vstupním krokovém dopravníku 

m  celkový počet obrobků, pro které model generuje pořadí   [-] 

a  počet obrobků typu 1        [-] 

b  počet obrobků typu 2        [-] 

M  prohibitivní konstanta (minimálně rovna součtu všech dob opracování) [-] 

M1  podvěsná přesuvna pro přesun obrobků do strojů HS1 či HS3  [-] 

M2  stroj HS1 pracoviště HS       [-] 

M3  stroj HS3 pracoviště HS       [-] 

PRE  doba přestavby stroje M2 nebo M3      [-] 

TYP1  doba trvání opracování obrobku typu 1     [-] 

TYP2  doba trvání opracování obrobku typu 2     [-] 

obrobky konečná mnoţina obrobků       [-] 
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stroje  konečná mnoţina strojů       [-] 

D  matice dob trvání přesunů mezi stroji k     [-] 

xi proměnná, která reprezentuje rozhodnutí, zda obrobek v pořadí i  bude 

zpracován na stroji HS1 ( 0ix ) nebo na stroji HS3 ( 1ix ), (  1,0ix ) [-] 

yij proměnná, která zajišťuje, ţe obrobek v pořadí j  bude či nebude při svém 

zpracování na konkrétním stroji následovat za obrobkem v pořadí i , 

(  1,0ijy )         [-] 

wi,1..2 proměnná, která zajišťuje, ţe obrobek v pořadí i  bude ( 11 iw ) nebo 

nebude ( 01 iw ) prvního typu či bude ( 12 iw ) nebo nebude ( 12 iw ) 

druhého typu, (  1,02..1, iw )       [-] 

zi proměnná, která reprezentuje rozhodnutí, zda po opracování obrobku 

v pořadí i  na jednom ze strojů (HS1 nebo HS3) bude z hlediska dalších 

zpracovávaných obrobků nutno daný stroj podrobit přestavbě ( 1iz ) či 

nikoliv ( 0iz ), (  1,0iz )       [-] 

tio proměnná, která reprezentuje čas začátku provádění operace o , ( 0iot ) [-] 

ti3 proměnná, která reprezentuje nejdříve moţný čas začátku provádění operace 

3, ( 03 it )         [-] 

Cmax  hodnota účelové funkce – celkový doba trvání opracování všech obrobků [-] 

i  index vygenerovaného pořadí obrobku      [-] 

j  index vygenerovaného pořadí obrobku      [-] 
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1 ÚVOD 

 

 V současné době, kdy mezi hlavní aspekty ovlivňující trh se strojírenskými 

 výrobky bezpochyby patří rychlost a kvalita splněné zakázky, je pro výrobní firmy velmi 

důleţité udrţet si cenovou a kvalitativní konkurenceschopnost a zároveň pruţně reagovat 

na změny poţadavků svých zákazníků. Toto úsilí s sebou zpravidla nese potřebu investovat 

velké mnoţství finančních prostředků, které se výrobní i nevýrobní podniky snaţí 

minimalizovat. Existuje-li více způsobů, jak vzniklý problém řešit, je ve většině podniků 

výrobní sféry tím nejsilnějším argumentem právě ona výše vynaloţených finančních 

prostředků, které je nutno do realizace investovat. Mnohdy se však můţe stát, ţe stejného 

efektu, který odpovídá nákladné investicí do nových technologií lze dosáhnout i vhodnou 

změnou stávajícího procesu. 

 

 Podstatou předkládané diplomové práce je prověření efektivity části výrobního 

procesu zpracování celku dopravního prostředku a následné vytvoření návrhů na zvýšení 

propustnosti daného procesu. Vytvořené návrhy respektují stávající prostorové uspořádání 

strojů na pracovišti, kapacitní parametry jednotlivých pracovních strojů včetně operačních 

časů prováděných operací, technologii manipulace s celky dopravního prostředku  

a potřebu seřízení. 

 

 Součástí prověření procesu bude také analýza struktury zpracovávaných typů celků 

dopravního prostředku dle doby trvání klíčových operací a technologie řazení jednotlivých 

typů celků dopravního prostředku na krokové dopravníky před pracovní stroje. Dopady 

následně vytvořených optimalizačních návrhů na zvýšení propustnosti je nutno z hlediska 

důvěryhodnosti prověřit a to nejlépe simulační či jinou vhodnou matematickou metodou.  

 

 Pro potřeby ověření dopadů navrţených změn budou jednotlivé návrhy seřazeny 

vzestupně dle předpokládané ekonomické náročnosti jejich implementace a následně 

budou prověřeny pomocí simulačního nástroje Witness (ver. PwE 3.0) nebo pomocí 

lineárního matematického modelu v prostředí Xpress IVE 7.1. 



13 

2 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉ ČÁSTI VÝROBNÍHO 

PROCESU 

 

Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu, podstatou předkládané diplomové práce je prověření 

a následné zpracování optimalizačních návrhů na zvýšení propustnosti pracoviště 

zpracovávajícího celky dopravního prostředku, které je označováno jako pracoviště 

hotovního soustruţení (dále jen HS). Základem všech činností je zmapování pracoviště HS 

zejména z pohledu prostorového uspořádání, technologie samotného procesu,  

ale i z hlediska moţnosti optimalizace.  

  

2.1 Popis fungování řešeného procesu 

 

Pracoviště HS provádí svou činnost na třech pracovních strojích, které jsou 

vzájemně zastupitelné pro jednoúčelové opracování jednotlivých typů celků dopravního 

prostředku. Bez ohledu na typ celku dopravního prostředku (z hlediska pouţitého materiálu 

či z hlediska času opracování) prochází kaţdý celek při opracování na pracovišti HS 

technologicky stejnou výrobní cestou. Pro lepší orientaci v popisu je na obrázku 2.1 

přiloţen schematický nákres pracoviště HS, který respektuje jeho současné prostorové 

uspořádání.  
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Obrázek 2.1 - Schematický nákres pracoviště HS - současný stav 

 

 

 Při pohledu na obrázek 2.1 je patrné, ţe pracoviště HS se sestává ze tří pracovních 

strojů: HS1, HS2 a HS3. Stroj HS2 má vlastní vstupní i výstupní krokový dopravník 

označený jako Dopravník2_IN a Dopravník2_OUT. Stroje HS1 a HS3 mají společný 

vstupní i výstupní krokový dopravník označený jako Dopravník1_IN a Dopravník1_OUT. 

Na vstupní krokové dopravníky (IN) jsou jednotlivé celky dopravovány pomocí 

vysokozdviţného vozíku tak, aby vstupní dopravníky nezůstávaly v průběhu výroby nikdy 

prázdné. Z výstupního krokového dopravníku jsou celky odváţeny k dalšímu zpracování 

rovněţ pomocí vysokozdviţných vozíků. Čekající celky umístěné na vstupních krokových 

dopravnících (Dopravník1_IN nebo Dopravník2_IN) tvoří frontu čekajících poţadavků  

na obsluhu. Z principu činnosti krokového dopravníku plynou následující skutečnosti: 

 

- ke zpracování je ze vstupního krokového dopravníku odebrán vţdy jen ten celek 

(obecně prvek), který se nachází jako 1. v pořadí na pozici dopravníku, ze které  

je odběr realizován (nejblíţe ke stroji HS1, resp. HS2 či HS3),  

- při pohybu celku na krokovém dopravníku je uplatňován frontový reţim FIFO, 

- po odebrání uvedeného celku dopravního prostředku, dojde jednorázově  

(v průběhu jednoho kroku dopravníku) k posunu všech dále čekajících celku  

o jedno pořadí vpřed.  
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Například, čeká-li na dopravníku 5 celků (tvoří 1. aţ 5. pořadí na odběr) a první 

čekající v pořadí je odebrán ke zpracování, změní se situace po provedení posunu 

dopravníku (po provedení jednoho kroku) tak, ţe následně budou čekat jen 4 celky a budou 

tvořit 1. aţ 4. pořadí na odběr.  

 

Odběr celků dopravního prostředku a jejich následný přesun do jednotlivých strojů 

(HS1, HS2, HS3 – dále souhrnně označováno jako HSx) je v řešené části výrobního 

procesu realizován dvojramennou přesuvnou. Přesuvnou se rozumí podvěsné zařízení, 

které je schopno do kaţdého svého ramene uchopit jeden celek dopravního prostředku  

a manipulovat jím v daném směru. Zde je nutno zdůraznit, ţe dle obrázku 2.1 dochází  

na krokovém dopravníku k manipulaci s celky dopravního prostředku ve směru J - S, 

zatímco podvěsná přesuvna manipuluje s těmito celky ve směru Z – V a zpět. Pohyb 

podvěsné přesuvny je řízen ručně pracovníkem obsluhy kaţdého stroje HSx, nabízí  

se ale moţnost přechodu na automatické, předem naprogramované sekvence pohybů.  

Při přesunu celků ze vstupního krokového dopravníku s označením Dopravník2_IN  

je situace jednoznačná, podvěsná přesuvna vykonává cyklicky pohyby pouze mezi 

Dopravník2_IN - HS2 - Dopravník2_OUT. Podíváme-li se podrobněji na přesun celků 

z Dopravník1_IN je zřejmé, ţe podvěsná přesuvna vykonává dvě skupiny pohybů, které se 

mezi sebou nepravidelně střídají. Jde o pohyby mezi Dopravník1_IN – HS1 – 

Dopravník1_OUT a o pohyby mezi Dopravník1_IN – HS3 – Dopravník1_OUT. Pozice 

pro odběr z kaţdého vstupního krokového dopravníku (IN) se nachází v těsné blízkosti 

pozice pro odloţení na příslušný výstupní krokový dopravník (OUT), proto tyto úkony 

probíhají bez nutnosti dalšího dílčího přesunu podvěsné přesuvny. Z pozice pro odběr 

kaţdého vstupního krokového dopravníku (IN) se odebírá ramenem 1 podvěsné přesuvny 

 a na pozice pro odloţení u výstupního krokového dopravníku (OUT) se odkládá z ramene 

2 podvěsné přesuvny. Znamená to tedy, ţe celek je při přesunu ze vstupního krokového 

dopravníku (IN) na příslušný stroj HSx uchopen v rameni 1 podvěsné přesuvny 

 a při přesunu ze stroje HSx na příslušný výstupní krokový dopravník (OUT) je uchopen  

v  rameni 2 podvěsné přesuvny. Pracovní stroje HSx mají pouze jednu pozici pro umístění 

celku dopravního prostředku ke zpracování. Při umísťování tohoto celku do stroje HSx 

proto přesuvna nejprve uchopí ramenem 2 jiţ dříve opracovaný celek ze stroje a poté 

z ramene 1 uloţí do stroje ještě neopracovaný celek. Po návratu zpět od stroje HSx 

k příslušnému výstupnímu krokovému dopravníku (OUT) dojde nejprve k odloţení 

opracovaného celku z ramene 2 na tento dopravník a následně dojde k uchopení  
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ještě neopracovaného celku ze vstupního krokového dopravníku (IN) ramenem 1. 

Schematické znázornění celého standardního výměnného cyklu je zobrazeno na obrázku 

2.2. Obsazené rameno podvěsné přesuvny označuje, ve kterém rameni se v daný okamţik 

nachází přesunovaný celek. 

 

 

Obrázek 2.2 - Schematický nákres cyklu standardní výměny zpracovaného celku za ještě 

neopracovaný celek ve strojích HSx 

 

Při náběhu výroby na začátku směny, po odstávce či servisním zásahu  

(obecně jsou-li stroje HSx prázdné a umísťují se do nich první celky na opracování) 

dochází k situaci, kdy podvěsná přesuvna přesune v rameni 1 celek dopravního prostředku 

ze vstupního krokového dopravníku (IN) nad příslušný stroj HSx, protoţe se v příslušném 

stroji nenachází ţádný dříve opracovaný celek, přejde rovnou k uloţení manipulovaného 

celku dopravního prostředku do stroje z ramene 1 a zpět nad příslušný výstupní krokový 

dopravník (OUT) se pohybuje prázdná. S ohledem na skutečnost, ţe se při návratu 

pohybuje prázdná, nedochází nad výstupním krokovým dopravníkem (OUT) k ţádné 

manipulaci, a proto rovnou přejde k uchopení dalšího, ještě neopracovaného, celku opět  

do ramene 1. Schematické znázornění tohoto náběhového cyklu je zobrazeno  

na obrázku 2.3. Po provedení jednoho cyklu dle obrázku 2.3 jiţ probíhají následující cykly 

opět podle obrázku 2.2.  
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Obrázek 2.3 - Schematický nákres náběhového cyklu na strojích HSx 

 

Při ukončení výroby na konci směny, před odstávkou či servisním zásahem  

(obecně odebírají-li se poslední opracované celky ze strojů bez výměny za další ještě 

neopracované) dochází k situaci, kdy po odloţení předposledního zpracovaného celku 

z určitého stroje HSx na výstupní krokový dopravník (OUT) jiţ na vstupním krokovém 

dopravníku (IN) není k dispozici další ještě neopracovaný celek dopravního prostředku 

čekající na zpracování na daném zařízení HSx. Přesuvna tedy vynechá manipulaci 

uchopení dosud neopracovaného celku ramenem 1 a prázdná se přesune nad daný stroj 

HSx. Zde nejprve uchopí ramenem 2 poslední opracovaný celek na daném stroji HSx  

a po následném vynechání vloţení nového celku do stroje se přesune s obsazeným 

ramenem 2 zpět nad výstupní krokový dopravník (OUT). Tam opracovaný celek odloţí. 

Schematické znázornění tohoto koncového cyklu je zobrazeno na obrázku 2.4.  

Tento cyklus se provádí pouze jednou a to jako poslední při ukončení zpracování určité 

série jednoho typů celků dopravních prostředků. 
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Obrázek 2.4 - Schematický nákres cyklu ukončení zpracování na strojích HSx 

 

2.2 Struktura výrobního programu a způsob organizace výroby 

 

 V současné době se v rámci výrobního programu zpracovává na 216 typů celků 

dopravního prostředku, které se liší dobou zpracování v univerzálních strojích HSx.  

Kaţdý typ je také zpravidla z odlišného materiálu a proto není moţné zpracovávat  

bez zásadní změny podmínek současně na jednom ze strojů HSx více typů celků.  

