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5. přednáška - Plant Simulation

Cíl přednášky

Seznámit posluchače s programem Plant Simulation 11.

Ukázat jeho klíčové funkcionality, přiblížit jazyk SimTalk, představit rozhraní k jiným 

aplikacím a demo modely pro vlastní učení se programu.
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5. přednáška - Plant Simulation

Struktura přednášky

Základní informace:

Možnosti aplikace Plant Simulation 11.

Pracovní prostředí, struktura programu, nejdůležitější prvky. 

Dědičnost, strategie vstup/výstup, atributy, proměnné.

Jazyk SimTalk:

Co je metoda a k čemu se používá?

Syntaxe, klíčová slova, datové typy, logické operátory.

Rozhraní k aplikacím:

APP.

Ukázky modelů:

Demo modely.
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5. přednáška - Plant Simulation

Úvodní programová stránka

Po spuštění softwaru se otevře toto programové okno. Jeho vzhled lze modifikovat pomocí 

voleb v záložce View (Panel nabídek).

5
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5. přednáška - Plant Simulation

Úvodní programová stránka

Tato nabídka slouží k rychlému navození posledně modifikovaných modelů, 

tvorby nového modelu a dalších doplňkových služeb (příklady, videa ze 

simulací, návodu a nových funkcionalit softwaru).

Pozn. Přeškrtnuté soubory byly přesunuty, proto je již Plant Simulation nenalezne. 
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5. přednáška - Plant Simulation

Dostupné prvky, knihovny

Před samotným spuštěním nového modelu je uživatel dotázán na prvky, které si přeje 

standardně mít k dispozici záložka „Basic Object“(1). Záložka „Libraries“(2) umožňuje 

rozšíření o další knihovny prvků, rozhraní, grafy apod. 

Použij pro další 
nové modely

Zobraz tento dialog vždy při tvorbě nového modelu

Tlačítko „Apply“ slouží v Plant Simulation obecně 
k potvrzení voleb. Až poté stiskneme tlačítko „OK“. 

1 2
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5. přednáška - Plant Simulation

Nový model

Soubory programu Plant Simulation mají koncovku *.spp (1).

Soubor obsahuje vždy hierarchicky uspořádanou knihovnu tříd (2) „Class Library“.  

Jednotlivé složky obsahují třídy objektů. Strukturu tříd lze libovolně upravovat a měnit.

Některé třídy objektů 

lze nalézt rovněž 

v Toolboxu (3). 

Lze zde rovněž 

vytvářet nové složky 

pro uložení modelů či 

jejich částí.

Každé nové síti náleží 

nové okno „Frame“ 

(4). Zde lze vytvářet 

prvek či model. 

1

2

3

4
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5. přednáška - Plant Simulation

Objekty materiálového toku

Objekty modelování materiálového toku – „MaterialFlow“.

Rozlišujeme tyto prvky materiálového toku:
› Connector spojka
› EventController správce událostí
› Frame síť
› Interface přechod 
› Source zdroj
› Drain místo zániku
› SingleProc pracovní stanice
› ParallelProc paralelní stanice
› Assembly montážní stanice
› DismantleStation demontážní stanice
› PickAndPlace manipulační robot
› Store sklad

› PlaceBuffer zásobník s místy
› Buffer zásobník
› Sorter třídič
› Line dopravník 
› AngularConverter rohový převaděč
› Converter převaděč
› TurnTable otočný stůl
› TurnPlate otočná plošina
› Track komunikace, silnice
› TwoLaneTrack dvouproudá silnice
› FlowControl řízení toku
› Cycle takt

Mezi objekty materiálového toku lze nalézt „aktivní objekty“ 

tzn. přepravují, zpracovávají nebo opracovávají pohybující se objekty

(např. součásti výrobku v modelu).

Proti tomu „pasivní objekty“ nic neopracovávají, spíše slouží jako 

prostředek pro pohyb (komunikace) nebo skladování (zásobníky).
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5. přednáška - Plant Simulation

Zdroje

Složka „Resources“ slouží k modelování pracovníků a jejich přiřazování jednotlivým 

pracovištím prostřednictvím „WorkerPool“.

Rozlišujeme tyto typy zdrojů:
› Workplace pracoviště
› FootPath cesta
› WorkerPool koordinátor pracovníků
› Exporter exportér
› Worker pracovník
› Broker zprostředkovatel
› ShiftCalendar směnový kalendář

› LockoutZone zóna výluky
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5. přednáška - Plant Simulation

Tok informací

Pomocí prvků z kategorie „Information Flow“ lze zajistit výměnu informací mezi

jednotlivými prvky v modelu.

Pomocí prvku „Method“ lze naprogramovat chování prvků

v systému (při splnění definovaných podmínek). K tomuto účelu

slouží vnitřní programovací jazyk „SimTalk“. Bude předmětem

přednášek 8. – 10.

Prostřednictvím různých rozhraní je možná komunikace se

soubory typu *.xls, *.xml, *.txt apod.

Seznamy (fronta a stoh) a tabulky zajišťují výměnu

informací mezi objekty navzájem.

Rozlišujeme tyto prvky:
› Method metoda
› Variable proměnná
› TableFile tabulka
› CardFile kartotéka
› StackFile stoh
› QueueFile fronta

› TimeSequence časová osa 
› Trigger spouštěč
› Generátor generátor
› AttributeExplorer průzkumník atributů
› XMLInterface xml-rozhraní
› FileInterface datové rozhraní
› FileLink propojení na soubor
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5. přednáška - Plant Simulation

Uživatelské rozhraní 

Položky ze skupiny „UserInterface“ slouží ke komfortnější práci se vstupy a výstupy

modelů. Uživatel má díky těmto volbám řadu funkcionalit okamžitě dostupných na

pracovní ploše.

Rozlišujeme tyto prvky:
› Comment komentář
› Display displej
› Chart graf
› Report report

› Dialog dialog
› Checkbox zaškrtávací tlačítko
› Button tlačítko
› DropDownList rolovací seznam

Položky jsou v průběhu simulace aktivní, tzn. např. graf

„Chart“ je aktualizován v průběhu simulačního běhu.

Pomocí tlačítek a k nim naprogramovaných metod je možné

vytvořit např. uživatelsky snadno ovladatelné prostředí pro

parametrizaci modelu.
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5. přednáška - Plant Simulation

Pohybující se objekty

Pohybující se objekty „MUs“ nejsou na rozdíl od objektů materiálového toku vázány na

pevné místo. Během simulace se pohybují po objektech materiálového toku a tak

vytvářejí diskrétní materiálové toky. Po objektech se pohybují

skokově (dle vlastností diskrétních simulací).

