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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Cíl přednášky

Uvést příklady návrhů řešení simulačních studií dle typu simulovaného systému.

Představit možné způsoby zohlednění výsledků simulačních experimentů.

Seznámit posluchače s problematikou Digitální továrny.

Seznámit posluchače s nástrojem Process Designer.

Uvést příklad práce s daty s důrazem na týmovou spolupráci.
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Obsah přednášky

Doporučení plynoucí z výsledků simulačních experimentů.

Implementace doporučení úprav reálného systému.

Digitální továrna.

Process Designer.

Práce s daty s ohledem na týmovou spolupráci.
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Doporučení plynoucí z výsledků simulačních experimentů

Cílem simulace je uplatnění získaných poznatků o (simulovaném) skutečném systému.

Simulace ≡ zobrazování systému s jeho dynamickými procesy pomocí modelu, se kterým 

lze provádět experimenty za účelem získání poznatků, které je možné uplatnit 

ve skutečnosti.

Reálný 
systém
(Plánovaný 

systém)

Výsledky
Důsledky na 

reálný 
systém

Validace, 
verifikace

Vytvoření modelu, 
abstrakce

Im
p
le

m
e
n
ta

c
e

Interpretace

Simulační 
model

E
x
p
e
ri
m

e
n
to

v
á
n
í



11. přednáška – Důsledky na reálný systém, ProcessDesinger, ŠAVŠ, Jan Fábry, 13.11.20176

11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Doporučení plynoucí z výsledků simulačních experimentů

Cílem simulace je uplatnění získaných poznatků o (simulovaném) skutečném systému.

Simulace ≡ zobrazování systému s jeho dynamickými procesy pomocí modelu, se kterým 

lze provádět experimenty za účelem získání poznatků, které je možné uplatnit 

ve skutečnosti.
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Doporučení plynoucí z výsledků simulačních experimentů

Konkrétní doporučení plynoucí z výsledků simulačních experimentů a jejich povaha závisí 

na předmětu simulační studie. Typicky se jedná o simulační studii (model) z oblasti:

Každá z těchto oblastí má svá specifika, zejména z pohledu simulační studie:

Typické vstupní parametry a podmínky.

Obvykle řešené problémy a odpovídající výsledky/doporučení.

Logistika Dopravníková technikaVýrobní provozy

svařovny
lisovny/lakovny

montáže/powertrain
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Doporučení plynoucí z výsledků simulačních experimentů

Konkrétní doporučení plynoucí z výsledků simulačních experimentů a jejich povaha závisí 

na předmětu simulační studie. Typicky se jedná o simulační studii (model) z oblasti:

Typické řešené problémy Doprava/zásobování/skladování/distribuce.

Vstupní parametry Omezující podmínky týkající se:
• počtu a parametrů přepravních/manipulačních prostředků,
• kapacity skladových a manipulačních ploch,
• prostupnosti dopravních komunikací.

Logistika
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Doporučení plynoucí z výsledků simulačních experimentů

Konkrétní doporučení plynoucí z výsledků simulačních experimentů a jejich povaha závisí 

na předmětu simulační studie. Typicky se jedná o simulační studii (model) z oblasti:

Obvyklé výsledky/doporučení

• Počet využitých manipulačních/dopravních prostředků.
• Nutné kapacity (navrhovaných) skladových/manipulačních ploch.
• Logika řízení odvolávek materiálu (režimy JIS, KANBAN, jiné…).

Logistika
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Doporučení plynoucí z výsledků simulačních experimentů

Konkrétní doporučení plynoucí z výsledků simulačních experimentů a jejich povaha závisí 

na předmětu simulační studie. Typicky se jedná o simulační studii (model) z oblasti:

Příklad výsledků
logistických studií

Časový průběh zásob
→ nutná kapacita

Logistika

Vytížení manipulačních  
prostředků
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Doporučení plynoucí z výsledků simulačních experimentů

Konkrétní doporučení plynoucí z výsledků simulačních experimentů a jejich povaha závisí 

na předmětu simulační studie. Typicky se jedná o simulační studii (model) z oblasti:

Výrobní provozy

svařovny
lisovny/lakovny

montáže/powertrain

Typické řešené problémy Optimalizace výrobních procesů s ohledem na:
(svařovny)

Vstupní parametry Podmínky týkající se:
• Technických parametrů výrobních zdrojů (zařízení).

