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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je vytvořit model dopravníkového systému se skladem 

v programu Tecnomatix Plant Simulation. Metody v rámci modelu jsou naprogramová-

ny pro řízení pohybu materiálu mezi dopravníky a skladem. Pomocí simulace 

kombinací vybraných naprogramovaných metod jsou získána data. Data jsou porovnána 

a je vybrána nejvhodnější kombinace pro vytvořený model. 

ABSTRACT 

The aim of this bachelor thesis is to create a model of conveyor system with storage 

using Tecnomatix Plant Simulation. The methods within the model are programmed to 

control the material flow between conveyors and storage. The data are obtained by 

simulation of combinations of choosen programmed methods. The data are compared 

and the most suitable combination for the created model is choosen. 
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Dopravníkový systém, fronta, sklad, řízení systému, Průmysl 4.0, simulace, Tecnomatix 

Plant Simulation 
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1 ÚVOD 

Současným trendem v průmyslu je koncept Průmysl 4.0. Jedná se o propojení 

digitálního světa a reálného světa. [1] Za jedny z hlavních oblastí, které souvisí  

s Průmyslem 4.0 lze považovat digitalizaci, automatizaci, optimalizaci a simulaci.  

V souvislosti se simulací se vytváří model, který odpovídá již reálnému 

výrobnímu systému nebo odpovídá daným požadavkům pro budoucí výrobní systém. 

V rámci modelu lze uspokojit požadavky jako např. rozmístění systému v prostoru, 

efektivita výroby, počet strojů, různé metody řízení. Vytváření komplexních výrobních 

systému se neobejde bez vytvoření modelu, který nabízí flexibilitu vzhledem 

k úpravám, kde úpravy jsou pouze virtuální a není potřeba např. manuálně přemísťovat 

stroje. Z toho vyplývá ušetření na nákladech a čase. 

Cílem bakalářské práce je vytvoření modelu dopravníkového systému  

se skladem v programu Tecnomatix Plant Simulation. Dále s tím související využití 

programem nabízených objektů k dosažení požadovaného chování výrobků pohybují-

cích se systémem se zaměřením na fronty na dopravnících a sklad. Teoretická část práce 

se zabývá obecným popisem dopravníkových systémů, skladů a metod pro jejich řízení. 

Praktická část se zaměřuje na popis modelu, použitých objektů, řešení pomocí 

vytvořených metod, porovnání kombinací vytvořených metod a výběr nejvhodnější 

kombinace metod pro daný modelovaný systém.   
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2 DOPRAVNÍKOVÉ SYSTÉMY 

Dopravníky slouží k přepravě předmětů a materiálů z místa A na místo B a jsou velmi 

efektivní náhradou za lidskou sílu. Tohoto způsobu přepravy se využívá už řádky let  

a je jednou ze součástí automatizace provozu. [2] Díky široké škále možností způsobu 

provedení dopravníků je možnost uspokojit potřeby každého průmyslu. 

2.1 Historie 

Za jedno z prvních známých využití dopravníku se dá považovat stavba pyramid  

ve starém Egyptě. Tehdy jednou z metod pro přepravu velkých kvádrů bylo využití 

nepoháněného válečkového dopravníku (podkládání kvádrů dřevěnými válečky). 

Historicky jsou dopravníky jednou z prvních automatizačních komponent hromadné 

sériové výroby. Za zmínku stojí Henry Ford a jeho zavedení tzv. pásové výroby. [2]  

Od té doby se dopravníkové systémy zdokonalují a přidávají se jim nové prvky jako 

např. senzory, efektivnější pohony.  

 V dnešní době jsou hojně využívány v automatizovaných provozech, zejména 

v provozech se sériovou výrobou. Podstatnou součástí, pro rozsáhlé systémy, je také 

digitalizace a využívání simulace v programech jako je např. Tecnomatix Plant 

Simulation, pro modelování dopravníkových systému a testování jejich chování.  

2.2 Rozdělení dopravníků 

Dopravníky lze dělit podle různých kritérií. Např. podle způsobu pohybu  

se mohou dělit na dopravníky: 

• Nepoháněné – Dopravník je bez pohonu. K pohybu prvků dochází pomocí 

gravitace, vnější síly (např. lidská síla). [2] 

• Poháněné – Dopravník má vestavěný pohon. Prvky jsou unášeny bez nutnosti 

působení vnějších sil. [2]  

Obvyklým rozdělením dopravníků je podle způsobu provedení nosné části (část,  

po které jsou přepravovány prvky) na: 
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• Pásový dopravník – Přeprava pomocí pásu umožňuje přepravu nejen předmětů, 

ale i sypkých materiálů (viz Obrázek 2.1). [2] 

 

Obrázek 2.1: Pásový dopravník [2] 

• Válečkový dopravník – Přeprava kompaktních předmětů po za sebou 

uspořádaných válečkách (viz Obrázek 2.2). [2] 

 

Obrázek 2.2: Válečkový dopravník [2] 

• Řetězový dopravník – Je tvořen dvěma nebo více kolejnicemi z řetězů pro pře-

pravu např. palet nebo beden (viz Obrázek 2.3). [2] 

 

Obrázek 2.3: Řetězový dopravník [2] 

• Řemenový dopravník – Je podobný řetězovému dopravníku. Namísto řetězů  

se využívá např. plochých nebo kruhových řemenů. [2] 
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• Destičkový dopravník – Přeprava předmětů pomocí vzájemně propojených 

destiček (viz Obrázek 2.4). [2] 

 

Obrázek 2.4: Destičkový dopravník [3] 

• Dopravník s modulárním pásem – Přeprava předmětů po speciálním pásu  

(viz Obrázek 2.5). [2] 

 

Obrázek 2.5: Dopravník s modulárním pásem [3] 

• Kuličkový dopravník – Přeprava kompaktních předmětů po volně nebo nuceně 

otáčejících se kuličkách (viz Obrázek 2.6). [2] 

 

Obrázek 2.6: Kuličkový dopravník [4] 

• Kladičkový dopravník – Je obdobou válečkového dopravníku. Využívá nepohá-

něných vzájemně na sobě nezávislých kladek (viz Obrázek 2.7). [2] 

 

Obrázek 2.7: Kladičkový dopravník [5] 
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• Vibrační dopravník – Přeprava sypkého materiálu v korytu po podložce,  

která vibruje (viz Obrázek 2.8). [2] 

 

Obrázek 2.8: Vibrační dopravník [6] 
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3 METODY PRO ŘÍZENÍ FRONT A SKLADŮ 

Pro práci s prvky ve frontách a skladech se dá využít různých metod. Metody mohou 

mít i společné rysy. Např. pro metody FEFO, HIFO, datum expedice, procesní čas, 

priorita a atribut je společným rysem, že pro jejich aplikaci je potřebný libovolný výběr 

prvku z řady prvků. Jednotlivé metody jsou přiblíženy v této kapitole. 

