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Jerzy BARGLIK1, Roman PRZYŁUCKI2, Sławomir GOLAK3,
Albert SMALCERZ4, Alicja KUREK5, Zofia PRAGŁOWSKAGORCZYŃSKA6, Dagmara DOŁĘGA7, Romuald KADZIMIERZ8,
Adrian SMAGÓR9

COMPUTER MODELLING
OF SOME INDUCTION HEATING PROCESSES
FOR LIQUID AND SOLID BODIES
Abstract
The paper presents some selected results of research activities on mathematical
modeling of induction heating processes done in recent years in the Faculty of
Materials Sciences and Metallurgy of the Silesian University of Technology. Two
particular examples for heating of liquid and solid bodies are analyzed. The first
of them presents an analysis of electromagnetic influence on liquid metal
making possible to cause expected type of its movement. Three different devices
(electromagnetic pump used as a feeder, induction crucible furnace,
electromagnetic stirrer installed in an area of secondary cooling of steel
continual casting line) are analyzed. The second case deals with induction
hardening of gear wheels by means of two - frequency method and usage of one
cylindrical inductor. Professional software making possible analysis of coupled
electromagnetic, temperature and/or flow fields (Flux 2D/3D, Fluent 2D,Comsol
2D) supplemented by single-owned codes elaborated by the authors are applied.
Some exemplary results are presented and discussed.
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1. INTRODUCTION
Modern electromagnetic processing technologies are mostly based on influence by induction
of various kind of electromagnetic field on conductive liquid or solid environment in order to
increase the body temperature to a requested level (induction heating or melting) and/or to cause
expected movement (electromagnetic transport or stirring) The Faculty and Materials Sciences
and Metallurgy of the Silesian University of Technology have been specialized in mathematical
and computer modeling of such kind of electromagnetic technologies for many years [1-3]. The
particular paper presents some exemplary results of such a simulation done for two different kind
of electromagnetic devices:
- induction heaters applied for rapid heating of conductive solid bodies in order to heat up
or/and change material properties,
- magnetohydrodynamic devices used for electromagnetic transport or stirring of liquid metal.
As an example of the first group of the devices induction heater used for surface induction
hardening of some steel bodies is presented. Hardening of steel is a metallurgical process whose
purpose is to bring about local changes in the crystalline structure of surface layers of steel bodies
resulting in their higher hardness. The required parts of the body are first heated somewhat above
temperature Ac3 securing their uniform austenite internal structure. Then, after eventual
equalization of temperatures, the body is intensively cooled by a suitable quenchant for instance
mixture of water and air. The result is harder, but more brittle martensite structure of the
hardened parts. In the particular paper analysis of coupled electromagnetic and temperature fields
for case of induction hardening of gear wheels is presented. deals with mathematical and
computer modeling of some electromagnetic technologies elaborated in the Department of
Management and Information Technology of the University. Two-frequency hardening system is
applied. . But not in all cases this is best solution or there is necessity of using more sophisticated
induction heating technologies in order to obtain proper results. Such case occurs during using
induction heating in hardening process of details with more sophisticated shapes like gears.
As the example of the second group three various magnetohydrodynamic devices are
analyzed. The first presented device is an electromagnetic pump (feeder) for liquid non ferrous
metals especially for zinc. Precise regulation of movement intensity and/or flow-rate of liquid
metal could significantly influence the quality of final products and make it possible to obtain
requested technical and economical parameters of some metallurgical processes. The second
device: induction crucible furnace shows possibility to influence on final product quality of the
stage of melting. A good example illustrated by the third device seems to be continual steel and
nonferrous metals casting. Control of the liquid metal discharge from the ladles, furnaces and
tanks could be obtained by means of electromagnetic forces produced by inductors. The paper
presents possibilities of computer simulations for such devices. The other two kinds of devices
are induction stirrers which are more and more commonly applied in the industry in order to treat
non-ferrous metals, iron and their alloys. So far, in case of crucible stirrer the simulations have
been focused mostly on the flow inside the melt, while the real shape of meniscus forming on the
surface has been not taken into consideration. The paper presents the methodology how to
perform such a simulation characterized by coupling between electromagnetic field and the shape
of the meniscus. Other kind of induction stirrers are installed in continuous casting lines. In this
particular paper Strand Electromagnetic Stirrer (SEMS) with travelling magnetic field installed
below second cooling zone of the continuous casting line is analyzed.
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2. INDUCTION HARDENING - RESULTS OF SIMULATION
2.1. Surface hardening
The calculations include heating with use of two-step (sequential) process, when during
first step medium frequency is used and then high frequency. Temperature distribution is very
important, so temperature field is shown as result as well temperature of chosen points.
Positions of these points are shown in Fig. 1.
a)