• Takty [s], spolehlivost [%], doby přeseřizování,…
• Uspořádání (rozmístění), bezpečnostní okruhy.

• prostupnost jednotlivých úseků i výrobního celku
(odstranění úzkého místa),

• kapacity mezioperačních zásobníků,
• logiku řízení materiálového toku.
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Doporučení plynoucí z výsledků simulačních experimentů

Konkrétní doporučení plynoucí z výsledků simulačních experimentů a jejich povaha závisí 

na předmětu simulační studie. Typicky se jedná o simulační studii (model) z oblasti:

Výrobní provozy

svařovny
lisovny/lakovny

montáže/powertrain

Příklad výsledků
simulačních 
studií 
zaměřených na 
oblast svařoven

Vytížení výrobních zdrojů

Vytížení robotických buněk
→ odstranění úzkého místa
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Doporučení plynoucí z výsledků simulačních experimentů

Konkrétní doporučení plynoucí z výsledků simulačních experimentů a jejich povaha závisí 

na předmětu simulační studie. Typicky se jedná o simulační studii (model) z oblasti:

Výrobní provozy

svařovny
lisovny/lakovny

montáže/powertrain

Typické řešené problémy Optimalizace výrobních procesů s ohledem na:
(lakovny)

Vstupní parametry Podmínky týkající se:
• technických parametrů dopravníkové techniky.

• Rychlosti [m∙s-1], polohy senzorů [m],…
• počtu manipulačních prostředků,
• restrikce výrobní sekvence, logika řízení mat. toku.

• prostupnost jednotlivých úseků i výrobního celku
(odstranění úzkého místa),

• logiku řízení materiálového toku (sekvence typů).
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Doporučení plynoucí z výsledků simulačních experimentů

Konkrétní doporučení plynoucí z výsledků simulačních experimentů a jejich povaha závisí 

na předmětu simulační studie. Typicky se jedná o simulační studii (model) z oblasti:

Výrobní provozy

svařovny
lisovny/lakovny

montáže/powertrain

Příklad výsledků
simulačních 
studií 
zaměřených na 
oblast lakoven

Velikost bloků (stejných typů)
→ řazení bloků do sekvence

Průběh obsazenosti
→ dimenzování kapacit zásobníků
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Doporučení plynoucí z výsledků simulačních experimentů

Konkrétní doporučení plynoucí z výsledků simulačních experimentů a jejich povaha závisí 

na předmětu simulační studie. Typicky se jedná o simulační studii (model) z oblasti:

Výrobní provozy

svařovny
lisovny/lakovny

montáže/powertrain

Typické řešené problémy Optimalizace výrobních procesů s ohledem na:
(montáže/powertrain)

Vstupní parametry Podmínky týkající se:
• technických parametrů výrobních zdrojů (zařízení)

• takty [s], spolehlivost [%], přeseřízení,…
• organizační parametry výrobního procesu:

• výrobní program, alokace pracovníků,…
• restrikce výrobní sekvence, logika řízení mat. toku.

• prostupnost jednotlivých úseků i výrobního celku
(odstranění úzkého místa).
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Doporučení plynoucí z výsledků simulačních experimentů

Konkrétní doporučení plynoucí z výsledků simulačních experimentů a jejich povaha závisí 

na předmětu simulační studie. Typicky se jedná o simulační studii (model) z oblasti:

Výrobní provozy

svařovny
lisovny/lakovny

montáže/powertrain

Příklad výsledků
simulačních 
studií 
zaměřených na 
oblast montáže

Vytížení výrobních kapacit
→ odstranění úzkého místa

Vytížení výrobních zdrojů
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Doporučení plynoucí z výsledků simulačních experimentů

Konkrétní doporučení plynoucí z výsledků simulačních experimentů a jejich povaha závisí 

na předmětu simulační studie. Typicky se jedná o simulační studii (model) z oblasti:

Typické řešené problémy Ověření dosažitelnosti plánovaných výrobních kapacit.
Testy scénářů – „what-if“ analýza.

