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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Fus, P. Komparace výsledků simulace vybraných systémů hromadné obsluhy pomocí 

Petriho sítí a simulačního software Witness: diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2012, 90 stran, 4 přílohy. Vedoucí práce: 

Dorda, M. 

Předložená diplomová práce se skládá ze čtyř na sebe navazujících částí. V první části 

jsou vybrány a popsány systémy hromadné obsluhy a testové statistiky. V druhé části jsou 

popsány a vytvořeny simulační modely vybraných systémů hromadné obsluhy v simulačním 

programu Witness. V třetí části jsou popsány a vytvořeny simulační modely vybraných 

systémů hromadné obsluhy v simulačním programu CPN Tools. V závěrečné části jsou 

statisticky vyhodnoceny výsledky ze simulací a porovnány s výsledky získanými analytickým 

výpočtem.   

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

FUS, P. Comparison of Simulation Outcomes Gained by Using Petri Nets and Witness 

for Selected Queueing Systems. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of 

Mechanical Engineering, Institute of Transport, 2012, 90 pages, 4 supplements. Thesis head: 

Dorda, M. 

The presented master thesis consists of four consequential parts. The first part 

describes chosen Queueing systems and test statistics. In the second part we have described and 

created a simulation model of chosen Queueing systems on a computer simulator Witness. In 

the third part we have described and created simulation model of chosen Queueing systems on 

a computer simulator CPN Tools. In a final part statistical findings of experiments made are 

analyzed and compared with results gained by analytical calculation. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

Er        střední stav rezervy 

EK       střední počet požadavků v systému 

EL       střední počet požadavků ve frontě 

ER       střední počet požadavků mimo systém 

ES       střední počet požadavků v obsluze 

EW      střední doba pobytu požadavků ve frontě 

EZ        střední doba pobytu požadavků v systému 

FIFO    řádný frontový režim 

G         označení testové statistiky 

h          počet odhadovaných parametrů rozdělení pravděpodobnosti 

k          počet tříd datového souboru 

LIFO   inverzní frontový režim 

m         celkový počet míst v systému 

n          počet obslužných linek 

ni         počet pozorovaných četností 

P0        pravděpodobnost, že v systémů nebude žádný požadavek 

Pk        pravděpodobnost, že v systému bude k požadavků 

Podm     pravděpodobnost, že příchozí požadavek bude odmítnut (pravděpodobnost     

odmítnutí)  
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qk        poměr pravděpodobnosti Pk k pravděpodobnosti Po 

r          počet míst v rezervě 

s          výběrová směrodatná odchylka 

š          šířka třídy datového souboru 

SHO    systém hromadné obsluhy 

t           časový interval 

Td          dolní mez konfidenčního intervalu 

Th        horní mez konfidenčního intervalu 

           výběrový průměr 

α          poměr mezi středním počtem příchozích požadavků k střednímu počtu   

obsloužených požadavků 

κ           využití systému 

κr         využití rezervy  

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

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

(parametr obsluhy), střední hodnota souboru 

σ          směrodatná odchylka 

ρ          intenzita provozu 

γ           střední doba pobytu požadavků v obsluze  
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1 Úvod 

Systém uspokojování náhodně i hromadně vznikajících požadavků na obsluhu se 

nazývá systém hromadné obsluhy. Předmětem teorie hromadné obsluhy je matematické 

zpracování a analyzování systémů poskytujících hromadnou obsluhu určitých zařízení. Systém 

hromadné obsluhy je tvořen obslužnými kanály, které poskytují obsluhu požadavkům 

přicházejícím ve vstupním proudu. Po ukončení obsluhy trvající stanovenou dobu požadavek 

odchází ve výstupním proudu. V některých systémech hromadné obsluhy se požadavky čekající 

na obsluhu shromažďují ve frontě.    

K modelování systémů hromadné obsluhy můžeme použit dvě metody. V prvním 

případě je to analytický výpočet matematického modelu sestavený z diferenciálních nebo 

lineárních rovnic. Z analytického řešení se pak odvodí vztahy pro výpočet provozních 

charakteristik systému. V druhém případě je to přístup simulační. Ve vhodném simulačním 

programu je sestaven model systémů hromadné obsluhy, který ve svém softwaru provede 

výpočty provozních charakteristik těchto systémů.  

Tématem a cílem diplomové práce je vytvoření a porovnání simulačních modelů 

uzavřeného systému hromadné obsluhy a uzavřeného systému hromadné obsluhy s rezervou 

v programech Witness a pomocí Petriho sítí. Výsledky simulačních modelů budou porovnány 

s analytickým výpočtem a mezi sebou navzájem. 

Úvodní kapitola se věnuje popisu vybraných systémů hromadné obsluhy a metody 

statistické analýzy dat. Druhá kapitola se zabývá popisem simulačního programu Witness         

a modelů v něm vytvořených. Ve třetí kapitole je popsán simulační program Petriho sítě             

a modely systémů hromadné obsluhy, které v něm byly vytvořeny. Ve čtvrté kapitole je 

proveden analytický výpočet a porovnání výsledků ze simulačních experimentů. Poslední 

kapitola se zabývá hodnocením získaných výsledků diplomové práce.      
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2 Teoretická východiska pro řešení systému hromadné obsluhy 

Teorie systémů hromadné obsluhy vznikla jako matematická disciplina začátkem 20. 

století. Její základy položil dánský matematik a vědec Agner Krarup Erlang (1878-1929). 

Podnětem byl rozvoj telefonních ústředen, pro jejichž návrh byla zpočátku určena.  

 Teorie systémů hromadné obsluhy stojí na základech teorie pravděpodobnosti, teorie 

stochastických procesů (především Markovovy procesy), poznatků z lineární algebry, 

stavových diagramů. 

  Mezi další, kteří zasáhli do rozvoje teorie hromadné obsluhy patří A. N. 

Kolmogorov, A. J. Chinčin, D.G. Kendall, Palme [1].     

 Systém hromadné obsluhy (dále jen SHO) představuje systém (fyzický, společenský) 

sloužící k uspokojování určitých potřeb jedinců, zákazníků a požadavků vstupujících do 

systému za účelem jejich uspokojení. SHO je tvořen jednou či více obslužnými linkami 

provádějícími obsluhu požadavků zákazníků. Dále může systém obsahovat zařízení ke 

shromažďování zákazníků čekajících na obsluhu (frontu). Základní schéma SHO viz obr. č. 2.1 

 

Obr. č. 2.1: Schéma obecného SHO 

 Tyto systémy lze modelovat dvěma základními způsoby – buď pomocí simulačních 

modelů, nebo pomocí analytických stochastických modelů. Výhodou prvních je relativní 

jednoduchost výpočtů, výhodou druhých je jejich obecnost.  Modely hromadné obsluhy 

využívají teorii pravděpodobnosti, matematickou statistiku a teorii náhodných funkcí. 

Vstupní tok požadavků Výstupní tok požadavků

¨¨ :

:

Fronta

Linky
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 Je mnoho kritérii, podle kterých můžeme členit systémy hromadné obsluhy, např. dle 

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

jeden za druhým v nějakých časových intervalech [1]. Máme regulární vstupní tok, Erlangův 

vstupní tok, elementární vstupní tok. Poslední jmenovaný vstupní tok je homogenní tok 

události s těmito vlastnostmi: 

 Stacionárnost – pravděpodobnost, že za elementární časový interval vstoupí do 

systému požadavek, je úměrná pouze délce daného intervalu. Není tedy závislá 

na okamžiku t, v němž tento interval začíná. 

 Beznáslednost – tok události je beznásledný, pokud se požadavky vzájemně 

neovlivňují při vstupech či odchodech do/z systému. 

 Ordinárnost – pravděpodobnost příchodu více než jednoho požadavku na 

obsluhu v časovém okamžiku blízkému nule je zanedbatelná. 

Mezi další rozdělení SHO patří hledisko připouštění vzniku fronty, nebo nepřipuštění 

vzniku fronty, popřípadě může být omezena anebo neomezena její délka. 

Pravidla způsobu odchodu z fronty: 

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

fronty vstoupí (řádný frontový režim), 

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

v jakém do fronty vstoupily, 

 SIRO – náhodný výběr požadavků na obsloužení, 

 PRI – výběr dle priorit, 

 GE – náhodný výběr požadavku. 

 

Obsluhu požadavků uskutečňují linky. Tato obsluha může být prováděná jednou anebo 

více nezávislými linkami s deterministickou nebo stochastickou dobou obsluhy. Doba obsluhy 

se řídí např. exponenciálním rozdělením, gama rozdělením, Erlangovým rozdělením, či 

Rayleighovým rozdělením. 
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Podle uspořádaní linek můžeme SHO dělit těmito způsoby: 

 paralelní řazení linek, 

 sériové řazení linek, 

 kombinované řazení linek. 

Kendallova klasifikace systémů hromadné obsluhy 

V této klasifikaci jsou systémy tříděny podle tříznakého značení: 

 typu stochastického procesu popisujícího příchod požadavků k obsluze, 

 zákona rozložení délky obsluhy, 

 počtu obsluhových linek, které jsou zákazníkům k dispozici. 

Informace o těchto třech charakteristikách je zakódována ve tvaru X/Y/n [2], kde na 

místě X a Y jsou velká písmena a n je přirozené číslo (popř. symbol ∞) značící počet obsluhy. 

Význam písmen X a Y je vysvětlen v následující tabulce č. 2.1 dle [2]. 

 

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

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

v systému. 

 

Tab. č. 2.1: Kendallova klasifikace SHO v základním tvaru

X Y

D Determinis tické příchody Konstantní doba obs luhy

Kn
Rozložení χ

2 
 interva lů mezi  příchody               

(n s tupňů volnosti )
Rozložení χ2  doby obs luhy

Obecný případ - žádné předpoklady o 

procesu příchodů
Obecné, jakékol iv rozložení doby obs luhyG

Ek
Erlangovo rozdělení interva lů mezi  příchody 

(s  parametry k a  λ) 

Erlangovo rozdělení doby obs luhy                    

(s  parametry k a  λ)

Význam znaků X, Y
Označení

Poisonův proces  příchodů, exponenciá lní 

rozdělení interva lů mezi  příchody
Exponenciá lní rozdělení doby obs luhyM
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2.1 Uzavřený systém hromadné obsluhy  

S uzavřeným systémem hromadné obsluhy se setkáváme ve výrobě, v opravárenství, 

v dopravě. Typickým příkladem tohoto systému je obsluha nákladních vozidel nakladačem. 

Dalším příkladem je překladiště, kde manipulační prostředky jsou jeřáby, vysokozdvižné 

vozíky, překladače, které obsluhují dopravní prostředky. Za uzavřený SHO můžeme taky 

považovat kyvadlovou dopravu vody při požárech.     

V tomto systému hromadné obsluhy se omezíme na Markovovův proces. Doba pobytu 

požadavku mimo systém je exponenciální náhodná proměnná s parametrem λ. Doba obsluhy je 

rovněž exponenciální náhodná proměnná s parametrem μ. V systému obíhá m požadavků, kdy 

každý požadavek je střídavě mimo systém a v systému. V n linkovém systému obsluhy mohou 

nastat tyto případy n ≥ m, nebo n < m. V případě n ≥ m můžeme přidělit každému požadavku 

jednu linku obsluhy, pak žádný požadavek nečeká na obsluhu. Počet požadavků se rovná počtu 

obsazených linek a celý systém se vlastně skládá z m nezávislých systémů. Zajímavý je jen 

systém, kdy n < m [3].  

 

Obr. č. 2.2: Schéma uzavřeného systému M/M/n/m [3]  

 

Linky

Fronta

Vstupní tok požadavků Výstupní tok požadavků

.. .. :

: μ

m-n

     λ

n
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Doba pobytu požadavku mimo systém je exponenciální náhodná proměnná 

s parametrem λ. Pak střední doba pobytu mimo SHO jednoho požadavku je roven 
 

 
. Doba 

obsluhy je exponenciální náhodná proměnná s parametrem μ. Přechodový graf tohoto systému 

je znázorněn na obr. č. 2.3.  