3.1 FIFO 

Zkratka znamená First In, First Out, což je v překladu první dovnitř, první ven. Prvek, 

který jako první vstoupil do řady prvků, je i při odběru vybrán jako první. Jinými slovy 

prvek, který se v řadě prvků nachází nejdelší dobu, je odebrán jako první v pořadí. 

Jedná se tedy o sekvenční odběr prvků (viz Obrázek 3.1). [7] 

 

Obrázek 3.1: FIFO 

Metoda FIFO se hojně využívá u prvků skladu, které mají omezenou trvanlivost 

(např.potraviny, léky, kosmetické prostředky) za předpokladu, že jsou prvky při vstupu 

do řady seřazeny dle odpovídající doby trvanlivosti. Možným použitím této metody  

je např. doplňování potravin do regálů v obchodech. 

3.2 LIFO 

Význam zkratky je Last In, First Out. V překladu to znamená poslední dovnitř,  

první ven. Metoda LIFO se liší od metody FIFO tím, že prvek, který jako poslední 

vstoupil do řady prvků, je při odběru vybrán jako první. Jinými slovy prvek,  

který se nachází v řadě prvků nejkratší dobu, je odebrán jako první.  

Jedná se o zásobníkový odběr prvků (viz Obrázek 3.2). [7] 

 

Obrázek 3.2: LIFO 

S manipulací skladu pomocí metody LIFO je možné se setkat u prvků,  

které nemají omezenou dobu trvanlivosti. Metoda se nedoporučuje pro práci s prvky, 

které mají omezenou dobu trvanlivosti, protože může dojít k jejich zaskládání prvky 

novými a nedojde tedy k jejich odběru. Příkladem využití může být práce s hutním 

materiálem, kdy se jednotlivé díly (pokud je to možné) skládají na sebe. 
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3.3 FEFO  

Zkratka znamená First Expired, First Out. Překládá se jako první expirován, první ven. 

Prvek, který má nejbližší datum expirace (nejmenší trvanlivost), je z řady prvků 

odebrán jako první. [7] 

Jedná se o metodu pracující s prvky, které mají omezenou dobu trvanlivosti.  

Od metody FIFO a LIFO se metoda FEFO liší tím, že můžeme z řady, např. pěti prvků, 

vytáhnout prvek v pořadí třetí. Není tedy omezení jen na prvek první nebo poslední 

v řadě.  

3.4 HIFO 

Význam zkratky je Highest In, First Out a v překladu to znamená nejvyšší dovnitř, 

první ven. Prvky jsou z řady odebírány na základě velikosti jejich ceny. Prvek s nejvyšší 

cenou je odebrán jako první. [7] 

Metody HIFO se dá např. využít pro maximalizaci příjmu. Tedy není příliš 

vysoká cena skladu. 

3.5 Datum expedice 

Přeloženo z anglického názvu Due Date. Prvky jsou z řady odebírány na základě 

stanoveného datumu expedice. Prvek s nejbližším datumem expedice je odebírán jako 

první. 

Během výroby jsou pro další proces výroby přednostně vybrány prvky 

s nejbližším datem expedice, aby byl splněn termín dodání. U hotových výrobků  

ve skladě se jedná o volbu výběru prvku např. z regálu. 

3.6 Procesní čas 

Přeloženo z anglického názvu Processing Time. Prvky jsou vybírány na základě 

minimálního nebo maximálního procesního času.  

Pokud je nastaven minimální procesní čas, jsou vybrány nejprve prvky 

s minimálním časem zpracování. Při nastavení maximálního procesního času jsou 

nejprve vybrány prvky s maximálním časem zpracování. Např. na začátku směny může 

být snaha vybrat prvky s maximálním procesním časem a ke konci směny na vyplnění 

zbylého času prvky s minimálním procesním časem. Tedy aby byly stroje co nejvíce 

vytíženy během směny. 
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3.7 Priorita 

Přeloženo z anglického názvu Priority. Prvkům je přidělena priorita (např. číselná 

hodnota – 0, 1, 2, …). Základní rozdělení je na: 

• Nízká priorita (nebo také Low priority) – Prvky jsou seřazeny vzestupně,  

tedy první se odebírá prvek s nejnižší prioritou.  

• Vysoká priorita (nebo také High priority) – Prvky jsou seřazeny sestupně, 

tedy první se odebírá prvek s nejvyšší prioritou. 

 Je-li do systému zaevidována nová zakázka, může se pomocí priority docílit 

jejího přednostního vyplnění. 

3.8 Atribut 

Přeloženo z anglického názvu Attribute, je metoda kde prvky jsou vybrány na základě 

daného atributu (např. barva, velikost, tvar). Díky široké škále možných atributů má tato 

metoda nespočet aplikací. 
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4 SKLAD 

Skladem je místo, kde dochází ke skladování např. materiálů, produktů aj. Proto 

existuje hned několik typů skladu. Důležitým aspektem skladového hospodářství je 

udržování množství výrobků na skladě a s tím i související způsoby kontroly skladu. 

Pokud to produkt dovoluje, je výhodné skladování v regálech. 

4.1 Typy skladů 

Jsou tyto typy skladů: 

• Sklad materiálů (= Materials Warehouse) – V tomto typu skladu jsou 

skladovány materiály (suroviny, komponenty), které jsou připraveny být 

odebrány k použití ve výrobě. 