Pohybující se objekty mají podobné vlastnosti. Odlišují se

především ve schopnosti nést na sobě další pohybující se

objekty, případně schopnosti pohybu samotného.

Rozlišujeme tři základní typy MUs:
› Entity přepravovaný předmět 

(výrobek, zboží)

› Container pomocný přepravní prostředek
(paleta, přepravka, přípravek)

› Transporter vozidlo 
(nákladní automobil, vysokozdvižný vozík)
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5. přednáška - Plant Simulation

Nástroje

Záložka „Tools“ obsahuje nástroje pro snadnější práci a vyhodnocování simulačních testů.

Analýzy „BottelneckAnalyzer“ a „SenkeyDiagram“ slouží k efektivnějšímu

vyhodnocování úzkých míst a intenzity materiálového toku v modelu.

Rozlišujeme tyto typy nástrojů:
✓ BottleneckAnalyser analýza úzkých míst
✓ SankeyDiagram Sankeyův diagram
✓ ExperimentManager manažer experimentů
✓ GAWizard genetické algoritmy
✓ TransferStation přemísťovací stanice
✓ StatisticalTools statistické nástroje
✓ DistributedSimulation paralelní simulace

Pro podporu přehledného a rychlého průběhu simulačních testů

slouží „ExperimentManager“ a „DistributedSimulation“.

Pomocí manažera experimentů jsme schopni definovat matici

experimentů, kterou je možné v jedné smyčce provést.

Paralelní simulace potom pomáhá rozdělit simulační běhy na

více počítačů a zkrátit tak dobu potřebnou pro simulační testy.
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Složka „Models“ slouží k ukládaní vytvářených modelů.

Strukturu knihovny tříd lze libovolně měnit. Lze tak vytvářet modely, dílčí modely,

nástroje dle potřeb. Je však žádoucí, aby struktura knihovny tříd byla přehledná.

Polohu jednotlivých složek a objektů lze v knihovně tříd měnit jejich označením a

tažením myší na jiné místo v rámci jednoho hierarchického stupně („Drag&Drop“).

Pro změnu polohy objektů a složek do jiného hierarchického stupně je potřeba 

držet „Shift“.
POZOR!!! U stávajících modelů mohou 

dodatečné změny struktury a názvů složek 

vést k tomu, že simulační modely již 

nebudou funkční. Vyplývá to z toho, že 

odkazy na jednotlivé prvky již nebudou 

odpovídat novému stavu.

15

5. přednáška - Plant Simulation

Modely
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› Princip dědičnosti je velice výhodnou vlastností objektově orientovaných systémů,

jakým je i Plant Simulation.

› Objekty v knihovně tříd / Class Library jsou třídy, předlohy objektů, které se používají

pro tvorbu modelů.

› Při používání objektů tříd můžeme princip dědičnosti využít, protože objekty odvozené

z třídy dědí všechny její vlastnosti. Změníme-li nějaký znak objektu ve třídě, přejde

tato změna automaticky na všechny objekty od této třídy odvozené.

› Třídy můžeme dále více rozpracovat a vytvářet další odvozené třídy. Při tomto postupu

se opět všechny vlastnosti zdědí.

› Mechanismus dědění funguje na principu jednosměrky - dědí se pouze ze třídy na

odvozené objekty, nikdy obráceně (pouze „shora dolů“).

5. přednáška - Plant Simulation

Princip dědičnosti
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Příklad využití dědičnosti „třídy“ z knihovny tříd při vytváření modelů formou „instance“.

Třída „Svarovna“ vytvořená v knihovně tříd Odvozená instance „Svarovna“ využitá 
v síti „Model“  ve složce „MojeSlozka“.

1

1 2

5. přednáška - Plant Simulation

Třída, Instance
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Příkazem „Derive“(1) je možné ze třídy(2) vytvořit subtřídu(3). Je to účelné zejména

tehdy, když potřebujeme vytvořit několik typů stejných zařízení s např. rozdílným

časem opracování na každém z nich (proškrtnuté pole). Dědičnost je přerušena pouze

pro tento znak (pole dědičnosti se deaktivuje). Pro všechny ostatní znaky je ale

dědičnost vůči originálu zachována (třída „Robot“).

1

2 3

› Příkazem „Duplicate“(4) je možné ze třídy(2) vytvořit identický klon, bez vazby na
originál. Pokud bychom pak chtěli z toho klonu vytvořit „subtřídu“ příkazem „Derive“,
bude opět zachován princip dědičnosti mezi klonem a jeho subtřídou.

4

5. přednáška - Plant Simulation

Třída, Subtřída
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5. přednáška - Plant Simulation

Implementované strategie pro pohyb MUs z objektu na objekt

› Výchozím chováním na místech rozvětvení je popořadě/diverging, tzn., že se MUs

předávají po řadě na všechny následující objekty.

› Pro slučování platí pravidlo FIFO - first in first out. Je-li následující objekt obsazený, 

zapíše MU svůj pokus o přesun u následníka do seznamu blokovaných MU zpředu.
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5. přednáška - Plant Simulation

Strategie na výstupu z objektu

› V záložce „Exit Strategy“ u objektů materiálového toku se nastavuje typ předávání 

nebo strategie předávání MUs na následující spojené objekty.

› Standardním nastavením je Cyclic/popořadě. 

Políčko Blocking určuje, zda se počítá s blokováním 

předávání MU dále nebo ne. (Jestliže je pole 

neaktivní, znamená to, že pokud právě přiřazený 

následník MU přijmout zrovna nemůže, protože je 

např. obsazený, otestuje se další následník v řadě. 

Pokud je pole aktivní, čeká se s předáním až do 

doby, kdy bude tento následník schopen MU 

přijmout.).
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5. přednáška - Plant Simulation

Strategie na výstupu z objektu

› Cyclic - přesun v pořadí spojení objektů.
› Start at successor 1 - pokus o přesun začíná vždy u 

následníka 1.
› Random - následník je vybrán náhodně.
› Percentage - umožňuje procentuální rozdělení.
› Cyclic sequence - následník je vybrán z řady určené 

tabulkou, další následník při pokusu o předání je určen 
dalším řádkem v tabulce.

› Linear sequence - následník se začíná vybírat vždy od 
prvního řádku v tabulce.

› Least/Most Recent Demand - nejstarší/nejmladší 
požadavek, následníkem je ten objekt, který na MU čekal 
nejdelší/nejkratší dobu.