 

  Obr. č. 2.3: Přechodový graf uzavřeného systému M/M/n/m 

 

S pomocí grafu obr. 2.3 a tabulky stavu systému odvodíme rekurentní vzorce: 

Rekurentní vzorce pro výpočet pravděpodobnosti Pk  dle [3]: 

   
        

  
                                                                                                            

                

   
        

  
                                                                                                   

 

μ∆t
2μ∆t kμ∆t (k+1)μ∆t nμ∆t nμ∆t nμ∆t nμ∆t nμ∆tnμ∆t nμ∆t  nμ∆t

mλ∆t (m-1)λ∆t

(m-k+1)λ∆t

(m-k)λ∆t

(m-n+1)λ∆t

(m-n)λ∆t

(m-k+1)λ∆t

(m-k)λ∆t

λ∆t

1-mλ∆t 1-[(m-1)λ+μ]∆t 1-[(m-k)λ+kμ]∆t 1-[(m-n)λ+nμ]∆t 1-[(m-k)λ+nμ]∆t 1-nμ∆t

k k mn

Tab. č. 2.2: Stavy systému  

V SYSTÉMU V OBSLUZE MIMO SYSTÉM ČEKAJÍCÍ STAV

0 0 m 0 0

1 1 m-1 0 1

k

kde k=1,…,n

n n m-n 0 n

k

kde k=n+1,…,m-1

m n 0 m-n m

k m-k 0 k

n m-k k-n k
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Vzorce pro výpočet pravděpodobnosti Pk  pomocí P0 dle [1]: 

    
 
 
   

 

 
 
 

                                                                                                                 

   
                               

    
 
 
 
   

 

 
 
 

                                  

                                                                                                                                               

 Vzorec pro výpočet pravděpodobnosti P0, je dle [1]: 

      
 
 
   

 

 
 
 

  
 
 
 

 

   

  
                               

    

 

     

  
 

 
 
 

 

  

             

Z pravděpodobnosti jednotlivých stavů systému odvodíme následující provozní 

charakteristiky: 

Střední počet požadavků v obsluze ES dle [3]: 

                                                                                                                                   

 

   

   

   

 

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

                                                                                                                                                  

   

   

 

Střední počet požadavků v systému EK dle [3]: 

                                                                                                                                                      

Střední počet požadavků mimo systém ER dle [3]: 
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Střední doba pobytu požadavků ve frontě EW dle [3]: 

   
  

    
                                                                                                                                               

Využití systému κ dle [3]: 

   
  

 
                                                                                                                                                         

Střední doba pobytu požadavků v systému EZ dle [3]: 

    
  

    
                                                                                                                                                

Střední doba pobytu požadavků v obsluze γ dle [3]: 

   
  

    
  

 

 
                                                                                                                                         

 

 

2.2 Uzavřený systém hromadné obsluhy s rezervou 

Typickým příkladem uzavřeného systému hromadné obsluhy s rezervou je dopravní 

podnik zabývající se přepravou osob. Tento podnik má určitý počet vozidel v provozu. Rezervu 

představují náhradní vozidla, která jsou použita při poruše jiného vozidla. Obsluhující linky 

představují opravárenské provozy. 
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Obr. č. 2.4: Schéma uzavřeného systému M/M/n/m s rezervou  

Tento systém hromadné obsluhy je speciální případ uzavřeného SHO. Doba 

bezporuchového provozu každého zařízení v provozu je exponenciální náhodná proměnná 

s parametrem λ. Doba opravy je rovněž exponenciální náhodná proměnná s parametrem μ. 

Počet obslužných linek je n, počet aktivních zařízení je m a počet rezervních zařízení je r. 

Systém označujeme M/M/n/m-n/m/r. V tomto systému mohou nastat tři varianty závislosti 

počtu obslužných linek a rezervních zařízení. 

Na obr. č. 2. 5. je znázorněn případ, kdy n < r. Pro přehlednost tento obrázek 

neobsahuje smyčky odpovídající setrvání systému v daném stavu. U popisu hran je vynechán 

symbol ∆t. 

 

Obr. č. 2.5:Přechodový graf pro n < r 

μ 2μ     (k+1)μ nμ nμ nμ nμ

 kμ nμ nμ nμ nμ nμ

mλ mλ mλ mλ mλ (m-k+r)λ

mλ mλ mλ mλ mλ (m-k+1+r)λ∆t λ

n- n n+1 mr-1 m+r

k n k k m+rr



21 

 

 

S pomocí grafu obr. 2.5 a tabulky stavu systému odvodíme rekurentní vzorce: 

Rekurentní vzorce pro výpočet pravděpodobnosti Pk  dle [3]: 

   
  

  
                                                                                                                               

                                                          

   
  

  
                                                                                                                        

                              

   
          

  
                                                                                       

                

Zavedeme si substituce dle [3]: 

   
 

 
                                                                                                                                                           

   
 

 
                                                                                                                                                            

Vzorce pro výpočet pravděpodobnosti Pk  pomocí P0 dle [3]: 

   
     

  
                                                                                                                           

Tab. č. 2.3: Stavy systému, když platí n < r 

V PROVOZU V REZERVĚ V SYSTÉMU STAV ∑

m r 0 0 m+r

m r-1 1 1 m+r

m r-k k k, pro k= 2;…;n-1 m+r

m r-n n n m+r

m r-k k k, pro k= n+1;…;r - 1 m+r

m 0 r r m+r

m-k+r 0 k k, pro k = r+1;…;m+r -1 m+r

m-k-1+r 0 k+1 k+1 m+r

0 0 m+r m+r m+r
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Druhým případem je situace, kdy n > r. Pro přehlednost graf neobsahuje smyčky 

odpovídající setrvání systému v daném stavu a u popisu hran je vynechán symbol ∆t. 

 

Obr. č. 2.6: Symbolické znázornění přechodového grafu pro n > r 

 

S pomocí grafu obr. 2.6 a tabulky stavu systému odvodíme rekurentní vzorce: 

Rekurentní vzorce pro výpočet pravděpodobnosti Pk, dle [3]: 

   
  

  
                                                                                                                              

                             

   
          

  
                                                                                             

 

μ∆t 2μ     (k-1)μ (r+1)μ (k+1)μ nμ nμ

 kμ rμ kμ nμ nμ nμ

mλ mλ mλ (m-k+r)λ (m-n+r) (m-k+r)λ

mλ mλ mλ (m-k+1+r)λ (m-n+1+r)λ (m-k+1+r)λ λ

k r k k m+rn

Tab. č. 2.4: Stavy systému, když platí n > r 

V PROVOZU V REZERVĚ V SYSTÉMU STAV ∑

m r 0 0 m+r

m r-1 1 1 m+r

m r-k k k, pro k = 2;…;r - 1 m+r

m 0 r r m+r

m-k+r 0 k k, pro k = r + 1;…;n-1 m+r

m-n+r 0 n n m+r

m-k+r 0 k k, pro k= n+1;…; m+r -1 m+r

0 0 m+r m+r m+r
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Vzorce pro výpočet pravděpodobnosti Pk  pomocí P0 dle [3]: 

   
     

  
                                                                                                                             

   
    

        
 
 

  

 

                                                                                                

   
  

  

      

        
                                                                                             

Poslední případ je situace, kdy n = r. Opět u tohoto grafu pro přehlednost nejsou 

znázorněné smyčky odpovídající setrvání systému v daném stavu. U popisu hran je vynechán 

symbol ∆t. 

 

Obr. č. 2.7: Znázornění přechodového grafu pro n = r 

 

S pomocí grafu obr. 2.7 a tabulky stavu systému odvodíme tyto rekurentní vzorce: 

μ 2μ          (k+1)μ      nμ nμ

 kμ rμ nμ nμ

mλ mλ        mλ (m-k+n)λ

mλ mλ mλ (m-k+1+n)λ λ

k n=r k m+r

Tab. č. 2.5: Stavy systému, když platí n = r 

V PROVOZU V REZERVĚ V SYSTÉMU STAV ∑

m r 0 0 m+r

m r-1 1 1 m+r

m r-k k k, pro k = 2;…;n-1 m+r

m 0 n=r n=r m+r

m-k+n 0 k k, pro k = n + 1;…;m + r-1 m+r

0 0 m+r m+r m+r
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Rekurentní vzorce pro výpočet pravděpodobnosti Pk dle [3]: 

   
  

  
                                                                                                                              

                             

   
          

  
                                                                                     

Vzorce pro výpočet pravděpodobnosti Pk  pomocí P0 dle [3]: 

   
     

  
                                                                                                                           

   
  

  

      

        
                                                                                             

Z pravděpodobnosti jednotlivých stavů systému odvodíme následující provozní 

charakteristiky: 

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

                                                                                                                                                 

   

   

 

Střední stav rezervy Er dle [3]: 

                                                                                                                              

   

     

 

   

 

Využití rezervy κr dle [3]: 
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Střední počet požadavků nacházejících se mimo opravárenský systém ER dle [3]: 

                                                                                                                

   

     

 

   

 

Střední doba pobytu požadavků ve frontě na opravu EW dle [3]: 

   
  

    
                                                                                                                                               

Využití systému κ dle [3]: 

                                                                                                                                                          

Střední počet obsazených linek v systému ES dle [3]: 

                                                                                                                                                        

Střední počet požadavků v systému EK dle [3]: 

                                                                                                                                                     

 

 

2.3 Testování normality 

Pro potřebu této diplomové práce budeme testovat, zda data získaná simulací 

uzavřeného SHO a uzavřeného SHO s rezervou v programech Witness a CPN Tools pocházejí 

z normálního rozdělení.     

Pomocí metody maximální věrohodnosti nejprve provedeme odhad parametru 

normálního rozdělení μ a σ² dle [4].  
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Pro otestování normality dat může být použit Pearsonův    test dobré shody. 

Tento test umožňuje otestovat, že se data získaná náhodným výběrem z populace řídí 

určitým teoretickým rozdělením s příslušnými parametry. Tento test je založen na rozdílu mezi 

pozorovanými (empirickými) a očekávanými (teoretickými) četnostmi. 

Pro potřebu této diplomové práce budeme ověřovat tuto hypotézu [7]: 

Náhodný výběr pochází z normálního rozdělení pravděpodobnosti s konkrétními 

parametry. 

Alternativní hypotéza neguje nulovou hypotézu – náhodný výběr nepochází 

z konkrétního rozdělení pravděpodobnosti s konkrétními parametry. 

Jako testovou statistiku volíme statistiku G, která má pro dostatečný rozsah výběru 

       
 rozdělení dle [3]: 

    
           

 

      

 

   

          
                                                                                                      

kde: k… počet tříd, 

        n… rozsah souboru, 

ni… počet pozorování v i-té třídě (pozorované četnosti), 

n·π0,i… empirické (teoretické) četnosti, 

h … počet odhadovaných parametrů rozdělení. 

Kritickou hodnotu stanovíme jako 100 · (1 - α) % - ní kvantil rozdělení χ² s příslušným 

počtem stupňů volnosti. Tuto hodnotu můžeme zjistit z tabulek nebo vypočítat pomocí Excelu: 

xkrit = χ² ( 1 - α ); k-h-1 = CHIINV(α; k-h-1). Nejčastěji používáme hodnotu α = 0,05 nebo 0,01. 
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Za výběr dostatečného rozsahu považujeme výběr, pro který platí, že všechny 

teoretické četnosti ve všech třídách jsou vyšší než 5. Při nesplnění tohoto předpokladu tyto 

třídy vhodně slučujeme. 

Pro stanovení xobs získaný datový soubor musíme rozdělit do tříd. Doporučuje se volit 

konstantní šířka tříd v rozmezí 5 – 15. 

Pro odhad počtu tříd k  lze použít Sturgesovo pravidlo dle [4]: 

                                                                                                                                                   

kde: n…rozsah souboru (zjistíme z programu Excel pomocí funkce POČET)  

Šířka třídy dle [4]: 

   
          

 
                                                                                                                                      

xmax zjistíme z programu Excel, funkce MAX 

xmin zjistíme z programu Excel, funkce MIN 

Hranice jednotlivých tříd si zvolíme a pozorované četnosti v jednotlivých třídách 

zjistíme pomocí funkce ČETNOSTI. Hodnoty distribuční funkce pro jednotlivé horní meze tříd 

hi stanovíme funkcí NORMDIST. Parametry střední hodnota a směrodatná odchylka jsou 

bodové odhady parametrů získané metodou maximální věrohodnosti. 

Kritickou hodnotu testu na hladině významnosti α dostaneme: 

 xkrit = χ² ( 1 - α ); k-h-1 = CHIINV(α; k-h-1) 
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Obr. č. 2.8:Znázornění kritického oboru a oboru přijetí [7] 

 

 

2.4 Intervalový odhad střední hodnoty 

Intervalový odhad střední hodnoty provozních charakteristik bude používán při 

srovnávání analytických a simulačních výsledků. Tyto údaje získáme a vypočteme ze simulací 

uzavřeného SHO a uzavřeného SHO s rezervou v programech Witness a CPN Tools. 

Předpokladem pro intervalový odhad střední hodnoty je, že náhodný výběr o rozsahu n 

pochází z normálního rozdělení.  

Mohou nastat tyto dva případy: 

1. Známe směrodatnou odchylku σ normálního rozdělení, ze kterého pochází náhodný 

výběr. 