• Sklad nedokončených výrobků (= Work-In-Progress Warehouse) – V tomto 

typu skladu se nacházejí výrobky, které se již dostaly do výroby, ale nejsou 

zcela kompletní (nejsou dokončeny). Může se např. jednat o výrobky,  

které čekají na další operaci. 

• Sklad dokončených výrobků (= Finished Products Warehouse) – Jedná se  

o typ skladu, kde se nacházejí zcela kompletní (dokončené) výrobky, které jsou 

dále připraveny k prodeji. 

• Centrum pokrytí objednávek (= Order Fullfillment Center) – U tohoto typu 

skladu se nacházejí výrobky k pokrytí malých objednávek. Příkladem jsou 

online obchody, u kterých se jedná o depa přepravců. 

• Distribuční centrum (= Distribution Center) – V tomto typu skladu dochází 

ke skladování výrobků od různých dodavatelů a k následnému vyskladnění 

různým zákazníkům. Příkladem jsou supermarkety. [12] 

4.2 Množství výrobků ve skladu 

Důležitou částí skladového hospodářství je udržování množství výrobků na skladě: 

• Udržování nízkého nebo nulového množství výrobků na skladě 

Výhody:  

- Na skladě pouze množství výrobků, které je třeba. 

- Nižší skladovací cena. 

- Rychlá reakce na úpravy výrobku. 

Nevýhody:  

- Nedochází k dopřednému naskladňování, takže je tvořena závislost  

na zákazníkovi. 

- Nedostatečná zásoba při vysoké objednávce. 
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Tento model se hodí pro rychle měnící se prostředí, kde dochází k rychlému 

vývoji výrobků, sklady jsou drahé pro nákup nebo pronájem nebo se zachází  

s rychle se kazícími výrobky (nízká trvanlivost). [13] 

• Udržování vysokého množství výrobků na skladě 

Výhody:  

- Jednoduchá správa skladu. 

- Nízká pravděpodobnost, že výrobek není na skladě. 

- Naskladňování výrobků ve velkém množství, které někdy vede k tomu, 

že při větším množství výrobků je nižší nákupní cena. 

Nevýhody:  

- Vyšší skladovací cena + případné pojištění. 

- Sklad se může stát zastaralým, než bude zcela vyskladněn. 

Tento model se hodí pro výrobky, u kterých se nepředpokládá rychlý vývoj nebo 

výrobky, u kterých je dlouhá doba pro znovu naskladnění. [13] 

4.3 Metody kontroly skladu 

Existuje několik metod pro kontrolu skladu, navržených k poskytnutí efektivního 

systému pro rozhodování co, kdy a v jakém množství objednat. Na základě požadavku 

se mohou jednotlivé metody kombinovat. 

• Minimum Stock Level – Je stanovena minimální úroveň skladu, která se 

kontroluje. Jakmile se sklad dostane na tuto úroveň nebo pod ni, dojde  

k objednání nových položek k doplnění skladu. 

• Stock Review – Pomocí pravidelné revize skladu se kontrolují zásoby položek. 

Pokud se narazí na položku, které není dostatek, dojde k objednání nových 

položek k doplnění skladu. 

• Just In Time – Tato metoda se zaměřuje na udržování minimálního skladu. 

Položky jsou objednány až je potřeba a jsou ihned spotřebovány. 

• Economic Order Quantity – Tato metoda se snaží o dosažení rovnováhy mezi 

nadbytečným množstvím a příliš nízkým množstvím položek na skladě. 

• Batch Control – K objednávání položek na sklad dochází v dávkách. Je důležité 

si hlídat dostatečné množství komponent na skladě potřebných pro výrobu,  

než se dostaví další objednávka. 

• Fixed Quantity – K objednávání položek na sklad dochází ve fixovaném 

množství, pokud je možné, aby byla spotřeba dopředu spočítatelná. 

• Fixed Interval – K objednávání položek na sklad dochází ve fixovaných 

časových intervalech (např. každý týden, měsíc). [13] 



 

 

27 

 

4.4 Skladování v regálech 

Díky regálům dochází ve skladu k přehlednému uskladnění a ušetření místa. V praxi je 

možnost se setkat s různými provedeními jako jsou např.: 

• Push-Back Racking – Paleta vytlačí již uloženou paletu více dozadu regálu. 

Palety kloužou např. po válcích a regál je lehce nakloněn (viz Obrázek 4.1). 

Tato metoda funguje na principu LIFO. [14] 

 

Obrázek 4.1: Push-Back Racking [14] 

• Live Pallet Racking – Obdoba Push-Back metody s rozdílem, že je přístup  

i z druhé strany. Tedy funguje na principu FIFO. [15] 

• Mobile Pallet Racking – Jednotlivé regály jsou postaveny vedle sebe  

a jsou pojízdné po kolejnicích (viz Obrázek 4.2). Tato metoda umožňuje přístup 

k libovolnému regálu a zároveň vysokou hustotu zaplnění prostoru regály. [16] 

 

Obrázek 4.2: Mobile Pallet Racking [16] 
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• Pallet Shuttle System – Tento způsob využívá uživatelem ovladatelného 

vozítka, které palety zaveze dozadu regálu nebo vyveze dopředu  

(viz Obrázek 4.3). Funguje na principu LIFO a pokud je možnost přístupu  

k regálu i z druhé strany, tak je možný i princip FIFO. [17] 

 

Obrázek 4.3: Pallet Shuttle System [17] 

• Drive-In Racking System – Tento systém využívá velké hustoty ukládání palet 

(viz Obrázek 4.4) a je ideální pro stejné typy položek na paletách. Pracuje  

na principu LIFO. [18] 

 

Obrázek 4.4: Drive-In Racking System [18] 

• Adjustable Pallet Racking – Je tvořen uspořádanými regály v řadách  

a do regálů je přístup přes uličky (viz Obrázek 4.5). [19] 

 

Obrázek 4.5: Adjustable Pallet Racking [19] 
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5 OBECNÉ POJMY 

V této kapitole jsou stručně vysvětleny obecné pojmy, které jsou dále použity v práci. 