› Ostatní možnosti berou v úvahu nastavené nebo statistické 
parametry (např. následníkem je objekt s 
minimálním/maximálním obsahem, 
minimálním/maximálním časem opracování atp.)
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5. přednáška - Plant Simulation

Atributy

Každý objekt má celou řadu standardních atributů, jako např. délka, rychlost, čas,

kapacita, název ikony, číslo ikony atp.

Seznam standardních atributů a metod lze zobrazit přes kontextové menu objektu

v knihovně tříd pomocí příkazu Show Attributes and Methods nebo aktivováním

objektu a stisknutím tlačítka F8.

Kromě toho může být většině objektů přiřazen libovolný počet dalších, uživatelem

definovaných znaků – uživatelsky definované atributy. Práce s nimi je pak stejná

jako se standardními atributy.
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5. přednáška - Plant Simulation

Tabulka atributů

Atributy objektů začínají v seznamu velkým písmenem a nabývají při běhu simulace

nějakou hodnotu, na rozdíl od metod. Dvojitým kliknutím na řádek s atributem se otevře

dialog, v němž lze hodnotu změnit nebo přiřadit. Tato funkcionalita není aktivní u všech

atributů.

název 
atributu

hodnota 
zděděna/nezděděna

je možné tento 
atribut 

monitorovat?

německý 
ekvivalent

datový typ 
atributu nebo 

argumentu

Typ 
atributu



5. přednáška – Plant Simulation, ŠAVŠ, Jan Fábry, 22.10.201724

5. přednáška - Plant Simulation

Connector

Ikona

› Slouží k propojení objektů materiálového toku, nelze ho použít jako samostatný
objekt. Toto spojení je nutné pro přesun pohybujících se objektů z prvku na
prvek (neplatí u případů, kdy tyto pohyby jsme schopni řešit např. pomocí metody
„move“ viz přednáška věnovaná programovaní v SimTalk).

› Pro spojení dvou objektů aktivujeme objekt Connector v Toolboxu na liště Material
Flow a jednou klikneme na výchozí objekt spojení, poté klikneme na cílový objekt.

› Je možné vytvořit také lomený spoj - v tomto případě klikneme na výchozí objekt a
poté na prázdné místo v síti, kde chceme vytvořit zalomení (pokud chceme pravoúhlá
spojení, držíme stisknuté tlačítko Shift) - i několikrát, teprve naposledy klikneme na
cílový objekt

› Chceme-li propojit více objektů najednou, aktivujeme kopírovací modus - držíme při
propojování stisknuté tlačítko Ctrl.

1 2
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5. přednáška - PlantSimulation

EventController

Ikona

Objekt kategorie „Material Flow“. Má nulovou kapacitu.

Slouží k hlídaní (počítání) času během simulace.

Tlačítka (1) slouží k resetování nastavení, spuštění simulačního běhu/zastavení

simulačního běhu, průběh simulace bez animace, krokování po událostech a 

krokování pomocí Debuggeru. 

› Rychlost simulace (2) lze jednoduše nastavit pomocí 

jezdce na liště rychlosti.

› Pokud aktivujeme pole „Real time“(3), je možné běh 

simulace pozorovat v násobcích reálného času (10x, 

100x rychleji atp.).

1

2

3
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5. přednáška - PlantSimulation

EventController

Ikona

Tlačítkem „Time“ se přepíná Absolutní čas simulace(1) vs. Relativní čas simulace(2).

Pole „Date“(3) znamená datum a čas začátku simulace (datový formát datetime).

Pole „End“(4) znamená datum, dobu trvání, nebo čas konce simulace (datový formát

datetime).

Pokud zadáme čas do pole „Statistics“(5), dojde po uplynutí této doby k vynulování interních

statistik (aby nedocházelo ke zkreslování statistik způsobeného náběhem modelu).

Nastavení „Delete MUs on reset“(6)

je pro většinu modelů výhodné, protože

automaticky dojde k vymazání všech

MUs v modelu, toto nastavení objektu

EventController je implicitní a je možné

ho v případě potřeby deaktivovat.

„Step over animation events“(7)

umožňuje průběh testů pouze pro

animačně „zajímavé“ děje.

„Show summary report“(8) zobrazí

na konci simulačního běhu souhrnné

statistiky experimentu.

1 2

3

4

5

6

7
8
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5. přednáška - PlantSimulation

Frame

Ikona

Objekt kategorie „Material Flow“. Má nulovou kapacitu.

Slouží k vytváření modelových struktur pomocí seskupování objektu na prvku

samotném. Jedná se o základní vymezení prvku, oblasti, či celého modelu (dle

hierarchie ve které se „Frame“ právě nachází).

K propojování prvků „Frame“ a tím vytváření hierarchií modelů slouží prvek

„Interface“.

Využitelný rozsah pro umisťování prvků
(lze rozšířit)



5. přednáška – Plant Simulation, ŠAVŠ, Jan Fábry, 22.10.201728

5. přednáška - PlantSimulation

Interface

Ikona

Objekt kategorie „Material Flow“. Má nulovou kapacitu.

Slouží ke spojování prvků „Frame“ navzájem. Je to tedy přechod ve struktuře modelu.

› Lze u něj definovat maximální počet připojení (1).

Na snímku je -1 (tzn. v prostředí PS = ∞).

› Prvek „Interface“ ukazuje svůj stav prostřednictvím

grafiky ikony.

› Pokud prvek není s ničím propojen má tuto ikonu.

› Pokud prvku chybí některé připojení má tuto ikonu.

› V případě korektního propojení na další prvky.

1 
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5. přednáška - PlantSimulation

Source

Ikona

› Jedná se o aktivní objekt ze skupiny „Material Flow“. 
› Kapacita = 1 a procesní čas = 0.
› Source produkuje pohybující se prvky – MUs (dle svého nastavení). Generuje tak

stejné prvky nebo rozdílné prvky a tím také vytváří patřičnou sekvenci vstupujících
prvků do systému.

› Okamžik vzniku MU / Time of creation:
› Podle nastaveného intervalu (1).
› Pevně stanoveného počtu (2).
› Vznik podle dodací tabulky (3), kde se zadává čas dodávky, typ MU a různé

informace o MU.
› Dle impulsů generátoru „Trigger“(4).