Při změně zpracovávaného typu celku na určitém stroji HSx je tedy nutné podrobit tento 

stroj přestavbě a seřízení. V současné době proto funguje celý proces tak, ţe stroj HS2 

zpracovává ty typy celků (zpravidla 2 aţ 3), které z hlediska objemu výroby zabírají 

nejvyšší příčky. Tento způsob minimalizuje za určité časové období počet vzniklých 

přestaveb na stroji HS2. Stroje HS1 a HS3 zpracovávají všechny ostatní vyráběné typy 

celků dopravního prostředku a proto je četnost přestaveb daleko vyšší. Souběţně 

 se na strojích HS1 a HS3 zpracovávají 2 typy celků dopravního prostředku. Zde se nachází 

podstata řešeného problému, kterým se tato diplomová práce zabývá. 
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2.3 Definice problému 

 

 Jednotlivé typy zpracovávaných celků je nutno řadit na vstupní krokový dopravník 

s označením Dopravník1_IN tak, aby ztrátový čas vzniklý blokací strojů HS1 a HS3  

byl co nejniţší. Zároveň je však nutné respektovat průběţnou dobu výroby všech celků,  

a proto není moţné určité typy celků v pořadí zpracování neustále odsouvat a začátek 

jejich zpracování oddalovat. Celky určitého typu přicházejí ke zpracování dávkově,  

kde velikost dávky můţe teoreticky nabývat celočíselných hodnot z intervalu );1  . 

Samotný proces opracování celků dopravního prostředku je rámcově pro potřeby 

 této diplomové práce ohraničen řazením celků na vstupní krokové dopravníky (IN) 

s kapacitou 14 pozic aţ po odloţení jiţ opracovaných celků na výstupní krokový dopravník 

(OUT) prostřednictvím ramene 2 podvěsné přesuvny. Veškeré časové charakteristiky 

řešeného procesu jsou součástí následující kapitoly. 

 

 Při zadávání bylo stanoveno, ţe realizace této diplomové práce je vzhledem k výše 

uvedeným skutečnostem zaměřena na prověření následujících návrhů na zvýšení 

propustnosti pracoviště HS: 

 

1. moţnosti optimalizace řazení dvou zpracovávaných typů celku na vstupní 

krokový dopravník (IN) s označením Dopravník1_IN, 

 

2. zkrácení operačních časů přesunu podvěsné přesuvny pouţité  

mezi Dopravníkem1_IN, HS1 a HS3 v důsledku její modernizace, 

 

3. vyuţití nového samostatného vstupního krokového dopravníku pro stroj 

HS3. 
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3 PŘEHLED POUŢITÝCH METOD PRO ŘEŠENÍ ÚLOH  

O OPTIMALIZACI VÝROBNÍHO PROCESU  

 

Pro řešení úlohy optimalizace výrobního procesu jsou v rámci této diplomové práce 

pouţity dva přístupy podle pouţitých softwarových nástrojů. Samotné řešení  

je kategorizováno do tří návrhů, které jsou v experimentální části této diplomové práce 

rozpracovány a následně prověřeny. V návrhových kategoriích jsou pro prověření dopadů 

navrţených změn pouţity softwarové nástroje, které jsou popsány v následujícím odstavci.  

 

Prvním z nich je simulační nástroj Witness. Witness je software pro simulaci  

a optimalizaci výrobních, obsluţných a logistických systémů britské společnosti Lanner 

Group Ltd [7]. Witness je dle [7] také charakterizován jako prediktivní technologie  

pro podporu rozhodování. Druhým pouţitým nástrojem je software Xpress IVE,  

který dle [6] napomáhá vývoji a pouţití optimalizačních aplikací, pouţívaných 

 v obchodním rozhodování. 

 

Simulační nástroj Witness je v rámci předloţené diplomové práce pouţit 

k sestavení simulačního modelu současného pracoviště HS dle všech jeho 

charakteristických vlastností a k následnému ověření dopadů návrhů zahrnujících stavbu 

samostatného dopravníku pro stroj HS3 a návrhu na zrychlení podvěsné přesuvny 

zajišťující přesuny mezi Dopravníkem1_IN, HS1 a HS3 vlivem její modernizace. 

 

Xpress IVE je v rámci předloţené diplomové práce pouţit pro řešení lineárního 

matematického modelu z metodické oblasti rozvrhování výroby. Model je určen  

pro optimalizaci souběţného řazení dvou různých zpracovávaných typů celků dopravního 

prostředku na vstupní krokový dopravník (IN) z označením Dopravník1_IN.  

 

Na základě definice návrhů na zvýšení propustnosti pracoviště HS a pouţitých 

nástrojů k jejich prověření, obsahují následující podkapitoly teoretický základ jednotlivých 

řešení. Jedná se o teoretický popis: 
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 metodiky rozvrhování výroby v podmínkách lineárního matematického modelu 

dle [2],[4],[5], 

 lineárního matematického modelu navrţeného v rámci této diplomové práce  

pro prověření návrhu č.1 v prostředí Xpress IVE 7.1, 

 dynamických simulačních modelů navrţených v rámci této diplomové práce  

pro prověření návrhů č.2 a č.3 v prostředí Witness PwE 3.0. 

 

3.1 Metodika rozvrhování výroby pomocí lineárního 

matematického modelu 

 

 Rozvrhování výroby je odbornou literaturou [4] označována za základní 

kombinatorickou úlohu se základem v reálném světě. Pro účely bliţšího seznámení 

 se s jednotlivými modely, které jsou podrobněji rozebírány v následujících podkapitolách, 

je vhodné si nejprve definovat několik základních pojmů. 

 

operace (operation)  

- je definována jako dále nedělitelný technologický úkon, který je prováděn  

na určitém stroji (zařízení),  

- operace můţe být realizovatelná na více strojích, určité stroje jsou tedy z hlediska 

zpracování dané operace zastupitelné. 

 

úloha (job)  

- je definována jako posloupnost určitého počtu operací, které je v rámci dané úlohy 

potřeba vykonat, 

- v české literatuře je také označována jako „práce“ [4],[5]. 

 

stroj (machine)  

- je definován jako zařízení, schopné vykonávat jeden nebo více typů operací, 

- často bývá označován také jako „procesor“. 
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 Obecně jsou odbornou literaturou přijímány dva přístupy k řešení problematiky:  

 

 rozvrhování zakázkové výroby (job shop scheduling), 

 rozvrhování proudové výroby (flow shop scheduling). 

 

  Problém rozvrhování proudové výroby je z teoretického hlediska pouze speciálním 

případem problému rozhodování zakázkové výroby (mnohdy také označované za kusovou 

výrobu). Z hlediska lepší řešitelnosti je tento přístup vyuţíván více, neţ kdyby byl zvolen 

přístup k řešení problému rozhodování zakázkové výroby [4]. Základní rozdíl v obou 

přístupech plyne z předpokladu, ţe v problematice rozhodování proudové výroby 

procházejí všechny úlohy sloţené s určitého počtu operací přes stroje ve stejném pořadí, 

zatímco v problematice rozhodování zakázkové výroby je umoţněno, aby pořadí strojů při 

zpracování kaţdé úlohy bylo různé. Speciálním případem jsou poté úlohy, které kombinují 

například zastupitelnost strojů (více strojů pro provádění konkrétního typu operace) 

 či předem definované časové vazby mezi jednotlivými operacemi zpracovávaných úloh.  

 

 Způsobů, jakými lze úlohy o rozvrhování výroby řešit, je několik. Jednodušší úlohy 

lze řešit například graficky, sloţitější, zejména co do počtu vstupujících úloh (operací), 

 pak pomocí lineárního matematického modelu. 

 

  V rámci této diplomové práce bylo pouţito a rozpracováno řešení dvou základních 

lineárních matematických modelů demonstrujících teoretické základy pro rozvrhování 

výroby. Na jejich základě byla následně rozpracována sloţitější varianta lineárního 

matematického modelu pro jednu z variant řešení, kterými se předloţená diplomová práce 

zabývá. 
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3.1.1 Rozvrhování proudové výroby 

 

 

 Jak jiţ bylo zmíněno výše, problematika rozvrhování proudové výroby  

je charakteristická tím, ţe všechny úlohy, sloţené s určitého konečného počtu operací, 

procházejí při svém zpracování přes stroje ve stejném, pevně stanoveném pořadí.  

Pořadí operací je zpravidla dáno technologickým postupem pro zpracování jednotlivých 

úloh. Všechny zpracovávané úlohy mají tedy stejný technologický postup. V následujících 

odráţkách jsou uvedeny další upřesňující vlastnosti, které jednoznačně identifikují 

problematiku rozhodování proudové výroby v podmínkách matematického modelu. 

 

- kaţdá úloha je sloţena s m operací, které jsou vykonávány na m různých strojích 

[2],[4],[5], 

- všechny úlohy provádějí své operace na strojích ve stejném pořadí strojů, stroje  

jsou řazeny sériově [2],[4],[5], 

- všechny operace jsou nepřerušitelné, na ţádném stroji nelze uplatnit prioritní 

zpracování, 

- na kaţdém stroji můţe být v jednom okamţiku vykonávána nejvýše jedna operace 

jedné úlohy [2],[4],[5], 

- mezi operacemi různých úloh není precedenční omezení, tj. čas zahájení operací 

v jedné úloze nezávisí na čase dokončení operací v jiné úloze [2], 

- úlohy procházejí přes všechny stroje ve stejném pořadí [2],[4],[5], 

 

V literatuře se takto definovaná úloha rozvrhování proudové výroby označuje  

jako tzv. permutační problém rozvrhování proudové výroby (permutation flow shop 

scheduling) [2],[4],[5]. Cílem takto zadaného problému zpravidla bývá nalezení takového 

pořadí úloh, které bude minimalizovat celkový čas trvání celého výrobního procesu 

(zpracování všech operací ve všech úlohách). Problematika rozvrhování proudové výroby 

má z hlediska optimalizačního kritéria několik modifikací, jako je například [2,4,5]:  

 

- minimalizace ztrát spojených s nedokončením jednotlivých úloh v poţadovaných 

termínech, 

- minimalizace počtu rozpracovaných úloh v jednom časovém okamţiku. 
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Pro potřeby této diplomové práce bude pouţito základní optimalizační kritérium, 

kterým je celková doba trvání výrobního procesu a cílem optimalizace bude  

její minimalizace. Na základě výše uvedených kritérií a vlastností bude v následující části 

práce popsán obecný tvar matematického modelu. 

 

3.1.1.1 Obecný tvar matematického modelu 

 

Popis obecného matematického modelu rozvrhování proudové výroby lze rozdělit 

do několika sekcí. V první sekci jsou definovány vstupní hodnoty a konstanty. V další 

sekci jsou vysvětleny pouţité proměnné včetně deklarace jejich definičního oboru 

a poslední sekce obsahuje definici účelové funkce modelu a všech omezujících 

strukturálních podmínek. Obligatorní podmínky jsou uvedeny jako definiční obory v sekci 

týkající se pouţitých proměnných.  

 

Vstupní hodnoty, konstanty 

 

 Pro řešení úlohy je nutno definovat: 

 

n  - počet úloh 

m  - počet strojů a tedy i operací prováděných v rámci jedné úlohy 

J  - konečná mnoţina úloh      n1,..., = i(j)  

M - konečná mnoţina strojů pro jednu úlohu   m1,..., = k(r)  

O  - konečná mnoţina operací jedné úlohy    m1,..., = k(r)  

 

Příklad interpretace označení vstupních mnoţin: iJ - i-tá úloha z mnoţiny úloh J , 

3M - třetí stroj z mnoţiny strojů M , který je určen k provádění operace OO 3 .  

Níţe jsou uvedeny další vstupní hodnoty (zpravidla se jedná o matice), které musejí být 

před začátkem optimalizačního výpočtu zadány. 

 

ikp  - doba opracování úlohy i  na stroji k           m1,..., =k  n;1,..., = i  
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Pouţité proměnné 

 

ikv - proměnná, jejíţ definičním oborem jsou nezáporná reálná čísla ( 0ikv ). 

Reprezentuje dobu prostoje stroje k  před začátkem zpracování operace k  úlohy i  

(doba čekání stroje k na začátek zpracování operace k  úlohy i )        

m1,..., =k  n;1,..., = i  

 

ikw - proměnná, jejíţ definičním oborem jsou nezáporná reálná čísla ( 0ikw ). 

Reprezentuje dobu blokování stroje k  po skončení operace k  úlohy i  (nezbytně 

nutná doba, po kterou bude úloha i  blokovat stroj k , neţ bude moţné její 

pokračování na stroji 1k  k dalšímu zpracování – operace 1k ) 

              m1,..., =k  n;1,..., = i  

 

ijx  - bivalentní proměnná (  1,0ijx ). Proměnná reprezentuje rozhodnutí, zda úloze j  

bude ( 1ijx ) nebo nebude ( 0ijx ) přiděleno pořadí zpracování i           n1,..., = ji,  

 

Pouţití proměnných ikv , ikw  s vazbou na vstupní hodnoty ikp  je zobrazeno  

na následujícím vzorovém časovém schématu (Ganttově diagramu), jeţ je umístěn  

na obrázku 3.1. 

 

w11 = 0 v12 = p11 v22 v32 v42 

Stroj M1 (O1) J1

Stroj M2 (O2) J3

Stroj M3 (O3) J2

v13 = v12 + p12 = p11 + p12 v33 v43 

w22 

Cmax

J4

J2 J4

J1 J2 J4

J3

J1 J3
čas [min]

 

Obrázek 3.1 - Vzorové časové schéma (Ganttův diagram) zpracování úloh 
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 Dle výše uvedeného vzorového časového schématu (Ganttova diagramu) rovněţ 

platí, ţe 2313222222 vpwpv  . Je nutno dodat, ţe úloha 2J  musí na opracování  

ve stroji 3 čekat, čímţ stroj 2 blokuje ( 0>22w ). Jakmile stroj 3 dokončí operaci na úloze 

1J , skončí se blokace stroje 2 úlohou 2J  a tato úloha přejde okamţitě k opracování  

ve stroji 3. Okamţitým přechodem nezpůsobí úloha 2J  stroji 3 ţádný prostoj a proto platí, 

ţe hodnota 023 v . Ze vzorového diagramu lze v obecné rovině vyvodit další závěry,  

na jejichţ základě jsou sestaveny strukturální podmínky matematického modelu. 