• Výrobní systém přetváří vstupy (materiál) na výstupy (výrobky). Mezi těmito 

dvěma body výroby dochází k úpravám vstupu pomocí metod (např. úprava 

tvaru, lakování), aby bylo dosaženo požadovaného výstupu. 

• Řízení systému je potřeba k ovládání chování výrobního systému ve všech jeho 

fázích (vstup, zpracování, výstup). Dosáhnout se toho dá s využitím pouze 

programem nabízených objektů (mají dopředu naprogramované chování, které 

může být limitující pro danou aplikaci) nebo s přidáním vlastních metod 

(umožňují upravit chování objektů, tedy dosáhnutí specifického chování pro 

danou aplikaci). 

• Model představuje digitální dvojče výrobního systému (viz Obrázek 5.1). 

Umožňuje rychlé úpravy a testování chování systému. 

• Simulace probíhá na vytvořeném modelu za účelem zjištění jeho chování. 

Výsledky mohou vést k optimalizaci systému. 

• Optimalizace sytému je úprava systému, která má za cíl jeho zlepšení (např. 

zvýšení produkce, snížení nákladů, zvýšení cenového zisku). 

 

Obrázek 5.1: Factory 51 od firmy Siemens 
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6 VLASTNÍ ŘEŠENÍ 

Cílem bakalářské práce je vytvoření modelu, ve kterém jsou naprogramovány zvolené 

metody řízení front a skladů dopravníkového systému. Metody se kombinují a následně 

se jejich kombinace porovnávají. Výsledkem je zvolení nejvhodnější kombinace,  

tedy nejvhodnějšího způsobu řízení, pro daný modelovaný systém. 

6.1 Simulační model 

Simulace je vytvořena v programu Tecnomatix Plant Simulation 14 od firmy Siemens  

a použitý jazyk je SimTalk 2.0. Model je v provedení 2D (viz Obrázek 6.1) i 3D  

(viz Obrázek 6.2), které slouží k lepší vizuální kontrole a rychlejšímu pochopení 

modelu. 

 

Obrázek 6.1: Schéma modelu 2D 
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Popis průběhu simulace: Source vytvoří entitu a pošle ji na jeden z dopravníků 

(Line, Line1, Line2). Ty entitu dopraví ke stroji (Mach1_red, Mach2_green, 

Mach3_blue), které entitu zpracují (zapsáním změny do atributu entity). Ze stroje je 

entita přemístěna na další dopravník (Line3, Line4, Line5), který entitu dopraví  

ke skladu. Zde je pomocí metod přepravena až na dopravník (Line6). Po něm se dostane 

ke křižovatce, kde je na základě zvoleného kritéria roztříděna na dopravníky (Line7, 

Line8, Line9), které vedou do expedice (Drain, Drain1, Drain2). 

 

Obrázek 6.2: Schéma modelu 3D 

6.2 Použité objekty 

Pro vytvoření simulace je potřeba využít několika z nabízených objektů simulačního 

softwaru. Správným propojením a nastavením jednotlivých objektů lze docílit požado-

vané simulace. Pro simulaci byly využity tyto objekty: 

• Entity je objekt reprezentující různé druhy dílců. [20] V simulaci je možné 

entitu zobrazit, a tedy vizuálně sledovat její pohyb. 

• Event Controller koordinuje a synchronizuje různé události, které probíhají 

během simulace. Umožňuje např. spustit, zastavit, resetovat, zpomalit  

nebo zrychlit simulaci. [20] 

 

Obrázek 6.3: Event Controller [20] 

• Source produkuje entity. [20] Dají se nastavit různé specifikace produkce,  

jako např. množství, frekvence nebo začátek a konec produkce. 

 

Obrázek 6.4: Source [20] 



 

 

33 

 

• Line představuje dopravníkový pás. Pomocí tohoto objektu se dá vytvořit celý 

dopravníkový systém. 

 

Obrázek 6.5: Line [20] 

• SingleProc má jednu stanici pro zpracování dílce. Přijme dílec od předchůdce, 

zpracuje jej a pošle nástupci. [20] V simulaci objekt simuluje nejen stroj 

obrábějící dílce, ale i transport přepravující dílce. 

 

Obrázek 6.6: SingleProc [20] 

• Store je objekt skladu, který uskladní uživatelem definovaný počet dílců.  

Do skladu se může dílec dostat pomocí connectoru, ale pro odběr je potřeba 

použití metody. Má 3 dimenze X, Y, Z. [20] 

 

Obrázek 6.7: Store [20] 

• Method je objekt metody, pomocí které se dá programovat chování jiných 

objektů. Programovací jazyk, který využívá, se nazývá SimTalk ve verzích 1.0 

nebo 2.0. [20] 

 

Obrázek 6.8: Method [20] 

• TableFile slouží pro zápis a čtení dat. U tabulky je možný přístup k individuální 

buňce pomocí souřadnic přes číslo řady a sloupce. [20] 

 

Obrázek 6.9: TableFile [20] 

• Drop-Down List se využívá pro možnost výběru z rozbalovacího seznamu. [20] 

 

Obrázek 6.10: Drop-Down List [20] 

• Variable je globální proměnná, ke které májí přístup ostatní objekty a metody 

během simulace. [20] 



 
Vysoké učení technické v Brně, FSI, Ústav automatizace a informatiky 2020 

 

34 

 

• Drain odstraní dílce vyprodukované pomocí source. Jako singleproc má jednu 

stanici pro zpracování dílce. Na rozdíl od singleproc neposílá součást nástupci, 

ale součást odstraní. [20] 

 

Obrázek 6.11: Drain [20] 

• Comment slouží k zobrazení textu. [20] 

• Chart se využívá pro grafické zobrazení zaznamenaných dat během simulace  

o jednom nebo více objektech. [20] 

 

Obrázek 6.12: Chart [20] 

• Connector spojuje výstup jednoho objektu se vstupem druhého objektu  

a vytváří tok dílců v simulaci. [20] Může být nahrazen metodou, která upravuje 

chování entity na výstupu. 

 

Obrázek 6.13: Connector [20] 

6.3 Počáteční nastavení objektů 

• Event Controller – Doba simulace je 2 dny v kuse, tedy nejsou nastaveny 

směny.  