1 2 3 4
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5. přednáška - PlantSimulation

Source

Ikona

Aktivní volba „Blocking“(1) znamená, že v případě blokace zdroje z důvodu nemožnosti předat dále,

si to prvek zapamatuje a vygeneruje prvek při nejbližší možnosti (např. když již nebude blokován

předcházejícím objektem). V opačném případě generuje zdroj prvky přesně v definovaném čase.

Definování volby „Interval“(2) určuje časové rozmezí mezi generováním dvou po sobě generovaných

MUs. Meze „Start“ a „Stop“ jej pak dokážou omezit (Start – dolní mez; Stop – horní mez).

Výběr MU / MU selection (3) podle nastavení:

› Konstantní - implicitní nastavení, vznikne vždy stejný

typ MU.

› Cyklická sekvence - podle údajů v tabulce, kterou je
nutno připojit, může obsahovat i další informace o MU
(např. název, barvu, různé atributy), tvorba MU se neustále
opakuje.

› Sekvence - také podle údajů v tabulce, tvorba bude ale
provedena pouze jednorázově.

› Náhodně - tvorba podle údajů v tabulce, kde jsou
uvedeny příslušné pravděpodobnosti vzniku.

› V procentech – tvorba MUs podle procentuálního 
rozdělení zadaného v tabulce.

3

2

1
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5. přednáška - PlantSimulation

Drain

Ikona

› Jedná se o aktivní objekt ze skupiny „Material Flow“. 

› Kapacita = 1.

› Slouží k odstranění MU po uplynutí určitého času. Tzn. prvky, které byly prvkem 

„Source“ vygenerovány, umí prvek „Drain“ odstranit.

Nastavení jednotlivých pracovních časů:
› Processing time – čas během kterého se MU
opracovává, tzn. čas mezi tím, kdy dojde k seřízení a
odstraněním prvku.

› Set-up time – čas potřebný k přeseřízení při změně
dvou druhů MU.

› Recovery time – v podstatě jde o přípravný čas před
časem opracování. U ručního pracoviště jde například o
nachystání přípravku, u robotického pracoviště například
čas potřebný pro naložení, nebo vyložení dílů.

› Cycle time – je využíván v případech, kdy je zavírán a
otevírán vstup do prvku bez ohledu na vstupující objekt.
Užitečné to může být zejména při modelování řetězového
dopravníku, který má pevnou rozteč unašečů a vstup je
tudíž otevřen jen při dojetí nového unašeče.

1
2
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5. přednáška - PlantSimulation

SingleProc (Times)

› Ikona

› Jedná se o aktivní objekt ze skupiny „Material Flow“. 

› Kapacita = 1.

› Je klíčovým prvkem PS. „SingleProc“ přebírá díl od předchůdce, opracovává ho a předává

následníkovi.

› (1) Name – jedinečný název v rámci sítě.

› (2) Label – volitelný popis prvku (může se shodovat

u více prvků v rámci sítě).

› (3) Failed – pomocí tohoto tlačítka je možné vyvolat

poruchu na prvku „SingleProc“. Procesní časy na

„SingleProc“ jsou délkou trvání prostoje posunuty.

› (4) Kdy mohou nastat prostoje:

› Planned – prostoje během doby práce.

› Unplanned – mimo pracovní čas.

› Paused – pro přerušení doby opracování

prostojem.

› (5,6) Zamčení vstupu a výstupu.

› (7) Recovery Time začíná při vstupu na prvek.

› (8) Shodné s prvkem Drain.

7
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5. přednáška - PlantSimulation

SingleProc (Set-up)

› Ikona

› Volba „Set-up“ definuje možnosti přeseřízení stroje před opracováním dalšího typu 

výrobku (nebo jen proto, že zařízení je potřeba po určitém počtu ks seřídit). Například 

se může jednat o jiný typ přípravku pro daný typ výrobku, kalibraci stroje, přípravu 

materiálu apod.

› Automatické seřizování hned po příchodu MU na stanici zajišťuje volba (1). Pokud 
zůstane volba prázdná, jsme schopni řídit
seřizování prostřednictvím uživatelsky 
definované metody.

› Volba „Only when empty“(2) vyjadřuje provedení 
seřízení zařízení pouze tenkrát, pokud je zařízení 
prázdné. V době seřizování nemůže žádné další MU 
vstoupit.

› Dávku, po které je nutné stroj seřídit, definuje (3).

› Seřizování může záviset na názvu příchozího 
objektu, nebo uživatelsky definovaném atributu.  

1
2

3

4
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5. přednáška - PlantSimulation

Failure

› Ikona

› Poruchy se používají pro realizaci nepravidelností vyplývajících z technických nebo 

organizačních využitelností reálných zařízení v simulačním modelu.

› Stav jednotlivých komponent se přepne ze stavu „operational/připraven“ na 

„failed/porucha“. Doba zpracování, popř. doba strávená na daném objektu se tak 

prodlužuje o dobu trvání poruchy.    

› Poruchy lze definovat pro všechny prvky materiálového toku, které mají nenulovou 

kapacitu. Jsou znázorněny červeným bodem na horním okraji ikony.

› V editoru ikon lze uložit jakoukoliv ikonu a dát jí název „failed“. Je-li aktivováno 

nastavení „používat ikony stavů / Use State Icons“, pak se v případě poruchy 

daného objektu automaticky přepne ikona s názvem „failed“ na aktuální zobrazení.
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5. přednáška - PlantSimulation

SingleProc (Failure)

› Ikona

› Záložka „Failures“ řeší prostoje zařízení, které vznikají náhodně (běžný stav), nebo

jsme je schopni navodit ručně (testování určitých stavů).

› Prostoje významným způsobem ovlivňují dynamiku systému, jeho propustnost a také ;

věnovat dostatečnou pozornost.

› (1) „Active“ pro využívání nahodilých prostojů
dle určitého rozdělení musí být tato položka
povolena. Tlačítko „New“(2) pak přidá nový
prostoj.

› V případě zadávání pohotovosti procentem (3),
musí být volba „Avalibility“ aktivní. V opačném
případě budeme muset zadávat MTTR
(„Duration“) a MTBF („Interval“).

› Pohotovost (4) je dána v procentech.

› MTTR (Mean time to reapair) má syntaxi:

„mm:ss“

› „Start“ definuje okamžik, od kdy mají začít
prostoje,

› „Stop“ kdy naposledy nastane prostoj.

1
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5. přednáška - PlantSimulation

SingleProc (Průběh prostoje)

› Ikona

› Lze si zvolit, na jaký čas se budou poruchy vztahovat  

› SimulationTime (1) 

poruchy se počítají po celou dobu simulace, nezávisle na stavu objektu.