b)

Fig. 1 a) Calculation area, b) location of temperature sensors,
Calculations include cases with various parameters like frequency of inductor current
during medium frequency (MF) stage, teeth number and dimensions, maximum temperature
after MF stage, gear radius, etc.
Tab. 1 Simulation parameters
Case

f1 – frequency of initial stage (MF)
I1=
I2
f1=5kHz
11,8kA
=3,55kA
I1=
I2
f1=10kH K=5mm, h=6mm, n=48, r=26,5mm,
7,5kA
=3,6kA
z
f2=100kHz, T1≅700°C
I1=
I2
f1=20kH
4,9kA
=3,6kA
z

f1
f2
f3
a)

b)

Fig. 2 a) Case f1 – surface temperature after 1,7s (1,5+0,2), b) Case f2 – surface
temperature after 1,7s (1,5+0,2)
14
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a)

b)

Fig. 3 a) Case f3 – surface temperature after 1,7s (1,5+0,2), b) Temperature courses of
chosen points of surface during heating (f3)
Table 1 summarizes quality of temperature distribution in all calculated cases. This quality
is showed as relative error according to the following equation (1):
δ=

TS1 − TS 3
⋅100%
TS 3

(1)

Temperature difference between top and root of the tooth should be as small as possible.
Tab. 2 Temperature difference between top and root of tooth
Variants
1
2
3

f1
[%]
16,9
25,4
33,9

n [%]
34,5
25,4
17,5

T1
[%]
36,6
25,4
3,9

r [%]
25,4
12,8
9,4

K
[%]
28,4
25,4
19

h [%]
4,3
25,4
36,6

where: f1 – frequency of inductor current during medium frequency (MF) stage, n – teeth
number, T1 – maximum temperature after MF stage, r – gear radius, k – tooth length, h – tooth
height.
Calculations were carried out also for gear with diagonal teeth (helical gear). In this case
building of geometry in simulation program is more difficult. It is necessary to limit area of
model to five teeth and limit analysis to only one, central tooth. This is caused by impossibility
of using symmetry conditions on diagonal surfaces. In this way distortion of electromagnetic
and thermal fields occur on the side teeth. Fortunately these distortions do not influence on
central teeth, included in analysis. Due to calculation area consists of five full teeth the number
of generated nodes (in FEM method) highly increases and also mesh building process is more
complicated.
Received results indicate high differences between temperatures of both tooth sides. This
phenomenon can cause that one of side does not achieve sufficient temperature in order to be
proper hardened.
The relative temperature difference between tooth sides in dependence of shift degree is
shown in Fig. 4.
15
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Fig. 4 Relative temperature difference between tooth sides in dependence of shift degree
2.2. Electromagnetic feeder
Let us consider one of the possible arrangements of the electromagnetic feeder. This
particular device is used for feeding of liquid zinc