Formulovaným podmínkám a účelové funkci je věnován následující odstavec.  

 

Účelová funkce, strukturální a obligatorní podmínky 

 

 
 


n

i

n

j

ijjmim xpvC
1 1

max )(                (1) 

Veličina maxC vyjadřuje celkovou dobu trvání výrobního procesu a v průběhu 

optimalizace se její hodnota minimalizuje. Hodnota účelové funkce vyjadřuje dobu,  

která uplyne od zahájení operace 1 na stroji 1 úlohy i , která bude zpracovávána 

jako 1. v pořadí do okamţiku ukončení operace 3 na stroji 3 úlohy i , která bude vybrána  

jako poslední v pořadí. Budou zde zohledněny doby prostojů na posledním stroji a doby 

opracování na tomto stroji. Blokování na tomto stroji nenastává, jelikoţ se předpokládá,  

ţe po dokončení poslední operace úlohy okamţitě tento stroj opouštějí.  

 





n

j

ijx
1

1  pro n1,..., = i                (2) 

Kaţdému pořadí i  bude přidělena právě jedna úloha j . Index n  se nachází  

na obou stranách podmínky, protoţe počet úloh odpovídá i počtu pořadí, které máme 

k dispozici. 

 





n

i

ijx
1

1  pro n1,..., = j                (3) 

Kaţdé úloze j  bude přiřazeno právě jedno moţné pořadí  i . Pro výskyt indexu n  

na obou stranách podmínky platí totéţ co v předchozím případě. 
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01 kw  pro 1-m1,..., =k               (4) 

Doba blokování všech strojů k , kromě posledního v pořadí ( mk  ), první úlohou 

( 1i ) je rovna nule (u posledního stroje se blokování nepředpokládá). První úloha  

tedy můţe vţdy pokračovat na provedení následující operace na následujícím stroji  

bez nutnosti blokování (nečeká na dokončení ţádné předchozí operace). 

 




 


1

1 1

11

k

r

n

i

iirk xpv  pro m2,..., =k                (5) 

Jedná se o vazební podmínku mezi okamţiky začátků jednotlivých operací u úlohy, 

která jde v pořadí jako první a prostoji jednotlivých strojů (s výjimkou prvního stroje,  

u kterého se počítá s nulovým prostojem). V podmínce je uveden součet přes všechna 

moţná pořadí, ale do výpočtu bude vybráno právě jedno, viz. (2). 

 

)1)(1(

1

)1(

1

)1()1()1( 







   ki

n

j

ijkj

n

j

kijijkki vxpwxpv  pro 1-m1,..., =k  1;-n1,..., =i  (6) 

Jedná se o zobecnění vztahu, který je uveden výše pod časovým schématem  

na obrázku 3.1. Tuto rovnost lze vyjádřit mezi všemi dvojicemi sousedních strojů. 

 

Funkčnost modelu je demonstrována na vzorovém příkladu uvedeném  

v experimentální části této práce, konkrétně v kapitole 5.1. 

 

3.1.2 Rozvrhování zakázkové výroby 

 

Problematika zakázkové výroby, jeţ je někdy odbornou literaturou nazývána 

úlohou o kusové výrobě, se vyznačuje tím, ţe jsou všechny úlohy sloţeny s určitého 

konečného počtu operací a při svém zpracování mohou mezi jednotlivými stroji volit 

libovolné pořadí. Pořadí strojů, které respektuje technologický postup výroby jednotlivých 

úloh, se obecně pro kaţdou úlohu liší. U kaţdé úlohy je tedy přípustný odlišný 

technologický postup. V následujících odráţkách jsou uvedeny další upřesňující vlastnosti 

a kritéria, která jednoznačně identifikují podmínky matematického modelu pro řešení 

problematiky zakázkové výroby dle [5]. Je nutno dodat, ţe souslovím zakázková výroba 

 je ve výrobní praxi rozuměna výroba na zakázku, která má odlišnou definici toku 
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materiálu a způsobu výroby, neţ je tomu v rámci řešení úloh o optimalizaci výrobního 

procesu v rámci této diplomové práce.  

 

- kaţdá operace musí mít jednoznačně přiřazený stroj M, na němţ bude vykonána, 

- pořadí operací je dáno technologickým postupem a je nutné jej respektovat, 

jakákoliv odchylka od technologického postupu je nepřípustná, 

- všechny operace jsou nepřerušitelné, 

- na kaţdém stroji můţe být v jednom okamţiku vykonávána nejvýše jedna operace, 

- mezi operacemi různých úloh není precedenční omezení, pro ţádnou dvojici 

operací z různých úloh tedy není předepsáno pořadí provádění. 

 

Cílem takto zadaného problému bývá zpravidla stejně jako v problematice 

proudové výroby nalezení takového pořadí zpracování úloh, které bude minimalizovat 

celkový čas trvání celého výrobního procesu (zpracování všech operací ve všech úlohách). 

Problematika rozvrhování proudové výroby má z hlediska optimalizačního kritéria, 

obdobně jako je tomu u proudové výroby, několik modifikací, jako jsou například dle [2]:  

 

- minimalizace ztrát spojených s nedokončením jednotlivých úloh v poţadovaných 

termínech, 

- minimalizace počtu rozpracovaných úloh v jednom časovém okamţiku. 

 

Pro potřeby této diplomové práce bude v souvislosti s problematikou zakázkové 

výroby pouţita opět minimalizace základního optimalizačního kritéria, kterým je celkový 

čas trvání výrobního procesu. Na základě výše uvedených kritérií a vlastností bude 

v následující části práce popsán obecný tvar matematického modelu. 

 

3.1.2.1 Obecný tvar matematického modelu 

 

Popis obecného matematického modelu rozvrhování zakázkové výroby lze opět 

rozdělit do několika sekcí. V první sekci jsou definovány vstupní hodnoty, konstanty  

a důleţitá označení, pouţitá v modelu. V druhé sekci jsou vysvětleny pouţité proměnné 

včetně deklarace jejich definičního oboru a poslední sekce obsahuje definici účelové 
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funkce modelu a všech omezujících strukturálních podmínek. Obligatorní podmínky  

jsou uvedeny jako definiční obory v sekci týkající se pouţitých proměnných.  

 

 

Vstupní hodnoty, konstanty a důleţitá označení 

 

 Pro řešení úlohy je nutno definovat: 

 

n  - počet úloh         

in  -  počet operací v úloze i           n1,..., = i  

iN -  indexy posledních operací jednotlivých úloh i      n1,..., = i  

 

 Indexy posledních operací jednotlivých úloh i  nabývají těchto hodnot 

 N ,… 1,+ N i1-i , přičemţ platí, ţe 0N0  a hodnotu  N i vypočítáme dle [5] pomocí vztahu 

 


i

l li nN
1

 pro n1,..., = i              (7) 

     

J  -  konečná mnoţina úloh        n1,..., = i  

M - konečná mnoţina strojů      m1,..., = k(r)  

O  -  konečná mnoţina operací všech úloh      N1,..., = lj,  

kO  -  konečná mnoţina operací přiřazených stroji k    N1,..., = lj,  

jp  -  doba provádění operace j       N1,..., = j  

T  - prohibitivní konstanta 

 

Za hodnotu T bývá v praxi často dosazována horní mez celkové akceptovatelné 

doby trvání opracování všech úloh. 

 

 

Pouţité proměnné 

 

jt  -  proměnná, jejímţ definičním oborem jsou nezáporná reálná čísla ( 0jt ). 

Reprezentuje nejdříve moţný čas začátku provádění operace j . nN1,..., = j  
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jlx  - bivalentní proměnná (  1,0jlx ). Tato bivalentní proměnná určuje precedenční vztah 

mezi provedením operace j  a provedením operace l . Při 1jlx  platí, ţe operace j  

se provede před operací l . Analogicky tomu při 0jlx  platí, ţe operace l   

se provede před operací j .              kOljmk  ,;,...,1  

 

maxC -proměnná, jejímţ definičním oborem jsou nezáporná reálná čísla ( 0max C ).  

Tato proměnná reprezentuje celkovou dobu potřebnou pro vykonání všech operací 

(reprezentuje čas dokončení poslední operace).  

 

Účelová funkce, strukturální a obligatorní podmínky 

 

ii NN ptC max   pro n1,..., =i              (8) 

Pro kaţdou úlohu je moţné vypočíst nejdříve moţný čas dokončení poslední 

operace (
iii NNN ptC  ), je to tedy i nejdříve moţný čas dokončení dané úlohy. Hodnota 

maxC se stanoví jako maximální čas z časů dokončení posledních operací 
iN

C všech úloh i . 

 

11   jjj ptt   pro ii NNjni ,...,2;,...,1 1              (9) 

Tato podmínka zabezpečuje zachování pořadí (respektování technologického 

postupu) vykonání jednotlivých operací Oj  ve všech úlohách Ji . Tato podmínka 

rovněţ deklaruje, ţe operace j  nezačne dříve, neţ je nejdříve moţný konec operace 1j . 

Toto tvrzení platí pro všechny operace j , kterým podle technologického postupu 

předchází operace 1j . 

 

)1( jljljjl xTxptt   pro mkOlj k ,...,1;,             (10) 

jljlllj Txxptt  )1(  pro mkOlj k ,...,1;,             (11) 

Vazební podmínky (10) a (11) zařazené v matematickém modelu jsou podmínky 

typu „buď a nebo“. Jsou zde pouţity k dosaţení vazby mezi bivalentní proměnnou jlx  

(zajišťuje precedenční vztah mezi operacemi j  a l  prováděnými na určitém stroji M)  

a nejdříve moţnými časy začátků provádění operací j  a l  prováděnými na určitém stroji 

M. O správnosti formulace uvedených podmínek se lze přesvědčit na základě následující 
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úvahy: Následuje-li operace l  po operaci j  ( 1jlx ), přejde podmínka (10) do tvaru: 

jljjl xptt   (je aktivní) a podmínka (11) přejde do tvaru: jllj Txtt   (není aktivní). 

Opačně, následuje-li operace j  po operaci l   ( 0jlx ), přejde podmínka (10) do tvaru: 

Ttt jl   (není aktivní) a podmínka (11) přejde do tvaru: llj ptt   (je aktivní).  

 

Příklad řešení úlohy rozvrhování zakázkové výroby můţe být reprezentován 

časovým schématem (Ganttovým diagramem), jeţ je uveden na obrázku 3.2. 

 

Stroj M1 o4

Stroj M2 

Stroj M3 

Cmax

úloha 1  (operace o1 - o3)

úloha 2  (operace o4 - o5)

úloha 3  (operace o6 - o8)

o7

o8o5 o3

o6 o2

o1

čas [min]

 

Obrázek 3.2 - Vzorové časové schéma (Ganttův diagram) zpracování úloh 

 

 Dle výše uvedeného vzorového časového schématu (Ganttova diagramu)  

jsou viditelně respektovány technologické posloupnosti operací kaţdé úlohy a rovněţ  

je vidět, ţe celkovou dobu potřebnou k opracování všech operací ve všech úlohách 

(hodnota účelové funkce) lze určit jako čas začátku poslední zpracovávané operace 

poslední dokončené úlohy zvýšený o dobu trvání dané operace na příslušném stroji.  

 

Funkčnost modelu je demonstrována na vzorovém příkladu uvedeném  

v experimentální části této práce, konkrétně v kapitole 5.2. 
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3.2 Matematický model pro optimalizaci řazení na vstupní 

krokový dopravník 

 

 Níţe popsaný matematický model, který nese název „Koordinace tří strojů“ 

koncepčně vychází z matematických modelů proudové a zakázkové výroby dle kapitoly 3. 

Jedná se však o matematický model, který je postaven tzv. „na míru“ pro řešení 

konkrétního optimalizačního problému souběţného řazení dvou typů celků dopravního 

prostředku na vstupní krokový dopravník s označením Dopravník1_IN,  

kterým se tato diplomová práce v jedné své části zabývá.  

 

 Matematický model plně respektuje omezení a současný způsob zpracování celků 

dopravního prostředku tak, jak je definován v kapitole 2. Pro potřeby tohoto modelu  

je pojem úloha nahrazen pojmem obrobek, jelikoţ ve skutečnosti dochází k obrobení 

zpracovávaného celku dopravního prostředku. Obrobkem je tedy zpracovávaný celek 

dopravního prostředku, který je podvěsnou přesuvnou ze vstupního krokového dopravníku 

Dopravnik1_IN nejprve dopraven do stroje HS1 nebo HS3 k opracování (operace 1),  

poté dojde k samotnému opracování (operace 2) a následně je stejnou podvěsnou 

přesuvnou z příslušného stroje HS dopraven na výstupní krokový dopravník s názvem 

Dopravník1_OUT (operace 3). Rozdíl v poloze obou uvedených dopravníků je zohledněn 

v časové matici přesunů pro zmíněnou podvěsnou přesuvnu.  

 

 Sestavený simulační model je koncipován tak, aby generoval pořadí zpracování  

pro kapacitu 14 obrobků dvou typů, coţ odpovídá kapacitě vstupního krokového 

dopravníku s názvem Dopravní1_IN. Pro správnou funkčnost modelu je nutné předem 

definovat počty obrobků obou typů a dobu opracování kaţdého z nich. Vygenerované 

optimální pořadí přesně uvádí, na které pozici vstupního krokového dopravníku má být 

obrobek daného typu umístěn a na kterém ze dvou strojů HS1 a HS3 bude zpracován. 

Optimalizačním kritériem sestaveného matematického modelu je analogicky s předchozími 

dvěma typy modelů, minimalizace celkové doby opracování všech obrobků. Vygenerované 

pořadí je důleţitým údajem zejména pro oblast plánování a pro oblast vyuţití strojů HS1 

 a HS3. Mezi další vlastnosti sestaveného modelu patří: 

 

- na kaţdém stroji můţe být v jednom okamţiku vykonávána nejvýše jedna operace, 
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- všechny operace jsou nepřerušitelné, 

- ve vygenerovaném pořadí obrobků není precedenční omezení, 

- zařazení přestavby v délce 60 časových jednotek, následují-li po sobě na určitém 

stroji HS obrobky odlišného typů, 

- univerzálnost pouţití – lze libovolně měnit počet obrobků kaţdého typu  

(v součtu však musejí dávat hodnotu 14) a dobu opracování kaţdého typu obrobku, 

- sledování počtu zařazených přestaveb (přestavba je z hlediska výkonu 

neproduktivní čas). 

