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Úvod

V současném silně konkurenčním prostře-
dí je pro každý výrobní podnik důležité, aby 
uspěl na trhu a zvýšil svou ziskovost. Nic-

méně vybudovat výrobní systém není otáz-
ka dnů, týdnů či měsíců. Je to úkol obvykle 
na několik let.

Obecně existuje mnoho postupů pro zvýše-
ní efektivity diskrétní výroby. U diskrétních vý-
robních systémů může být většina metod kom-
plikovaných, náročných na zdroje (např. pení-
ze a čas) a často mohou takové metody selhat. 
Řešením je využití počítačové simulace, kte-
rá umožňuje „napodobit“ procesy nebo systé-
my v reálném světě a vyzkoušet jejich chová-
ní v čase. Simulace zahrnuje pozorování umělé 
historie modelu systému, na jehož základě lze 
vyvodit závěry týkající se provozních vlastností 
skutečného systému, který je modelem repre-
zentován. Za využití simulačního softwaru je 
sestaven diskrétní simulační model. Model dis-
krétních událostí je model, v němž se stavové 
veličiny mění pouze v těch diskrétních bodech 
v čase, kdy dochází k událostem [1]. Model re-
prezentuje dynamické charakteristiky fyzické-
ho systému. Simulační model má dvě výhody. 
Zaprvé umožňuje vytvořit varianty různých 

Využití simulačního softwaru pro pokročilé 
plánování a rozvrhování

technických či logistických řešení, na nichž 
lze zkoumat, měnit a vyhodnocovat podmínky 
procesu a další parametry bez nutnosti měnit 
aktuální výrobní systém. To také znamená, že 
nevznikají ztráty způsobené poškozením polo-

tovaru či výrobního zařízení. Druhou výhodou 
je, že model ukazuje (s určitým stupněm spo-
lehlivosti) chování a stav procesů v budouc-
nosti. Na základě výstupů simulačního mode-
lu (jeho variant) lze analyzovat chování sou-
časného nebo ještě neexistujícího výrobního 
systému, odhalit jeho úzká místa, zvýšit vý-
robnost systému, optimalizovat využití zdrojů 
atd. Zkoušení variant a vyhodnocování chová-
ní reálného systému je po všech stránkách ne-
výhodné, často nebezpečné a pravděpodobnost 
poškození samotného zařízení nebo vyráběné-
ho produktu je vysoká.

Simulační model 
transportu disků

Případová studie se 
zabývá problematikou 
zvýšení výrobnosti (pro-
duktivity) dopravníkové-
ho systému. Bylo vytvo-
řeno a porovnáváno ně-
kolik variant modelu, aby 
mohlo být vybráno nej-
lepší technické řešení. 

Výroba se skládá ze 
sekce lisování a soustru-
žení, následuje transport 
na dopravníku s vozíky 
a poslední sekcí je kon-
trola kvality a expedice. 
V první části se poloto-
vary přepravují transport-
ní linkou nejdříve na lis, 
odkud pokračují na sou-
struhy. První typ disku je 
opracováván na soustru-
hu A, druhý typ na sou-
struhu B. Materiálový 
tok navazuje na sklad 
rozpracované výroby, ze 
kterého se osoustružené 
disky naloží do dvou pře-
pravních jednotek a jsou 
transportovány po do-
pravníku k sekci kontroly 
jakosti a expedice. Kapa-
cita každé dopravní jed-
notky je dvanáct disků. 
Potom jsou disky vizu-
álně zkontrolovány, vad-
né výrobky jsou uloženy 
do skladu zmetků a kva-
litní kusy jsou expedo-
vány. Na obr. 1 je ukázá-
no rozložení výrobního 
systému. 

Počítačová simulace je jednou z velmi účinných metod pro zvýšení celkové efektivity vý-
robního systému; proto tento článek pojednává o návrhu a simulaci výrobních zařízení 
a procesů v diskrétních výrobních systémech. Simulace je neinvazivní metoda, pomo-
cí níž lze sledovat a analyzovat chování ještě neexistujícího nebo již reálného systému. 
Znamená to, že lze zkoumat účinek změn ve výrobním systému bez následků, které by 
měla jejich aplikace v reálném systému. V článku jsou zmíněny příklady realizovaných 
projektů v oblasti transportu polotovarů. 

Obr. 1. Schéma výrobního systému na výrobu disků – počáteční model

Obr. 2. Využití soustruhu A ve všech alternativách modelu
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0 počáteční model
1 varianta 1: dva soustruhy A, využití soustruhu A1
2 varianta 2: dva soustruhy A, transportní jednotka s kapacitou 12 disků, 

využití soustruhu A1
3 varianta 2: dva soustruhy A, transportní jednotka s kapacitou 12 disků, 

využití soustruhu A2
4 varianta 3: dva soustruhy A, tři transportní jednotky s kapacitou 12 disků, 

využití soustruhu A1
5 varianta 3: dva soustruhy A, tři transportní jednotky s kapacitou 12 disků, 

využití soustruhu A2
6 varianta 4: dva soustruhy A, transportní jednotka s kapacitou 12 disků, 

dva dopravníky, využití soustruhu A1
7 varianta 4: dva soustruhy A, transportní jednotka s kapacitou 12 disků, 

dva dopravníky, využití soustruhu A2
8 varianta 5: dva soustruhy A, tři transportní jednotky s kapacitou 12 disků, 

dva dopravníky, využití soustruhu A1
9 varianta 5: dva soustruhy A, tři transportní jednotky s kapacitou 12 disků, 