Vstupní parametry Podmínky týkající se:
• plánovaného/současného layoutu (materiálového toku),
• typů manipulačních zařízení

• technické parametry (takt [s], kapacita [-],…)
• technických parametrů dopravníkové techniky

• rychlost [m∙s-1], poloha senzorů [m],…

Dopravníková technika
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Implementace doporučení úprav reálného systému

Výstupem simulační studie je doporučení ne/provádět konkrétní změnu (úpravy)             

v plánovaném/reálném výrobním/logistickém systému.

Rozhodnutí, zda se tímto doporučením (doporučeními) řídit, je otázkou tzv. 

rozhodovacího problému.

Principem je výběr jedné z možných variant s ohledem na její důsledky. Rozlišujeme

Rozhodování za jistoty – neexistují (neuvažují se) faktory rizika a nejistoty.

Rozhodování za rizika či nejistoty – je třeba uvažovat rizika a nejistoty.

Porovnání důsledků je třeba provést s ohledem na předem stanovená kritéria:

Kvantitativní kritéria – vyčíslitelná.

Výnosového typu – cíl je maximalizace hodnot (produkce, vytížení strojů,…)

Nákladového typu – cíl je minimalizace hodnot (zásoby, počet nosičů,…)

Kvalitativní kritéria – pro účely porovnání variant je třeba převést na kvantitativní.

Důsledky variant lze (s jistou pravděpodobností) zjistit pomocí simulační studie.
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Implementace doporučení úprav reálného systému

Simulační studie obvykle zjišťuje důsledky variant s ohledem na kvantitativní kritéria 

technického charakteru.

Kromě těchto je třeba uvažovat kvantitativní kritéria finančního charakteru – doporučení 

vyplývající ze simulačních experimentů obvykle vedou k úpravám systému, tj. investičním 

projektům.

Simulační studie obvykle nezohledňuje investiční náklady spojené s případnou realizací 

doporučených změn. 

Vyžadují-li doporučení realizaci investičního záměru, je třeba zjistit návratnost investice     

a podle toho rozhodnout o ne/realizaci doporučení.

Návratnost případné investice je důležité rozhodovací kritérium při zvažování doporučení 

plynoucích z výsledků simulační studie.



11. přednáška – Důsledky na reálný systém, ProcessDesinger, ŠAVŠ, Jan Fábry, 13.11.201720

11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Implementace doporučení úprav reálného systému

Vrcholové 
řízení

Střední úroveň
řízení

Operativní
řízení

Složité a nestrukturované 
problémy za rizika            
a nejistoty

Strukturované        
i nestrukturované 
problémy

Dobře 
strukturované 
problémy

Úroveň
řízení

Typ 
problému
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Implementace doporučení úprav reálného systému

Samotná kritéria, dle kterých jsou varianty simulační studie posuzovány, je třeba vhodně 

vybrat.

Soubor kritérií musí splňovat následující požadavky:

Úplnost – kritéria musí umožnit posouzení přímých i nepřímých důsledků (pozitivních 

i negativních).

Operacionalita – každé kritérium má jednoznačný smysl, proto je vhodné volit 

kvantitativní kritéria, která jsou měřitelná.

Neredundance – každý aspekt smí být zahrnut pouze jednou, kritéria se nesmí překrývat 

(duplicity).

Minimální rozsah – kvůli snadnému vyhodnocení (rozhodování), při více kritériích jde

o tzv. multikriteriální analýzu.



11. přednáška – Důsledky na reálný systém, ProcessDesinger, ŠAVŠ, Jan Fábry, 13.11.201722

11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Implementace doporučení úprav reálného systému

Grafické nástroje pro zobrazení základních prvků rozhodovacích problémů:

Influenční diagramy.