Fig. 5 Scheme of the electromagnetic feeder 1- liquid metal, 2 – inlet, 3 – ceramic channel,
4 – flat inductor, 5 – upper cylindrical coil, 6 – lower cylindrical coil, 7 – column magnetic
core,8 – lower magnetic core (ferromagnetic basis), 9 – chassis, 10 – outlet, 11 – matching
plates, 12 – insulation plate
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The device consists of three basic elements:
ceramic element consisting of a ring-shaped container 3 with liquid metal 1. The
container has cylindrical inlet 2 and outlet 10. Through the inlet the metal is continually
fed into the container from any kind of basin (typically a furnace characterized by low
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height and big transversal cross section is applied). Through the outlet the metal is
transported by gravitation to technological line .

inductor consisting of three windings: flat two-layer coil 4 and two cylindrical coils:
lower 5 and upper 6. All coils are carrying harmonic currents and some of them in
different configurations are connected in series.

laminated magnetic core consisting of a lower square basis 8 and a limb 7 constructed in
a form of axial column (its shape is shown in cross-section ).
The feeder is supplied by current of intensity 100 - 400 A and frequency 50 Hz. The main
dimensions of ceramic element are as follows: inner diameter 0.185 m, outer diameter 0.295 m,
height 0.5 m, width 0.01 to 0.03 m.
Calculation results of electromagnetic field are shown in Figure 6.
a)

b)
h=0,16 m
h=0,25 m

h=0,18 m
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Fig. 6 a) Force distribution in electrodynamic feeder, b) dependence of vertical component of
total Lorentz force on channel width b for different liquid metal levels h
Figure 7 presents time dependence of liquid metal velocity.
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Fig. 7 Dependence of velocity on time
Total value of the vertical component of Lorenz force rises with increasing of the width of
ceramic channel. For small width of channel (up to 0.02 m) the rise of forces is quick; when the
width of the channel is over 0.02 m the increase of forces becomes much slower. Optimal
channel width selected based upon this experiment is 0.02 m.
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2.3. Induction crucible furnace
The simulations of induction stirring have been focused on the liquid metal flows inside
the bath, while the meniscus forming on the surface of the bath has been neglected. Yet,
excessive deformation of the surface adversely affects the quality of the molten metal for a few
reasons, which are the difficulties in the melt treatment, intensification of its oxidation, and an
increase in the quantity of impurities in the bath coming from the crucible lining, which wears
faster.
The fact of not taking into account the meniscus resulted neglecting a whole range of the
above mentioned problems caused by the phenomenon, and all quantitative analyses of the
processes occurring on the metal-gas interface were significantly distorted because of the
underestimation of the real free surface of the metal.
a)

b)
crucible

z

meniscus

c
oil

melt

r

Fig. 8 a) Model of induction stirrer, b) shape of meniscus and velocity distribution
The fact of ignoring the meniscus in the studies on the processes of induction stirring
results from the complexity of the problem. In order to correctly simulate the phenomenon we
are forced to take into account a triple coupling of magnetic field, flow velocity field of the
liquid metal, and shape of the bath surface. This situation is a consequence of the fact that,
although thanks to low velocities of metal direct coupling between flow velocity field and
electromagnetic field can be disregarded, the flow velocity field causes a change in the shape
of the metal bath, which in turn results in a radical change in the distribution of the
electromagnetic field forces. Since this field influences the flow velocity field, the above
mentioned triple coupling occurs.
Despite the numerous software tools allowing various analyses of multi-physic coupled
fields that are available on the market, the authors were unable to find a package that would
yield a direct solution of the problem. That is why, for the purpose of the simulation under
consideration, the software has been created that enabled to combine the software existing on
the market into a meta-system, which made it possible to carry out the simulations of
electromagnetic melting and mixing processes, while making allowances for the meniscus
occurrence.
In order to provide the electromagnetic field calculations the software package Flux2D was
used. As the result the distribution of electromagnetic forces was obtained. Flow phenomena
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caused by electromagnetic forces were simulated by means of the Fluent software, which
enabled to determine the flow field and shape of the free surface
The key problem of the simulation lied in the fact that each change in the flow field
distribution influenced on the shape of the melt, which immediately cause change in
electromagnetic field distribution. The aim of the above mentioned meta-system was
continuous exchange of data between both software packages during the simulation. In order to
obtain a convergence of computations in the system there was used a mathematical
extrapolation of the distribution of electromagnetic forces calculated for a given bath shape in
function of shape change caused by hydrodynamic phenomena.
2.4. Electromagnetic Stirrer
This part will present a way of calculation of liquid metal velocity in ingot in continuous
casting process in the area where electromagnetic stirrer with traveling electromagnetic field.
First step is to create the 2D geometry of electromagnetic stirrer and ingot with liquid and
solidified part (Fig. 9)