› ProcessingTime

výpočet poruch probíhá pouze v době, kdy je objekt ve stavu „working“.

› OperatingTime

výpočet poruch probíhá v době, kdy objekt nemá přestávku.

1
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5. přednáška - PlantSimulation

SingleProc (Controls)

› Ikona

› Pomocí záložky „Controls“ je možné ovlivňovat chování prvku, dle uživatelem

definovaných kritérií.

› „Entrance“(1) definuje podmínku při vstupu na prvek. Např. uživatelem

naprogramovaná metoda bude spuštěna právě když vstoupí MUs na prvek.

› Volba „Exit“(2) definuje možnosti řízení prvku metodou na výstupu z něj.

› Pro definování přeseřizování prostřednictvím metody slouží volba „Set-up“(3).

1

3
2

4
5

6

7

› Check-box „Before actions“(4) umožní při
vstupu nového MUs na prvek změnit metodou
např. Processing time. Jinak to není možné!

› Volby „Front“ a „Rear“ (5) definují, zda-li je
metoda inicializovaná přední částí prvku, nebo
zadní částí MUs.

› „Pull“(6) definuje, který čekající MU na
předchozím prvku, má být vtažen na „SingleProc“.

› K přiřazení směnového kalendáře prvku slouží
volba „Shift calendar“.
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5. přednáška - PlantSimulation

SingleProc (Exit strategy)

Ikona

› Záložka „Exit Strategy“ u objektů materiálového toku se nastavuje typ nebo strategie 

předávání MUs na následující spojené objekty.

› Standardní nastavení je Cyclic/popořadě. 

› Políčko Blocking určuje, zda se počítá s blokováním

předávání MU dále nebo ne. (Pokud je pole

neaktivní, znamená to, že pokud právě přiřazený

následník MU přijmout zrovna nemůže, protože je

např. obsazený, otestuje se další následník v řadě.

Pokud je pole aktivní, čeká se s předáním až do

doby, kdy bude tento následník schopen MU

přijmout.)

›

1

2
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5. přednáška - PlantSimulation

SingleProc (Exit strategy)

Ikona

› Cyclic - přesun v pořadí spojení objektů.

› Start at successor 1 - pokus o přesun začíná vždy u následníka 1.

› Random - následník se vybírá náhodně.

› Percentage - umožňuje procentuální rozdělení.

› Cyclic sequence - následník je vybrán z řady určené
tabulkou, další následník při pokusu o předání je
určen dalším řádkem v tabulce.

› Linear sequence - následník se začíná vybírat vždy
od prvního řádku v tabulce.

› Least/Most Recent Demand - nejstarší/nejmladší
požadavek, následníkem je ten objekt, který na MU
čekal nejdelší/nejkratší dobu.

› ostatní možnosti berou v úvahu nastavené nebo
statistické parametry (např. následníkem je objekt s
minimálním/maximálním obsahem,
minimálním/maximálním časem opracování atp.
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5. přednáška - PlantSimulation

SingleProc (Statistics)

Ikona

› Záložka „Statistics“ umožňuje sledování offline statistik prvku. Statistika je platná vždy

k času otevření této statistiky.

› Procentuální podíly jednotlivých stavů zařízení zobrazuje statistika (1). Lze tak vidět,

kolik času trávil prvek opracováním, seřizováním a např. čekáním.

1 2

3

› Druhá skupina statistik (2) informuje o obsazenosti 

zařízení. Jednak kolik času byl prvek prázdný a jaká je 

tudíž jeho relativní obsazenost.

› Třetí skupina statistik (3) sleduje aktuální, minimální 

a maximální obsazenost. Také informuje o počtu MUs,

které vstoupily a vystoupily z prvku. 
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5. přednáška - PlantSimulation

SingleProc (Importer, Failure Importer)

› Ikona

› Skupina nastavení, která řeší přiřazování lidských zdrojů stanici „SingleProc“(1).

› Prostoje lidských zdrojů pak řeší skupina (2).

1

2
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5. přednáška - PlantSimulation

SingleProc (Energy)

› Ikona

› Skupina nastavení, která řeší přiřazování spotřebovaných zdrojů (energií) stanici 

„SingleProc“ (1).

› Záložka Power input (2) definuje cílové hodnoty spotřeby energií pro jednotlivé 

pracovní stavy stroje (Working, Failed, Standby, apod.).

1

2 3

› Záložka Transtition times (3)  ve kterých 

dojde k hodnocení přechodu mezi 

jednotlivými stavy (Operational – Off, 

Operational – Standby apod.)
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5. přednáška - PlantSimulation

SingleProc (User-defined Attributes)

› Ikona

› Záložka informuje (1) a zároveň slouží k vytvoření uživatelských atributů. Těmi

jsou proměnné různých datových typů a metody (2).

› Konkrétní význam jednotlivých hodnot, které může

atribut nabýt, bude detailně představen v kapitole o

simulačním jazyku „SimTalk“.

1

2
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5. přednáška - PlantSimulation

Assembly

Ikona

› Objekt materiálového toku.

› Kapacita - 1 hlavní díl, montované díly.

› Místně orientovaný objekt.

› Montážní stanice umožňuje znázornění montážních

a nakládacích procesů prostřednictvím vztahů

předchozích objektů nebo typů pohybujících se

objektů.

› Lze pracovat s montážní tabulkou „Assembly

table“, kde jsou uloženy informace, kolik dílů a

z jakého předchůdce je nutno pro montáž na hlavní

díl.

› V montážním módu „Assembly mode“ lze

nastavit, zda se montované díly po montáži zničí

nebo pokračují dále naložené na hlavní díl.
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5. přednáška - PlantSimulation

Assembly (Attributes)

› Ikona

› „Assembly table“ (1) - zvolíme Predecessors nebo

MU Types - klikneme na Open a zadáme čísla

předchůdců nebo názvy typů MU a montovaný počet

› „Main MU from predecessor“ (2) - zadáme číslo

předchůdce montážní stanice, z kterého přichází na

objekt hlavní pohybující se objekt (který pokračuje

dále v toku).

› „Assembly mode“ (3) - zvolíme Delete MUs

(montované díly se po montáži „zničí“) nebo Attach

MUs (pro naložení dílu na hlavní díl, v tomto případě

ale musí být hlavní díl typu Container, neboli

přepravní prostředek, ne Entity).

› „Exiting MU“ (4) - kromě hlavního dílu lze vybrat

jakékoli MU jako nový díl, který opustí montážní

stanici po montáži.