 

 Na základě všech výše uvedených vlastností byly vytvořeny konstanty, proměnné  

a omezující podmínky matematického modelu, kterým se věnují následující odstavce. 

 

Vstupní hodnoty, konstanty a důleţitá označení 

 

m  -  celkový počet zpracovávaných obrobků (pro potřeby diplomové práce - 14 obrobků) 

a  -  počet obrobků prvního typu (počet záleţí na řešiteli) 

b  -  počet obrobků druhého typu (počet záleţí na řešiteli) 

M  -   prohibitivní konstanta (doporučená hodnota je součet všech dob opracování všech 

obrobků + 15% navýšení) – pro potřeby diplomové práce – hodnota 15000 

PRE  -  délka trvání jedné přestavby v časových jednotkách 

1TYP  -  doba opracování jednoho obrobku prvního typu v časových jednotkách 

2TYP  -  doba opracování jednoho obrobku druhého typu v časových jednotkách 

obrobky -  konečná mnoţina obrobků      m1,..., = ji,  

stroje  -  konečná mnoţina všech strojů      1,...,3 =k  

 

Význam indexů mnoţiny stroje je následující: 1 =k  (podvěsná přesuvna),  

2 =k  (stroj HS1), 3 =k  (stroj HS3).  

 

D  -  matice délek přesunu mezi jednotlivými stroji k , matice nabývá hodnot   

















024

202

420
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Pouţité proměnné 

 

ix  -  bivalentní proměnná (  1,0ix ). Reprezentuje rozhodnutí, zda obrobek v pořadí i  

bude zpracován na stroji HS1 ( 0ix ) nebo na stroji HS3 ( 1ix ). 

 

ijy  -  bivalentní proměnná (  1,0ijy ). Tato vazební proměnná zajišťuje, ţe obrobek 

v pořadí j  bude při svém zpracování na konkrétním stroji (HS1 nebo HS3) 

následovat za obrobkem v pořadí i  ( 1ijy ) či nikoliv ( 0ijy ). 

 

2..1,iw  - bivalentní proměnná (  1,02..1, iw ). Reprezentuje skutečnost, zda obrobek v pořadí 

i  bude ( 11 iw ) nebo nebude ( 01 iw ) prvního typu či bude ( 12 iw ) nebo nebude 

( 12 iw ) druhého typu. 

 

iz  -  bivalentní proměnná (  1,0iz ). Reprezentuje rozhodnutí, zda po opracování 

obrobku v pořadí i  na jednom ze strojů (HS1 nebo HS3) bude z hlediska dalších 

zpracovávaných obrobků nutno daný stroj podrobit přestavbě ( 1iz ) či nikoliv  

nebo ( 0iz ). 

 

iot  - proměnná, jejíţ definiční obor tvoří nezáporná reálná čísla ( 0iot ). Reprezentuje čas 

začátku provádění operace o  (význam operací je uveden v úvodním textu  

této kapitoly) u obrobku v pořadí i .         m1,..., =i , 1,...,2 =o  

 

3it  - proměnná, jejíţ definiční obor tvoří nezáporná reálná čísla ( 03 it ). Reprezentuje 

nejdříve moţný čas začátku provádění operace 3 (význam operací je uveden 

v úvodním textu této kapitoly) u obrobku v pořadí i .                  m1,..., =i  

 

maxC -proměnná, jejíţ definiční obor tvoří nezáporná reálná čísla ( 0max C ).  

Tato proměnná reprezentuje celkovou dobu zpracování všech obrobků (čas 

dokončení operace 3 posledního zpracovaného obrobku).  
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Účelová funkce, strukturální a obligatorní podmínky 

 

PREzxDxDtC iiii *)1(** 21313max   pro m1,..., = i                  (12) 

- pro kaţdý obrobek i  je moţné vypočíst nejdříve moţný čas dokončení operace 3  

- hodnota maxC se poté stanoví jako maximální čas z časů dokončení operací 3 všech 

obrobků i . 

 





m

j

ijy
3

1  pro 2,...,1i                (13) 

- podmínka zabezpečuje zachování pořadí předchůdce a následníka, 

- podmínka definuje, ţe po kaţdém obrobku v pořadí 1 či 2 bude následovat jeden 

z obrobků v pořadí 3 aţ m . 

 





m

ij

ijii yyy
1

21 1 pro mi ,...,3               (14) 

- podmínka zabezpečuje zachování pořadí předchůdce a následníka, 

- podmínka definuje, ţe po kaţdém obrobku v pořadí 3 aţ m  bude následovat buďto 

obrobek s vyšším číslem pořadí (pro obrobek v pořadí 3 například obrobek v pořadí 

4, 5, ... m , atd.) nebo obrobek v pořadí 1 či 2 následujícího cyklu. 

 





m

i

ijy
3

1  pro 2,...,1j                (15) 

- podmínka zabezpečuje zachování pořadí předchůdce a následníka, 

- podmínka definuje, ţe kaţdému obrobku v pořadí 1 či 2 bude předcházet jeden 

z obrobků v pořadí 3 aţ m . 

 







1

1

1
j

i

ijy  pro mj ,...,3                (16) 

- podmínka zabezpečuje zachování pořadí předchůdce a následníka, 

- podmínka definuje, ţe kaţdému obrobku v pořadí 3 aţ m  bude předcházet obrobek 

s niţším číslem pořadí (pro obrobek v pořadí 5 například obrobek v pořadí 3 či 4, 

atd.). 
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1 ijji yxx  pro mji ,...,3;2,...,1               (17) 

1 ijji yxx  pro mijmi ,...,1;,...,3               (18) 

1 ijji yxx  pro 2,...,1;,...,3  jmi              (19) 

- vazební podmínky zajišťuje přiřazení obrobku v pořadí i  a j , které následují 

 po sobě ( 1ijy ) ke zpracování na stejném stroji (HS1 nebo HS3), 

- indexy i  a j  nabývají v jednotlivých výše uvedených podmínkách takových 

hodnot, které odpovídají způsobu vytváření vazeb mezi předchůdcem  

a následníkem dle podmínek číslo (13), (14), (15) a (16). 

 

)1(742 1,2, iijij zyww   pro mjmi ,...,1;,...,1             (20) 

)1(742 1,2, iijij zyww   pro mjmi ,...,1;,...,1             (21) 

- tyto podmínky zajišťují nastavení proměnné iz  na hodnotu 1 v případě, 

 ţe jsou na stejném stroji za sebou zpracovávány obrobky (v pořadí i  a j ) různých 

typů. Je-li obrobek i  prvního typu a obrobek j  druhého, platí podmínka (20).  

Je-li obrobek i  druhého typu a obrobek j  prvního, platí podmínka (21). 

 

12121312 )( DxDDtt iii    pro mi ,...,1              (22) 

- tato podmínka zajišťuje, ţe operace 2 kaţdého obrobku začne po skončení operace 

1, která má různou délku v závislosti na tom, zpracovává-li se obrobek ve stroji 

HS1 ( 0ix ) či HS3 ( 1ix ). 

 

2123 21 iiii wTYPwTYPtt   pro mi ,...,1              (23) 

- tato podmínka zajišťuje, ţe operace 3 kaţdého obrobku začne nejdříve po skončení 

operace 2. Operace 2 obrobku i  má různou délku v závislosti na tom, o jaký typ 

obrobku se jedná. 

 





m

i

i aw
1

1                   (24) 

- podmínka zajišťuje, ţe model bude pracovat právě s a  obrobky prvního typu. 
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m

i

i bw
1

2                   (25) 

- podmínka zajišťuje, ţe model bude pracovat právě s b  obrobky druhého typu. 

 

 

121  ii ww      pro mi ,...,1                 (26) 

- podmínka zajišťuje, ţe obrobek v pořadí i  bude buď prvního ( 0;1 21  ii ww )  

nebo druhého ( 1;0 21  ii ww ) typu. 

 

21 1 xx                    (27) 

- podmínka zajišťuje počáteční rozřazení. První obrobek v pořadí bude zpracován 

 na jiném stroji neţ druhý obrobek v pořadí. 

 

)()( 3223121121),1(1 DDxDDtt iii     pro mi ,...,1            (28) 

- podmínka zajišťuje, ţe operace 1 kaţdého obrobku začne nejdříve po ukončení 

operace 1 předchozího obrobku v pořadí na dopravníku a zpětném návratu 

podvěsné přesuvny. 

 

2332211233 - DxDxDDtt jiij   pro mmjmi ,...,1;,...,1            (29) 

- podmínka zajišťuje, ţe u posledních dvou obrobky v pořadí bude přesun  

na výstupní dopravník v rámci posledního výměnného cyklu realizován nejdříve  

po přesunutí všech předcházejících obrobků v pořadí. 

 

)1(zPRE- 3i2 ijij yMtt   pro mijmi ,...,1;,...,1           (30) 

- podmínka zajišťuje, ţe operace 2 obrobku j  nezačne dříve neţ operace 2 

předchozího obrobku i  na témţe stroji skončí, a to i v případě, ţe po obrobku i  

bude následovat přestavba stroje. 

 

)1(zPRE- i32 ijij yMtt   pro mijmi ,...,1;,...,1           (31) 

- podmínka zajišťuje, ţe rozdíl mezi začátkem operace 2 obrobku j  a koncem 

operace 2 předchozího obrobku i  na témţe stroji bude minimálně 0 nebo tolik, 
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kolik činí hodnota přestavby v případě, ţe po obrobku i  bude přestavba stroje 

vyţadována. 

 

Funkčnost sestaveného lineárního matematického modelu je prověřena samotnými 

experimenty s tímto modelem. Zmíněné experimenty jsou včetně dosaţených výsledků 

 a jejich zhodnocení uvedeny v experimentální části této práce, konkrétně v kapitole 5.3. 
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3.3 Dynamické simulační modely pracoviště HS v prostředí 

Witness 

 

Mezi hlavními důvody, proč byl pouţit k prověření návrhů na zvýšení propustnosti 

také simulační nástroj Witness patří skutečnost, ţe Witness můţe být obecně pouţit  

k analýze jakéhokoliv procesu, v němţ je potřeba prověřit dopady navrţených změn  

a podloţeně tak kvantifikovat alternativy řešení. Velkou výhodou je zde rovněţ moţnost 

interaktivní práce s modelem a to zejména v průběhu simulace.  

 

Při stavbě samotných simulačních modelů byly pouţity jak základní objekty,  

tak další funkční prvky prostředí Witness. Základní objekty slouţí zejména k řízení chodu 

celého modelu. Všechny další funkční prvky jsou specifické pro tvorbu určitých vlastností 

a napomáhají tak zmíněným základním objektům k jejich popisu. 

  

V následujících odstavcích jsou dle [3] v odráţkách popsány ty objekty, které byly 

při stavbě dynamických simulačních modelů v rámci této práce skutečně a významně 

pouţity. U kaţdého uvedeného objektu je v odráţkách popsána i jeho funkce z hlediska 

chodu modelu. Vzhledem k celkově velkému počtu všech pouţitých objektů jsou v níţe 

uvedeném výpise uvedeny pouze ty, které jsou z hlediska prověření navrhovaných řešení 

stěţejní. U některých objektů je uvedena poznámka ve tvaru: „pouze navrh_2“,  

resp. „pouze navrh_3“, jedná se o skutečnosti, ţe daný objekt či prvek je funkční pouze 

při prověření (simulaci) příslušeného návrhu. Pro upřesnění je nutno uvést, ţe simulační 

modely jsou řízeny vstupními záznamy o odvedené výrobě ze souboru Vstup.xls.  

Tyto záznamy obsahují zejména informaci o době trvání opracování kaţdého celku, typu 

celku a stroji, na kterém má být opracování provedeno. Čas začátku opracování kaţdého 

celku dle skutečnosti zde není nutný, neboť všechny poţadavky vstoupí v chronologickém 

řazení do modelu v simulačním čase 0. 
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Vybrané objekty typu stroj (Machine) 

 

VSTUP2, VSTUP1_3, VSTUP3 (pouze navrh_3) 

- skupina strojů zajišťující přesun celků dopravního prostředku na příslušný krokový 

dopravník z příslušného zásobníku poţadavků na opracování celků dle záznamů  

o odvedené výrobě. 

 

DOPR2_A, HS2_A, HS2, HS2_C, DOPR2_C, DOPR2  

- skupina strojů, které reprezentují pohyb podvěsné přesuvny a zajišťují výměnu 

celků při zpracování na HS2 dle výměnných cyklů, popsaných v kapitole 2.1, 

- stroje v sobě zahrnují rovněţ dodrţování normočasů na provádění příslušných 

manipulačních operací podvěsné přesuvny. 

 

DOPR1_A, HS1_A, HS1, HS1_C, DOPR1_C, DOPR1  

- skupina strojů, které reprezentují pohyb podvěsné přesuvny a zajišťují výměnu 

celků při zpracování na HS1 dle výměnných cyklů, popsaných v kapitole 2.1, 

- stroje v sobě zahrnují rovněţ dodrţování normočasů na provádění příslušných 

manipulačních operací podvěsné přesuvny. 

 

DOPR1_A, HS3_A, HS3, HS3_C, DOPR1_C, DOPR1 (u všech pouze navrh_2) 

- kombinace strojů platná pouze pro variantu dle návrhu č.2, 

- skupina strojů, které reprezentují pohyb podvěsné přesuvny a zajišťují výměnu 

celků při zpracování na HS3 dle výměnných cyklů, popsaných v kapitole 2.1, 

- stroje v sobě zahrnují rovněţ dodrţování normočasů na provádění příslušných 

manipulačních operací podvěsné přesuvny. 

 

DOPR3_A, HS3_A, HS3, HS3_C, DOPR3_C, DOPR3 (u všech pouze navrh_3) 

- kombinace strojů platná pouze pro variantu dle návrhu č.2, 

- skupina strojů, které reprezentují pohyb podvěsné přesuvny a zajišťují výměnu 

celků při zpracování na HS3 dle výměnných cyklů, popsaných v kapitole 2.1, 

- stroje v sobě zahrnují rovněţ dodrţování normočasů na provádění příslušných 

manipulačních operací podvěsné přesuvny. 
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Nacteni_2, Nacteni_1_3 

- tyto stroje zajišťují načtení všech poţadavků na opracování celků, 

- poţadavky jsou načteny ze souboru Vstup.xls chronologicky ze souboru, 

- jednotlivé vlastnosti jako je doba opracování či číslo stroje je přiřazeno jako atribut 

tohoto celku. 