• Source – Interval produkce entity je nastaven pomocí rovnoměrného rozdělení 

s intervalem <0:35,0:45> (0:35 je 35 minut; 0:45 je 45 minut). 

• Mach1 – Procesní čas je nastaven pomocí rovnoměrného rozdělení s intervalem 

<2:30,5:00> (2:30 jsou 2 hodiny a 30 minut; 5:00 je 5 hodin). 

• Mach2 – Procesní čas je nastaven pomocí rovnoměrného rozdělení s intervalem 

<3:00,4:00> (3:00 jsou 3 hodiny; 4:00 je 4 hodin). 

• Mach3 – Procesní čas je nastaven pomocí rovnoměrného rozdělení s intervalem 

<2:00,6:00> (2:00 jsou 2 hodiny; 6:00 je 6 hodin). 

• Line, Line1, Line2, Line6, Line7, Line 8, Line9 – Rychlost dopravníků je 

nastavena na 1 m/s. 

• Line3 – Rychlost dopravníku je nastavena na 0.6 m/s. 

• Line4 – Rychlost dopravníku je nastavena na 0.2 m/s. 

• Line5 – Rychlost dopravníku je nastavena na 0.5 m/s. 

• Store – Do skladu se vleze 100 entit. 
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6.4 Aplikace metod pro výběr z front a skladu 

Použití rozbalovacích oken je za účelem uživatelské interakce s programem, kde si 

uživatel vybere z nabídky možností. Následně je třeba simulaci vyresetovat pomocí 

event controlleru, aby se aplikovala volba uživatele. 

6.4.1 Možnosti odběru entit z dopravníku 

V modelu se jedná o rozbalovací okno pojmenované Line Queue Exit Strategy. 

Rozbalovací okno slouží pro volbu strategie odběru entit z dopravníku. Výběr 

z rozbalovacího okna je aplikován v metodě LineExit v kapitole 6.5.5. 

Uživatel má 3 možnosti volby: 

1. FIFO – viz kapitola 3.1. 

2. LIFO – viz kapitola 3.2. 

3. Priority – viz kapitola 3.7. 

 

Obrázek 6.14: Možnosti odběru entit z dopravníku 

6.4.2 Možnosti odběru entit ze skladu 

V modelu se jedná o rozbalovací okno pojmenované Store Exit Strategy. Toto okno 

dává uživateli možnost volby strategie odběru entit ze skladu. Těchto možností se 

využívá v metodě PlaceInStore v kapitole 6.5.6. 

Uživatel má 3 možnosti: 

1. FIFO – viz kapitola 3.1. 

2. Time In – Délka doby od vzniku, simulováno číselným označením entity, 

tedy nižší číslo znamená delší dobu. 

3. Priority – viz kapitola 3.7. 

6.4.3 Možnosti frekvence odběru entit ze skladu 

V modelu se jedná o rozbalovací okno pojmenované Store Exit Frequency. Pro změnu 

frekvence odběru entit ze skladu se využívá tohoto rozbalovacího okna. Aplikace 

volitelných možností je v metodě RemoveNextPart v kapitole 6.5.8. 

Uživatel má 2 možnosti: 

1. When Full – Sklad je doplňován podle pravidla z rozbalovacího okna 

Line Queue Exit Strategy. Při kompletně naplněném skladu, dochází  

k odběru všech entit ve skladu podle pravidla z rozbalovacího okna Store 

Exit Strategy. 
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2. After One Round – Dochází k postupnému odběru jedné entity z každého 

dopravníkového pásu na základě pravidla z rozbalovacího okna Line 

Queue Exit Strategy a jejímu vložení do skladu. Po dokončení tohoto 

kola dojde k odebrání jedné entity ze skladu na základě pravidla 

z rozbalovacího okna Store Exit Strategy. 

6.4.4 Možnosti třídění na křižovatce 

V modelu se jedná o rozbalovací okno pojmenované Crossroad Sort. Rozbalovací okno 

slouží k volbě rozhodovací funkce třídění entit na křižovatce před expedicí. 

Uživatel má 2 možnosti: 

1. Color – Třídění podle barvy. 

2. Priority – Třídění podle priority. 

6.5 Použité metody 

Metody umožňují naprogramování chování simulace pomocí jazyku SimTalk. Díky 

jejich využití je možné vytvořit simulaci na míru. 

6.5.1 Použité globální proměnné 

• SerialNumber – Unikátní číslo pro každou entitu, které je přidělováno během 

simulace. Slouží jako pořadové číslo příchodu entity na konec dopravníkového 

pásu Line3, Line4 nebo Line5. Začíná na 1 a po každém přidělení se 

inkrementuje. 

• StoreManipulation – Určuje cíl transportu, tedy kam se přemístí entita 

nacházející se v objektu Transport. Nabývá hodnot 0 a 1. Hodnota 0 znamená 

naskladňování (umístění entity do objektu Store) a 1 znamená vyskladňování 

(umístění entity na dopravníkový pás Line6). 

• OneRound – Proměnná hlídající střídání naskladňování a vyskladňování  

při volbě After One Round z rozbalujícího seznamu Store Exit Frequency. 

 

6.5.2 Metoda Reset 

Je to metoda, která nastaví simulaci do počátečních podmínek. Vymaže tedy obsahy 

tabulek a resetuje globální proměnné na počáteční hodnoty. Ukázka kódu je níže. 

StoreTable.delete({0,1}..{*,*}) 

LineTable.delete({0,1}..{*,*}) 

LineTableBuffer.delete({0,1}..{*,*}) 

StoreManipulation := 0 

SerialNumber := 1 

OneRound := 0 
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6.5.3 Řídící metody strojů 

V modelu jsou tyto metody nazvány Mach1, Mach2 a Mach3. Jendá se o metody,  

které jsou přidružené k Mach1_red, Mach2_green a Mach3_blue a jsou nastaveny jako 

exit control (= kontrola nad výstupem objektu) jednotlivých Mach. Metody simulují 

práci na entitě (obrábění, lakování) pomocí přidání atributů entitě. 