2. Neznáme směrodatnou odchylku σ normálního rozdělení, ze kterého pochází náhodný 

výběr. 
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V případě této diplomové práce neznáme směrodatnou odchylku. Testová statistika se 

řídí Studentovým rozdělením pravděpodobnosti. Pak platí dle [4]: 

      
    

 
                                                                                                                            (2.45) 

 

Obr. č. 2.10: Oboustranný interval spolehlivosti [7] 

Z obrázku můžeme odvodit následující rovnici dle [3]:  

     
 
    

        
  

 
 
    

                                                                                                   

Dosadíme do vzorce 2.45 vzorec 2.46 a postupně upravujeme dle [3]: 

      
 

  
   

   
 
 
      

            
  

  
    

  
 
 
    

                                                          

Z těchto vztahů odvodíme dolní a horní mez konfidenčního intervalu dle [3]: 
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              Hodnotu kvantilu Studentova rozdělení získáme z tabulek nebo z programu Excel 

pomocí funkce TINV:      
 
                    .  

Pokud neznáme směrodatnou odchylku normálního rozdělení náhodného výběru, ale 

máme tento výběr dostatečně velký (tj. n ≥ 30), aproximujeme Studentovo rozdělení 

normovaným rozdělením.  

 

 

2.5 Test hypotézy o shodě dvou středních hodnot 

Testem hypotézy o shodě dvou středních hodnot budeme v této práci porovnávat 

výsledky získané ze simulačních běhů uzavřeného SHO a uzavřeného SHO s rezervou. Tyto 

střední hodnoty pozorovaných provozních charakteristik obdržíme z modelů vytvořených 

v programech Witness a CPN Tools. Tento test je parametrický a lze jej použít, pokud se 

základní soubory řídí normálním rozdělením. Srovnáváme střední hodnoty dvou souborů: 

μ1 = μ2 (μ1 - μ2 = 0). 

Na základě obou náhodných výběrů se rozhodujeme u alternativní hypotézy pro tyto 

možnosti:  μ1 < μ2 (μ1 - μ2  < 0) – levostranná alternativa, 

μ1 > μ2 (μ1 - μ2  > 0) – pravostranná alternativa, 

μ1   μ2 (μ1 - μ2    0) – oboustranná alternativa. 

Pokud známe směrodatné odchylky základních souborů, potom se testová statistika 

řídí normovaným normálním rozdělením dle [4]: 
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Neznáme-li směrodatné odchylky, pak se testová statistika řídí Studentovým 

rozdělením s počtem volnosti rovným součtu rozsahu obou náhodných výběrů snížených o 2 

dle [4]: 

   
                      

    
 
  

  
 
  

 

                                                                                                     

        
            

             
  

          
                                                                                       

 

Neznáme-li směrodatné odchylky, a nepředpokládáme-li rovnost rozptylů   
    

 , 

použijeme tuto testovou statistiku, která se řídí Studentovým rozdělením pravděpodobnosti 

s počtem volnosti rovným zaokrouhlenému číslu ν  dle [3]. 

    
                     

 
  
 

  
 

  
 

  
 

                                                                                                         

    

        
 
  
 

  
  

  
 

  
 
 

 
         

  
 

  
 
 

  
 

         
  
 

  
 
 

 

                                                                                  

                                                              

Kritická hodnota testu:  

 je příslušný kvantil normovaného rozdělení pravděpodobnosti získány 

z tabulek nebo z programu Microsoft Excel: funkce NORMSINV 

 je příslušný kvantil Studentova rozdělení získaný z tabulek nebo z programu 

Microsoft Excel: funkce TINV  
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3 Tvorba simulačních modelů v prostředí Witness 

3.1 Witness 

Witness je software britské společnosti Lanner Group Ltd. Slouží k simulaci                

a optimalizaci výrobních, obslužných a logistických systémů. Uplatňuje se v oblasti produktů 

pro interaktivní simulaci systémů diskrétních události stojících na organizaci fyzických             

a logických elementů. Výhoda produktu Witness spočívá v [8]: 

 možnosti zlepšení organizace týmové práce pomoci simulačního modelu, 

 sestavení a testování modelu po malých úsecích, 

 možnosti změny modelu v průběhu simulace.  

Simulace nám umožňuje sledování chování procesu modelu, jeho reakce na provedené 

organizační a technické změny a sledování dynamického chování konkrétního objektu. 

Modely v programu Witness nám umožňují sledovat a zaznamenávat události 

dynamického pohybu materiálu, zákazníků systému, stavy jednotlivých prvků, prováděné 

operace a využití zdrojů. 

 

3.2 Stavba modelu v programu Witness 

Obecná stavba simulačního modelu v programu Witness je tvořena třemi základními 

kroky. Po uvedení plného jména modelu nastává modelace každého prvků v následujících 

krocích [8]:  

 

DEFINE – nadefinuje jméno a množství prvků použitých v modelu. Dle typu se 

přiřadí k jednotlivým reálným prvkům jejich simulační obraz. 

PRVEK DEFINE

DISPLAY

DETAIL



33 

 

DISPLAY – danému prvku nebo jevu přiřadí obrazovou podobu. Na obrazovce je 

možné zobrazit jméno prvku, ikonu nebo její barvu, případně další grafické prvky (fronta, 

součástí, pracovník). 

DETAIL – detailní popis parametrů elementu a jeho chování během simulace.            

U každého elementu je k dispozici přehledné menu. 

 

3.3 Rozdělení stavebních prvků 

Prvky simulace lze rozdělit do následujících základních skupin [8]:  

 diskrétní – fyzické:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

o součást                                part 

o fronta                                  buffer 

o stroj                                    machine 

o pracovník                            labor 

o dopravník                           conveyor 

o dráha                                   track 

o vozík                                   vehicle 

 logické: 

o atribut                                 atribute 

o proměnná (uživatelská)      variable 

o rozdělení                             distribution 

o funkce (uživatelská)            fiction 

o směna                                  shift 

 grafické: 

o časový graf                         timeseries 

o koláčový graf                      pie chart 

o histogram                            histogram 
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3.4 Popis základních stavebních prvků používaných v modelech 

Pro potřeby simulačních modelů uzavřeného SHO a uzavřeného SHO s rezervou 

nabízí program Witness účelné stavební prvky. Především byly použity prvky tohoto typu 

součást, stroj a zásobník.  

3.4.1 Součást (part) 

Jedním ze základních stavebních prvků, bez kterých se žádný model neobejde, jsou 

prvky typu součást. Tyto části, díly, jednotky se samostatně pohybují modelem. Součásti 

mohou být zpracovávány po jedné, smontovány dohromady nebo děleny a měněny jedna 

v druhou. Tyto součásti mohou nést číselnou nebo textovou informaci – atributy, které mohou 

být fixní nebo variabilní. Do modelu mohou vstupovat samostatně – aktivní, podle předem 

definovaného profilu – aktivní s profilem nebo jsou vtahovány z vnějšího světa – pasivní. 

 

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

 

 

1

      

2 

3 4

4 
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Vysvětlivky [8]: 

1.  Záložky, zde se nachází formuláře pro definování atributů součásti, atd. 

2. Arrivals – příchody součásti do systému. Zde nastavujeme: 

 Type – Active, definuje součást s aktivními příchody do systému, 

 Maximum Arrivals, maximální počet součástí daného typu vstupujících do modelu, 

 First Arrival At, čas vstupu první součástí do modelu, 

 Shift, přiřazení pracovní směny. 

3. Input to Model – vstup součásti do modelu: 

 Inter Arrival Time – časový interval mezi jednotlivými příchody součástí nebo skupiny 

součástí do simulačního modelu, 

  Lot Size – počet příchozích součástí v jednom časovém okamžiku (velikost dávky), 

 To… - definování výstupního pravidla součásti, 

 Actions on Create – akce při vytvoření součásti. 

4. Exit From Model – výstup z modelu: 

 Actions on Leave – akce při výstupu součástí. 
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3.4.2 Zásobníky (Buffers) 

Zásobníky jsou místa, kde se skladují součásti. Samy o sobě součásti nevybírají, ani 

nikam neodesílají (s výjimkou zásobníku s definovaným časem pohybu). 

 

Obr. č. 3.2: Náhled okna pro definování vlastnosti zásobníku (Witness 2007) 

Vysvětlivky [8]: 

1.   Capacity - kapacita zásobníku.  

2. Input – vstup součástí: 

 Option, způsob vstupu součásti do fronty (na začátek fronty, na konec fronty), 

 Actions on Input, činnosti, které mají být vykonány při vstupu součásti do zásobníku. 

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

4. Output – výstup: 

 Option, způsob výstupu součásti ze zásobníku (ze začátku fronty, z konce fronty), 

 Search from, pravidlo pro prohlížení směru fronty, 

 Actions on Output -  činnosti, které mají být vykonány při výstupu součásti ze 

zásobníku.  
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3.4.3 Stroje (machines) 

Stroje jsou nejkomplexnější elementy simulačního programu, které pracují se 

součástmi a obvykle je odebírají, zpracovávají a předávají dál. K charakteristikám strojů patří 

doba pracovního cyklu, vstupní a výstupní logika určující tok součásti modelem, nároky na 

pracovní sílu, četnosti poruch a doba jejich oprav, potřeba seřízení, akce vykonané při příchodu 

a expedici, akce vykonané při výskytu poruch s jejím odstraněním. 

Základní typy strojů v programovém vybavení [8]: 

 Single (jednoduchý stroj) – jedna součást vstupuje a jedna součást vystupuje, 

 Batch (dávkový stroj) – skupina součástí na vstupu a skupina ve stejném počtu 

na výstupu, 

  Assembly (montážní stroj) – více součástí na vstupu je zpracováno do jedné 

součásti, 

 Production (produkční stroj) – jedna součást na vstupu je zpracována do více 

součástí na výstupu, 

 General (obecný stroj) – jedna nebo více součástí na vstupu je zpracována na 

jedno nebo více součástí, 

 Multi-station (několikastupňový stroj) – více strojů pracuje na jednom úkolu, 

 Multi - cycle (stroj s vícenásobným cyklem) – umožňuje definovat více 

pracovních cyklů prováděných jedním strojem na dané součásti, 
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Obr. č. 3.3: Náhled okna pro definování vlastností stroje (Witness 2007) 

Vysvětlivky [8]: 

1. Záložky, ve kterých se nachází formuláře pro definování poruch, atd. 

2. Input – vstupy: 

 Quantity - množství součástí vstupujících do stroje (množství součástí, které stroj 

zpracuje během cyklu), 

 From…-  vstupní pravidla, která určují, jakým způsobem a odkud vstupují součástí do 

stroje, 

 Actions on Input -  akce vykonané při vstupu součástí do stroje. 

3. Duration – doba zpracování: 

 Cycle time, čas potřebný na zpracování součásti, resp. více součástí zpracovaných 

v rámci 1 cyklu,  

 Labor rule, určuje zdroje obsluhy stroje, 

 Actions on start, akce vykonané na začátku zpracování součásti, 
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 Actions on Finish, akce vykonané na konci zpracování součásti. 

5. Seznam pro výběr konkrétního typu stroje. 

6. Output – výstup: 

 Quantity, množství součástí, které najednou vystupují ze stroje, 

 To…, určuje výstupní pravidla (kam jsou vystupující součásti směrovány), 

 Actions on Input, akce vykonané při výstupu součásti ze stroje. 

 

 

3.5 Popis simulačních modelů SHO 

Celou řadu problémů lze řešit s využitím simulace. Model vytvoříme pomocí 

schematického a verbálního popisu. Vstupní údaje a výsledky získané simulací v programu 

Witness můžeme díky komunikační spojitosti znázorňovat v programu Microsoft Excel. 

Provozní charakteristiky (EL, ES, ER, EW, využití systému) vypočteme za pomocí funkcí 

softwaru Witness. Další charakteristiku (EK) dopočteme z (EL, ES) charakteristik. 

3.5.1 Popis simulačního modelu uzavřeného SHO 

Uzavřený SHO vychází ze schématu na obrázku č. 3.4, jehož činnost je blíže popsána 

v části 2.1.   

 

Obr. č. 3.4: Schéma uzavřeného SHO 

Na obrázku 3.5 je znázorněn finální simulační model uzavřeného SHO v programu 

Witness. Jednotlivé části tohoto modelu budou popsány následně. 