 

Vybrané objekty typu součást (Part) 

 

Celek  

- reprezentuje celek dopravního prostředku, který se v simulovaném pracovišti 

opracovává, 

- kaţdý celek má přiřazeny atributy, dle kterých je například opracován  

na příslušném stroji po příslušnou dobu. 

 

Vybrané objekty typu zásobník (Buffer) 

 

Zpracovat_2, Zpracovat_1_3 

- v těchto zásobnících typu FIFO jsou seřazeny chronologicky všechny celky, 

 které se mají v rámci simulace zpracovat, 

- z těchto zásobníků jsou celky přesouvány na příslušný krokový dopravník  

a to jakmile je pozice pro vloţení celku volná. 

 

Hotovo_2, Hotovo_1_3 (pouze Navrh_2), Hotovo_1 a Hotovo_3 (pouze Navrh_3) 

- zásobníky shromaţďující jiţ opracované celky – slouţí také jako jejich počítadlo. 

 

Vybrané objekty typu pracovník (Labor) 

 

Presuvna_2, Presuvna_13 

- prostřednictvím těchto pracovníků se zjišťuje vyuţití podvěsných přesuven,  

tito pracovníci jsou přiřazeni k činnostem v modelu, které vykonává podvěsná 

přesuvna. 
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Vybrané prvky typu dopravník (Conveyor) 

 

Dopravnik1_IN, Dorpavnik2_IN, Dopravnik2_IN, Dopravnik2_OUT, Dopravnik3_IN  

a Dopravnik3_OUT (pouze navrh_3) 

- tyto prvky reprezentují krokové dopravníky dle jejich způsobu fungování,  

jeţ je popsán v kapitole 2.1 a mají přesně definovaný počet pozic, dle skutečného 

pracoviště HS. 

 

Proměnné a atributy  

 

V simulačních modelech se vyskytuje celá řada proměnných, z nichţ většina slouţí 

k počátečnímu načtení záznamů se souboru Vstup.xls. Toto počáteční načtení se provede 

jako inicializační akce těchto proměnných. Zbylé proměnné slouţí zejména  

jako informační či jako podpůrné pro správný chod modelu. Pouţité atributy slouţí 

výhradně jako nosič vlastností kaţdého zpracovávaného celku dopravního prostředku  

a jsou nastavovány při vstupu tohoto celku do simulačního modelu.  

 

Sestavené simulační plně korespondují s popisem fungování celého pracoviště HS 

tak, jak je popsán v kapitole 2.1. Simulační modely umoţňují dynamicky zobrazovat 

pohyb celků dopravního prostředku na simulovaném pracovišti, stavy jednotlivých 

pracovních strojů HSx, pozici ve které se nachází podvěsná přesuvna při přesunu těchto 

celků, vyuţití pracovních strojů a podvěsných přesuven, atd. V simulačním čase jsou také 

prostřednictvím okna „Interact Box“ zaznamenávány všechny události, které v průběhu 

simulačního času nastaly. Uţivatel tak můţe sledovat dynamiku simulovaného systému  

a má rovněţ k dispozici údaje potřebné k vyhodnocení funkčnosti daného modelu podle 

zvolených kritérií.   

 

Prověření návrhu na modernizaci podvěsné přesuvny pro HS1 a HS3 a návrhu  

na stavbu samostatného vstupního krokového dopravníku pro HS3, které byly realizovány 

pomocí experimentů s výše uvedenými simulačními modely, je uvedeno v kapitole 5.4. 

Součástí experimentů je také jejich popis a přehled dosaţených výsledků.  
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4 ANALÝZA ZÍSKANÝCH PODKLADŮ PRO NÁSLEDNOU 

OPTIMALIZACI 

 

 

Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu této diplomové práce, nezbytnou část diplomové 

práce tvoří analýza získaných podkladů, které musí mít dostatečnou vypovídací schopnost 

z hlediska řešené části výrobního procesu. Mezi podklady, které je nutno podrobit analýze 

jsou časové normy, které deklarují doby trvání jednotlivých elementárních pohybů 

podvěsných přesuven, které manipulují s celky dopravního prostředku při obsluze stroje 

HS2 a při obsluze strojů HS1 a HS3. V další fázi analýzy získaných podkladů je pouţita 

výběrová statistika na datový soubor se záznamy o odvedené výrobě na pracovišti HS  

za období 1.1.2010 - 30.11.2010. V následujících kapitolách jsou výše uvedené podklady 

podrobně rozebrány společně s výsledky jejich analýzy v podobě, která byla potřebná  

pro stavbu dynamického simulačního modelu a pro sestavení lineárního matematického 

modelu.  

 

4.1 Analýza norem pohybu podvěsných přesuven 

 

Pro provedení analýzy doby trvání elementárních pohybů podvěsných přesuven 

byly získány dva datové soubory přímo obsahující normočasy délek trvání všech 

elementárních operací, které podvěsné přesuvny provádějí při manipulaci s celky 

dopravního prostředku. Zmíněné datové soubory se vyznačovaly strukturou dat,  

která je zobrazena na obrázku 4.1, který pro názornost zachycuje strukturu dat  

pro podvěsnou přesuvny pohybující se mezi Dopravníkem2_IN, HS2  

a Dopravnikem2_OUT. 
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ID pohybu poloha manipulátoru
směr 

pohybu
popis pohyb

délka operace 

(sec)

1 manipulátor u stroje dolů manipulace celku ze stroje spuštění 14

2 manipulátor u stroje nahoru manipulace celku ze stroje zdvih 10

3 manipulátor u stroje osa posun manipulátoru v ose (1 nad uloţením) posun 13

4 manipulátor u stroje dolů spuštění celku do stroje spuštění 13

5 manipulátor u stroje upnutí celku ve stroji 31

6 manipulátor u stroje nahoru zvednutí manipulátoru zdvih 15

7 manipulátor u stroje osa posun manipulátoru v ose posun 8

8 přesun manipulátoru přesun přesun manipulátoru nad dopravník přesun 20

9 manipulátor u dopravníku dolů uloţení celku na dopravník spuštění 14

10 manipulátor u dopravníku uvolnění čelistí 4

11 manipulátor u dopravníku nahoru zvednutí manipulátoru zdvih 7

12 manipulátor u dopravníku osa přesun nad další pozici posun 13

13 manipulátor u dopravníku dolů spuštění manipulátoru k celku na dopravníku spuštění 7

14 manipulátor u dopravníku uchopení celku 7

15 manipulátor u dopravníku nahoru zvednutí manipulátoru scelkem nad dopravníkem zdvih 6

16 manipulátor u dopravníku osa přesun na  pozici posun 8

17 přesun manipulátoru přesun manipulátoru nad stroj přesun 20

Operační časypodvěsné přesuvny pro HS 2

 

Obrázek 4.1 - Operační časy pro podvěsnou přesuvnu stroje HS2 

 

 Ze získaných souborů byl, na základě sloučení vybraných bezprostředně na sebe 

navazujících elementárních operací, vytvořen v prostředí MS Excel tabelární přehled,  

který dává ucelené informace o dobách trvání pohybů podvěsných přesuven při manipulaci 

s celky dopravního prostředku. Vytvořený tabelární přehled byl rovněţ pouţit při následné 

stavbě simulačního modelu v prostředí Witness a to k namodelování práce podvěsných 

přesuven jak z hlediska prováděných činností, tak z hlediska dob jejich trvání. Vytvořené 

souhrny časů byly také pouţity v lineárním matematickém modelu, kde tvoří matici délek 

přesunu mezi Dopravníkem1_IN, strojem HS1 a strojem HS3. Vytvořená souhrnná tabulka 

je uvedena jako tabulka 4-1. Z vytvořené souhrnné tabulky je patrno, ţe podvěsná 

přesuvna obsluhující stroje HS1 a HS3 má výrazně niţší rychlost, neţ podvěsná přesuvna 

obsluhující stroj HS2.  

 



 

 

 

 

 

Tabulka 4-1  - Souhrnná tabulka dob trvání jednotlivých elementárních pohybů podvěsných přesuven v rámci obsluhy strojů HSx 

ID 

pohybu

Poloha 

podvěsné 

přesuvny

Druh pohybu
Směr 

pohybu
Popis a účel pohybu

Doba trvání 

pohybu [s]

Doby trvání 

pohybů - 

kumulativně [s]

Doba trvání 

po sloučení 

[s]

Doba trvání 

pohybu [s]

Doby trvání 

pohybů - 

kumulativně [s]

Doba trvání 

po sloučení 

[s]

Doba trvání 

pohybu [s]

Doby trvání 

pohybů - 

kumulativně [s]

Doba trvání 

po sloučení 

[s]

16 u dopravníku posun osa přesun na  pozici 8 8 20 20 20 20

17 přesun přesun přesun manipulátoru nad stroj 20 28 31 51 113 * 133

1  u stroje spuštění dolů manipulace celku ze stroje 14 42 31 82 31 164

2  u stroje zdvih nahoru manipulace celku ze stroje 10 52 16 98 16 180

3  u stroje posun osa posun manipulátoru v ose (1 nad uloţením) 13 65 21 119 21 201

4  u stroje spuštění dolů spuštění celku do stroje 13 78 18 137 18 219

5  u stroje upnutí celku ve stroji 31 109 35 172 35 254

6  u stroje zdvih nahoru zvednutí manipulátoru 15 124 24 196 24 278

7  u stroje posun osa posun manipulátoru v ose 8 132 26 222 26 304

8 přesun přesun přesun přesun manipulátoru nad dopravník 20 152 31 253 83 387

9 u dopravníku spuštění dolů uloţení celku na dopravník 14 166 18 271 18 405

10 u dopravníku uvolnění čelistí 4 170 6 277 6 411

11 u dopravníku zdvih nahoru zvednutí manipulátoru 7 177 11 288 11 422

12 u dopravníku posun osa přesun nad další pozici 13 190 16 304 16 438

13 u dopravníku spuštění dolů spuštění manipulátoru k celku na dopravníku 7 197 10 314 10 448

14 u dopravníku uchopení celku 7 204 24 338 24 472

15 u dopravníku zdvih nahoru zvednutí manipulátoru scelkem nad dopravníkem 6 210 16 354 16 488

210 210 354 488

Obsluha HS3

  *   Hodnota doby trvání přesunu nad stroj je zvýšena o 30s z důvodu bezpečného dojetí k dorazu podvěsné dráhy, po níţ se podvěsná přesuvna pohybuje 

78

20

38

Celkový součet 

Obsluha HS1Obsluha HS2

Přehled dob trvání jednotlivých elementárních pohybů podvěsných přesuven v rámci obsluhy všech strojů HSx - současný stav

50 50

51 51

219137

116 16874

 

4
5
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4.2 Statistická analýza odvedené (realizované) výroby 

 na pracovišti HS 

 

 

Provedení analýzy odvedené výroby na pracovišti HS je důleţité zejména z toho 

důvodu, aby byla k dispozici informace, které typy celků se nejčastěji zpracovávají. 

Analýza slouţí jako podklad pro stavbu lineárního matematického modelu, který bude 

slouţit pro optimalizaci souběţného zpracování dvou typů celků dopravního prostředku. 

Vstupem pro lineární matematický model budou vybraní představitelé celků dopravního 

prostředku, které byli za sledované období 1.1.2010 – 30.10.2010 opracovány. Zde nejvíce 

záleţí na době opracování, neboť s tou bude lineární matematický model optimalizace 

souběţného řazení dvou různých zpracovávaných typů celků na vstupní krokový dopravník 

(IN) s označením Dopravník1_IN pracovat. V následujícím fragmentu přehledu uvedeného 

v tabulce 4-2 je vidět náhled obdrţených dat, týkajících se odvedené výroby za sledované 

období.  

 

Tabulka 4-2 - Fragment obdržených záznamů o odvedené výrobě na pracovišti HS 
SERIAL_NO_1 RECORD_LAST_TIME OP_ID SHOP_ORDER_NO CUST_ORDER_NO PART_NO RUN_FACTOR SECTION PLACE_SOURCE

2002296816 5.1.10 12:03 240892 43785 780013/19 55 0,363 4 HS1

2002284437 5.1.10 12:21 240892 43785 780013/19 55 0,363 4 HS1

2002297109 5.1.10 12:33 244658 44505 750014/18 76 0,486 4 HS2

2002296822 5.1.10 12:45 240892 43785 780013/19 55 0,363 4 HS1

2002297104 5.1.10 12:55 244658 44505 750014/18 76 0,486 4 HS2

2002284457 5.1.10 13:01 240892 43785 780013/19 55 0,363 4 HS1

2002326971 5.1.10 13:15 244304 44464 782037/46 152 0,45 4 HS3

2002297079 5.1.10 13:17 244658 44505 750014/18 76 0,486 4 HS2

2002296811 5.1.10 13:28 240892 43785 780013/19 55 0,363 4 HS1

2002297066 5.1.10 13:45 244658 44505 750014/18 76 0,486 4 HS2

2002326667 5.1.10 14:01 244304 44464 782037/46 152 0,45 4 HS3

2002284462 5.1.10 14:26 240892 43785 780013/19 55 0,363 4 HS1

2002326670 5.1.10 14:32 244304 44464 782037/46 152 0,45 4 HS3

2002284451 5.1.10 14:50 240892 43785 780013/19 55 0,363 4 HS1

2002326671 5.1.10 14:59 244304 44464 782037/46 152 0,45 4 HS3  

 

V tabulce 4-3 na následující straně je uveden komentář k názvům důleţitých 

sloupců z tabulky 4-2. 
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Tabulka 4-3 - Význam názvů sloupců v záznamech o odvedené výrobě na pracovišti HS 

SERIAL_NO_1  Unikátní sériové číslo vyráběného celku

RECORD_LAST_TIME Čas odhlášení zpracovaného celku z pracoviště HS

OP_ID Systémové číslo prováděné operace

SHOP_ORDER_NO Obchodní číslo vyráběného celku

CUST_ORDER_NO Zákaznické číslo

PART_NO Typ vyráběného celku

RUN_FACTOR Normovaná doba opracování celku ve stroji HSx v hodinách

SECTION Sekční číslo pracoviště

PLACE_SOURCE Označení stroje, který provedl opracování  

 

 Z obdrţených záznamů o odvedené výrobě byl vytvořen přehled absolutních 

četností jednotlivých zpracovávaných typů celku dopravního prostředku na pracovišti HS. 