› „Sequence“ (5) – definuje

pořadí, v jakém jsou vyřizovány

požadavky na „MU“ a „Service“

(pracovník).

1
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5. přednáška - PlantSimulation

DismantleStation

› Ikona

› Objekt materiálového toku.

› Kapacita – 1 hlavní díl, demontované díly.

› Místně orientovaný objekt.

› Demontážní stanice umožňuje znázornění 

demontážních a vykládacích procesů.

› Demontované díly se buď předávají dále do toku 

nebo vznikají díly nové.

› V záložce „Attributes“ se nastavují požadovaná 

nastavení pro postup demontáže. Filosofie je 

obdobná jako u montážní stanice.
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5. přednáška - PlantSimulation

Store

Ikona

› Objekt materiálového toku.

› Kapacita - libovolná, maticově orientovaná.

› Místně orientovaný objekt.

› MUs zůstávají ve skladu tak dlouho, dokud nebudou 

z vnějšku (prostřednictvím metody) odebrány.

› MUs obsadí libovolné volné místo v souřadnicové síti.

› Během poruchy sklad nepřijímá žádné MUs.
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5. přednáška - PlantSimulation

PlaceBuffer

› Ikona

› Objekt materiálového toku.

› Kapacita – libovolná.

› Zásobník je kapacitně orientovaný objekt.

› Zásobník s místy představuje jednotlivá místa řazená 

sériově za sebou, kde probíhá opracování, 

popř. meziuskladnění Mus.

› Pokud je zadána kapacita -1 (neomezená), je podle 

průběhu obsazenosti v čase velice snadné vyhodnotit 

potřebnou kapacitu v modelu.

› Zadaný Processing time platí pro celý objekt a dělí se 

na jednotlivá místa, je to tedy doba, kterou potřebuje 

MU k průchodu všemi místy zásobníku.

› Jednotlivé MUs se nemohou předbíhat.

› Processing time může být zadaný také nulový.

› Je možné „sáhnout“ si na libovolné místo zásobníku.
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5. přednáška - PlantSimulation

Chart

Objekt skupiny „User Interface“.

Prvek umožňuje graficky zobrazit průběh sledovaných veličin 

v simulačním čase.

Grafy jsou velice užitečné nejen pro prezentování výstupů 

simulačních experimentů, ale také ve fázi validace modelu.

Lze vybírat z několika typů grafů (např. spojnicový, sloupcový, 

histogram apod.).

Grafy lze zobrazit po kliknutí na ikonu, nebo také tuto ikonu 

animovat jako graf samotný. Pak je možné sledovat aktivitu na 

grafu přímo ve „Frame“ v průběhu simulačního experimentu.

Interval grafického obnovování grafu lze nastavit (souvisí to 

s rychlostí průběhu simulačního experimentu – početní 

výkon).
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5. přednáška - PlantSimulation

CardFile

Objekty skupiny „Information Flow“.

Slouží jako fronta dat.

„CardFile“ je list s jedním sloupcem, který je 

charakteristický možností náhodného přístupu ke každé 

z pozic uvnitř. Každá buňka je adresovaná číslem řádku. 

Příchozí entita způsobí posun dalších entit v řadě za 

příchozí entitou, o pozici dolů.

Představit si jej můžeme jako „kartotéku“. Například ty, 

které se dříve používaly v knihovnách.

Možnost 
zápisu do 
kteréhokoli 
řádku
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5. přednáška - PlantSimulation

StackFile

Objekty skupiny „Information Flow“.

Slouží jako fronta dat.

„Stackfile“ je list s jedním sloupcem, který je

charakteristický možností přistupovat k datům LIFO

(Last In First Out). Plant Simulation tedy přistupuje vždy

k prvku v řadě nahoře. Při vkládání entity vždy používá

první pozici, stejně tak při odběru entity.

Příkladem použití je například systém mytí nádobí. Jeden

člověk talíře myje a ukládá je na sebe. Druhý je utírá a

odebírá ze sloupce talířů ten poslední. Dalším příkladem je

systém používání nákupních košíků u obchodních center.

Možnost 
zápisu a 
odběru pouze 
na 1. pozici
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5. přednáška - PlantSimulation

QueueFile

Objekty skupiny „Information Flow“.

Slouží jako fronta dat. 

„QueueFile“ je list s jedním sloupcem, který je

charakteristický možností přistupovat k datům

FIFO (First In First Out). Každá buňka je

adresovaná číslem řádku. Příchozí entita

zapsaná do prvního řádku způsobí posun další

entit v řadě za příchozí entitou, o pozici dolů.

Odebrána je vždy nejstarší entita.

Představit si dokážeme tento systém jako typickou

„silniční frontu“.

X6
X5
X4
X3
X2
X1

Možnost výběru
dalšího prvku

1

2

Možnost zápisu
dalšího prvku
(posun ostatních)
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5. přednáška - PlantSimulation

Trigger

Objekty skupiny „Information Flow“.

Slouží jako spouštěč událostí.

„Trigger“ umí v přesných časových intervalech

aktivovat metody a jimi naprogramované akce.

„Time reference“ umožňuje nastavení „absolutního“

a „relativního“ času (1).

„Start time“ reprezentuje časový okamžik od kterého

začíná „Trigger“ pracovat (2).

„Active interval“ (3) definuje časový interval, během

něhož bude „Trigger“ aktivní.

„Repeat periodically“ umožňuje cyklicky definovaný

interval opakovat (4).

„Period length“ (5) předepisuje délku trvání jednoho

časového cyklu během simulačních testů. Pokud je

označena volba (4), bude se po skončení periody cyklus

opakovat.

1
2

3
4

5
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5. přednáška - PlantSimulation

Generator

Objekt skupiny „Information Flow“.

Slouží jako nástroj k aktivování metod v určitém 

intervalu nebo období.

Volby „Start“ a „Stop“ aktivují první a poslední 

spuštění metody (1,2). 

„Interval“ definuje dobu mezi dvěma aktivacemi (2). 

Volba (3) pak přiřazuje tomuto intervalu metodu.

„Duration“ určuje časové rozpětí mezi „Interval 

Control“ (3) a „Duration Control“ (4). „Duration

Control“ může nastat vždy až po „Interval 

Control“.

1

3

4

2
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5. přednáška - PlantSimulation

Entity

Objekt skupiny „Mobile Units“.

Základní prvek, který představuje pohybující se materiálový objekt, bez

schopnosti nést na sobě jakýkoliv jiný objekt po objektech materiálového toku.