Fig. 9 2D model of electromagnetic stirrer with traveling electromagnetic field
1- liquid metal, 2 – solid metal, 3 – air, 4 – coils, 5 - electromagnetic core, N – number of
coils, li – height of model; lw – height of electromagnetic core, b, h, gi – width of each layer
Then Flux software was used for the calculation of the radial (Fig.10) and axial (Fig.11)
components of specific Lorenz forces. The calculations were carried out for the following
parameters of the system:
- electromagnetic core: conductivity σr = 0, permeability μ = 100 μ0; solidified steel:
conductivity σ2 = 0,868.106 S/m, permeability μ =μ0; liquid steel: σ1 = 0,757.106 S/m,
permeability μ = μ0; coils σCu = 55.106 S/m, permeability μ = μ0, current I = 12000 A,
frequency f =50 Hz.
As we can see the biggest values of each component of specific Lorentz force can be
noticed near to the solid part of steel. And the smallest values occur near the axis. The results
19
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of electromagnetic calculations taken from Flux were put into the model in Fluent 2D, owing to
which average velocity was obtained (Fig. 12). The casting speed, which is 0.05 m/s, was
taken into account. The biggest value of velocity (about 0.0675 m/s) was noticed nearby the
axis of the model.

Fig. 10 Radial component of specific Lorentz force in ingot

Fig. 11 Axial component of specific Lorentz force in ingot

Fig. 12 Average axial velocity in liquid ingot
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3. CONCLUSIONS
Some computations of coupled electromagnetic and temperature and/or flow fields for
some induction devices of solid and liquid bodies were presented in the paper. One of them
was two-frequency induction heater used for surface hardening of gear wheels by means of
single cylindrical inductor. Professional software Flux 3D was used for coupled
electromagnetic and temperature computations. Then three different magnetohydrodynamic
devices: electromagnetic pump, induction crucible furnace, electromagnetic stirrer were
analyzed. Based upon electromagnetic field calculation velocity distribution within the volume
of liquid metal was calculated. Professional software Flux 2D and Fluent 2D were used for
coupled electromagnetic and flow field computations. In all analyzed cases numerical analysis
makes it possible to learn more about physical phenomena and consequently to shorten time
necessary for designing of the devices.

Financial support of the Polish Ministry of Science and Higher Education (grants No.
NN508/388637, NN510388637 and NN508 479438) is highly acknowledged.
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výkonnosť, produktivita

Jozef BENKO1

ZVYŠOVANIE VÝKONNOSTI PRIEMYSELNÉHO
PODNIKU
Abstrakt
Súčasné podnikateľské prostredie a obdobie ekonomickej krízy spôsobuje, že
produktivita a výkonnosť sa dostávajú do pozornosti každého podniku, ktorý má
záujem o rozvoj a zvyšovanie svojej konkurencieschopnosti. Pre zmiernenie
dopadu krízi a udržanie si pevnej pozície na trhu musí podnik intenzívnejšie
optimalizovať všetky svoje procesy, hladať skrytý potenciál a lepšie ho využívať.