K této analýze byla následně přidána i relativní četnost, aby bylo vidět, jaký procentuální 

podíl ze všech zpracovaných kusů za sledované období kaţdý celek tvoří. Pro potřeby 

řešení moţnosti optimalizace souběţného řazení dvou různých zpracovávaných typů celků 

na vstupní krokový dopravník (IN) s označením Dopravník1_IN byly doplněné záznamy 

následně dle relativní četnosti seřazeny a to od nejvyšší po nejniţší hodnotu. Výsledek 

seřazení u všech 216 typů zpracovávaných celků dopravního prostředku je uveden 

v digitální podobě jako soubor: Statistická analýza odvedené výroby na pracovišti HS.xls, 

který je součástí CD přiloţeného k diplomové práci. Fragment vytvořeného přehledu 

prvních deseti nejčetnějších typů celků je uveden jako tabulka 4-4. 

 

Tabulka 4-4 - Nejčastěji zpracovávané typy celků dopravního prostředku 

Pořadové 

číslo

Typ 

vyráběného 

celku

Četnost vyrobených 

typů za sledované 

období [ks]

Relativní četnost 

za sledované 

období [%]

Normovaná doba 

opracování [min]

1 23 4305 12,47% 14,52

2 32 3892 11,27% 15,72

3 30 1756 5,09% 14,52

4 18 995 2,88% 21,78

5 22 982 2,84% 14,52

6 29 981 2,84% 14,52

7 35 804 2,33% 14,52

8 64 716 2,07% 19,38

9 47 685 1,98% 14,4

10 27 679 1,97% 17,52  

 

 Typy celků uvedené v tabulce 4-4 tvoří 45% z celkového zpracovaného objemu  

za sledované období. Dále je zřejmé, ţe velká část nejčastěji zpracovávaných typů celků  
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se vyznačuje normovanou dobou opracování v délce okolo 15 minut. Při souběţném řazení 

dvou typů celků, které mají takřka stejnou normovanou dobu opracování, nedochází 

vhodným vzájemným časovým posunem k vzniku blokace strojů HS1 a HS3, tato nastává 

právě při kombinaci dvou typů celků s odlišnou normovanou dobou opracování.  

 

 V další části diplomové práce budou obě analýzy zohledněny v podobě vstupních 

podkladů pro provedení simulačních experimentů v prostředí Witness a výpočetních 

experimentů v prostředí Xpress IVE. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST PRÁCE 

 

 

Předmětem experimentální části této diplomové práce je v první fázi ověřit  

na jednoduchých demonstračních příkladech teoretickou funkčnost lineárních 

matematických modelů pro oba přístupy k problematice rozvrhování výroby a v druhé fázi 

provést experimenty v oblasti navrhovaných řešení a posoudit získané výsledky. 

 

5.1 Ověření funkčnosti matematického modelu proudové výroby 

 

Příklad uvedený v následující kapitole slouţí kromě ověření teoretických znalostí 

řešitelnosti problematiky proudové výroby také k jejímu lepšímu pochopení. Protoţe  

se jedná o lineární matematický model, lze očekávat získání optimálního řešení. 

 

5.1.1 Analytické řešení 

 

Zadání příkladu: 

 

  Pro tři úlohy, které při svém zpracování procházejí přes tři stroje seřazené 

 ve vhodném pořadí, je nutno navrhnout pořadí zpracování tak, aby celková doba pro jejich 

splnění byla minimální. Kaţdá úloha je tedy tvořena třemi operacemi, kdy první operace 

 je vţdy prováděna na prvním stroji, druhá na druhém stroji a třetí na stroji třetím. Hodnoty 

časů opracování jednotlivých úloh a jejich operací jsou zobrazeny v tabulce 5-1.  

 

Tabulka 5-1 - Zadání příkladu pro ověření matematického modelu proudové výroby 

přiřazený 

stroj

doba 

opracování

přiřazený 

stroj

doba 

opracování

přiřazený 

stroj

doba 

opracování

J 1 M 1 2 M 2 4 M 3 4

J 2 M 1 3 M 2 4 M 3 2

J 3 M 1 5 M 2 4 M 3 2

úloha

operace vykonané v rámci jednotlivých úloh
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Řešení příkladu: 

 

  Při respektování obecného metodického přístupu jsou v počáteční fázi řešení 

uvedeny konstanty, které přímo plynou ze zadání úlohy. Mnoţina úloh má 3 prvky, tj.: 

 3,2,1J . Mnoţina strojů má 3 prvky, tj.:  3,2,1M , z čehoţ plyne, ţe mnoţina operací 

kaţdé úlohy má také 3 prvky, tj.: {1,2,3}O .  

 

  V další fázi řešení bude uveden výpočet hodnoty účelové funkce. Přestoţe  

je při vyšším počtu úloh matematický výpis všech prvků účelové funkce dle vztahu (1) 

rozsáhlý, je zde uveden. Je takto učiněno zejména z toho důvodu, ţe je obecný zápis 

účelové funkce pro představivost sloţitý. Výpis všech sčítanců vypadá takto: 

 

     

   
  

2333222321132313331223111313

3

1

3

11 1

max )()(

xpxpxpvxpxpxpv

xpvxpvC
i j

ijjmim

n

i

m

j

ijjmim
 

   33333223311333 xpxpxpv  

        333231332322212312121113 224224224 xxxvxxxvxxxv   

 

 V další části modelu jsou dle vztahu (2) uvedeny podmínky, které zajišťují,  

ţe kaţdému pořadí i  bude přiřazena právě jedna úloha j . 

 

pro první pořadí ( 1i ) platí: 111 131211

3

1

1

3

1

 


xxxxx
j

j

j

ij  

pro druhé pořadí ( 2i ) platí: 111 232221

3

1

2

3

1

 


xxxxx
j

j

j

ij  

pro třetí pořadí ( 3i ) platí: 111 333231

3

1

3

3

1

 


xxxxx
j

j

j

ij  

   

  Dále je nutné zajistit, aby v jednom časovém okamţiku byla na jednom stroji 

zpracovávána právě jedna úloha Jj , proto jsou zde uvedeny dle vztahu (3) podmínky, 

které zajišťují, ţe kaţdé úloze j  bude přiřazeno právě jedno pořadí i . 

pro první úlohu ( 1j ) platí: 111 312111

3

1

1

3

1

 


xxxxx
i

i

i

ij  
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pro druhou úlohu ( 2j ) platí: 111 322212

3

1

2

3

1

 


xxxxx
i

i

i

ij  

pro třetí úlohu ( 3j ) platí: 111 332313

3

1

3

3

1

 


xxxxx
i

i

i

ij  

 

  Aby řešící algoritmus navrhnul optimální zpracování úloh, je rovněţ nutné zajistit, 

aby v pořadí první úloha, při svém zpracování na některém ze strojů, tento stroj zbytečně 

neblokovala. Tato podmínka se vztahuje pouze na stroje s indexy 1,...,2 =k . Po zpracování 

poslední operace 3=o  na posledním stroji 3 =k  se totéţ s dalším moţným blokováním 

neuvaţuje, jelikoţ se předpokládá, ţe po ukončení opracování opouští poslední úloha 

poslední ze strojů. Dle vztahu (4) platí.  

 

pro stroj 1k : 00 111  ww k  

pro stroj 2k : 00 121  ww k  

 

  Následující vazební podmínky dle vztahu (5) definují výpočet doby prostoje  

na strojích m2,..., =k před úlohou, která bude zpracována jako první v pořadí.  

 

pro stroj 2k :  

131112111111

1

1

3

1

112

1

1 1

11 xpxpxpxpvxpv
r i

iir

k

r

n

i

iirk  
 



 

 

 

pro stroj 3k :  

131211131211

131212121112131112111111

2

1

3

1

113

1

1 1

11

444222 xxxxxx

xpxpxpxpxpxpxpvxpv
r i

iir

k

r

n

i

iirk



 
 



   

 

  V poslední fázi řešení jsou vypsány podmínky dle vztahu (6). Tyto podmínky 

 jsou vypsány pro indexy  1,...,2 = i  a 1,...,2 =k . 

 

 







  )1)(1(

1

)1(

1

)1()1()1( ki

n

j

ijkj

n

j

kijijkki vxpwxpv   
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pro 1k1, = i  :   221332122211122123312221211121 )()( vxpxpxpwxpxpxpv    

    221312112123222121 )444()532( vxxxwxxxv   

 

pro 2k1, = i  : 231333122311132223322222211222 )()( vxpxpxpwxpxpxpv    

    231312112223222122 )224()444( vxxxwxxxv   

 

pro 1k2, = i  : 323332222221123133313221311131 )()( vxpxpxpwxpxpxpv    

    323322213133323131 )444()532( vxxxwxxxv   

 

pro 2k2, = i  : 332333222321133233323222311232 )()( vxpxpxpwxpxpxpv    

   332322213233323132 )224()444( vxxxwxxxv   

 

  Na následující straně je uvedeno konkrétní řešení v prostředí Xpress IVE 7.1. 



 
 

 

 

5.1.2 Konkrétní řešení v prostředí Xpres-IVE 7.1 

 

Obrázek 5.1 - Konkrétní řešení ověřovacího modelu proudové výroby v prostředí Xpress IVE 7.1

5
3
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5.1.3 Interpretace výsledků a zhodnocení experimentu 

 

 

Na základě získaných výsledků z experimentu, je patrno, ţe úloha č. 1 bude 

zpracována jako 1. v pořadí ( 111 x ), úloha č. 2 bude zpracována jako 2. v pořadí ( 122 x ) 

a úloha č. 3 bude zpracována jako 3. v pořadí ( 133 x ). Z dalších obdrţených údajů 

z experimentu jsme schopni vykreslit časový průběh zpracování všech úloh, potaţmo 

operací na příslušných strojích, tak jak jej výsledky lineárního matematického modelu 

 na základě omezujících podmínek stanovil. Celková doba potřebná na zpracování všech 

zadaných úloh činí 17 časových jednotek. Výsledné časové schéma zpracování úloh 

 je zobrazeno níţe jako obrázek 5.2.  

 

Stroj M1 (O1)

Stroj M2 (O2)

Stroj M3 (O3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

v12 = 2 v13 = 6 w21 = 1 v32 = 1 v33 = 3

J1 J2

J1 J2

J3

J3

J2J1 J3
čas [min]

 

Obrázek 5.2 - Časové schéma zpracování všech úloh dle řešení matematickým modelem 

pro proudovou výrobu 

 

  Matematický model je povaţován z hlediska dosaţených výsledků za validní  

a pouţitelný pro další experimenty. Vytvořený lineární matematický model v prostředí 

Xpress IVE 7.1 s názvem Proudova_vyroba.mos je součástí CD přiloţeného  

k této diplomové práci. 
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5.2 Ověření matematického modelu pro zakázkovou výrobu 

 

Příklad uvedený v následující kapitole opět slouţí kromě ověření teoretických 

znalostí řešitelnosti problematiky zakázkové výroby také k jejímu lepšímu pochopení. 

Protoţe se jedná o lineární matematický model, lze očekávat získání optimálního řešení. 

 

5.2.1 Analytické řešení 

 

Zadání příkladu: 

 

  Pro dvě úlohy, z nichţ první má tři operace a druhá dvě je nutno navrhnout pořadí 

zpracování tak, aby celkový čas opracování byl co nejkratší. Kaţdá operace kaţdé úlohy 

bude opracovávána na jiném stroji. Hodnoty časů opracování a přiřazení strojů 

k jednotlivým operacím jsou zobrazeny jako tabulka 5-2.  

 

Tabulka 5-2 - Zadání příkladu pro ověření matematického modelu zakázkové výroby 

označení 

operace

přiřazený 

stroj

doba 

opracování

označení 

operace

přiřazený 

stroj

doba 

opracování

označení 

operace

přiřazený 

stroj

doba 

opracování

J 1 o 1 M 1 p1 = 4 o 2 M 2 p2 = 4 o 3 M 3 p3 = 2

J 2 o 4 M 1 p4 = 2 o 5 M 3 p5 = 5

operace vykonané v rámci jednotlivých úloh

úloha

 

 

Řešení příkladu: 

 

  Při respektování obecného metodického přístupu jsou v počáteční fázi řešení 

uvedeny konstanty, které přímo plynou ze zadání úlohy. Mnoţina úloh má 2 prvky, tj.: 

 2,1J . Mnoţina strojů má 3 prvky, tj.:  3,2,1M , mnoţina operací všech úloh  

má 5 prvků, tj.: }{1,2,3,4,5O  a mnoţina operací přiřazených jednotlivým strojům M  

nabývá těchto hodnot:  4,11 O ,  22 O  a  5,33 O . Konstanty vyjadřující počet 

operací v jednotlivých úlohách ( in ) nabývají těchto hodnot:  
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pro úlohu 1i : 31 n  

pro úlohu i 2: 22 n  

 

  Pro další výpočty je potřeba znát indexy posledních prováděných operací  

(z časového hlediska) jednotlivých úloh. Tyto vypočítáme ze známých počtů operací 

v jednotlivých úlohách dle vztahu (7):  

 

pro úlohu 1i : 31

1

11  
nnN

l l  

pro úlohu i 2: 52321

2

12  
nnnN

l l  

 

  Za prohibitivní konstantu T dosadíme zvolenou hodnotu 20 ( 02T ). Nyní je vše 

připraveno k přechodu na výpis účelové funkce a dalších strukturálních podmínek. 