Vytváří pro danou entitu, která vstoupila na Mach1/2/3, nové atributy priority  

(= priorita) a color (= barva). Dále přidá atributům hodnotu. U všech Mach je priorita 

zvolena podle uniform distribution (= rovnoměrné rozdělení) s výslednými hodnotamy 

0, 1 nebo 2, kde vyšší číšlo znamená vyšší prioritu. Atribut barvy je specifický  

pro každý Mach a simuluje změnu barvy entity. Mach1_red vytváří atribut barvy 

s hodnotou red (= červená), Mach2_green s hodnotou green (= zelená) a Mach3_blue 

s hodnotou blue (= modrá). A nakonec přesune entitu na dopravníkový pás,  

kdy z Mach1_red jde entita na dopravníkový pás Line3, z Mach2_green na pás Line4  

a z Mach3_blue na pás Line5. Níže je pro ukázku kód Mach1. 

-- Vytvoření atributů u entity 

@.createAttr("priority","integer") 

@.createAttr("color","string") 

 

-- Přiřazení hodnot vytvořeným atributům 

var val := z_uniform(1,0,3) 

@.priority := val 

@.color := "red" 

 

-- Přesun entity na dopravníkový pás Line3 

@.move(Line3) 

6.5.4 Metoda pro detekce senzory 

V modelu se jedná o metodu LineSensor. Metoda je spojena se senzory na konci 

jednotlivých dopravníkových pásů Line3, Line4 a Line5.  Její podstatou je zapsání 

sériového čísla entitě při její detekci a následné zapsání entity do příslušné tabulky 

LineTable nebo LineTableBuffer. 

 

Obrázek 6.15: Line se senzorem na konci 

Při detekci entity senzorem je entitě vytvořen nový atribut serialNo (= pořadové 

číslo přístupu na konec dopravníkového pásu), do kterého se zapíše hodnota globální 

proměnné SerialNumber a ta je následně inkrementována. Pokud je z rozbalovacího 

seznamu vybrána možnost After One Round, tak se hledá další volný řádek v tabulce 

LineTableBuffer a zapíšou se do něj informace o entitě (atribut serialNo, celý název 

MU, atribut priority a lokace entity). Podle pravidla „pokud je tabulka LineTable 

prázdná a v tabulce LineTableBuffer je alespoň jeden řádek,“ se přepíšou hodnoty 

z tabulky LineTableBuffer do tabulky LineTable a obsah tabulky LineTableBuffer je 
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vymazán. Pokud je vybrána možnost When Full, tak se hledá volný řádek v tabulce 

LineTable a informace o entitě (stejné jako u předchozí možnosti) se zapíšou rovnou  

do tabulky LineTable. Níže je ukázka z kódu pro možnost After One Round. 

-- Nalezení dalšího volného místa  

-- v tabulce LineTableBuffer 

NextRow := LineTableBuffer.ydim + 1 

   

-- Zápis údajů o entitě do tabulky 

LineTableBuffer[0,NextRow] := @.serialNo 

LineTableBuffer[1,NextRow] := @ 

LineTableBuffer[2,NextRow] := @.priority 

LineTableBuffer[3,NextRow] := @.location 

   

-- Přepis z LineTableBuffer do LineTable 

if LineTableBuffer.yDim > 0 and LineTable.yDim = 0 

LineTableBuffer.copyContentTo(LineTable) 

LineTableBuffer.deleteContents 

end  

6.5.5 Metoda pro ovládání výstupu z dopravníku 

V modelu je nazvána LineExit. Metoda manipuluje s frontami entit na dopravníkových 

pásech Line3, Line4 a Line5 a je nastavena jako jejich exit control. Nastavuje časy  

pro transport entit z jednotlivých dopravníkových pásů. Zaručuje také výstup entit podle 

volby z rozbalujícího seznamu Line Queue Exit Strategy. Před výstupem  

také kontroluje, jestli může uvolnit entitu pro transport na základě volby z rozbalujícího 

seznamu Store Exit Frequency, tedy je-li sklad plný nebo bylo dokončeno jedno kolo 

naskladňování.  

Funkčnost strategií je dosažena pomocí tabulky LineTable. Pro možnost FIFO se 

seřadí tabulka vzestupně podle atributu entity serialNo, čímž je dosaženo seřazení podle 

příchodu entity na konec dopravníkového pásu. Pro možnost LIFO se seřadí tabulka 

sestupně také podle atributu serialNo. Pro možnost Priority se tabulka seřadí sestupně 

podle atributu entity Priority, protože bylo zvoleno, že vyšší číslo atributu, znamená 

vyšší prioritu. 

 Následující část kódu představuje simulaci transportního zařízení pomocí 

objektu SingleProc, kde Transport.setupTime představuje pohyb transportu 

k dopravníkovému pásu a nakládání entity. Transport.procTime následně představuje 

přepravu entity a její vykládání. 

if part.location = Line3 

 Transport.setupTime := 15 

 Transport.procTime := 15 

 part.move(Transport) 

elseif part.location = Line4 
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 Transport.setupTime := 25 

 Transport.procTime := 25 

 part.move(Transport) 

else 

 Transport.setupTime := 15 

 Transport.procTime := 15 

 part.move(Transport) 

end 

6.5.6 Metoda pro kontrolu vstupu entity do skladu 

V modelu je metoda nazvána PlaceInStore. Tato metoda slouží k zaznamenání entity  

do tabulky StoreTable, která právě vstoupila do objektu Store a proto je se Store 

propojena přes entrance control (= kontrola nad vstupem do objektu). 

Metoda nalezne další volný řádek v tabulce a zapíše do ní údaje o entitě. Následně 

je tabulka přeskládána podle volby z rozbalujícího seznamu Store Exit Strategy.  

Pro možnost FIFO se tabulka uspořádá vzestupně podle údaje o entitě serialNo.  

U možnosti Time In se tabulka uspořádá vzestupně podle údaje CreationNo (= číslo 

vzniku, toto číslo je představováno pomocí ID entity. ID má každá entita unikátní  

a vzniká při tvorbě nové entity v objektu Source). Pro zvolenou možnost Priotity se 

tabulka uspořádá sestupně podle atributu priority (vyšší číslo = vyšší priorita). 