1. VÝKONNOSŤ A VÝVOJ UKAZOVATEĽOV VÝKONNOSTI
PODNIKU
2

Pojem výkonnosť je definovaný ako schopnosť firmy čo najlepšie zhodnotiť investície
vložené do jeho podnikateľských aktivít. Meranie a hodnotenie výkonnosti podniku sa
doposiaľ opieralo predovšetkým o ukazovatele klasickej finančnej analýzy (ROA, ROE,
3
ROI...) , ktorá vychádzala z maximalizácie účtovného zisku. Najväčšou slabinou tohto
prístupu je, že finančné ukazovatele poskytnú len spätnú väzbu o tom, aká firma bola alebo
nebola výkonná. Hodnotia teda už realizovaný výkon a veľmi tak znemožňujú monitorovanie
ich vplyvu na celkový výsledok. V dôsledku kritiky ukazovateľov výkonnosti finančnej
analýzy vznikali a v podnikovej praxi postupne zdomácňovali ekonomické a trhové
4
ukazovatele výkonnosti podniku (EVA, CFROI, MVA...) , ktoré majú základné nedostatky v
tom, že poskytujú iba pohľad na konkurenčné postavenie podniku, ktorý existoval v určitom
okamžiku v minulosti. Tieto ukazovatele vôbec nič nehovoria, prečo celkové výsledky sú také
aké sú, alebo ktoré oblasti podniku musíme zlepšiť. Vo svete je medzi odborníkmi
reprezentovanými poradenskými firmami, univerzitnou sférou a manažérmi podniku vedená
ostrá diskusia o voľbe najvhodnejšieho konceptu riadenia a merania výkonnosti podniku.
Medzi odborníkmi v ekonomickej sfére sa tak často hovorí o tzv. vojne ukazovateľov.

1

Ing. Jozef Benko, divízia priemyselné inžinierstvo PLT, Continental Matador Rubber s.r.o., Púchov,
jozef.benko@conti.sk, tel. 0424613369, mobil. 0904368360
2
Výkonnosť firmy môže byť a najčastejšie aj býva exaktne interpretovaná ako jej efektívnosť, ziskovosť,
resp. produktivita. Je to miera dosahovaných výsledkov jednotlivcami, tímami, procesmi a systémami.
3
ROA - rentabilita celkových aktív (return on assets), ROE - rentabilita vlastného kapitálu (return on
equity), ROI - rentabilita vloženého kapitálu (return on investment).
4
EVA - ekonomická pridaná hodnota (economic value added), CFROI - výnosnosť investovaného
kapitálu (cash flow return on investment), MVA - trhová pridaná hodnota (market value added).
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2. VÝKONNOSŤ PROCESOV A VYUŽITIE ZDROJOV
Keďže pridaná hodnota sa v priemyselnom podniku vytvára vo výrobnom procese je
potrebné presadzovať nový prístup k sledovaniu výkonnosti podniku, ktorý zohľadňuje
štruktúru, postupnosť vykonávania a vzájomné väzby procesov, čo vedie postupne k vysoko
výkonnému podniku. Významným nástrojom efektívneho riadenia podniku je IPO (inputprocess-output) diagram, ktorý umožňuje jednotne, komplexne a prehľadne popísať všetky
zdroje, podnikové procesy a väzby medzi nimi. Tento prístup je založený na meraní výkonnosti
organizácie pomocou merania výkonnosti procesov a maximálneho vyťaženia zdrojov. Tento
spôsob hodnotenia výkonnosti predpokladá, že firma je výkonná, ak je schopná dosahovať
maximálne výstupy pri minimálnych vstupoch za predpokladu, že daný objekt (objednávka,
materiál) prejde cez procesy v podniku čo najrýchlejšie, pri dodržaní predpísaných štandardov
a pri minimálnych nákladoch. Čím dlhšie sa objekt zdrží v podnikových procesoch, tým viac
nákladov sa naň „prilepí“. Na základe poznania týchto faktorov je potom možné veľmi
efektívne a účinne riadiť výkonnosť podniku.