Účelová funkce vypadá dle vztahu (8) pro jednotlivé úlohy takto: 

 

pro úlohu 1i : 33maxmax 11
ptCptC NN   

pro úlohu i 2: 55maxmax 22
ptCptC NN    

 

  Zde je nutno uvést, ţe s proměnnou maxC  se váţí pouze okamţiky nejdříve 

moţného konce jednotlivých úloh. Následující podmínka (9) zabezpečuje, jak jiţ bylo 

uvedeno v teorii, zachování předepsaného pořadí provádění operací v rámci nejdříve 

moţných začátků jednotlivých úloh. Níţe jsou uvedeny indexy pouţité v jednotlivých 

podmínkách. Členění je zavedeno podle úlohy, ke které se podmínky vztahují.  

pro úlohu 1j : indexy 3,23,20,...,2 111   NNj , podmínky mají tvar: 

11   jjj ptt     112 ptt       412  tt  

    223 ptt       423  tt  

 

pro úlohu j 2: indexy 523,...,2 112   NNj , podmínky mají tvar: 

11   jjj ptt     445 ptt       445  tt  
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  Na závěr řešení konkrétního příkladu je nutné formulovat soustavu vzájemně  

se vylučujících podmínek dle (10) a (11). Těchto podmínek je příliš mnoho na to,  

aby zde byly všechny vypsány. Pro kaţdý ze strojů Mk bude počet těchto podmínek 

roven faktoriálu počtu prvků, které obsahuje kaţdá mnoţina 
kO . Z těchto důvodů  

je aplikace těchto podmínek, která je uvedena níţe, názorně ukázána pouze pro operace  

1o  a 4o , které náleţí do mnoţiny 
1O . Jelikoţ je pouţitá proměnná jlx  bivalentní, 

 jsou nejprve uvedeny podmínky pro 014 x , čili pro situaci, ţe se operace 4o  neprovede 

před operací 1o  (operace 1o  se provede před operací 4o ). 

 

)1(, jlljjjl xTxptt       )1( 1414114 xTxptt        )01(200414  tt  

   2014  tt  - tato podmínka je v případě, kdy 014 x  neaktivní (nadbytečná) 

 

ljljllj Txxptt ,, )1(       1414441 )1( Txxptt       020)01(241  tt  

   241  tt  - tato podmínka je v případě, kdy 014 x  aktivní  

 

  Následně budou podmínky rozepsány pro situaci, kde 114 x , čili pro situaci,  

ţe se operace 4o  provede před operací 1o  (operace 1o  se neprovede před operací 4o ). 

 

)1(, jlljjjl xTxptt       )1( 1414114 xTxptt        )11(201414  tt  

   414  tt  - tato podmínka je případě, kdy 114 x  aktivní  

 

ljljllj Txxptt ,, )1(       1414441 )1( Txxptt       120)11(241  tt  

   2041  tt  - tato podmínka je v případě, kdy 114 x  neaktivní (nadbytečná). 

 

  Na následující straně je uvedeno konkrétní řešení v prostředí Xpress IVE 7.1. 

 



 
 

 

 

5.2.2 Konkrétní řešení v prostředí Xpres-IVE 7.1 

 

Obrázek 5.3 - Konkrétní řešení ověřovacího modelu zakázkové výroby v prostředí Xpress IVE 7.1

5
8
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5.2.3 Interpretace výsledků a hodnocení experimentu 

 

 

Na základě získaných výsledků z experimentu, je patrno, ţe nejprve bude 

provedena operace č. 4 na stroji M1, která začne v simulačním čase 0. Bezprostředně  

po ní bude následovat operace č.1 na stejném stroji, která začne v čase 2.  

Ve stejném čase, ale na stroji M3 začne operace č. 5. Po ukončení operace č. 5 bude úloha 

č. 2 provedena celá, zbývá tedy dokončit úlohu č. 1. Zpracovávání úlohy č. 1 pokračuje 

v čase 6, kdy se začíná zpracovávat operace č. 2 a to na stroji M2. Po dokončení operace  

č. 2 bezprostředně následuje operace č. 3, která se začíná zpracovávat v čase 10 na stroji 

M3. Celková doba potřebná pro opracování obou zadaných úloh je tedy 12 časových 

jednotek. Výsledné časové schéma zpracování obou řešených úloh je zobrazeno níţe 

 jako obrázek 5.4.  

 

Stroj M1

Stroj M2 

Stroj M3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

J2 (O4)

J2 (O5)

J1 (O1)

J1 (O2)

J1 (O3)
čas [min]

 

Obrázek 5.4 - Časové schéma zpracování všech úloh dle řešení matematickým modelem 

pro zakázkovou výrobu 

 

  Matematický model je povaţován z hlediska dosaţených výsledků za validní  

a pouţitelný pro další experimenty. Vytvořený lineární matematický model v prostředí 

Xpress IVE 7.1 s názvem Zakazkova_vyroba.mos je součástí CD přiloţeného  

k této diplomové práci. 
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5.3 Optimalizace řazení na vstupní krokový dopravník 

(Dopravník1_IN) prostřednictvím matematického modelu 

 

Jedním s navrhovaných řešení na zvýšení propustnosti pracoviště HS je níţe 

popisovaný přístup optimalizace souběţného zpracování dvou typů celku dopravního 

prostředku.  

 

K definici problému, která je uvedena v závěru kapitoly 2 je nutné dodat,  

ţe v současné době není řazení celků dopravního prostředku na vstupní krokový dopravník 

nijak technologicky řízeno a je plně v reţii pracovníků obsluhy strojů HS1 a HS3. Jelikoţ 

není z technických důvodů moţné měnit pořadí jiţ uloţených celků na krokovém 

dopravníku, dochází k výskytu blokace vţdy jednoho ze strojů  

(HS1 nebo HS3), která je způsobena čekáním stroje na celek dopravního prostředku 

 při výměnném cyklu. K tomuto čekání dochází zejména v situacích, kdy se na stroji HS1 

zpracovává jiný typ celku dopravního prostředku neţ na stroji HS3 (z hlediska doby 

opracování).  

 

Cílem této kapitoly je proto prověřit moţnost vyuţití matematického modelu 

„Koordinace tří strojů“ jako nástroje pro zvýšení propustnosti pracoviště hotovního 

soustruţení prostřednictvím optimalizace řazení dvou typů celku dopravního prostředku 

 na vstupní krokový dopravník s označením Dopravník1_IN.  

 

Matematický model s názvem „Koordinace tří strojů“ je teoreticky popsán 

v kapitole 3.2. Samotné prověření návrhu č.1 vychází z výsledných podkladů uvedených 

v kapitole 4.2. Na základě těchto podkladů bylo prověření návrhu č. 1 rozděleno do dvou 

částí podle kombinace dvou typů celků, které byly souběţně optimalizovány. V kaţdé části 

byl proveden samostatný optimalizační experiment, který byl koncipován tak, 

 aby jeho parametry co moţná nejvíce odpovídaly skutečné situaci, která na pracovišti 

hotovního soustruţení panuje a aby bylo moţné demonstrovat funkčnost matematického 

modelu. Vstupní údaje kaţdého matematického modelu tvoří normovaná doba opracování 

pro oba typy celků, počet obráběných kusů kaţdého celku při optimalizaci (jejich součet 

musí dát hodnotu 14) a doba případně přestavby. Popis obou provedených optimalizačních 

experimentů je uveden v následujících podkapitolách.  
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5.3.1 Experiment č.1 

 

 

V této části byl proveden optimalizační experiment pro dva typy celku dopravního 

prostředku, jejichţ čas opracování je srovnatelný s časy opracování u obrobků dle tabulky 

4-4. Pro názornost je níţe uveden jejich výpis včetně počtu kusů, se kterými bylo  

při optimalizaci uvaţováno.  

 

Tabulka 5-3 - Vybrané typy celků pro experiment č.1 

Pořadové 

číslo

Typ 

vyráběného 

celku

Četnost vyrobených 

typů za sledované 

období [ks]

Relativní četnost 

za sledované 

období [%]

Normovaná doba 

opracování [min]

Počet 

pouţitých 

kusů 

4 18 995 2,88% 21,78 6

9 47 685 1,98% 14,4 8  

 

  Dalším vstupním parametrem, který bylo nutné do matematického modelu nastavit, 

byla definovaná doba přestavby, která činila 60 minut. Optimalizační experiment byl 

z důvodu omezenosti studentské licence Xpressu proveden vzdáleně na serveru Ţilinské 

univerzity v Ţilině. Dosaţené výsledky jsou uvedeny na následující straně práce  

jako obrázek 5.5. Samotný simulační experiment trval 13 sekund reálného času.  

 

Z dosaţených výsledků byl pro jejich lepší interpretaci vytvořen časový diagram 

zpracování na strojích HS1 a HS3. Diagram obsahuje veškeré informace,  

které je z výsledků moţno vyčíst. Náhled vytvořeného časového diagramu je uveden 

vzhledem k návaznosti na obrázek 5.5 ihned za ním jako obrázek 5.6.  

 

Pouţitý lineární matematický model v prostředí Xpress IVE 7.1 s názvem 

Experiment1.mos je součástí CD přiloţeného k této diplomové práci. Vytvořený časový 

diagram v sešitu aplikace Excel s názvem Casovy_diagram_exp1.xls je rovněţ součástí CD 

přiloţeného k této diplomové práci.  



 
 

 

 

 

Obrázek 5.5 - Dosažené výsledky při experimentu č.1 
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Obrázek 5.6 - Časový diagram sestavený na základě výsledků simulačního experimentu č.1

6
3
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5.3.2  Experiment č.2 

 

 

Jako druhý v pořadí byl proveden optimalizační experiment pro dva typy celku 

dopravního prostředku, jejichţ doby opracování i počty pouţitých kusů pro optimalizaci 

byly zvoleny záměrně tak, aby na nich bylo moţno otestovat, zda lineární matematický 

model funguje i v tomto extrémním případě. Popis pouţitých fiktivních typů celku 

 pro potřeby experimentu č.2 je uveden níţe v tabulce 5-4.  

 

Tabulka 5-4 - Fiktivní typy celků pro experiment č.2 

Typ 

vyráběného 

celku

Normovaná doba 

opracování [min]

Počet 

pouţitých 

kusů 

Fiktivni 1 50 9

Fiktivni 2 5 5  

 

  Dalším vstupním parametrem, který bylo nutné do matematického modelu nastavit, 

byla definovaná doba přestavby, která činila 60 minut. Optimalizační experiment byl opět 

z důvodu omezenosti studentské licence Xpressu proveden vzdáleně na serveru Ţilinské 

univerzity v Ţilině. Dosaţené výsledky jsou uvedeny na následující straně práce  

jako obrázek 5.7. Samotný simulační experiment trval 42 sekund reálného času. 

 

Z dosaţených výsledků byl pro jejich lepší interpretaci vytvořen časový diagram 

zpracování na strojích HS1 a HS3. Diagram obsahuje veškeré informace,  

které je z výsledků moţno vyčíst. Náhled vytvořeného časového diagramu je uveden 

vzhledem k návaznosti na obrázek 5.7 ihned za ním jako obrázek 5.8.  

 

 

Pouţitý lineární matematický model v prostředí Xpress IVE 7.1 s názvem 

Experiment2.mos je součástí CD přiloţeného k této diplomové práci. Vytvořený časový 

diagram v sešitu aplikace Excel s názvem Casovy_diagram_exp2.xls je rovněţ součástí CD 

přiloţeného k této diplomové práci. 



 
 

 

 

 

Obrázek 5.7 - Dosažené výsledky experimentu č.2 

6
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Obrázek 5.8 - Časový diagram sestavený na základě výsledků simulačního experimentu č.2 – 1.část 

6
6
 



 
 

 

 

 

Obrázek 5.8 - Časový diagram sestavený na základě výsledků simulačního experimentu č.2 – 2.část 

6
7
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5.4 Prověření dopadů modernizace podvěsné přesuvny a stavby 

nového krokového dopravníku pro HS3 

 

Mezi řešení navrhované za účelem zvýšení propustnosti pracoviště HS patří také 

níţe popsaný přístup modernizace podvěsné přesuvny pro obsluhu strojů  

HS1 a HS3 a řešení, jehoţ podstatou je stavba samostatného vstupního krokového 

dopravníku pro stroj HS3. Pro oba přístupy k řešení je společné to, ţe vyuţívají 

dynamickou simulaci v prostředí Witness PwE 3.0. V následujících podkapitolách  

je uvedena podstata jednotlivých simulačních experimentů a jsou zde uvedeny výsledky, 

kterých bylo provedenými experimenty dosaţeno.  

 

5.4.1 Modernizace podvěsné přesuvny pro obsluhu HS1 a HS3 

 

Simulační experiment, který je v rámci této podkapitoly proveden, vyuţívá 

dynamického simulačního modelu v prostředí Witness teoreticky popsáného v kapitole 3.3. 

Pro tento experiment je pouţit simulační model s názvem Navrh_2.mod, který je také 

přiloţen na CD k této diplomové práci. Při simulaci se vyuţívá souboru Vstup.xls, 

 který obsahuje záznamy a parametry jednotlivých celků dopravního prostředku,  

které je nutno (na základě odvedené výroby) v rámci tohoto experimentu zpracovat.  

Tento soubor je rovněţ součástí přiloţeného CD. 

 

Celý experiment probíhá tak, ţe v simulačním čase 0 jsou modelem načteny 

všechny poţadavky na zpracování celků dle záznamů v souboru Vstup.xls. Jedná  

se o poţadavky na zpracování 336 ks celků ve strojích HS1 a HS3 a o poţadavky  

na zpracování 1508 celků ve stroji HS2. Jakmile jsou celky připraveny v příslušných 

zásobnících na základě jejich chronologického pořadí je příslušné stroje HSx zpracovávají 

a následně odvádějí do zásobníku, který je na konci modelu shromaţďuje. Podstatou 

experimentu je snaha zjistit, kolik simulačního času je potřeba po zapracování modernizace 

podvěsné přesuvny, aby došlo k opracování všech celků, které mají být na strojích  

HS1 a HS3 zpracovány. Modernizací se v rámci modelu rozumí dosaţení srovnatelných 

normočasů prováděných operací, jako má podvěsná přesuvna provádějící obsluhu stroje 

HS2.  
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Stroj HS2 zpracovává celky jemu náleţící nezávisle na strojích HS1 a HS3. 

Hlavním srovnávacím kritériem je tedy doba potřebná pro opracování příslušného 

(stejného) počtu celků na stojích HS1 a HS3. Mezi další porovnávané hodnoty patří vyuţití 

jednotlivých strojů a vyuţití podvěsných přesuven. Souhrn všech dosaţených výsledků 

včetně jejich porovnání se stavem, před modernizací je uveden v kapitole 6.2. Ze samotné 

simulace je také vytvořen videozáznam s názvem Navrh_2.avi, který je obsahem CD 

přiloţeného k této práci. Obrázek simulačního modelu tohoto experimentu v prostředí 

Witness je umístěn na následující straně jako obrázek 5.9.  



