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•• Informácie o pracovisku Informácie o pracovisku 

•• Opis laboratórneho modelu výrobného procesuOpis laboratórneho modelu výrobného procesu

•• Modelovanie plánovacieho procesu vo Modelovanie plánovacieho procesu vo WitnesseWitnesse



Ústav riadenia aÚstav riadenia a priemyselnej priemyselnej 
informatiky FEI STU v Bratislaveinformatiky FEI STU v Bratislave

•• pedagog. pracovníkov 40, doktorandov 25, pedagog. pracovníkov 40, doktorandov 25, 
ostatných pracovníkov 10ostatných pracovníkov 10

Hlavná orientácia štúdia   riadenie tg. procesov, Hlavná orientácia štúdia   riadenie tg. procesov, 
teória riadenia, robotika...teória riadenia, robotika...

v inž. štúdiu 2 štud.programy:v inž. štúdiu 2 štud.programy:
•• Kybernetika 1. roč. 57 študentov , 2. roč. 50Kybernetika 1. roč. 57 študentov , 2. roč. 50
•• Robotika Robotika 1.roč. 59, 2. roč. 45 študentov1.roč. 59, 2. roč. 45 študentov
•• predmet Model. a riadenie  výrob. syst. 80 štud.predmet Model. a riadenie  výrob. syst. 80 štud.



LaboLaboratórnyratórny model linky na triedenie model linky na triedenie 
aa obrábanie dielcov:obrábanie dielcov:



Opis výrobnej linkyOpis výrobnej linky
•• 5 dopravníkov (2 typy) so snimačmi polohy dielcov5 dopravníkov (2 typy) so snimačmi polohy dielcov

–– 3 o dlžke 25 cm 3 o dlžke 25 cm -- 3 snímače 3 snímače 
–– 2 o dlžke 50 cm 2 o dlžke 50 cm -- 5 snímačov5 snímačov

•• 5 prekladacích manipulátorov5 prekladacích manipulátorov
–– 5 fáz činností5 fáz činností

•• obrábacie zariadenie obrábacie zariadenie –– fréza Fischertechnikfréza Fischertechnik
–– horizontálny ahorizontálny a vertikálny pohyb obrábacieho nástrojavertikálny pohyb obrábacieho nástroja
–– Doba obrábania nastaviteľná podľa typu dielcaDoba obrábania nastaviteľná podľa typu dielca

•• rozpoznávací systém založený na indukčnom snímačirozpoznávací systém založený na indukčnom snímači
–– rozpoznávanie 2 typov dielcov rozpoznávanie 2 typov dielcov -- kovové kovové x x drevenédrevené

-- (strieborné (strieborné x x zelené)zelené)



Schéma procesuSchéma procesu



Riadenie procesuRiadenie procesu
•• Laboratórny model riadený cez PLC Simatic S7Laboratórny model riadený cez PLC Simatic S7--300300

–– automatické ovládanie zariadenia modeluautomatické ovládanie zariadenia modelu
–– programy na rozpoznanie typu súčiastky a volbu programy na rozpoznanie typu súčiastky a volbu 

riadiacej stratégieriadiacej stratégie
•• 4 riadiace stratégie:4 riadiace stratégie:

–– dodať dielce na spracovanie v poradí, v akom dodať dielce na spracovanie v poradí, v akom 
prichádzajú na vstupe, prichádzajú na vstupe, 

–– usporadúvať dielce striedavo podľa typu susporadúvať dielce striedavo podľa typu s dočasným dočasným 
odkladaním nadbytočných dielcov na dopravníky D2 odkladaním nadbytočných dielcov na dopravníky D2 
aa D3, D3, 

–– posielať na spracovanie len dielce jedného typu, posielať na spracovanie len dielce jedného typu, 
druhý typ (nepodarky) odkladať na dopravník D2,druhý typ (nepodarky) odkladať na dopravník D2,

–– súčiastky usporadúvať v poradí definovanom súčiastky usporadúvať v poradí definovanom 
užívateľomužívateľom