dva dopravníky, využití soustruhu A2
10 varianta 6: jeden soustruh A, vyrovnávací zásobník
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Bylo vytvořeno několik variant simulač-
ního modelu. Reálné změny vyplývají z po-
drobné analýzy současného výrobního systé-
mu, jež byla provedena simulací. Na zákla-
dě této analýzy bylo zjištěno několik úzkých 
míst systému, proto byla v jednotlivých vari-
antách modelu zahrnuta opatření k jejich od-
stranění. Jedním z opatření bylo přidání dal-
šího soustruhu A, jenž byl shledán úzkým 
místem na základě analýzy využití zdroje, 
které bylo téměř 100% (obr. 2), a tvorby fron-
ty před soustruhem. Dále byl zkoumán vliv 
změny kapacity transportních jednotek, reor-
ganizace dopravníkového systému, navýšení 
počtu transportních jednotek atd.

Na základě simulace alternativ modelu 
a analýzy výsledků byla zjištěna optimální 
konfigurace výrobních a transportních za-
řízení. Simulovaná výrobnost se oproti pů-
vodnímu výrobnímu systému zvýšila o více 
než 30 %.

Simulační model transportu polotovarů 
na mořicí lince

Druhým realizovaným projektem byl 
transport polotovarů na mořicí lince. Na si-
mulačním modelu mořicí linky lze zkoumat 
mnoho vstupních parametrů v několika va-
riantách modelu. Ve výsledku jsou nalezeny 
optimální parametry mořicí linky. Cílem tvor-
by modelu mořicí linky může být např. opti-
malizace transportních dob, hledání vhodné-
ho převěšovacího místa, optimalizace využi-
tí strojů (obr. 3) a parametrů transportu atd. 

Mořicí linka (obr. 4) byla transformová-
na do simulačního modelu, tzn. že byla vy-
tvořena co nejpřesnější počítačová reprezen-
tace linky se všemi komponentami a vazba-
mi. Do modelu byly zaneseny mořicí vany, 
transportní systém s jeřáby, vstupní a výstup-
ní dopravník a další nezbytné prvky. Tyto prv-
ky byly také propojeny logickými vazbami 
a vztahy jako v reálném výrobním systému.

Jedním z takových vstupů byly receptu-
ry, podle kterých jsou polotovary zpracová-
vány. Každý polotovar může mít svou vlast-

ní recepturu. Příslušnost polotovaru k recep-
tuře se potom vyhledává pomocí primárního 
klíče v matici receptur (tab. 1). V tomto pří-
padě bylo záměrem simulovat mořicí linku, 
do které vstupují různé polotovary s různými 
recepturami. Simulační model byl vytvořen 
pro různé struktury mořicích plánů.

Dalším vstupem byla kapacita mořicí lin-
ky za hodinu. Po simulaci namodelované lin-
ky byla zjištěna dosažitelná výrobnost (tzn. 
produktivita mořicí linky za hodinu) pro kom-
binaci různých mořicích plánů.

Výstupem není jen samotný simulační 
model a měřitelné výsledky, ale i výrobní pro-
tokol pro polotovar. Ten je uložen v databá-
zi a je zpětně dohledatelný pro další použití. 
Model je možné propojit i na úroveň pláno-
vání výroby a řízení zakázek.

Simulační software

Pro tvorbu simulačních modelů výroby 
byly použity softwarové nástroje z řady APS 
– Advanced Planning and Scheduling (po-
kročilé plánování a rozvrhování). Systémy 
pro pokročilé plánování a rozvrhování se od-
kazují na proces řízení výroby, kde jsou op-
timálně přidělené zdroje a výrobní kapacity 
pro uspokojení poptávky. 

Projekt transportu polotovarů na mořicí 
lince byl realizován v softwaru Syteline APS. 
Tento systém poskytuje různé možnosti mode-
lování, které lze použít k reprezentaci fyzické-
ho výrobního procesu. Z důvodu moderniza-
ce softwarového vybavení byly další projekty, 
včetně simulačního modelu transportu disků, 
implementovány v simulačním softwaru Tec-
nomatix Plant Simulation od firmy Siemens 
[2]. Plant Simulation je simulační nástroj pro 
modelování diskrétních událostí, ve kterém lze 
vytvořit digitální modely logistických systémů. 
Tyto digitální modely umožní spouštět expe-
rimenty a scénáře what-if. Obsahuje také roz-
sáhlé analytické nástroje, jako jsou statistické 
analýzy a grafy, pomocí kterých lze vyhodno-
tit různé výrobní scénáře. Tecnomatix Plant Si-
mulation má také modul Interface Package pro 

napojení na reálné systémy řízení PLC a HMI 
prostřednictvím OPC (obr. 5). 
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Tab. 1. Matice receptur a polotovarů

Kód oceli XC65 WH17 SK34 SK71 TR25 XC63 AW88 VS01 FA91
Receptura

21 × ×
22 ×
23 ×
24 ×
25 ×
26
27 ×
28
29 ×
30 ×
31 ×
31 ×

Obr. 3. Využití jeřábu linky

55,9 %  nečinný 25,7 %  v činnosti
18,2 %  blokován 0,0 %  porucha

0,0 %  údržba 0,0 %  mimo směnu

Obr. 4. Model mořicí linky s jeřáby a vanami

Obr. 5. Propojení simulačního nástroje se simulačním serverem prostřednictvím rozhraní OPC
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