Kognitivní (myšlenkové) mapy.
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Implementace doporučení úprav reálného systému

Influenční diagramy

Prvky rozhodovacích problémů dle povahy dělíme na

Rozhodovací proměnné – jsou předmětem volby (např. ne/vybudovat nový sklad?).

Exogenní veličiny – významné faktory okolí (např. tržní podmínky, územní dispozice,…).

Kritéria hodnocení – pro posouzení variant a výběr jedné (např. návratnost investice).

Stavové veličiny – popisují mezivýsledky řešení a vliv na hodnoty kritérií (např. náklady 

spojené s investicí ovlivňující její návratnost).

Omezující podmínky – externí a interní faktory omezující prostor řešení (lze rozlišit 

ovlivnitelné a neovlivnitelné faktory).

Značky používané influenčními diagramy.
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Implementace doporučení úprav reálného systému

Influenční diagramy

1 3

2

4

5

6

7

9

10

8

11

12

13

14

Legenda:
1 …typ investice (podnik/koncern)
2 …realizátor
3 …hodnota a náklady investice
4 …cena pronájmu
5 …daňové podmínky
6 …výše bankovního úvěru
7 …délka pronájmu
8 …úroková sazba bankovního úvěru
9 …odprodejní hodnota
10 …výnos z pronájmu
11 …splácení bankovního úvěru
12 …přínos z využití výrobní kapacity
13 …čistá současná hodnota investice
14 …celkové investiční náklady

Příklad: rozhodování o vybudování výrobní kapacity
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Implementace doporučení úprav reálného systému

Kognitivní (myšlenkové) mapy

Při sestavování myšlenkových map je postupováno v těchto krocích:

1. Identifikace všech prvků rozhodovacího problému a výběr jen těch důležitých.

2. Dekódování důležitých prvků a zobrazení jejich vzájemných kauzálních závislostí.

Orientovaná spojnice, kde šipka značí směr kauzální závislosti

Symbol + značí přímou závislost, symbol – značí nepřímou závislost
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Implementace doporučení úprav reálného systému

Kognitivní (myšlenkové) mapy

Příklad: výrobně-marketingový problém

ceny konkurence

objem prodeje 
konkurence

celková velikost trhu

podíl na trhu

objem prodeje

skladovací prostor

relativní výše ceny 
vzhledem ke 
konkurenci

náklady na jednotku

výnosy z tržeb

výše zisku

investice do moderní 
technologie

zvýšená kvalita 
produkce

tlak na udržení 
nízkých cen

levná zahraniční 
konkurence

zlepšená image 
firmy

rozsah reklamy

známost firmy

prodejní cena

+

+

+

+

+

+

+

++

+

-

-

-

-
-

-

-

-
+

+
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Implementace doporučení úprav reálného systému

Metody vícekriteriálního hodnocení variant

Nejčastější případ, kdy varianty posuzujeme s ohledem na více kritérií, která mohou být

Různých jednotek – kritéria nejsou aditivní, vhodný je převod na společnou jednotku.

Např. zvýšení produkce o 100 ks/den ~ 1 bod, snížení počtu nutných přepravních 

prostředků o 1 ks ~ 2 body apod.

V případě konfliktních kritérií (např. zvýšení produkce vs. zvýšení potřeby 

mezioperačních zásob) se uplatňuje princip kompenzace hodnot konfliktních 

kritérií – je třeba stanovit, které kritérium je důležitější, resp. do jaké míry se 

vyvažují.

Stejných jednotek – kritéria jsou aditivní, tj. lze jejich ohodnocení sečítat.

Uspořádání variant je dáno významem jednotlivých kritérií. Význam kritérií je často 

subjektivní.
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Implementace doporučení úprav reálného systému

Metody vícekriteriálního hodnocení variant

Jednotlivým kritériím je možné přiřadit váhy – vyjadřují důležitost daného kritéria.