PROCES

Obr.1. Princíp maximálnej výkonnosti.
5

6

IPO diagram umožňuje popísať všetky vstupy a výstupy procesu a je možné ho použiť na
dôkladný rozklad procesov, ktorý sa od ostatných technik a nástrojov používaných k analýze
procesov líši tým, že dokáže preskúmať a rozložiť procesy na jednotlivé subprocesy, pričom
výstup z jedného procesu môže predstavovať vstup pre iný proces.

PROCES

Subproces 2
Subproces 1

Subproces 3
Subproces 4

Subproces 5
Subproces 7
Subproces 6

Obr.2. Rozklad procesu na subprocesy.

5

Vstupy do procesu môžu predstavovať ľudia (pracovníci), materiály, suroviny, ale aj informácie či
inštrukcie. Ich poskytovateľom môže byť externý dodávateľ alebo ďalší interný proces, ktorý je v roli
dodávateľa. Samozrejmé požiadavky na dodávateľa (externé aj interné) procesu sú hospodárnosť, kvalita,
dodržanie termínov.
6
Výstupy z procesu predstavujú výrobky, služby, informácie apod., ktoré majú osoh pre užívateľa. Tým
môže byť externý zákazník alebo ďalší interný proces v úlohe interného zákazníka. Výstupy z jedného
procesu môžu mať viac zákazníkov.
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Základom zvyšovania výkonnosti je dôkladný popis všetkých vstupov a výstupov,
identifikácia všetkých parametrov, ktoré ich ovplyvňujú, analýza procesov a určenie
ukazovateľov výkonnosti, ktoré chce podnik dosiahnuť. Nasleduje meranie týchto
ukazovateľov, čiže meranie skutočných výsledkov, ktoré podnik dosahuje a porovnávanie s
predpokladaným výkonom. Určia sa rozdiely – odchýlky od predpokladaných hodnôt, stanovia
sa príčiny nízkej výkonnosti a vykonajú sa nápravné opatrenia.
Vstupy

Využitie zdrojov

Ľudia
Zariadenie

Výstupy

Proces

Materiál
Suroviny

Kvalita

Metódy

Množstvo

Postupy
Prostredie
Energie
Financie
Informácie

Hospodárnosť

Výkonnosť

Efektívnosť

Obr.3. Vstupy a výstupy z procesu.
Pri definovaní ukazovateľov výkonnosti je dôležité aby napomáhali naplneniu cieľov
podniku, boli jednoduché, presne definované a zároveň zrozumiteľné.
Ukazovatele výkonnosti:
Pracovníci – produktivita na pracovníka, počet pracovných úrazov, index spokojnosti
zamestnancov, počet zlepšovacích návrhov na pracovníka, priemerná ziskovosť na
zamestnanca, plnenie výkonových noriem, počet odpracovaných hodín k výkonom, fluktuácia
zamestnancov, práce neschopnosť pracovníkov, počet vyprodukovaných kusov za hodinu...
Zariadenie – využiteľnosť stroja, vyťaženie kapacít, produktivita stroja, celková efektívnosť
zariadenia, totálna efektívnosť zariadenia, index spôsobilosti strojov, podiel prestojov na
disponibilnú kapacitu stroja...
Materiál – obrátka zásob, počet dní zotrvania zásob na sklade, hodnota rozpracovanej
výroby...
Procesy – priebežná doba výroby, rozsah nezhôd, index spôsobilosti procesu, počet nezhôd na
jeden audit procesu, vyťaženosť vstupov...
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Kvalita – počet nezhôd v ppm na jednotku produkcie, úroveň Sigma spôsobilosti, počet
reklamácii, plnenie cieľov kvality...
Financie – náklady na údržbu strojov, náklady na nekvalitu, personálne náklady, náklady na
energie, celkové náklady na výrobu...
Ak nie sú procesy, zdroje a ukazovatele výkonnosti jasne definované, je veľmi ťažké
udržať ich pod kontrolov, prípadne ich zlepšovať. Ak sa nevie, koľko času a zdrojov je treba na
jednotlivé procesy, tak ich nemožno ani správne plánovať, ani ekonomicky vyhodnotiť.