6.5.7 Metoda pro odstranění záznamu entity 

V modelu je metoda nazvána RemoveFromStoreAndLine. Metoda je nastavena jako 

entrance control pro objekt Transport. Jejím účelem je vymazat záznam o entitě 

z tabulky LineTable (pokud se entita nacházela na některém z dopravníkových pásů) 

nebo StoreTable (pokud se entita nacházela v objektu Store).  

Nejprve se vždy kurzor přesune na první řádek ve sloupci SerialNo a ve všech 

řádcích hledá shodné sériové číslo se sériovým číslem entity, která se právě nachází  

v Transportu. Nalezený řádek je následně odebrán, je tedy snížena dimenze tabulky  

ve směru Y (vertikálně). Níže je ukázka kódu pro LineTable (pro StoreTable je použit 

stejný princip). 

-- Vymazání řádku s entitou 

LineTable.SetCursor(0,1) 

if LineTable.find({0,*}, @.serialNo) 

 LineTable.cutRow(#@.serialNo) 

end  

6.5.8 Metoda pro výběr cíle transportu 

V modelu se nazývá RemoveNextPart. Metoda slouží k rozhodnutí, kam má Transport 

umístit danou entitu a je nastavena jako exit control Transportu. 

Rozhoduje se na základě hodnoty globální proměnné StoreManipulation.  

U vyskladňování se ještě rozlišuje, zdali je z rozbalovacího seznamu Store Exit 
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Frequency vybrána možnost When Full nebo After One Round. Níže je část kódu  

pro naskladňování a vyskladňování. 

-- Naskladnění Store 

if StoreManipulation = 0 

 @.move(Store) 

 OneRound += 1 

 LineExit 

-- Vyskladnění Store 

elseif StoreManipulation = 1 

 @.move(Line6) 

-- After One Round 

 if DropDownListStoreExit.value = 2 

  StoreManipulation := 0 

  OneRound := 0 

Line3.stopped := false 

  Line4.stopped := false 

  Line5.stopped := false 

  LineExit 

-- When Full 

 else 

  StoreExit 

 end 

end 

6.5.9 Metoda pro ovládání výstupu ze skladu 

V modelu je metoda nazvána StoreExit. Metoda je volána metodou RemoveNextPart. 

Slouží k přemístění entity ze Store do Transport. 

Je odebrána první položka z tabulky StoreTable uspořádané na základě volby  

ze Store Exit Strategy. Jsou zde znovu upraveny časy u transportéru pro simulaci 

nakládání entity, pohybu a vykládání. Kód je ukázán níže. 

-- Vytvoření proměnné pro práci s entitou v tabulce 

var part : object 

 

-- Odběr první položky z tabulky 

part := StoreTable[1,1] 

Transport.setupTime := 5 

Transport.procTime := 10 

part.move(Transport) 
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6.5.10 Metoda pro řízení křižovatky 

V modelu se metoda nazývá Crossroad. Na základě volby z rozbalujícího seznamu 

Crossroad Sort, metoda třídí entity na křižovatce podle jejich atributu barvy  

nebo priority. 

6.6 Vyhodnocení výsledků simulace 

Simulace proběhla na vytvořeném modelu s počátečním nastavením objektů  

viz kapitola 6.3. Bylo simulováno všech 18 kombinací. Ke každé kombinaci je 

vygenerovaný graf. Popis grafů je následující: 

• Popisky – naznačují nastavení simulace. Popisky jsou tvořeny podle 

následovného vzoru: Line Queue Exit Strategy _ Store Exit Strategy _ Store Exit 

Frequency. Za tyto názvy se dosazují jednotlivé volby příslušného 

rozbalovacího seznamu. Některé názvy jsou zkráceny: 

- FULL = When Full 

- ROUND = After One Round 

- TIME = Time In 

- PRIO = Priority 

• Osy – na ose x jsou zaznačeny stanice (objekty), které jsou sledovány. Na ose  

y je vyjádřeno jejich chování v procentech za nastavenou dobu simulace. 

• Line3, Line4, Line5 – sledované parametry u těchto objektů jsou Working 

(znamená to, že dopravník je aktivní, tedy entity se po něm pohybují) a Stopped 

(znamená to, že dopravník čeká na odběr entit transportem). 

• Transport – sledované parametry jsou Working (znamená pohyb transportu 

s entitou), Setting-up (znamená pohyb transportu bez entity) a Waiting (transport 

se nehýbe a je bez entity). 

• Store – sledované parametry jsou Waiting (kapacita skladu není zcela vyplněna) 

a Blocked (sklad je plný). 
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Obrázek 6.16: FIFO_FIFO_FULL 

 

Obrázek 6.17: FIFO_TIME_FULL 

 

Obrázek 6.18: FIFO_PRIO_FULL 
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Pro názornější porovnání vybraných metod je využito vygenerovaných grafů viz 

Obrázek 6.16, Obrázek 6.17 a Obrázek 6.18 (zbylé grafy viz přílohy). Z nich je na první 

pohled jasné, že změna volby Store Exit Strategy neovlivní průběh simulace. Pracuje se 

totiž s dvoudimenzionálním skladem, kde je možnost přístupu k libovolné entitě. 

Způsob odběru je tedy vždy stejný. Liší se pouze entita, která je vybrána k odběru. Ke 

změnám dojde při vybírání z rozbalovacích seznamů Line Queue Exit Strategy a Store 

Exit Frequency viz Tabulka 6.1. 

 

Tabulka 6.1: Porovnání kombinací metod 

Je-li zvolena volba Line Queue Exit Strategy jako FIFO a mění se volba Store 

Exit Frequency, změny se projeví u objektů Line3, Line 4, Line5, Transport a Store.  

Při volbě When Full (v porovnání s volbou After One Round) jsou dopravníky kratší 

dobu ve stavu čekání na odběr entity, a to o 5,58 % času simulace. Je menší vytěžování 

transportu, a to o 8,83 % času simulace. Transport je tedy delší dobu ve stavu, kdy není 

obsazen entitou a čeká (nepohybuje se). Sklad je kratší dobu ve stavu, kdy je plný,  

a to o 5,71 % času simulace. Je vyexpedováno 1881 entit (o 158 méně). 