Váhy jsou zpravidla normovány, tj. součet je 1.

Příklady metod přiřazení vah kritériím:

Bodová stupnice – každému kritériu přiřazena hodnota ze stupnice (např. 1-100).

Alokace 100 bodů – rozdělení 100 bodů mezi všechna kritéria dle jejich důležitosti.

Metoda párového srovnávání – dle počtu preferencí každého kritéria vůči ostatním:

𝑣𝑖 =
𝑓𝑖

𝑛∙ 𝑛−1 /2
kde

𝑣𝑖 …normovaná váha i-tého kritéria

𝑓𝑖 …počet preferencí i-tého kritéria

𝑛 …počet kritérií

𝑛 ∙ 𝑛 − 1 /2 …počet uskutečněných srovnání kritérií
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Implementace doporučení úprav reálného systému

Metody vícekriteriálního hodnocení variant

Vyhodnocení variant je provedeno na základě hodnoty/užitku jednotlivých variant.

Nejjednodušší stanovení funkce užitku za jistoty („utility“):

𝑢(𝑋) = σ𝑖=1
𝑛 𝑣𝑖 ∙ 𝑢𝑖(𝑥𝑖) kde

𝑋 …varianta rozhodování

𝑢𝑖(𝑥𝑖) …dílčí funkce utility za jistoty vzhledem k i-tému kritériu

𝑥𝑖 …důsledek varianty vzhledem k i-tému kritériu (i-tý dílčí důsledek)

𝑣𝑖 …váha i-tého kritéria

𝑛 …počet kritérií

Pro kritéria výnosového typu je dílčí funkce utility vždy rostoucí (př.: dosažená produkce).

Pro kritéria nákladového typu je dílčí funkce utility vždy klesající (př.: mezioper. zásoby).

Je vhodné dílčí funkce utility normovat, tj. omezit obor hodnot  na 𝐻 𝑋 = 0; 1 .
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Implementace doporučení úprav reálného systému

Metody rozhodování za rizika či nejistoty

Je třeba rozlišovat rozhodování za:

Rizika …známe pravděpodobnosti budoucích situací

…tyto pravděpodobnosti lze vyjádřit např. distribuční funkcí…

Nejistoty …neznáme pravděpodobnosti budoucích situací

Rozhodnutí ovlivňují mj. budoucí situace, které mohou být

Příznivé …nadějnost

Nepříznivé …nebezpečí
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Implementace doporučení úprav reálného systému

Metody rozhodování za rizika

Dále je třeba rozlišovat postoj rozhodovatele k riziku:

Averze k riziku …volba méně rizikových variant

Sklon k riziku …volba více rizikových variant

Neutrální postoj k riziku …rovnováha
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Implementace doporučení úprav reálného systému

Metody rozhodování za rizika

Pro rozhodování za rizika může rozhodovatel uplatnit následující pravidla:

Pravidlo očekávaného užitku

Rizikovou variantu A preferujeme před rizikovou variantou B, pokud očekávaná (střední) hodnota užitku 

varianty A je vyšší než očekávaná (střední) hodnota užitku varianty B.

Pravidlo očekávané (střední) hodnoty

Jako optimální varianta je zvolena ta s nejvyšší očekávanou (střední) hodnotou zvoleného kritéria hodnocení.

Pravidlo očekávané hodnoty a rozptylu

Preference varianty A před variantou B, jestliže (jedna z následujících možností):

Očekávaná hodnota A ≥ očekávaná hodnota B ^ rozptyl A < rozptyl B.

Rozptyl A ≤ rozptyl B ^ očekávaná hodnota A > očekávaná hodnota B.
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Implementace doporučení úprav reálného systému

Metody rozhodování za nejistoty

Rozhodovatel nezná pravděpodobnost budoucích stavů.

Pro rozhodování za nejistoty může rozhodovatel uplatnit následující pravidla:

Pravidlo minimaxu.

Pravidlo maximaxu.

Laplaceovo pravidlo.

Hurwitzovo pravidlo.

Savageovo pravidlo.