Fronta

Fronta

Vstup 
zákazníků

Zákazníci mimo 
systém

Fronta Obslužné
linky
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Obr. č. 3.5: Znázornění simulačního modelu uzavřeného systému hromadné obsluhy 

 

Tabulka 3.1 Stavební prvky modelu uzavřeného SHO v programu Witness

Název Typ prvku Funkce v modelu

Zakaznik Součást Prvek modelující zákazníky 

Zakaznici_mimo_system Stroj Modeluje pobyt zákazníků mimo systém 

Fronta Zásobník Modeluje pobyt zákazníků ve frontě 

Linky Stroj Modeluje obsluhu zákazníka

Vyuziti_ systemu Reálná proměnná Znázorňuje výpočet provozní charakteristiky

EL Reálná proměnná Znázorňuje výpočet provozní charakteristiky EL

ES Reálná proměnná Znázorňuje výpočet provozní charakteristiky ES

EK Reálná proměnná Znázorňuje výpočet provozní charakteristiky EK

EW Reálná proměnná Znázorňuje výpočet provozní charakteristiky EW

ER Reálná proměnná Znázorňuje výpočet provozní charakteristiky ER

Vypocty Koláčový graf Provádí výpočty simulace

Vstupy Reálná proměnná Znázorňuje vstup do simulace z programu Excel

Pocet_zakazniku Celočíselná proměnná Znázorňuje vstup do simulace z programu Excel

Pocet_linek Celočíselná proměnná Znázorňuje vstup do simulace z programu Excel

Kapacita_fronty Celočíselná proměnná Znázorňuje vstup do simulace z programu Excel

Radek Celočíselná proměnná Označuje řádek zápisu v programu Excel
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Zákazník 

V simulačním programu Witness objekt „Zakaznik“ přestavuje součást typu passive. 

  

Obr. č. 3.6: Znázornění nadefinování objektu „Zakaznik“ 

Zákazníci mimo systém 

Pobyt zákazníků mimo systém zajišťují stroje typu single obr. 3.7. Počet zákazníků je 

načítán z programu Microsoft Excel. Na ploše programu máme vloženou pomocnou 

celočíselnou proměnou vinteger „Pocet_zakazniku“, pomocí které definujeme počet zákazníků, 

který je roven počtu zákazníků obíhajících v systému, tedy m.  Vstup zákazníků mimo obsluhu 

je řešen ve vstupu input vstupním pravidlem: 

 IF NCREATE (Zakaznik) < Pocet_zakazniku  

PULL from Zakaznik out of WORLD 

 ELSE  

Wait 

 ENDIF 
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Operační čas pobytu zákazníka mimo systém je načítán z programu Microsoft Excel. 

V programu Witness je zapsán ve tvaru „NEGEXP(Vstupy (1))“. Vstupy jsou taky zobrazeny 

na ploše reálnou proměnou vreal „Vstupy“. Posun zákazníků ze stroje do fronty před 

obslužnými linkami je zajištěn ve výstupu output. Výstupní pravidlo:  PUSH to Fronta.  

 

Obr. č. 3.7: Znázornění nadefinování objektu „Zakaznici_mimo_ system“ 

 

Fronta 

Fronta, znázorněná na obr. 3.8, přestavuje pobyt zákazníků před vstupem do obsluhy. 

Realizujeme ji zásobníkem s omezenou kapacitou. Kapacita zásobníku je dána rozdílem počtu 

požadavků m, obíhajících v systému, a počtu obslužných linek n. Požadavky jsou z fronty 

k obsluze linkami vybírány dle řádného frontového režimu FIFO.  
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Obr. č. 3.8: Znázornění nadefinování objektu „Fronta“ 

Linky 

Obsluha zákazníků je provedena stroji typu single obr. 3.9. Operační čas je načítán 

z programu Microsoft Excel, v programu Witness je ve tvaru „NEGEXP (Vstupy (2))“. Vstupy 

jsou zobrazeny na ploše reálnou proměnou vreal „Vstupy“. Pro vstup zákazníků z fronty slouží 

na vstupu input vstupní pravidlo:  

PULL from Fronta.  

Pro posun zákazníků do stroje, který modeluje pobyt mimo systém, slouží na výstupu 

output výstupní pravidlo:  

PUSH to Zakaznici_mimo_system. 
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Obr. č. 3.9: Znázornění nadefinování objektu „Linky“ 

 

Výpočet provozních charakteristik  

Provozní charakteristiky uzavřeného systému hromadné obsluhy vypočítáme pomocí 

funkcí softwaru Witness. Pro tyto účely máme na ploše nadefinován koláčový graf s názvem 

„Vypocty“. Tento koláčový graf slouží k výpočtům provozních charakteristik a k jejich zápisu 

do programu Microsoft Excel po ukončení každého simulačního běhu.  

 Využití systému κ spočteme pomocí funkce PUTIL. V programu je tento zápis: 

Vyuziti_systemu = PUTIL(Linky, 2)/100. Funkce PUTIL vyjadřuje 

procentuální podíl z celkového simulárního času, ve kterém byl příslušný stroj  

v určitém stavu. V našem případě stav linky 2 znázorňuje stav provozu 

(BUSY), tj. stav kdy je linka aktivní.  
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 Střední počet požadavků v obsluze ES spočteme taky pomocí funkce PUTIL. 

Zápis je ve tvaru: ES = Počet_linek* (PUTIL(Linky, 2))/100. Stav provozu je 

opět BUSY, linka je aktivní, tedy 2. 

 Střední počet požadavků ve frontě EL spočteme pomocí funkce APARTS. 

V programu je tento zápis: EL = APARTS(Fronta). Funkce APARTS vyjádří 

průměrný počet požadavků ve frontě. 

 Střední počet požadavků v systému EK spočteme jako součet ES + EL. 

 Střední počet požadavků mimo obsluhu ER spočteme pomocí funkce PUTIL. 

V programu je tento zápis: ER = Pocet_zakazniku *  

PUTIL(Zakaznici_mimo_system,2)/100. Stav provozu je opět BUSY, linka je 

aktivní, tedy 2. 

 Střední dobu požadavku ve frontě EW spočteme pomocí funkce ATIME. 

V programu je tento zápis EW = ATIME(Fronta). Funkce ATIME nám 

vyjadřuje průměrný čas požadavku strávený ve frontě.  

 

Obr. č. 3.10: Znázornění výpočtu provozních charakteristik a přenosu do programu Excel 
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Komunikace s programem Microsoft Excel 

Načítání z programu Microsoft Excel provádíme v modelu nadefinováním Initialize 

Actions.  Celočíselné a reálné proměnné načítáme pomocí příkazu XLReadArray. Počty strojů  

a kapacity fronty načítáme pomocí příkazu SET QUANTITY  a SET CAPACITY.  Na obrázku 

3.11 jsou znázorněny vstupní hodnoty v horní části.  

Na obrázku 3.11 v dolní části jsou znázorněné výsledky získané simulací v programu 

Witness. Pro přenos dat mezi programy Witness a Excel byla nadefinována komunikační cesta 

V programu Witness je tato cesta nadefinována v koláčovém grafu obr. 3.10 ve tvaru:   

XLWriteArray ("MODEL1.XLSX","LIST1","B" + Radek,ES,1) 

XLWriteArray ("MODEL1.XLSX","LIST1","C" + Radek,EL,1) 

XLWriteArray ("MODEL1.XLSX","LIST1","D" + Radek,EK,1) 

XLWriteArray ("MODEL1.XLSX","LIST1","E" + Radek,Vyuziti_systemu,1) 

XLWriteArray ("MODEL1.XLSX","LIST1","F" + Radek,EW,1) 

XLWriteArray ("MODEL1.XLSX","LIST1","G" + Radek,ER,1) 

Radek = Radek + 1 

XLWriteArray ("MODEL1.XLSX","LIST1","H11",Radek,1). 

XLWriteArray je funkce pro přenos z programu Witness,  MODEL1.XLSX  je odkaz na 

název souboru v programu Excel, LIST1"," B" + Radek,ES  je odkaz na list a buňku s názvem 

zjišťované provozní charakteristiky. Radek = Radek + 1, tento zápis nám zaručuje zapsání dat 

další simulace na následný řádek.  



47 

 

 

Obr. č. 3.11: Znázornění vstupních a výstupních údajů v programu Microsoft Excel   

 

 

3.5.2 Popis simulačního modelu uzavřeného SHO s rezervou 

 

Obr. č. 3.12: Schéma uzavřeného SHO s rezervou 
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Uzavřený SHO s rezervou vychází ze schématu na obrázku č. 3.12, jehož činnost je 

blíže popsána v části 2.2.  Zákazník, fronta a linky jsou stejné jako v případě uzavřeného SHO.  

Na obrázku 3.13 je znázorněn finální simulační model uzavřeného SHO s rezervou 

v programu Witness. Části tohoto modelu budou popsány následně. 

 

Obr. č. 3.13: Znázornění modelu uzavřeného SHO s rezervou 
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Zákazníci mimo systém 

Jediným rozdílem oproti uzavřenému SHO je definování vstupního pravidla. V tomto 

vstupním pravidlu musíme zajistit, aby při začátku simulace vstoupil požadovaný počet 

zákazníků m do stroje „Zakaznici_mimo_systém“. K tomu použijeme toto vstupní pravidlo: 

 IF Pocty (1) < Pocet_zakazniku,  

PULL from Zakaznik out of WORLD  

ELSE. 

Druhá část vstupního pravidla je v případě, pokud dojde k odchodu zákazníka ze stroje 

„Zakaznici_mimo_system“ a ten může být nahrazen zákazníkem z rezervy. V tomto případě si 

načte zákazníka z rezervy pomocí tohoto vstupního pravidla:  

 IF NPARTS (Zakaznici_mimo_system) < Pocet_zakazniku 

 PULL from Zakaznik out of  Rezerva 

ENDIF  

ENDIF. 

Tabulka 3.2 Stavební prvky modelu uzavřeného SHO s rezervou v programu Witness

Název Typ prvku Funkce v modelu

Zakaznik Součást Prvek modelující zákazníky 

Zakaznici_mimo_system Stroj Modeluje pobyt zákazníků mimo systém 

Fronta Zásobník Modeluje pobyt zákazníků ve frontě 

Linky Stroj Modeluje obsluhu zákazníka

Rezerva Zásobník Modeluje pobyt zákazníků v rezervě

Vstup_do_rezervy Stroj Slouží k aktivnímu vstupu zákazníků do rezervy

Vyuziti_ systemu Reálná proměnná Znázorňuje výpočet provozní charakteristiky

EL Reálná proměnná Znázorňuje výpočet provozní charakteristiky EL

ES Reálná proměnná Znázorňuje výpočet provozní charakteristiky ES

EK Reálná proměnná Znázorňuje výpočet provozní charakteristiky EK

EW Reálná proměnná Znázorňuje výpočet provozní charakteristiky EW

ER Reálná proměnná Znázorňuje výpočet provozní charakteristiky ER

EF Reálná proměnná Znázorňuje výpočet provozní charakteristiky EF

Vypocty Koláčový graf Provádí výpočty simulace

Vstupy Reálná proměnná Znázorňuje vstup do simulace z programu Excel

Radek Celočíselná proměnná Označuje řádek zápisu v programu Excel

Pocty Celočíselná proměnná Znázorňuje vstup do simulace z programu Excel

Pocet_zakazniku Celočíselná proměnná Znázorňuje vstup do simulace z programu Excel

Kapacita_rezervy Celočíselná proměnná Znázorňuje vstup do simulace z programu Excel

Pocet_linek Celočíselná proměnná Znázorňuje vstup do simulace z programu Excel

Kapacita_fronty Celočíselná proměnná Znázorňuje vstup do simulace z programu Excel
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Rezerva  

Rezerva je realizována zásobníkem s omezenou kapacitou, s názvem je „Rezerva“      

a pomocným strojem typu single s názvem „Vstup_do_rezervy“ obr. 3.14. Při startu simulace 

nám tento stroj slouží k načítání zákazníků do rezervy. Pokud bude množství zákazníků 

v rezervě menší, než je její kapacita, pak budou dodány do rezervy pomocí vstupního pravidla:  

 IF Pocty (2) < Kapacita_rezervy 

 PULL from Zakaznik out of WORLD 

 ELSE  

 Wait  

 ENDIF. 

Výstup ze stroje „Vstup_do_rezervy“ do zásobníku „Rezerva“ je realizován 

pravidlem: PUSH to Rezerva.  

 Kapacita zásobníku je načítána z programu Microsoft Excel způsobem popsaným 

v předešlém SHO. Pokud se zákazníci přesunou k linkám, jsou zákazníci z rezervy vybrány do 

stroje „Zakaznici_mimo_system“.  

Rezerva je doplněna po ukončení obsluhy zákazníků, pokud jsou plně obsazeny stroje 

„Zakaznici_mimo_system“. Toto výstupní pravidlo je nadefinováno ve stroji „Linky“ zápisem:  

IF NPARTS (Zakaznici_mimo_system) < Pocet_zakazniku  

PUSH to Zakaznici_mimo_system   

ELSE  

PUSH to Rezerva  

ENDIF. 
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Obr. č. 3.14: Znázornění nadefinování objektu Vstup do rezervy 
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4 Tvorba simulačních modelů pomocí Petriho sítí 

Petriho sítě (Petri Nets, PN) je matematický nástroj pro modelování a simulaci 

diskrétních systémů, v našem případě systémů hromadné obsluhy. Graficky reprezentuje 

strukturu distribuovaného systému jako orientovaný bipartijní graf s ohodnocením. Základy 

položil německý matematik Carl Adam Petri. 