Využitie modeluVyužitie modelu

•• dosiaľ len na štúdium a precvičovanie metód riadenia dosiaľ len na štúdium a precvičovanie metód riadenia 
udalostných systémov a vizualizácie technologických udalostných systémov a vizualizácie technologických 
procesovprocesov

•• Zámer: využitie vZámer: využitie v predmete Modelovanie apredmete Modelovanie a riadenie riadenie 
výrobných systémovvýrobných systémov

•• Cieľ: priblížiť študentom technických smerov na reálnom Cieľ: priblížiť študentom technických smerov na reálnom 
procese rôzne postupy súvisiace sprocese rôzne postupy súvisiace s plánovaním a plánovaním a 
riadením  výroby a možnosti využitia simulácie vriadením  výroby a možnosti využitia simulácie v procese procese 
plánovania výrobyplánovania výroby a riadeniaa riadenia



Model vo Witnesse



Charakteristika simulačného modeluCharakteristika simulačného modelu

•• dopravníkydopravníky

•• prekladačeprekladače

•• frézafréza



1.etapa:1.etapa:
•• priblížiť študentom problematiku zostavovania priblížiť študentom problematiku zostavovania 

operatívneho plánu výroby na základe prichádzajúcich operatívneho plánu výroby na základe prichádzajúcich 
objednávok aobjednávok a vplyv kvality plánu na fungovanie vplyv kvality plánu na fungovanie 
výrobného procesu, ako aj možnosti využitia simulácie výrobného procesu, ako aj možnosti využitia simulácie 
vv tomto procesetomto procese

Realizácia: Realizácia: 
•• Objednávky sa vytvárajú vObjednávky sa vytvárajú v MS Excel, pričom veľkosť MS Excel, pričom veľkosť 

objednávky, požadovaný termín dodávky aobjednávky, požadovaný termín dodávky a typ výrobku typ výrobku 
sú náhodnésú náhodné

•• Tieto údaje sa bilancujú a načítavajú do WITNESSu, kde Tieto údaje sa bilancujú a načítavajú do WITNESSu, kde 
prebieha simulácia,  výsledkom ktorej je určenie poradia prebieha simulácia,  výsledkom ktorej je určenie poradia 
spracovania dielcov aspracovania dielcov a časových okamihov ich vstupu do časových okamihov ich vstupu do 
systému. systému. 

•• Súčasne sa určujú aj predpokladané časy dokončenia Súčasne sa určujú aj predpokladané časy dokončenia 
jednotlivých dielcov aj celých zákaziek ajednotlivých dielcov aj celých zákaziek a vypočítavajú sa vypočítavajú sa 
odchýlky skutočných termínov dokončenia oproti odchýlky skutočných termínov dokončenia oproti 
požadovaným. požadovaným. 



Ukážka: objednávky pre WITNESS Ukážka: objednávky pre WITNESS 
aa výsledky simulácievýsledky simulácie



Ukážka exportu výsledkov zUkážka exportu výsledkov z WITNESSu do MSExcel   WITNESSu do MSExcel   
vstupy dielcov do procesu avstupy dielcov do procesu a monitorovanie monitorovanie 

priebehu výrobypriebehu výroby



ZhrnutieZhrnutie

•• Analýza labor. procesuAnalýza labor. procesu
•• Konštrukcia modelu vo WITNESSeKonštrukcia modelu vo WITNESSe
•• Organizácia vstupov, výstupov a pomocných prepočtov v Organizácia vstupov, výstupov a pomocných prepočtov v 

MS ExcelMS Excel
•• Vyhodnocovanie rozdielov medzi požadovanými a Vyhodnocovanie rozdielov medzi požadovanými a 

naplánovaními termínmi dokončenia zákazieknaplánovaními termínmi dokončenia zákaziek
•• Testovanie výsledkou simulácie:Testovanie výsledkou simulácie:

Realizácia vypočítaného plánu v reálnom proceseRealizácia vypočítaného plánu v reálnom procese