Dalšími nástroji na podporu rozhodování za rizika či nejistoty jsou:

Pravděpodobnostní stromy.

Rozhodovací stromy.
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Digitální továrna

Digitální továrna ≡ zastřešující pojem pro komplexní síť digitálních modelů, metod 

a nástrojů – mj. simulace a 3D vizualizace – které jsou integrovány prostřednictvím 

neustálé správy dat.

Digitální továrna ~ koncepty + SW nástroje pro plánování, modelování a simulaci.

Cíle

Koncepty

Digitální nástroje

Plánování | Modelování |Simulace

Integrace + Společná databáze

Co vyvíjet/vyrábět?

Jak vyvíjet/vyrábět?

Pomocí čeho vyvíjet/vyrábět?

Jaké činnosti bude nutné provádět?

Z čeho při těchto činnostech vycházet?



11. přednáška – Důsledky na reálný systém, ProcessDesinger, ŠAVŠ, Jan Fábry, 13.11.2017

Digitální továrna ~ fyzické systémy + nástroje plánování + modely = flexibilní systém

35

11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Digitální továrna

Procesy plánování
nástroje na podporu plánování

• Nástroje plánování
• Rozhodovací mechanismy
• Kontrolní mechanismy

Digitální modely
Digitální data

• Databázové modely
• Modely výrobků
• Modely výrobních procesů

Fyzické 
systémy

• Výrobní (technologická) zařízení
• Logistické systémy
• Výrobní zdroje

Kooperativní  
a integrované 
plánování

Digitalizace   
a modelování
továrny

Flexibilní podnikové systémy

Digitální továrna
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Digitální továrna

Digitální továrna ~ integruje metody, nástroje a data

Strategická fáze Technologická fáze Produktová fáze Fáze náběhu

Modelování výrobku

Technologická fáze Výrobní zařízení Fáze náběhu Výroba

Modelování procesu/továrny

Data o výrobku
Data o procesu
Data pro plánování

Nástroje 
plánování

Nástroje 
modelování

Výrobní koncepty

Simulace

Vizualizace

Dokumentace
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Digitální továrna

Cíle digitální továrny

Digitální 
továrna

Zvýšení 
hospodárnosti

Zvýšení kvality 
plánování

Zkrácení vývoje 
výrobku

Transparentní 
komunikace

Standardizace 
procesů 

plánování

Kompetentní 
správa znalostní 

databáze

• paralelizace činností
• společná, ucelená báze dat
• transparentní spolupráce oddělení

• Concurrent Engineering – současný 
vývoj výrobku i výroby

• zkrácení doby uvedení na trh

• Jednotná data pro plánování
• Aktuální data
• Vizualizační nástroje

• Implementace Best-Practice řešení
• Referenční modely ~ etalon
• Modulární opakovatelná využitelnost 

komponent modelů
• Univerzální knihovny prvků

• Integrace plánování procesů a vývoje

• Standardizace obchodních procesů
• Integrované analytické nástrojů
• Vyhodnocení mnoha variant pomocí 

simulace
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Digitální továrna

Cíle digitální továrny

Cíle digitální továrny ≡ komplexní plánování, vyhodnocení a průběžné zlepšování všech 
podstatných struktur, procesů a zdrojů reálné továrny ve spojení s produktem.
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Digitální továrna

Procesy v rámci digitální továrny

Výzkum

Vývoj & Konstrukce

Plánování výroby

Marketing

Nákup

Plánování zakázek

Výroba

Prodej

Služby

vývoj výrobku
výrobní procesy

Zakázky
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Digitální továrna

Procesy v rámci digitální továrny

Čtyři oblasti integrace digitální továrny:

Vývoj výrobku

Plánování podniku a výroby

Uvedení do provozu a náběh výroby

Provoz výroby a správa zakázek
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Process Designer

Process Designer je SW nástroj pro plánování, analýzu a správu výrobního procesu.

Process Designer umožňuje:

Vyhodnocení variant výrobního procesu – fáze koncepčního plánování.