Typy Petriho sítí dle [5]: 

 C/E (Condodition / Event) Petriho sítě, 

 P/T (Place / Transition) Petriho sítě, 

 P/T Petriho sítě s inhibičními hranami, 

 P/T Petriho sítě s prioritami, 

 TPN Časované (Timed) Petriho sítě, 

 CPN Barevné (Coloured) Petriho sítě, 

 HPN Hierarchické (Hierarchical) Petriho sítě, 

 OOPN Objektové (Object Oriented) Petriho sítě. 

 

 

4.1 P/T Petriho sítě 

Model P/T Petriho sítě se skládá s těchto prvků:  

Místa (places), graficky značená kroužky, modelují stavy systému. Jsou ohodnocena 

nezáporným počtem značek (tokeny). Pokud není kapacita místa uvedena, považuje se za 

nekonečnou. 

Přechody (transitions), graficky znázorňované obdélníky, modelují změny stavu 

systému. 



53 

 

Hrany (arcs), spojují místa s přechody nebo přechody s místy, jsou orientované. 

Každá hrana je ohodnocená celočíselnou váhou udávající násobnost hrany. Pokud není váha 

hrany uvedena, rovná se váha hrany 1. 

Tokeny (značky) graficky značíme jako tečky. Počet tokenů v daném místě vyjadřuje 

stav tohoto místa. Pomocí tokenů můžeme v systému definovat například počet zákazníků, 

počet obslužných linek. 

 

 

 4.2 Dynamika P/T Petriho sítí 

Dynamika Petriho sítí je zaznamenána dvěma pravidly. Pravidlo stanovující podmínky 

proveditelnosti přechodu (enabling rule) a pravidlo popisující změnu stavu sítě po provedení 

přechodu (firing rule). Proveditelnost přechodu t je pokud dle: [10] 

 pro každé místo p vstupní množiny přechodu t platí, že obsahuje alespoň tolik 

tokenů, kolik činí váha hrany vedoucí z místa p do přechodu t. 

 pro každé místo p výstupní množiny přechodu t platí, že počet tokenů 

obsažených v místě p zvětšený o váhu hrany směřující z přechodu t do místa   

p nepřevyšuje kapacitu místa p.  

Provedením přechodu t dojde ke změně značení v místě p vstupní množiny přechodu t, 

pak se sníží počet tokenů o váhu hrany z místa p do přechodu t. V místě p výstupní množiny 

přechodu t se počet tokenů zvýší o váhu hrany z přechodu t do místa p.  
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4.3 Barevné Petriho sítě 

Barevná Petriho síť (Coloured Petri Nets – CPN) byla zavedena se snahou odstranit 

některé nevýhody klasických P/T Petriho sítí. P/T Petriho sítě poskytují efektivní jednoduchost 

pro popis toků řízení v paralelních systémech. Složitější datové manipulace se v nich popisují 

hůře.  

CPN rozšiřují P/T Petriho sítě o [5]: 

 definici množin barev (obdoba datových typů v klasických programovacích 

jazycích), 

 spojení jednotlivých tokenů s určitou barvou (určitá hodnota příslušného 

datového typu), 

 manipulaci barev tokenů při průchodu přechody (vyjádření podmínky nad 

barvami manipulovaných tokenů a tím omezit proveditelnost přechodů).  

4.3.1. Zavedení barev do Petriho sítí 

Zavedením barev se umožňuje stručnější zápis modelu než u P/T Petriho sítí. Na obrázku 4.1 je 

příklad dvou P/T Petriho sítí a jejich převod do barevné Petriho sítě. Oproti P/T Petriho sítí 

v CPN se nezavádí pro každou hodnotu patřičné místo. Spojíme příslušnou hodnotu s tokenem 

a můžeme ji uchovávat v jednom místě. Na hranách se pak výrazy specifikují podle toho, kolik 

tokenů chceme odebrat, či přidat z/do určitých míst, a o jaké tokeny se má jednat. 

                                

                                    

Obr. 4.1. Znázornění převodu P/T Petriho sítí na CPN [9] 
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 U P/T Petriho sítí se na hranách uvádějí konstantní výrazy staticky specifikující, kolik 

tokenů chceme přesunout z/do jednotlivých míst. V barevných Petriho sítích můžeme na 

hranách použít proměnné. Při provádění přechodu se pak hledají tzv. navázání, tj. přiřazení 

barev jednotlivým proměnným, pro které je příslušný přechod proveditelný obr. 4.2. 

 

Obr. 4.2. Zobrazení zavedení proměnných na hranách CPN [9] 

Konstanty a proměnné na hranách CPN představují základ inskripčního jazyka. Jeho 

další možností je zvyšovat zavedení výrazů nad proměnnými, typování jednotlivých míst          

a přiřazení strážních podmínek k přechodům. Použití typování míst a jednoduchého výrazu 

konstruujícího dvojice z jednotlivých barev je v levé části obrázku 4.3. V pravé části je 

odpovídající P/T Petriho síť. 

 

Obr. 4.3. Zobrazení zavedení typů míst a výrazů na hranách [9] 
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4.3.2. Struktura CPN 

Struktura CPN je složena ze dvou složek [9]:  

 grafická část – graf Petriho sítě, 

 popisy – inskripci.  

Graf Petriho sítě je orientovaný bigraf tvořený prvky popsány v kapitole 4.1. 

Inskripční část obsahuje [9]: 

 Deklaraci množin barev tokenů, pracujících v sítí. Taky lze pracovat s časovou 

třídou barev, kdy bude každému tokenu z této třídy přiřazeno časové razítko. 

Časové razítko udává hodnotu simulačního času, kdy bude daný token nejdříve 

opět použit. 

 Deklaraci proměnných a funkcí.  

 Deklaraci monitorovacích funkcí. Tyto funkce se používají k získávaní 

výsledků simulací, nastavení zastavení simulace po určité podmínce atd.  

 Specifikaci množin barev tokenů přiřazeným k místům. Každému místu je 

přiřazena určitá množina barev tokenů.   

 Hranové výrazy. Každá hrana má přiřazen určitý hranový výraz např. časové 

razítko.  

 Počáteční značení. Toto značení deklaruje výchozí rozložení tokenů v síti.  

 Strážní podmínky. Bývají přiřazeny k  přechodům, kde mají vliv na 

proveditelnosti přechodu.   

4.3.3. Dynamika CPN 

Přechod v barevné Petriho síti je proveditelný pokud: 

 multimnožina tokenů obsažená v každém vstupním místě p přechodu t je větší 

nebo rovná multimnožině, která byla vypočtena při vyhodnocení hranového 

výrazu, který přísluší hraně vedoucí z místa p do přechodu t, 

 je splněna strážní podmínka přechodu t tj. vyhodnocení booleovského výrazu 

přiřazeného přechodu t dává hodnotu true. 
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Při provedení proveditelného přechodu t se změní stav (značení) sítě takto [5]: 

 multimnožina tokenů v každém místě vstupní množiny přechodu t se zmenší   

o multimnožinu, která vznikne vyhodnocením hrany spojující toto místo 

s přechodem t, 

 multimnožina tokenů v každém výstupním místě přechodu t se zvětší               

o multimnožinu, která vznikne vyhodnocením výrazu přiřazeného hraně 

spojující  přechod t, s tímto místem. 

Na obr. 4.4 je znázorněna proveditelnost přechodu a změna značení po jeho provedení. 

Na obrázku 4.4 a je zobrazen stav sítě před provedením přechodu t, na obr. 4.4 b je stav sítě po 

provedení přechodu v módu x = p a na obr. 4.4 c je stav sítě po provedení přechodu v módu 

x=q . 

 

Obr. 4.4 Proveditelnost a provedení přechodu dle [5] 
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4.5 Popis simulačních modelů SHO v CPN Tools 

V Programu CPN Tools budeme modelovat stejný příklad jako v programu Witness. 

Při tvorbě modelu budeme vycházet ze schematického (obrázek č. 3. 5) a verbálního popisu. 

Provozní charakteristiky (EL, ES, ER) znázorníme pomocí monitoringu těchto prvků v softwaru 

CPN Tools. Další charakteristiku (EK) vypočteme z (EL, ES) charakteristik. 

4.5.1 Popis simulačního modelu uzavřeného SHO 

Uzavřený SHO vychází ze schématu na obrázku č. 3.4, jehož činnost je blíže popsána 

v části 2.1.  Na obrázku 4.5 je znázorněn finální simulační model uzavřeného SHO s rezervou 

v programu CPN Tools. Části tohoto modelu budou popsány následně. 

 

Obr. 4.5. Model uzavřeného SHO v CPN Tools 
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Vstup do systému 

V simulačním programu CPN Tools je vstup do systému zobrazen místem „Start“. 

V tomto místě je definován počet zákazníků, kteří vstupují do systému. Počáteční značení místa 

„Start“ je 15`A. Zákazníci jsou modelováni v této fázi tokeny barvy A. Přechod „Zakaznici“ 

generuje přicházející požadavky. 

Pobyt mimo systém 

Pobyt zákazníků mimo systém (znázorněn červenou barvou) je znázorněn místem 

„Pobyt mimo system“. Na hraně vstupující do místa „Pobyt mimo system" je přiřazen hranový 

výraz B@+ET(12.0), který zajišťuje čas pobytu zákazníků mimo systém.  

Fronta 

Fronta (znázorněná zelenou barvou) je realizována jednou větví, to je přechodem 

„vstup do fronty“ a místem „fronta“. Kapacita fronty 12`A je deklarovaná v místě „Volne 

misto ve fronte“, tj. pomocná druhá větev.  

Obslužné linky 

Obsluha (znázorněná modrou barvou) je modelována přechodem „vstup do obsluhy“, 

místem „linky“, přechodem „ukonceni obsluhy“ a místem „volne linky“. Na hraně z přechodu 

„vstup do obsluhy“ do místa „linky“ je přiřazen hranový výraz B@+ET(3.0) zajišťující 

potřebné trvání obsluhy zákazníků. Druhá pomocná větev, na které je místo „volné linky“, 

deklaruje počet volných míst v obsluze 3`A. 

Výpočet provozních charakteristik 

Provozní charakteristiky uzavřeného systému hromadné obsluhy (ES, EL a ER) znázorníme 

pomocí výpočtů v softwaru CPN Tools. Další charakteristika provozu (EK) je pak vypočten 

z těchto charakteristik. Toto je znázorněno na obrázku 4.6. Výsledky výstupu jsou pak na 

obrázku 4.7. V programu bylo provedeno 100 simulačních běhů a délka jednoho běhu je 

525600 min. 

mailto:B@+ET(12.0)
mailto:B@+ET(3.0)
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.  

Obr. 4.6. Znázornění výpočtů provozních charakteristik 

 

Obr. 4.7. Výsledná tabulka výpočtů provozních charakteristik uzavřeného SHO 
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4.5.2 Popis simulačního modelu uzavřeného SHO s rezervou  

Uzavřený SHO s rezervou vychází ze schématu na obrázku č. 3.12, jehož činnost je 

blíže popsána v části 2.2.  Na obrázku 4.8 je znázorněn simulační model uzavřeného SHO 

s rezervou v programu CPN Tools. Části tohoto modelu budou popsány následně. 

 

Obr. 4.8. Znázornění modelu uzavřeného SHO s rezervou 

 

Vstup do systému 

V simulačním programu CPN Tools je vstup do systému zobrazen místem „Start“. 

V tomto místě je definován počet zákazníků, kteří vstupují do systému. Počáteční značení místa 

„Start“ je 10`B@0. Přechod „Zakaznici“ generuje přicházející požadavky. Z tohoto přechodu 

vystupují dvě hrany. První hraně je přiřazen hranový výraz B@+ET (20.0), který zajišťuje čas 

pobytu mimo systém a vstupuje do místa „Pobyt mimo system“. Druhá hrana vstupuje do 

pomocného místa „Zakaznici v provozu“. 

 

 

mailto:B@+ET(20.0)
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Pobyt mimo systém 

Pobyt mimo systém (znázorněn černou barvou) je tvořen 4 místy a 2 přechody.  

 Hlavní část je tvořena místem „Pobyt mimo systém“. Z místa „Pobyt mimo 

systém“ vystupují dvě hrany. První vstupuje do  přechodu „Vstup do fronty 

s nahradou“ v této části je zákazník nahrazen z rezervy. Druhá hrana vstupuje 

do přechodu „Vstup do fronty bez nahrady“ v této části není zákazník nahrazen 

z rezervy. Na všech hranách vstupujících do místa „Pobyt mimo systém“, je 

přiřazen hranový výraz B@+ET(20.0), který zajišťuje čas pobytu zákazníků 

mimo systém. 

 Pomocná část je tvořena místy „Zakaznici v provozu“, „Chybi v provozu“, 

„Vystup z obsluh“ a přechodem „Vystup“. Tato část nám udává kolik 

zákazníků je v provozu a kolik chybí v provozu. 