Je-li zvolena volba Line Queue Exit Strategy jako LIFO a mění se volba Store 

Exit Frequency, změny se projeví u stejných objektů. Volbou When Full jsou 

dopravníky menší dobu ve stavu čekání, a to o 7,89 % času simulace. U transportu se 

dosáhne menší vytíženosti, a to o 14,66 % času simulace. Sklad je plný kratší dobu,  

a to o 6,15 % času simulace. Je vyexpedováno 1881 entit (o 311 méně). 

Při volbě Line Queue Exit Strategy jako Priority a změnách volby Store Exit 

Frequency, se změny projeví u stejných objektů. Volbou When Full jsou dopravníky 
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kratší dobu ve stavu čekání na odběr entity, a to o 8,16 % času simulace. U transportu se 

dosáhne menší vytíženosti, a to o 15,01 % času simulace. Stav skladu, kdy je plný, je 

kratší, a to o 6,15 % času simulace. Je vyexpedováno 1881 entit (o 309 méně). 

Z porovnání při změnách volby Store Exit Frequency lze vyhodnotit, že pro 

vytvořený model je výhodné využít volby When Full, je-li záměrem menší vytíženost 

transportu, což vede např. k ušetření nákladů, menšímu opotřebení. Kdežto při volbě 

After One Round dochází k vyšší produkci entit. Rozhodujícím faktorem je cena 

(provozní náklady, pořizovací náklady na entitu, prodejní cena entity), která není řešena 

v modelovaném systému. 

 Při výběru mezi volbami Line Queue Exit Strategy v kombinace s When Full 

jsou rozdíly v oblasti dopravníků zanedbatelné (rozdíl 0,01 %). V oblasti skladu a počtu 

expedovaných entit jsou na tom všechny volby stejně. Rozdíly jsou v oblasti transportu, 

kde se porovnává doba nevytíženosti transportu. Metoda FIFO je o 0,15 % úspornější 

než metoda Priority, která je úspornější o 0,11 % než metoda LIFO. 

Při výběru mezi volbami Line Queue Exit Strategy v kombinaci s After One 

Round čistě na základě množství produkce, produkuje metoda LIFO o 2 entity více než 

metoda Priority, která produkuje o 151 entit více než metoda FIFO. 

Pokud navíc vyprodukované entity nepřevýší náklady na transport (vytvoření 

zisku), je výhodnější pro daný model kombinace volby Line Queue Exit Strategy jako 

FIFO, volba Store Exit Strategy může být libovolná a volba Store Exit Frequency jako 

When Full. Pokud entity vyprodukované navíc převýší náklady na transport, je 

nejvýhodnější jich vytvořit co nejvíce (největší zisk). Z tohoto hlediska je nejvýhodnější 

kombinace volby Line Queue Exit Strategy jako LIFO, volba Store Exit Strategy může 

být libovolná a volba Store Exit Frequency jako After One Round. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce v rešeršní části je přiblížit dopravníkové systémy a jejich 

rozdělení. Dále jsou vysvětleny metody pro řízení front na dopravnících a skladů. 

Skladů se pak dotýká další kapitola, ve které jsou přiblíženy typy skladů, požadované 

množství výrobků na skladě, metody kontroly skladu, a nakonec možnosti skladování 

v regálech, které přináší přehlednost, organizovanost, kompaktnost a přístupnost 

k uskladněným výrobkům. 

V praktické části se řeší vytváření modelu v aplikaci Tecnomatix Plant 

Simulation. Jsou zde popsány jednotlivé použité objekty a jejich významy. Hlouběji 

jsou rozebrána použitá rozbalovací okna a hlavně metody, které tvoří mozek celé 

simulace. Jako poslední bod praktické části jsou vyhodnoceny získané výsledky.  

Jako nejefektivnější byla vybrána kombinace metod: pro odběr výrobků  

z dopravníku FIFO v kombinaci s metodou pro určení frekvence odběru výrobků ze 

skladu When Full (vyskladnění do prázdna, když je sklad zcela naplněn). Výběr 

možnosti pro výběr výrobků ze skladu (který výrobek bude odebrán) je zanedbatelný, 

protože použitý sklad je dvourozměrný a má přístup k náhodnému prvku. Oproti 

ostatním kombinacím jsou dopravníky kratší dobu ve stavu čekání na odběr výrobku 

transportem, transport není tolik vytížen (má delší dobu kdy nenese výrobek a jenom 

čeká) a sklad je výrazně kratší dobu ve stavu, kdy je plný. Tato kombinace přináší 

především výhodu v menší vytíženosti transportu, která vede např. k nižším provozním 

nákladům, pomalejšímu opotřebení transportu. 

Kdyby byla zvolena druhá možnost frekvence odběru výrobků ze skladu, tedy 

postupný odběr výrobků z každého dopravníku, u něhož senzor detekuje výrobek  

a následný odběr jednoho výrobku ze skladu, bylo by vytvořeno více výrobků. U této 

možnosti s postupem času a s nízkým objemem skladu dojde k úplnému naskladnění 

skladu. Toto vede ke změně metody tak, že po odběru jednoho prvku z dopravníku, 

následuje odběr jednoho prvku ze skladu, a proto je u této metody sklad delší dobu ve 

stavu, kdy je plný. Pokud je tento fakt zanedbatelný, lze si stanovil scénář, že zisk 

z výrobků vytvořených navíc převýší náklady na provoz transportu, pak by byla 

nejvýhodnější kombinace: pro odběr výrobků z dopravníku FIFO v kombinaci 

s metodou pro určení frekvence odběru výrobků ze skladu After One Round. 

Volba nejlepší kombinace pro daný modelovaný systém tedy záleží hlavně  

na nákladech na transport, pořizovací ceně výrobku a prodejní ceně výrobku. Avšak 

tyto ceny nejsou zahrnuty v modelu, a proto byly vybrány dvě kombinace, které jsou 

nejvhodnější pro každou z variant. Optimalizace modelu by se dalo dosáhnout např. 

navýšením skladů, úpravami procesních časů u strojů, a především přidáním dalších 

transportů. 
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