Návrh alokace výrobních zdrojů.

Optimalizaci výkonnostních kritérií výrobního systému.
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Process Designer

Cíle využití nástroje Process Designer

Stanovení výrobních sekvencí, analýza vyrobitelnosti a realizovatelnosti údržby

CPM, PERT, Ganttův diagram.

Návrh uspořádání pracovního prostředí včetně alokace výrobních zdrojů.

Stanovení výrobního cyklu jedné operace i celého výrobního procesu.

Analýza výkonnostních kritérií, úzkých míst, výrobních taktů.

Vybalancování výrobních linek s ohledem                                                                   

na výrobní mix a technické parametry.

Kalkulace výrobních nákladů.
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Práce s daty s ohledem na týmovou spolupráci

Koncept Digitální továrny předpokládá při týmové práci s daty:

Centrální správu dat – jedinečná data na jednom místě.

Využití centrálních dat různými SW nástroji – společný formát dat, rozhraní…

Jednoznačné určení povinností správce dat.

Z pohledu počítačové simulace logistických procesů je konkrétním příkladem:

GSL_FT* rozhraní pro převod                                                                           

výkresové dokumentace dopravníkové                                                              

techniky do simulačního modelu                                                                                  

v SW Plant Simulation

Centrálně uložená (konstrukční/procesní) data.
• Vždy aktuální pro všechny uživatele.
• Jednotná.

*Generic Simulation solution for conveying eguipment (Fördertechnik)
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger 

Práce s daty s ohledem na týmovou spolupráci

Týmová spolupráce předpokládá nejen společnou databázi (konstrukční a procesní data), 

ale také společnou znalostní databázi.

Příklad: Týmový web s možností diskuse, příspěvků, doporučení, best-case řešení atd.:
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Práce s daty s ohledem na týmovou spolupráci

Týmová spolupráce předpokládá přístup všech zúčastněných řešitelů (simulační studie)    

ke sdílené databázi obsahující veškerá projektová data.

Doporučená struktura projektových složek v rámci databáze:

Doporučené značení projektových dokumentů:

Existují různé SW pro aktualizaci a verzování 
ukládaných souborů, díky kterým lze např. zpětně 
získat verzi souborů z předchozí fáze řešení 
projektu, je-li to potřeba…
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Práce s daty s ohledem na týmovou spolupráci

V rámci týmové spolupráce je stěžejní dodržování dohodnutých standardů, zejména během 

fáze tvorby simulačního modelu.

Příkladem standardu je pro oblast automotive „VDA Implementation instruction: Process 

simulation in the automotive and automotive component supply industry“

Dokument se týká mj.:

Stanovení časového plánu projektu, vymezení cílů.

Sběru dat & systémové analýzy.

Tvorby simulačního modelu.

S využitím knihoven prvků VDA Bausteinkasten pro SW Plant Simulation.

Verifikace a validace simulačního modelu.

Provádění simulačních experimentů, optimalizace.

Vyhodnocení výsledků experimentů.

Dokumentace.
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11. přednáška – Důsledky na reálný systém, Process Desinger

Otázky z dané problematiky

K jakým typům doporučení mohou vést výstupy simulačního projektu?

Jakých konkrétních parametrů simulovaného systému se mohou doporučení týkat?

Uveďte příklady různých kritérií pro posouzení vhodnosti implementace doporučení 

simulační studie. Co by měla kritéria splňovat, podle čeho a jak je vzájemně seřadit?

Jaký bude rozdíl při rozhodování za jistoty, za nejistoty a za rizika?

Jak chápete pojem digitální továrna? Jaké jsou její součásti?

Uveďte cíle digitální továrny.

Jaký je dle konceptu digitální továrny princip práce s daty?

V jakých fázích plánování výrobku/výroby lze využít nástroj Process Designer?

Jaké jsou cíle využití nástroje Process Designer?

Která pravidla je vhodné dodržet při teamové spolupráci? Čeho se týkají? Proč jsou 

důležitá?



Děkuji.
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