Lze si jej představit jako:

Výrobek.

Díl.

Součástku.

1 2

„Entity“ (1) má svou definovanou délku a 

šířku.

„Booking point lenght“ a „Booking point 

widht“ (2) definuje bod, od kterého je 

„Entita“ vnímána ostatními „Elementy“

jako příchozí. Je to důležitý parametr 

u délkově orientovaných elementů a 

nachází se často uprostřed „Entity“.
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5. přednáška - PlantSimulation

Container

Objekt skupiny „Mobile Units“.

„Container“ představuje pohybující se objekt, 

který je schopen na sobě nést „Entity“. Lze si 

jej představit jako:

Paletu.

Přepravku.

Krabici.

Kapacita, kterou nese „Container“ je 

definována prostřednictvím nakládacího prostoru 

„X-dimension“ a „Y-dimension“ (1). 

1
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5. přednáška - PlantSimulation

Transporter

Objekt skupiny „Mobile Units“.

„Transporter“ představuje aktivní objekt

materiálového toku.

Pohybuje se sám po délkově orientovaných

objektech (dopředu nebo zpětně):

„Track“.

„TwoLineTrack“.

Je schopen nést na sobě „Entitu“, „Container“

nebo další „Transporter“.

Objekt má řadu parametrů, jako například:

Akcelerace.

Užití jako „Tractor“ (pro pull a push systémy

dopravy).

Automatické nalezení cesty.

Zpětná jízda.
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5. přednáška - PlantSimulation

ExperimentManager

Objekt skupiny „Tools“.

Účinný nástroj pro provádění experimentů většího rozsahu.

Užitečný zejména tehdy, pokud:

Hledáme řešení pro různé varianty vstupů.

Chceme dosáhnout statisticky bezpečné výsledky.

Typickým užitím je definování experimentů a běh simulačních 

experimentů přes noc (stačí pouze jedna licence).

Pro funkčnost je potřeba definovat:

Výstupní hodnoty (1).

Vstupní hodnoty (2).

Definovat matici experimentů (3).

1

3

2
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5. přednáška - PlantSimulation

TransferStation

› Objekt skupiny „Tools“.

› Objekt „TransferStation“ reprezentuje přemísťovací 

stanici nebo robota.

› Má tyto funkcionality:

› „Load“ (1) – slouží k naložení dílu ze 

zdrojové stanice na „Container“ nebo 

„Transporter“, který se nachází na cílové 

stanici.

› „Unload“ (1) – slouží k vyložení dílu 

z objektů „Container“ nebo „Transporter“.

› „Reload“ (1) – slouží k přeložení dílu na dvou 

objektech „Container“ nebo „Transporter“.

› „Move“ (1) – slouží k přeložení dílu.

› „Parts from“ (2) a „Target is on“ (3) definují 

odkud a kam se mají MUs naložit, vyložit či 

přeložit.

1

2 3
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5. přednáška - PlantSimulation

Co rozumíme pod pojmem METODA

Metody jsou malé části programu, srovnatelné s procedurou nebo funkcí, 

napsaném v programovacím jazyce (napr. Basic, Pascal, C++).

V Plant Simulation se programuje pomocí programovacího jazyka „SimTalk“.

SimTalk je odvozen od programovacího jazyka „Eiffel“ a je podobný ostatním 

programovacím jazykům.

Metoda je základním prvkem Plant Simulation a je plně integrovaná do všech 

jeho objektů. Zdrojový kód se zpracovává při načtení (Init) nebo v průběhu 

simulačního běhu (pokud je iniciován). 
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5. přednáška - PlantSimulation

Možnosti, využitelnost a přednosti metod

Reagují v určitých událostech v průběhu simulačního běhu.

Dotazují se na podmínky definované uživatelem.

Stanovují podmínky pro běh simulace.

Provádí příkazy.

Mění a rozšiřují chování jednotlivých prvků simulačního modelu.

Pomocí dialogů nabízí možnost vytvořit model i pro nezkušené uživatele.

Využitelnost metod u všech simulačních modelů.

Model se pomocí metod stává:

Přizpůsobivým.

Plně ovladatelným.

Snadno měnitelným.
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5. přednáška - PlantSimulation

Základní okno prvku metoda

Nástrojová lišta

Okno pro psaní
vlastní metody

Hlavní nabídka

Předdefinovaná 
základní syntaxe
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5. přednáška - PlantSimulation

Základní syntaxe metody

[PARAMETR]  Dodatečné informace objektu, který metodu vyvolal, metoda se stává
funkcí, počet předaných a deklarovaných parametrů i datové typy musí
souhlasit.

[VÝSLEDEK FUNKCE]  Výsledek funkce (musí být při vrácení hodnoty přirazen na vyvolávací objekt
pomocí klíčového slova „RESULT“).

is 
Zavádí popis lokálních přeměnných, jsou k dispozici pouze v aktuální metodě
a po provedení kódu ztrácejí svoji hodnotu.

[LOKÁLNÍ PROMĚNNÉ]  Definují se a jsou k dispozici pouze v uvedené metodě. Po zpracování ztrácí
svou hodnotu. Při každém novém vyvolání metody jsou znovu definovány a
musí se před použitím deklarovat.

do  Zavádí příkazovou část, vlastní zpracování metody.

[VLASTNÍ PŘÍKAZY]  Provádění metody.

end;  Uzavírá metodu, následně je možné uvádět pouze komentáře.
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5. přednáška - PlantSimulation

Klíčová slova pro SimTalk

Acceleration else List repeat to

and elseif local result true

Any end loop return until

basis exitLoop next root void

Boolean false not rootFolder wait

byref for Object self waituntil

create forget or Speed Weight

current from pi Stack when

Date if print stopuntil while

DateTime inspect prio String z

do Integer Queue Table

downto is Real then

e Length ref Time
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5. přednáška - PlantSimulation

Datové typy

Integer celá čísla (−2 147 483 648; +2 147 483 647)

Real reálná čísla

Time čas (hh:mm:ss.ss)

Date datum (1.1.1970 – 31.12.9999)

DateTime datum včetně času (dd.MM.yyyy HH:mm:ss)

Boolean pravda, nepravda

String řetězec, uvádí se do horních uvozovek ""

Object objekt v simulačním modelu

Table tabulka
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5. přednáška - PlantSimulation