Fronta 

Fronta (znázorněná zelenou barvou) je realizována přechodem „Vstup do fronty 

s nahradou“ a „Vstup do fronty bez nahrady“. A místy „Fronta“ a „Volne misto ve fronte“. 

Kapacita fronty je deklarovaná v místě „Volne misto ve fronte“ značkou 12`A, tj. pomocná 

druhá větev.  

Obslužné linky 

Obsluha (znázorněná modrou barvou) je modelována přechody „Vstup do obsluhy“, 

„Ukonceni obsluhy“ a místy „Obsluha“ a „Volna obsluha“. Na hraně spojující přechod „Vstup 

do obsluhy“ a místo „Obsluha“ je hranový výraz B@+ET(3.0), tj. doba obsluhy zákazníků. 

Pomocná hrana, na které je místo „Volna obsluha“, deklaruje počet volných míst v obsluze 

značkou 3`A. 

Rezerva 

Rezerva je tvořena místy „Rezerva“, „Vyuzita rezerva“ a přechodem „Vstup do 

rezervy“. Místo „Rezerva“ modeluje počet tokenů v rezervě znázorněn značkou 5`B@0. 

Testovací hrana spojující místo „Vyuzita rezerva“ a přechod „Vstup do fronty bez nahrady“ 

mailto:B@+ET(20.0)
mailto:B@+ET(3.0)
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zajišťuje, že přechod je proveditelný pouze tehdy, pokud je zcela využita rezerva. Testovací 

hrana spojující přechod „Vstup do rezervy“ s místem „Zakaznici v provozu“, zajišťuje, že 

zákazník je po ukončení obsluhy poslán do rezervy, pouze tehdy, pokud se mimo systém bude 

nacházet právě 10 zákazníků. 

 Výpočet provozních charakteristik 

Provozní charakteristiky uzavřeného systému hromadné obsluhy (ES, EL, ER a Er) 

znázorníme pomocí výpočtů v softwaru CPN Tools. Další provozní charakteristiku (EK) pak 

vypočteme z těchto charakteristik. Toto je znázorněno na obrázku 4.9, výsledky výstupu jsou 

na obrázku 4.10. 

 

Obr. 4.9. Znázornění výpočtu provozních charakteristik 
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Statistics 

Name  Avrg  
90% Half 

Length  

95% Half 

Length  

99% Half 

Length  
StD  Min  Max  

EL 

count_ii

d 

883517.5000

00  

340.48072

2  

409.81935

1  

552.30422

0  

1097.63962

3  
880873  886083  

max_iid 12.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  12  12  

min_iid 0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0  0  

avrg_iid 2.372120  0.004201  0.005056  0.006814  0.013542  
2.35107

1  

2.40371

7  

ER 

count_ii

d 

662319.5666

67  

361.67540

1  

435.33031

0  

586.68475

9  

1165.96689

7  
659336  664291  

max_iid 10.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  10  10  

min_iid 0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0  0  

avrg_iid 8.832656  0.002841  0.003419  0.004608  0.009159  
8.81036

1  

8.84757

2  

ES 

count_ii

d 

883512.8000

00  

340.66273

3  

410.03842

8  

552.59946

6  

1098.22638

8  
880868  886080  

max_iid 3.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  3  3  

min_iid 0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0  0  

avrg_iid 2.646354  0.000867  0.001043  0.001406  0.002795  
2.64120

7  

2.65418

0  

Er 

count_ii

d 

662966.3000

00  

457.87901

0  

551.12570

7  

742.73958

3  

1476.10749

0  
660100  665545  

max_iid 5.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 5  5  

min_iid 0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0  0  

avrg_iid 3.851129  0.002299  0.002767  0.003729  0.007412  
3.83719

2  

3.86959

8  

 

Obr. 4.10. Znázornění výsledků výpočtů provozních charakteristik uzavřeného SHO s rezervou 
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5 Provedené experimenty a jejich vyhodnocení 

5.1 Validace simulačních modelů  

Pro uskutečnění validace simulačních modelů uzavřeného SHO a uzavřeného SHO 

s rezervou v programech Witness a CPN Tools  byly provedeny analytické výpočty vzorových 

příkladů. Výpočty pravděpodobnosti jednotlivých stavů SHO budeme nejdříve provádět 

tabulkovou metodou. Tyto výpočty pak dosadíme do odvozených vzorců pro výpočet 

provozních charakteristik jednotlivých SHO. 

5.1.1 Analytický výpočet uzavřeného SHO    

Zadání příkladu: 

Budeme uvažovat o uzavřeném systému hromadné obsluhy. V obsluze budou 3 linky, 

které obsluhují 15 zákazníků. Střední doba oběhu jednoho zákazníka je 12 min. tedy λ = 5 h
-1

. 

Střední doba obsluhy na lince je 3 min. Jedna linka obslouží 20 zákazníků, tedy μ = 20 

zákazníků · h-1
.    

Vstupní údaje:  

n = 3 linky 

m = 15 zákazníků 

λ = 5 h
-1 

μ = 20 zákazníků · h-1 

 

Řešení příkladu: 

Výpočet pravděpodobnosti jednotlivých stavů provedeme pomocí tabulky – tab. 5.1 

Pro zjednodušení si zavedeme substituci, 
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kterou dosadíme do vzorců 2.3 a 2.4 a vykrácením pravděpodobnosti P0 dostaneme: 

     
 
 
  

 

 
 
 

                                                                                                                        

    
                     

    
 
 
 
  

 

 
 
 

                                      

 

 

Popis tabulky: 

sloupec k – stavy požadavků v systému, 

sloupec qk – pomocný výpočet pro výpočet pravděpodobnosti jednotlivých stavů, 

sloupec Pk – pravděpodobnost jednotlivých stavů, 

sloupec s – stav požadavků v obsluze, 

sloupec Ps – pravděpodobnost stavů obsluhy, 

Tab. 5.1. Analytické výpočty uzavřeného SHO

k q k P k s P s s · P s l P l l · P l r P r r · P r

0 1,000000 0,021224 0 0,021224 0,000000 15 0,021224 0,318364

1 3,750000 0,079591 1 0,079591 0,079591 0 0,390991 0,000000 14 0,079591 1,114275

2 6,562500 0,139284 2 0,139284 0,278569 13 0,139284 1,810697

3 7,109375 0,150891 12 0,150891 1,810697

4 7,109375 0,150891 1 0,150891 0,150891 11 0,150891 1,659806

5 6,516927 0,138317 2 0,138317 0,276634 10 0,138317 1,383171

6 5,430773 0,115264 3 0,115264 0,345793 9 0,115264 1,037378

7 4,073079 0,086448 4 0,086448 0,345793 8 0,086448 0,691586

8 2,715386 0,057632 5 0,057632 0,288161 7 0,057632 0,403425

9 1,583975 0,033619 3 0,759900 2,279701 6 0,033619 0,201712 6 0,033619 0,201712

10 0,791988 0,016809 7 0,016809 0,117666 5 0,016809 0,084047

11 0,329995 0,007004 8 0,007004 0,056031 4 0,007004 0,028016

12 0,109998 0,002335 9 0,002335 0,021012 3 0,002335 0,007004

13 0,027500 0,000584 10 0,000584 0,005837 2 0,000584 0,001167

14 0,004583 0,000097 11 0,000097 0,001070 1 0,000097 0,000097

15 0,000382 0,000008 12 0,000008 0,000097 0 0,000008 0,000000

∑ 47,115836 1,000000 1,000000 2,637861 1,000000 1,810697 1,000000 10,551442
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sloupec s · Ps – součin stavů požadavků v obsluze a jejich pravděpodobností, 

výsledkem je součet sloupce, což je střední počet požadavků 

v obsluze ES,  

sloupec l – stav požadavků ve frontě, 

sloupec Pl – pravděpodobnost stavů fronty, 

sloupec l · Pl - součin stavů požadavků ve frontě a jejich pravděpodobností, výsledkem 

je součet sloupce, což je střední počet požadavků ve frontě EL, 

sloupec r – stav požadavků mimo systém, 

sloupec Pr – pravděpodobnost stavů mimo systém, 

sloupec r · Pr - součin stavů požadavků mimo systém a jejich pravděpodobností, 

výsledkem je součet sloupce, což je střední počet požadavků mimo 

systém ER, 

Provozní charakteristiky systému: 

 střední počet požadavků v obsluze ES dle vztahu (2.6) 

                    

 

   

 

 střední počet požadavků ve frontě EL (2.7) 

                    

  

   

 

 střední počet požadavků v systému EK (2.8) 
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 střední počet požadavků mimo systém ER (2.9) 

                           

 využití systému κ (2.11) 

   
  

 
  

        

 
          

 střední doba požadavků ve frontě EW (2.10) 

    
  

     
  

        

            
          

   

         
           

   

         
   

 

 5.1.2 Analytický výpočet uzavřeného SHO s rezervou   

Zadání příkladu: 

Budeme uvažovat o uzavřeném systému hromadné obsluhy s rezervou. V obsluze 

budou 3 linky, které obsluhují 10 požadavků. V rezervě máme 5 požadavků. Střední doba 

oběhu jednoho požadavku je 20 min. tedy λ = 3 h
-1

. Střední doba obsluhy na lince je 6 min., 

jedna linka obslouží 10 strojů, tedy μ = 10 požadavků · h-1
.    

Vstupní údaje:  

n = 3 linky 

m = 15 požadavků 

r = 5 požadavků 

λ = 5 h
-1 

μ = 20 požadavků · h-1 
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Řešení příkladu: Výpočet pravděpodobností jednotlivých stavů provedeme pomocí 

tabulky – tab. 5.2 

Pro zjednodušení si zavedeme substituce, 

 

    
  
  

                                                                                                                                                         

   
 

 
                                                                                                                                                             

   
 

     
                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                               

    
     

  
                                                                                                                              

    
  

  
                                                                                                                         

    
  

  
   

       

          
                                                                                        

 

Tab. 5.2  Analytické výpočty uzavřeného SHO s rezervou

k q k P k s P s s · P s l P l l · P l

0 1,000000 0,025994 0 0,025994 0,000000

1 3,000000 0,077981 1 0,077981 0,077981 0 0,337917 0,000000

2 4,500000 0,116971 2 0,116971 0,233943

3 4,500000 0,116971

4 4,500000 0,116971 1 0,116971 0,116971

5 4,500000 0,116971 2 0,116971 0,233943

6 4,500000 0,116971 3 0,116971 0,350914

7 4,050000 0,105274 4 0,105274 0,421097

8 3,240000 0,084219 5 0,084219 0,421097

9 2,268000 0,058954 3 0,779054 2,337163 6 0,058954 0,353721

10 1,360800 0,035372 7 0,035372 0,247605

11 0,680400 0,017686 8 0,017686 0,141489

12 0,272160 0,007074 9 0,007074 0,063670

13 0,081648 0,002122 10 0,002122 0,021223

14 0,016330 0,000424 11 0,000424 0,004669

15 0,001633 0,000042 12 0,000042 0,000509

∑ 38,470971 1,000000 1,000000 2,649086 1,000000 2,376908
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Provozní charakteristiky systému: 

Střední počet požadavků ve frontě EL (2.32) 

                    

  

   

 

Střední stav rezervy Er dle (2.33): 

                                           

   

     

 

   

    

Využití rezervy κr dle (2.34): 

    
  

 
     

        

 
                                                                       

Střední počet požadavků nacházejících se mimo opravárenský systém ER dle (2.35): 

                                                                   

   

     

 

   

 

Střední doba pobytu požadavků ve frontě na opravu EW dle (2.36): 

   
  

    
  

        

           
            

   

         
          

   

         
     

Využití systému κ dle (2.37): 

                                                                           

Střední počet obsazených linek v systému ES dle (2.38): 
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Střední počet požadavků v systému EK (2.39) 

                                    

 

 

5.2 Podmínky simulací systémů hromadné obsluhy 

Pro potřeby validace simulačních programů jsou nastaveny tyto společné podmínky 

pro programy Witness a CPN Tools: 

 Začátek všech simulačních běhů je v čase 0. 

 Délka simulačního běhu je 525 600 minut, což odpovídá 1 roku. 

 Po ukončení jednoho simulačního běhu je začátek následujícího běhu opět 

v čase 0. 

 Počet simulačních běhů je pro všechny modely roven 100. 

 Vstupní údaje jsou u analytického výpočtu a obou programů stejné. 

 Výsledná data simulací budou přenesená do programu Microsoft Excel 

k dalšímu statistickému zpracování. 