 
 

 

 

 
Obrázek 5.9 - Náhled simulačního modelu prověření modernizace podvěsné přesuvny pro HS1 a HS3 

7
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5.4.2 Stavba nového vstupního krokového dopravníku pro HS3 

 

Simulační experiment, který je v rámci této podkapitoly proveden, opět vyuţívá 

dynamického simulačního modelu v prostředí Witness teoreticky popsáného v kapitole 3.3. 

Pro tento experiment je pouţit simulační model s názvem Navrh_3.mod, který je také 

přiloţen na CD k této diplomové práci. Při simulaci se vyuţívá opět souboru Vstup.xls, 

který obsahuje záznamy a parametry jednotlivých celků dopravního prostředku, které je 

nutno (na základě odvedené výroby) v rámci tohoto experimentu zpracovat. Jedná 

 se o poţadavky na zpracování 336 ks celků ve strojích HS1 a HS3 a o poţadavky  

na zpracování 1508 celků ve stroji HS2. Tento soubor je rovněţ součástí přiloţeného CD. 

 

Celý experiment probíhá analogicky jak v předchozím případě, 

 tzn., ţe v simulačním čase 0 jsou modelem načteny všechny poţadavky na zpracování 

celků dle záznamů v souboru Vstup.xls. Jakmile jsou celky připraveny v příslušných 

zásobnících, na základě jejich chronologického pořadí je příslušné stroje HSx zpracovávají 

a následně odvádějí do zásobníku, který je na konci modelu shromaţďuje.  

 

Podstatou experimentu je opět snaha zjistit, kolik simulačního času je potřeba  

po zapracování nově vybodovaného samostatného krokového dopravníku pro stroj HS3, 

aby došlo k opracování všech celků, které mají být na strojích HS1 a HS3 zpracovány. 

Všechny celky čekající na zpracování ve stroji HS3 budou v tomto experimentu řazeny  

na nově vybudovaný krokový dopravník s označením Dopravník3_IN. Obdobně jako 

v předchozím experimentu, stroj HS2 zpracovává celky jemu náleţící nezávisle na strojích 

HS1 a HS3. Hlavním srovnávacím kritériem je tedy simulační čas potřebný pro realizaci 

experimentu. Mezi další porovnávané hodnoty opět patří vyuţití jednotlivých strojů  

a vyuţití podvěsných přesuven. Souhrn všech dosaţených výsledků včetně jejich 

porovnání se stavem, před modernizací je uveden v kapitole 6.3. Ze samotné simulace  

je také vytvořen videozáznam s názvem „Navrh_3.avi“, který je obsahem CD přiloţeného 

k této práci. Obrázek simulačního modelu tohoto experimentu v prostředí Witness  

je umístěn na následující straně jako obrázek 5.10. 



 
 

 

 

 

Obrázek 5.10 - Náhled simulačního modelu prověření stavby samostatného krokového dopravníku pro HS3 

7
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6 ZHODNOCENÍ DOSAŢENÝCH VÝSLEDKŮ 

 

 

Cílem následující kapitoly je podat souhrnný přehled o dosaţených výsledcích 

všech provedených experimentů, které byly v rámci této diplomové práce realizovány. 

Jelikoţ byly v rámci této práce prověřovány 3 na sobě nezávislé návrhy na zvýšení 

propustnosti pracoviště HS, je toto zhodnocení rozděleno právě podle těchto návrhů.  

 

6.1 Lineární matematický model koordinace tří strojů 

 

Lineární matematický model koordinace tří strojů byl řešen v prostředí Xpress IVE 

7.1 pro realizaci návrhu č. 1, jehoţ podstatou bylo prověření moţnosti optimalizace řazení 

dvou zpracovávaných typů celku na vstupní krokový dopravník s označením 

Dopravník1_IN. Na základě dosaţených výsledků (Experiment č.1 a Experiment č.2), 

které jsou přehledně zobrazeny zejména na vytvořených časových diagramech, je zřejmé, 

ţe sestavený matematický model generuje takové pořadí na vstupním krokovém 

dopravníku, které je z hlediska popsané technologie práce pracoviště HS zpracovatelné. 

V případě potřeby (Experiment č.2) matematický model pracuje také s přestavbou strojů 

HS1 a HS3 tak, aby byla celková doba zpracování všech celků co nejmenší.  

 

Výsledky plynoucí z provedení simulačních experimentů s matematickým modelem 

„koordinace tří strojů“ neprokázaly ţádné nedostatky logického charakteru. Proto je moţno 

konstatovat, ţe navrţený model je pro generování pořadí celků dopravního prostředku 

 na vstupní krokový dopravník s označením Dopravník1_IN v rámci definovaného procesu 

dostatečně funkční.  

 

Z hlediska ekonomické náročnosti případné implementace do reálného provozu 

 se pouţití tohoto matematického modelu jeví jako nejlevnější varianta ze všech tří 

prověřovaných návrhů. 
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6.2 Modernizace podvěsné přesuvny pro obsluhu HS1 a HS3 

 

V rámci realizace návrhu č.2, jehoţ podstatou bylo prověření přínosů modernizace 

podvěsné přesuvny obsluhující stroje HS1 a HS3 byl sestaven dynamický simulační model 

pracoviště HS v prostředí Witness PwE 3.0. Na základě dosaţených výsledků v rámci 

simulačního experimentu popsaného v kapitole 5.4.1, bylo vytvořeno srovnání se stavem 

před modernizací. Toto srovnání je tabulkově uvedeno níţe jako tabulka 6-1. 

 

Tabulka 6-1 - Srovnání současného stavu a stavu po modernizaci podvěsné přesuvny 

 pro HS1 a HS3 

Název stroje % Rezerva % V činnosti % Blokace Počet oprac. kusů Simulační čas

HS1 10,61 74,15 15,23 146 5092,05

HS2 1,99 97,96 0,05 257 5092,05

HS3 11,40 74,01 14,59 188 5092,05

Název přesuvny % Rezerva % V činnosti Počet přesunů Simulační čas

Presuvna_13 48,32 51,68 1458 5092,05

Presuvna_2 80,76 19,24 1121 5092,05

Název stroje % Rezerva % V činnosti % Blokace Počet oprac. kusů Simulační čas

HS1 6,89 80,66 12,44 146 4658,02

HS2 2,04 97,91 0,05 241 4658,02

HS3 7,00 80,45 12,54 188 4658,02

Název přesuvny % Rezerva % V činnosti Počet přesunů Simulační čas

Presuvna_13 61,86 38,14 1496 4658,02

Presuvna_2 80,7 19,30 1029 4658,02

Návrh 2 - Modernizace podvěsné přesuvny pro HS1 a HS3

Současný stav na pracovišti HS

 

 

Na základě srovnání je zřejmé, ţe po provedení modernizace dojde k zrychlení 

práce na pracovišti HS. Tato skutečnost je viditelná zejména zkrácením simulačního času 

potřebného pro zpracování všech celků náleţících na pracoviště HS1 a HS3. K provedení 

je zapotřebí pouze 4 658,02 simulačních minut, coţ tvoří 91,48% simulačního času,  

který byl potřebný ve stavu před realizací modernizace. Časová úspora, která můţe být 

vyuţita k realizaci dalšího opracování, tedy činí 8,52%. Dalšími přínosnými aspekty 

plynoucími z modernizace je zvýšení vytíţení strojů HS1 a HS3 a zároveň zmírnění podílu 

blokace těchto strojů vlivem řazení celků na jednom vstupním krokovém dopravníku. 

 Ve srovnávací tabulce 6.2 (resp. 6.3) je patrné sníţení počtu opracovaných celků na stroji 

HS2, to je způsobeno zkrácením disponibilního času pro opracování.  
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6.3 Stavba nového vstupního krokového dopravníku pro HS3 

 

V rámci realizace návrhu č.3, jehoţ podstatou bylo prověření přínosů stavby 

nového samostatného vstupního krokového dopravníku pro stroj HS3 byl sestaven 

dynamický simulační model pracoviště HS v prostředí Witness PwE 3.0. Na základě 

dosaţených výsledků v rámci simulačního experimentu popsaného v kapitole 5.4.2, 

 bylo vytvořeno srovnání se stavem před zapracováním nového dopravníku. Toto srovnání  

je tabulkově uvedeno níţe jako tabulka 6-2. 

 

Tabulka 6-2 - Srovnání současného stavu a stavu po výstavbě samostatného vstupního 

krokového dopravníku pro HS3 

Název stroje % Rezerva % V činnosti % Blokace Počet oprac. kusů Simulační čas

HS1 10,61 74,15 15,23 146 5092,05

HS2 1,99 97,96 0,05 257 5092,05

HS3 11,40 74,01 14,59 188 5092,05

Název přesuvny % Rezerva % V činnosti Počet přesunů Simulační čas

Presuvna_13 48,32 51,68 1458 5092,05

Presuvna_2 80,76 19,24 1121 5092,05

Název stroje % Rezerva % V činnosti % Blokace Počet oprac. kusů Simulační čas

HS1 4,71 89,92 5,37 146 4152,02

HS2 2,01 97,96 0,03 211 4152,02

HS3 6,19 89,78 4,03 188 4152,02

Název přesuvny % Rezerva % V činnosti Počet přesunů Simulační čas

Presuvna_13 37,56 62,44 1639 4152,02

Presuvna_2 80,95 19,05 905 4152,02

Současný stav na pracovišti HS

Návrh 3 - Stavba samostatného dopravníku pro HS3

 
 

 Na základě srovnání je zřejmé, ţe při vyuţití nového vstupního krokového 

dopravníku pro stroj HS3 dojde k výraznějšímu zrychlení práce na pracovišti HS  

neţ v předchozím experimentu. Tato skutečnost je viditelná zejména zkrácením 

simulačního času potřebného pro zpracování všech celků náleţících na pracoviště  

HS1 a HS3. Po provedení je zapotřebí pouze 4 152,02 simulačních minut, coţ tvoří 

81,54% simulačního času, který byl potřebný ve stavu před realizací stavby. Časová 

úspora, která můţe být vyuţita k realizaci dalšího opracování, tedy činí 18,46%. Dalšími 

přínosnými aspekty plynoucími z modernizace je zvýšení vytíţení strojů HS1 a HS3 

 a zároveň zmírnění podílu blokace těchto strojů vlivem řazení celků na jednom vstupním 

krokovém dopravníku.  
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7 ZÁVĚR 

 

 

 Předloţená diplomová práce se zabývá optimalizací procesu zpracování vybraného 

celku dopravního prostředku. Samotná optimalizace je realizována prostřednictvím 

prověření návrhů na zvýšení propustnosti pracoviště hotovního soustruţení,  

které zpracování celků provádí.  

 

 Diplomová práce obsahuje charakteristický popis řešeného procesu,  

který je předmětem kapitoly 2. Na základě charakteristických rysů řešeného procesu, byly 

v kapitole 3 podrobně rozebrány jednotlivé teoretické přístupy k řešení úloh o optimalizaci 

výrobního procesu. Jedná se zejména o metodiku rozvrhování výroby v podmínkách 

lineárního matematického modelu (kapitola 3.1) na jejímţ základě byl následně sestaven 

lineární matematické model pro prověření jednoho z návrhů. Tomuto modelu je teoreticky 

věnována kapitola 3.2. Dalším vybraným přístupem k řešení je dynamická simulace 

v prostředí Witness, které se teoreticky věnuje kapitola 3.3.  

 

 Prověření samotných návrhů bylo realizováno pomocí optimalizačních experimentů 

v prostředí Xpress IVE 7.1 (návrh 1) a v prostředí Witness PwE 3.0 (návrh 2, návrh 3). 

Kaţdému realizovanému experimentu, včetně ověřovacích je v této práci vyhrazena 

samostatná kapitola. Jedná se o kapitoly 5.1, 5.2, 5.3 a 5.4. Po realizaci všech experimentů 

bylo provedeno jejich zhodnocení. Vyhodnocení výsledků, které je předmětem kapitoly 6 

je moţno rozdělit do několika částí dle posuzovaného návrhu.  

 

 Pro prověření návrhu 1, jehoţ podstatou bylo prověření moţnosti optimalizace 

řazení dvou zpracovávaných typů celku na vstupní krokový dopravník, byl sestaven 

lineární matematický model „koordinace tří strojů“, který na základě definovaného počtu 

celků kaţdého typu a době opracování kaţdého celku generuje pořadí celků určených 

 na zpracování na 14 místném vstupním krokovém dopravníku. Z výsledků provedených 

experimentů (kapitola 6.1) prostřednictvím nástroje Xpress IVE 7.1 lze o modelu prohlásit, 

ţe je dostatečně funkční pro uţití v řešeném výrobním procesu a nevykazuje ţádné chyby 

logického charakteru. Lze jej tedy vyuţít pro plánování výroby s přihlédnutím 
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k minimalizaci doby opracování všech zpracovaných celků řazených na vstupním 

dopravníku.  

 

 Při prověření návrhu 2 a 3 bylo pouţito stejné metodiky a to dynamické simulace 

v prostředí Witness PwE 3.0. Na základě získaných výsledků simulačních experimentů  

je patrno, ţe oba návrhy přinesou úsporu v podobě sníţení časové náročnosti na zpracování 

zadaného počtu celků. V případě modernizace podvěsné přesuvny mezi stroji HS1 a HS3 

(kapitola 6.2) se jedná o časovou úsporu o velikosti 8,52% celkové doby trvání  

před modernizací a v případě stavby nového vstupního dopravníku pro stroj HS3 (kapitola 

6.3) se jedná o časovou úsporu o velikosti 18,46% celkové doby trvání před realizací 

stavby.  

 

 Jelikoţ je přínos sestaveného matematického modelu špatně porovnatelný 

s ostatními dosaţenými výsledky, je z hlediska kvantifikace časových úspor pro zvýšení 

propustnosti řešeného pracoviště za nejlepší řešení povaţována stavba nového 

samostatného krokového dopravníku pro stroj HS3.  

 

 Z ekonomického hlediska lze však prohlásit, ţe jako nejlevnější varianta z hlediska 

implementace se jeví pouţití lineárního matematického modelu. 
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