Datové typy

Length přiřazená jednotka metr*

Speed přiřazená jednotka metr∙sekunda-1*

Acceleration přiřazená jednotka metr∙sekunda-2*, 

použití u objektů „Line“ a „Transporter“

Weight přiřazená jednotka kilogram*

Money obecná proměnná, využívá datový typ REAL 

List sdílí vestavěné vlastnosti objektu CARDFILE

Stack obdobná funkce jako STACKFILE, využívá LIFO

Queue vestavěné vlastnosti objektu QueueFile, 

využívá FIFO

Any univerzální proměnná, může nabývat všech

hodnot

Rozsah hodnot:
-8.9*10307 ≤ real ≤ 8.9*10 307

!Datové typy TIME, LENGTH, WEIGHT, SPEED, ACCELERATION nejsou kompatibilní.
* Při výstupu se jednotky převedou na jednotky nastavené uživatelem v sekci Tools > Model 
Settings/Preferences > Units >.
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5. přednáška - PlantSimulation

Operace

Přiřazení hodnoty:

<Objekt>.<atribut> := <nová hodnota> ;

Logické operátory:

Symboly ( = , /= , > , >= , < , <= , == ).

Výrazy ( true , false ).

Výrazy pro spojení ( and , or , not ).

Aritmetické operátory:

Sčítaní, odčítaní, násobení, dělení ( + , - , ∙ , / ).

Funkce (goniometrická, logaritmická, exponenciální).

Vstupní a výstupní operace:

Slouží pro přenos dat ze vstupních a výstupních parametrů.
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Metoda s názvem „Method“ nebo názvem definovaným uživatelem:

Je vyvolaná iniciátorem nebo pomocí jiné metody.

Metoda s názvem „Init“:

Provede se automaticky po stlačení tlačítka Starts the simulation.

Metoda s názvem „EndSim“:

Provede se automaticky po ukončení simulačního běhu.

Metoda s názvem „Reset“:

Provede se automaticky po stlačení tlačítka Resets the simulation.

68

5. přednáška - PlantSimulation

Typy metod
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Iniciace na délkově orientovaném prvku.

Délkově orientované prvky:

Iniciace   Entrance Front Entrance Rear

Iniciace   Exit Front Exit Rear

69

5. přednáška - PlantSimulation

Iniciace metody
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5. přednáška - PlantSimulation

Podmíněné příkazy

Jsou to příkazy závislé na podmínkách, tj. umožňují na základě stanovené

podmínky/podmínek provést požadovaný příkaz.

Základní typy podmíněných příkazů:

if … then

if … then … else

if … then … elseif

inspect … when

inspect … when … else
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5. přednáška - PlantSimulation

Rozhraní Plant Simulation

Plant Simulation je připraven pro spolupráci se širokým spektrem aplikací různého 

typu:

Výměna dat s dalšími aplikacemi (databáze, tabulkové procesory, textové editory).

Ovládání jiných aplikací prostřednictvím Plant Simulation a opačně.

Spolupráce s prvky ActiveX.

Rozhraní s jazykem C (pro volání jeho interních funkcí z prostředí Plant Simulation),

ODBC rozhraní pro spojení s databázovými software.

Rozhraní OPC pro spoluprací s PLC zařízeními.

Oracle SQL rozhraní pro spolupráci s Oracle client.

Paketové rozhraní pro datovou výměnu prostřednictvím TCP/IP.

Rozhraní k aplikaci Teamcenter.
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5. přednáška - PlantSimulation

Rozhraní Plant Simulation – ODBC

ODBC je rozhraní, které umožňuje prostřednictvím driveru ODBC zápis dat z prostředí

simulačního softwaru přímo do databáze (např. MS Access). Díky tomu je možné

„sbírat“ za běhu simulace data a ta přímo vyhodnocovat např. prostřednictvím APP.

Na této bázi jsou rovněž postaveny modelové příklady ze cvičení PSLPII.

Vzorový model ukazuje zaznamenávání průchodů 

určitým pracovištěm. Záznam probíhá prostřednictvím 

speciálního NW „EB_ODBC_01“ do tabulky, kterou 

obsahuje. Jedná se o jednoznačnou identifikaci každého 

průchodu pracovištěm. Čítá tyto položky:

Datum, Čas, Jméno EB, ID prvku a Typ prvku. 

Na základě těchto dat lze analyzovat výstupní data ze 

simulačních experimentů, stejně jako vstupní data pro 

simulaci samotnou. 
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5. přednáška - PlantSimulation

Demo modely

Název Popis

Výroba malých dílů Ukazuje užití Experiment Manageru.

Montáž turbodmychadel Ukazuje optimalizaci produktivity.

Výroba Optimalizace skladových zásob s rozdílnými parametry.

Montáž předních náprav Optimalizace layoutů, strategie a kapacit.

Optimalizace dne splatnosti Optimalizace a simulace s genetickými algoritmy.

3D příklad Ukazuje 3D vizualizaci 2D modelu.

3D Automotive 3D model výroby automobilů.

Kolekce příkladů Soubor modelů demonstrujících rozličné modelové úkoly.
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Nástroje a optimalizace

74

5. přednáška - PlantSimulation

Demo modely

Plant Simulation má již v sobě připraveny kolekce příkladů směřující do těchto oblastí:

Diskrétní materiálové toky.

Kontinuální materiálové toky.

Informační toky.

Užití zdrojů.

Nástroje a optimalizace.

Rozhraní.

Diskrétní materiálový tok

Kontinuální materiálový tok

Informační toky

Užití zdrojů

RozhraníDemo modely jsou ideálním 

doplňkem cvičení z předmětu 

PSLPII. Jsou zde popsány 

základní principy a metody jak 

s Plant Simulation 11 pracovat.
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5. přednáška - Plant Simulation

Otázky z dané problematiky

Jaké objekty materiálového toku Plant Simulation obsahuje?

S jakými základní typy Entit (MUs) pracuje Plant Simulation a k modelování čeho 

slouží?

Jaké typy strategií jsou v PlantSimulation implicitně k dispozici?

Co jsou to uživatelské atributy a k čemu se používají? 

Co je to „dědičnost“ v prostředí PlantSimulation a k čemu je užitečná?

K čemu slouží prvky „Source“ a „Drain“?

K čemu slouží prvek SingleProc a jaká má možná nastavení?

Co je to SimTalk a k čemu slouží?

Co je to metoda a jaké rozlišujeme její typy (dle času inicializace)?

Jaké datové typy Plant Simulation nativně využívá?

S jakými typy aplikací komunikuje Plant Simulation 11 navenek (rozhraní)?

Co je to ODBC rozhraní a jak konkrétně funguje?



Děkuji.

76