 

 

5.3 Testování normality dat 

Data získaná simulací uzavřeného SHO a uzavřeného SHO s rezervou v programech 

Witness a CPN Tools otestujeme, zda pocházejí z normálního rozdělení. Toto provedeme 

pomocí χ² testu dobré shody. Výsledná data jsou uložena v programu Microsoft Excel. Bylo 

provedeno 100 simulačních běhů pro oba řešené příklady. Proto počet tříd bude pro všechny 

stejný.  Za účelem otestování normality dat pomocí Pearsonova χ2
 testu dobré shody je třeba 

nejdříve všechny datové soubory uspřádat do tříd. Z tohoto důvodu je nutné stanovit počet tříd 

dle Sturgesova pravidla.  
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Odhad počtu tříd k dle (2.43) 

                                                                                                            

Třídy s menším počtem teoretických četnosti než 5 budeme vhodně slučovat. 

 

5.3.1 Testování normality dat uzavřeného SHO v programu Witness 

V této kapitole je uveden vzorový výpočet středního počtu požadavků v obsluze (ES) 

a shrnutí výsledků pro zbývající charakteristiky. Z dat získaných simulací v programu Witness 

a uložených v programu Microsoft Excel s názvem MODEL1 nejdříve odhadneme parametry 

normálního rozdělení μ a σ². 

μ = v programu Excel funkce PRŮMĚR = 2,637178 

σ = v programu Excel funkce SMODCH.VÝBĚR = 0,000752 

Specifikace hypotézy: 

 H0 – Náhodný výběr pochází z normálního rozdělení se střední hodnotou         

μ = 2,637178 a směrodatnou odchylkou σ = 0,000752. 

 H1 - Náhodný výběr nepochází z normálního rozdělení se střední hodnotou         

μ = 2,637178 a směrodatnou odchylkou σ = 0,000752. 

Šířka třídy dle (2,44): 

   
          

 
   

                 

 
                                 

xmax zjistíme z programu Excel, funkce MAX = 2,639166 

xmin zjistíme z programu Excel, funkce MIN = 2,634995 

Výpočet pozorované hodnoty testové statistiky xobs provedeme pomocí následující tabulky 5.3.  
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Popis tabulky: 

sloupec Třída – označuje rozdělení dat do tříd dle Sturgesova pravidla, 

sloupec Hranice třídy – označuje dolní a horní hranice jednotlivých tříd, 

sloupec Horní hranice hi  -  označuje horní hranici v dané třídě, 

sloupec Poz.čet. ni  – vyjadřuje pozorované četnosti výskytu dat v příslušných 

hranicích tříd, v programu Excel funkce ČETNOSTI, 

sloupec Hodnota dist. funkce F(hi) – vyjadřuje hodnotu rozdělení pravděpodobnosti, 

v programu Microsoft Excel funkce 

NORMDIST (x;střed_hodn;sm_odch;součet ), 

sloupec Teor. Relat. četnost π0,i – vyjadřuje rozdíl hodnoty distribuční funkce F(hi) 

mezi nižší třídou a následující třídou,  

sloupec Teoretická četnosti n · π0,i – je násobek celkového počtu dat s Teor. Relat. 

četnosti, 

sloupec 
            

      
  – výpočet testové charakteristiky G, výsledkem je xobs, tj. součet 

všech tříd, 

xobs = 6,8211516 

xkrit = χ² ( 1 - α ); k-h-1 = CHIINV(α; k-h-1) = CHIINV(0,05;3) = 7,814728 
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Pozorovaná hodnota testové statistiky je nižší než kritická hodnota testu, proto 

nezamítáme nulovou hypotézu. Normalita dat nebyla zamítnuta.  

Výsledky všech provozních charakteristik jsou v tabulce 5.4  

 

Popis tabulky: 

sloupec μ – střední hodnota, v programu Excel funkce PRŮMĚR, 

sloupec σ – směrodatná odchylka, v programu Excel funkce SMODCH.VÝBĚR, 

sloupec xobs -  vypočtená hodnota testové statistiky, 

sloupec xkrit – kritická hodnota testové statistiky. 

Z této tabulky je zřejmé, že normalita dat nebyla zamítnuta u žádné provozní 

charakteristiky uzavřeného SHO v programu Witness.  

 

5.3.2 Testování normality dat uzavřeného SHO v programu CPN Tools 

V této kapitole je uveden vzorový příklad pro výpočet středního počtu požadavků ve 

frontě (EL) a shrnutí výsledků pro zbývající charakteristiky. Z dat získaných simulací 

v programu CPN Tools a uložených v programu Microsoft Excel nejdříve odhadneme 

parametry normálního rozdělení μ a σ. 

μ = v programu Excel funkce PRŮMĚR = 1,804479 

σ = v programu Excel funkce SMODCH.VÝBĚR = 0,011768 

Tab. 5.4 Výpočty xobs provozních charakteristik uzavřeného SHO v programu Witness

Provozní charakteristiky μ σ xobs xkrit

Střední počet požadavků ve frontě (EL) 1,808660 0,003901 1,472986 7,814728

Střední počet požadavků v obsluze (ES) 2,637179 0,000752 6,821151 7,814728

Střední počet požadavků v systému (EK) 4,445839 0,003159 0,662094 7,814728

Využití systému (κ) 0,879060 0,000251 6,822112 7,814728

Střední doba požadavků ve frontě (EW) 2,056180 0,005025 1,265224 7,814728

Střední počet požadavků mimo systém (ER) 10,554161 0,003159 0,662287 7,814728
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Specifikace hypotézy: 

 H0 – Náhodný výběr pochází z normálního rozdělení se střední hodnotou         

μ = 1,804479 a směrodatnou odchylkou σ = 0,011768. 

 H1 - Náhodný výběr nepochází z normálního rozdělení se střední hodnotou         

μ = 1,804479 a směrodatnou odchylkou σ = 0,011768. 

Šířka třídy dle (2,44): 

   
          

 
   

                 

 
                                 

xmax zjistíme z programu Excel, funkce MAX = 1,777706 

xmin zjistíme z programu Excel, funkce MIN = 1,836876 

Výpočet pozorované hodnoty testové statistiky xobs provedeme pomocí tabulky 5.5 

 

xobs = 4,401083 

xkrit = χ² ( 1 - α ); k-h-1 = CHIINV(α; k-h-1) = CHIINV(0,05;4) = 9,487729 

Pozorovaná hodnota testové statistiky je nižší než kritická hodnota testu, proto 

nezamítáme nulovou hypotézu. Normalita dat nebyla zamítnuta.  

Výsledky všech provozních charakteristik jsou v tabulce 5.6 
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Z této tabulky je zřejmé, že normalita dat nebyla zamítnuta u žádné provozní 

charakteristiky uzavřeného SHO v programu CPN Tools.  

 

5.3.3 Testování normality dat uzavřeného SHO s rezervou v programu Witness 

V této kapitole je uveden vzorový výpočet středního počtu požadavků v systému (EK) 

a shrnutí výsledků pro zbývající charakteristiky. Z dat získaných simulací v programu Witness 

a uložených v programu Microsoft Excel s názvem MODEL2 nejdříve odhadneme parametry 

normálního rozdělení μ a σ. 

μ = v Excelu funkce PRŮMĚR = 5,010981 

σ = v Excelu funkce SMODCH.VÝBĚR = 0,004291 

Specifikace hypotézy: 

 H0 – Náhodný výběr pochází z normálního rozdělení se střední hodnotou         

μ = 5,010981 a směrodatnou odchylkou σ = 0,004291. 

 H1 - Náhodný výběr nepochází z normálního rozdělení se střední hodnotou         

μ = 5,010981 a směrodatnou odchylkou σ = 0,004291. 

Šířka třídy dle (2,44): 

   
          

 
   

                 

 
                                

xmax zjistíme z programu Excel, funkce MAX = 5,018750, 

xmin zjistíme z programu Excel, funkce MIN = 4,996413. 

Tab. 5.6 Výpočty xobs provozních charakteristik uzavřeného SHO v programu CPN Tools

Provozní charakteristiky μ σ xobs xkrit

Střední počet požadavků ve frontě (EL) 1,802143 0,011768 4,401083 9,487729

Střední počet požadavků v obsluze (ES) 2,630425 0,002903 4,660443 9,487729

Střední počet požadavků v systému (EK) 4,432104 0,014106 7,016285 9,487729

Střední počet požadavků mimo systém (ER) 10,562298 0,014106 8,390174 9,487729
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Výpočet pozorované hodnoty testové statistiky xobs provedeme pomocí následující tabulky 5.7.  

 

xobs = 1,493395 

xkrit = χ² ( 1 - α ); k-h-1 = CHIINV(α; k-h-1) = CHIINV(0,05;3) = 7,814728 

Pozorovaná hodnota testové statistiky je nižší než kritická hodnota testu, proto 

nezamítáme nulovou hypotézu. Normalita dat nebyla zamítnuta.  

Výsledky všech provozních charakteristik jsou v tabulce 5.8  

 

Z této tabulky je zřejmé, že normalita dat nebyla zamítnuta u žádné provozní 

charakteristiky uzavřeného SHO s rezervou v programu Witness.  

 

 

Tab. 5.8 Výpočty xobs provozních charakteristik uzavřeného SHO s rezervou v programu Witness

Provozní charakteristiky μ σ xobs xkrit

Střední počet požadavků ve frontě (EL) 2,365411 0,005739 2,675488 7,814728

Střední počet požadavků v obsluze (ES) 2,645570 0,001630 1,659111 9,487729

Střední počet požadavků v systému (EK) 5,010981 0,000543 1,493395 7,814728

Využití systému (κ) 0,881857 0,000543 1,943425 9,487729

Střední doba požadavků ve frontě (EW) 5,356950 0,016123 0,543374 7,814728

Střední počet požadavků mimo systém (ER) 8,837225 0,005500 1,927090 7,814728

Střední počet požadavků v rezervě (Er) 3,859216 0,004692 0,983861 7,814728
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5.3.4 Testování normality dat uzavřeného SHO s rezervou v programu CPN 

Tools 

V této kapitole je uveden vzorový výpočet středního počtu požadavků v rezervě (Er)   

a shrnutí výsledků pro zbývající charakteristiky. Z dat získaných simulací v programu CPN 

Tools a uložených v programu Microsoft Excel nejdříve odhadneme parametry normálního 

rozdělení μ a σ. 

μ = v programu Excel funkce PRŮMĚR = 3,852251 

σ = v programu Excel funkce SMODCH.VÝBĚR = 0,011036 

Specifikace hypotézy: 

 H0 – Náhodný výběr pochází z normálního rozdělení se střední hodnotou         

μ = 3,852251 a směrodatnou odchylkou σ = 0,011036. 

 H1 - Náhodný výběr nepochází z normálního rozdělení se střední hodnotou         

μ = 3,852251 a směrodatnou odchylkou σ = 0,011036. 

Šířka třídy dle (2,44): 

   
          

 
   

                 

 
                                 

xmax zjistíme z programu Excel, funkce MAX = 3,878690 

xmin zjistíme z programu Excel, funkce MIN = 3,825492 

Pro výpočet pozorované hodnoty testové statistiky xobs použijeme následující tabulku 5.9. 
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xobs = 4,714143 

xkrit = χ² ( 1 - α ); k-h-1 = CHIINV(α; k-h-1) = CHIINV(0,05;3) = 7,814728 

Pozorovaná hodnota testové statistiky je nižší než kritická hodnota testu, proto 

nezamítáme nulovou hypotézu. Normalita dat nebyla zamítnuta.  

Výsledky všech provozních charakteristik jsou v tabulce 5.10.  

 

Z této tabulky je zřejmé, že normalita dat nebyla zamítnuta u žádné provozní 

charakteristiky uzavřeného SHO s rezervou v programu CPN Tools.  

 

 

5.4 Intervalový odhad střední hodnoty 

U dat získaných simulací uzavřeného SHO a uzavřeného SHO s rezervou 

v programech Witness a CPN Tools provedeme intervalový odhad střední hodnoty provozních 

charakteristik. Intervalový odhad střední hodnoty nám slouží k validaci modelů v programu 

Witness a CPN Tools.  Předpokladem pro intervalový odhad střední hodnoty je, že náhodný 

výběr o rozsahu n s průměrem    a s výběrovým rozptylem s
2  pochází z normálního rozdělení.  

V našem případě neznáme směrodatnou odchylku σ normálního rozdělení, ze kterého 

pochází náhodný výběr. Testová statistika se proto řídí Studentovým rozdělením 

pravděpodobnosti s  n – 1 stupni volnosti. Bude použit oboustranný interval spolehlivosti. 

 

Tab. 5.10 Výpočty xobs provozních charakteristik uzavřeného SHO s rezervou v programu CPN Tools

Provozní charakteristiky μ σ xobs xkrit

Střední počet požadavků ve frontě (EL) 2,373350 0,020128 9,314075 9,487729

Střední počet požadavků v obsluze (ES) 2,646851 0,004508 3,177898 7,814728

Střední počet požadavků v systému (EK) 5,020175 0,020767 6,192663 11,070498

Střední počet požadavků mimo systém (ER) 8,832050 0,014131 9,406412 9,487729

Střední počet požadavků v rezervě (Er) 3,852251 0,011036 4,714143 7,814728
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5.4.1 Intervalový odhad uzavřeného SHO z programu Witness a CPN Tools 

V této kapitole je uveden vzorový výpočet středního počtu požadavků v obsluze (ES) 

a shrnutí výsledků pro zbývající charakteristiky. Hodnotu kvantilu Studentova rozdělení 

získáme z tabulek nebo z programu Excel pomocí funkce TINV: 

     
 
                                 

Vztah pro dolní hranici levostranného intervalu spolehlivosti dle (2.48). 

        
 

  
                        

        

    
                                                 

     

Vztah pro horní hranici pravostranného intervalu spolehlivosti dle (2.49). 

        
 

   
                        

        

    
                                             

                - v programu Excel funkce PRŮMĚR   

 s – v programu Excel funkce SMODCH. VÝBĚR.      

          - v programu Excel funkce TINV (0,05;99)                                                                         

S pravděpodobností 0,95 střední hodnota (ES) leží v intervalu (2,637030; 2,637328).             

 Výsledky dalších intervalových odhadů střední hodnoty uzavřeného SHO v programu 

Witness a CPN Tools jsou znázorněné v tabulce 5.11.  

 

Tab. 5.11 Srovnání analytického výpočtu s výsledky simulací uzavřeného SHO v programech Witness a CPN Tools

Provozní charakteristiky
Analytický 

výpočet

Výsledky získané 

simulací (Witness) 

(intervalový odhad 

α=0,05 )

Procen-

tuální 

rozdíl

Výsledky získané 

simulací    (CPN Tools) 

(intervalový odhad 

α=0,05)

Procen-

tuální 

rozdíl

Střední počet požadavků v systému EK [pož] 4,448558 (4,445212; 4,446466) 0,06% (4,432104;4,437702) 0,37%

Střední počet požadavků v obsluze ES [pož] 2,637861 (2,637030; 2,637328) 0,03% (2,629849; 2,631001) 0,28%

Střední počet požadavků ve frontě EL [pož] 1,810697 (1,807886; 1,809434) 0,11% (1,802143; 1,806814) 0,47%

Střední počet požadavků mimo systém ER [pož] 10,551442 (10,553534; 10,554788) -0,03% (10,562298; 10,567896) -0,10%

Střední doba pobytu požadavků ve frontě EW  [min] 2,059279 (2,055183; 2,057177) 0,15%

Využití systému 0,879287 (0,879010; 0,879109) 0,03%
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Z výsledné tabulky 5.11 je zřejmé, že analytický výpočet vybraných provozních 

charakteristik se význačně neodchyluje od intervalových odhadů středních hodnot získaných 

v simulacích. Tento rozdíl je z hlediska praktického nerozhodující, ovšem z hlediska statistiky 

není zanedbatelný. Přesto můžeme prohlásit modely uzavřeného systému SHO v programech 

Witness a CPN Tools  za validní. 

 

5.4.2 Intervalový odhad uzavřeného SHO s rezervou z programu Witness a CPN 

Tools 

Ve výpočtech intervalového odhadu střední hodnoty uzavřeného SHO s rezervou 

budeme postupovat stejně jako v kapitole 5.3.1   

 

Výsledná tabulka 5.12 nám znázorňuje výsledky uzavřeného SHO s rezervou získané 

simulací v programech Witness a CPN Tools s analytickým výpočtem. Je zřejmé, že analytický 

výpočet vybraných provozních charakteristik se význačně neodchyluje od intervalových 

odhadů středních hodnot získaných v simulacích. Přesto můžeme prohlásit modely uzavřeného 

systému SHO s rezervou v programech Witness a CPN Tools za validní. 

 

 

Tab. 5.12 Srovnání analytického výpočtu s výsledky simulací uzavřeného SHO s rezervou v programech Witness a CPN Tools

Provozní charakteristiky
Analytický 

výpočet

Výsledky získané 

simulací (Witness) 

(intervalový odhad 

α=0,05 )

Procen-

tuální 

rozdíl

Výsledky získané 

simulací    (CPN Tools) 

(intervalový odhad 

α=0,05)

Procen-

tuální 

rozdíl

Střední počet požadavků v obsluze ES [pož] 2,649086 (2,645246; 2,645893) 0,13% (2,645956; 2,647745) 0,08%

Střední počet požadavků ve frontě EL [pož] 2,376908 (2,364272; 2,366550) 0,48% (2,369356; 2,377344)

Střední počet požadavků v systému EK [pož] 5,025994 (5,010129; 5,011832) 0,30% (5,016054;5,024296) 0,12%

Střední počet požadavků mimo systém ER [pož] 8,830286 (8,836134; 8,838316) -0,08% (8,829246; 8,834854)

Střední doba pobytu požadavků ve frontě EW  [min] 5,383834 (5,353751; 5,360149) 0,50%

Střední stav rezervy Er [pož] 3,856280 (3,85825;3,860116) -0,08% (3,850061; 3,854441) 0,10%

Využití systému 0,883027 (0,881749; 0,881964 0,13%
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5.5 Test hypotézy o shodě dvou středních hodnot  

V našem případě budeme porovnávat střední hodnoty z výsledků získaných simulací 

v programech Witness a CPN Tools. Neznáme směrodatné odchylky, ale máme oba výběry 

velkého rozsahu, proto můžeme Studentovo rozdělení nahradit normovaným normálním 

rozdělením. V tomto případě budou výběrové směrodatné odchylky odhady směrodatných 

odchylek populací. 

 

5.5.1 Test hypotézy o shodě dvou středních hodnot uzavřeného SHO 

V této kapitole je uveden vzorový výpočet středních hodnot počtu požadavků 

v obsluze (ES) a shrnutí výsledků pro zbývající charakteristiky. 

První výběr z programu Witness:  

 rozsah souboru n = 100 

 výběrový průměr v programu Excel funkce PRŮMĚR      = 2,637179 

 výběrová směrodatná odchylka v programu Excel funkce SMODCH. 

VÝBĚR σ1 = 0,000752 

Druhý výběr z programu CPN Tools: 

 rozsah souboru n = 100 

 výběrový průměr     = 2,630425 

 výběrová směrodatná odchylka σ2 = 0,002903 

Specifikace hypotézy: 

 H0 – Střední hodnoty obou souborů jsou si rovny μ1 = μ 2. 

 H1 – Střední hodnota prvního souboru je vyšší než střední hodnota druhého 

souboru μ1 > μ2.     

Pozorovaná hodnota testové statistiky dle vzorce (2.50).   
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Kritická hodnota testu: 

 

                                 

 

Kritický obor je tvořen intervalem <1,644854; ∞). 

Vypočtená hodnota leží v kritickém oboru, proto zamítáme nulovou hypotézu             

o rovnosti středních hodnot. 

Tabulka 5.13 znázorňuje výsledky všech testů provozních charakteristik:  

 

 

 

Z této tabulky je patrné, že všechny vypočtené hodnoty testů hypotézy o shodě 

středních hodnot leží v kritickém oboru. Proto zamítáme nulové hypotézy o rovnosti středních 

hodnot. Ze statistického hlediska výsledek představuje výrazný rozdíl, ale z praktického 

hlediska se rozdíl středních hodnot pohybuje v setinách a tisícinách.  

 

5.5.2 Test hypotézy o shodě dvou středních hodnot uzavřeného SHO s rezervou 

V této kapitole je uveden vzorový výpočet středních hodnot počtů požadavků ve frontě 

(EL) a shrnutí výsledků pro zbývající charakteristiky. 

První výběr z programu Witness: 

 rozsah souboru n = 100 

 z programu Excel výběrový průměr    = 2,365411  

Tab. 5.13 Test hypotézy o shodě středních hodnot uzavřeného SHO

Provozní charakteristika Witness CPN Tools xobs Kritický obor

Střední počet požadavků ve frontě (EL) 1,808660 1,802143 22,521364 <1,644854;∞)

Střední počet pžadavků v obsluze (ES) 2,637179 2,630425 5,256563 <1,644854;∞)

Střední počet požadavků v systému (EK) 4,445839 4,432104 9,501556 <1,644854;∞)

Střední počet požadavků mimo systém (ER) 10,554161 10,562298 -5,628948 (∞;-1,644854>)
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 z programu Excel výběrová směrodatná odchylka s = 0,005739  

Druhý výběr z programu CPN Tools: 

 rozsah souboru n = 100 

 výběrový průměr    = 2,373350 

 výběrová směrodatná odchylka s = 0,014131 

 

Specifikace hypotézy: 

 H0 – Střední hodnoty obou souborů jsou si rovny μ1 = μ 2. 

 H1 – Střední hodnota prvního souboru je nižší než střední hodnota druhého 

souboru μ1 < μ2.     

Pozorovaná hodnota testové statistiky dle vzorce (2.50).   

   

   
                      

 
  
 

  
  

  
 

  
 

  
                     

          

    
         

   

                          

Kritická hodnota testu: 

 

                                          

 

Kritický obor je tvořen intervalem (∞;-1,644854>. 

 

Vypočtená hodnota leží v kritickém oboru, proto zamítáme nulovou hypotézu             

o rovnosti středních hodnot. 

Tabulka 5.14 znázorňuje výsledky všech testů provozních charakteristik:  
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Z této tabulky je patrné, že všechny vypočtené hodnoty testů hypotézy o shodě 

středních hodnot leží v kritickém oboru. Proto zamítáme nulové hypotézy o rovnosti středních 

hodnot. Ze statistického hlediska výsledek představuje výrazný rozdíl, ale z praktického 

hlediska se rozdíl středních hodnot pohybuje v setinách a tisícinách. 

  

Tab. 5.14 Test hypotézy o shodě středních hodnot uzavřeného SHO s rezervou

Provozní charakteristika Witness CPN Tools xobs Kritický obor

Střední počet požadavků ve frontě (EL) 2,365411 2,373350 -5,205345 (∞;-1,644854>

Střední počet pžadavků v obsluze (ES) 2,645570 2,646851 -2,672625 (∞;-1,644854>

Střední počet požadavků v systému (EK) 5,010981 5,020175 -4,335783 (∞;-1,644854>

Střední počet požadavků mimo systém (ER) 8,837225 8,832050 3,412758 <1,644854;∞)

Střední počet požadavků v rezervě (Er) 3,859216 3,852251 5,807636 <1,644854;∞)
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6 Závěr 

Předložená diplomová práce se v druhé kapitole zabývá teoretickým rozborem 

vybraných systémů hromadné obsluhy a statistickými metodami analýzy dat. V třetí a čtvrté 

kapitole jsou popsány simulační programy Witness a Petriho sítě a modely hromadné obsluhy 

v těchto programech vytvořené. V další kapitole jsou provedeny analytické výpočty řešených 

systémů a vyhodnoceny simulační experimenty. 

Z hodnocení provedených experimentů vyplývá, že data získaná simulací vybraných 

systémů hromadné obsluhy v programech Witness a Petriho sítí se řídí normálním rozdělením 

pravděpodobnosti. Intervalové odhady středních hodnot provozních charakteristik jsou ze 

statistického hlediska v některých případech rozdílné oproti analytickým výpočtům. Rozdíly 

nepřesahují 0,5% což je z praktického pohledu zanedbatelné a proto prohlašujeme modely za 

validní. Testy shody středních hodnot získané v simulačních programech prokázaly, že 

vypočtené hodnoty leží v kritických oborech. Rozdíly středních hodnot jsou jen v setinách, 

nebo tisícinách. Data získaná simulací v programu Witness mají menší rozptyl než data z 

programu CPN Tools. 

Z uživatelského hlediska je tvorba simulačních programů v programu Witness 

jednodušší oproti programu CPN Tools. Pro statistickou analýzu, výstupní data a vkládaní 

vstupních dat do simulačního modelu je výhodná oboustranná komunikace programu Witness 

se softwarem Microsoft Excel.  

V simulačních modelech můžeme měnit vstupní hodnoty (počet zákazníků, počet 

linek, dobu obsluhy, atd.). Dále můžeme měnit nastavení příslušného rozdělení 

pravděpodobnosti, kterým se řídí vstup zákazníků do systému, doba obsluhy zákazníků, doba 

pobytu zákazníků mimo systém. Tyto provedené změny v simulačních programech proběhnou 

rychleji, než provádění nového analytického výpočtu pro příslušnou změnu, přičemž výsledky 

se prakticky shodují. 

Systémy hromadné obsluhy nachází uplatnění i v praxi. Uzavřeným systémem 

hromadné obsluhy můžeme simulovat odvoz zeminy na stavbě. Uzavřeným systémem 

hromadné obsluhy s rezervou můžeme simulovat provoz městské hromadné dopravy.      
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