3. ZÁVER
Prostredníctvom IPO diagramu sa dajú analyzovať aj nevýrobné procesy, podporné
procesy, procesy resp. činnosti v administratíve, nákupe, predaji a taktiež stanoviť vhodné
ukazovatele výkonnosti. Ukazovatele výkonnosti zabezpečujú kvantifikovateľné a kvalitatívne
meranie procesov podniku, ktoré sú vykonávané podľa presne definovaných kritérií. Každý
podnik by mal sledovať a analyzovať ukazovatele, aby porozumel svojej výkonnosti a
identifikoval príležitosti pre zlepšenie. Potom, čo sú nájdené príčiny nedostatočnej výkonnosti,
môžu byť identifikované prístupy a metódy k jej zlepšeniu: Lean Production, Six Sigma, 5S,
TPM, VSM, Kanban, Just in Time, Jidoka, Andon, Poka Yoke, inovácie a iné.
Zlepšenie ukazovateľov výkonnosti procesov a efektívnejšie využitie zdrojov automaticky
zabezpečí aj zlepšenie ukazovateľov výkonnosti finančnej analýzy ako aj ekonomických a
trhových ukazovateľov výkonnosti podniku.
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INCREASING THE PERFORMANCE OF INDUSTRIAL
COMPANY
Abstract
The current business environment and a period of economic crisis causes that
productivity and performance are getting to the attention of every company
wishing to develop and improve its competitiveness. For mitigating the impact of
the crisis and maintain a solid position in the market, the company has to
optimize all its processes more intensively, look for hidden potential and use it
better.
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výroba prototypov, výrobný proces, optimalizácia výroby, výroba, optimalizácia procesu,
návrhová etapa, materiálové hospodárstvo

Ondrej BOČÁK1

NÁVRHOVÁ ETAPA OPTIMALIZĆIA „CORE“
PROCESOV PROCESU VÝROBY PROTOTYPOV
V PODNIKOCH STROJNÍCKEJ VÝROBY.
Abstract
The article is about prototyping optimalization process in the manufacturing
companies. There are published proposes how to organize core processes of the
machine prototype manufacturing. I attend to explain basic aspects and system
of the tree different part of the core manufacturing: composition of components
required for assembling of the prototype, material management and finally
assembling of the components to create prototype. I explain transparently and
briefly proposed pillars of the right functioned organization of the material
composition. All the attention is concentrate on the simultaneous aspects of the
organization of the prototyping process with application on the proposed
methodology.

ÚVOD
Tento článok sa zaoberá optimalizáciou kľúčových čiastkových procesov výroby
prototypov pre strojnícke podniky. Predmetom sú tri základné procesy, ktoré sa v najväčšej
miere podieľajú na výslednom efekte prototypovania. Medzi spomínané procesy patrí:
plánovanie kompozície komponentov daného prototypu, organizácia materiálového
zabezpečenia a následná kompletácia a výroba samotného prototypu. Snahou a ústrednou
myšlienkou optimalizačného návrhu v teoretickej rovine je snaha o vysvetlenie dôležitosti
simultánnosti. Tento aspekt je samozrejme aj aplikovaný do návrhovej časti.

1. PLÁN KOMPOZÍCIE SÚČASTÍ PROTOTYPU
V prípade, že je úspešne a plnohodnotne vykonaná analýza procesu výroby prototypov, je
možné tieto poznatky aplikovať do ďalšieho procesu plánovania kompozície súčastí prototypu.
Hlavným cieľom tejto časti celkového vývojového diagramu je priniesť svetlo do
usporiadania jednotlivých fragmentov prototypu, ktoré bude potrebné vyrobiť, objednať
1

Ing., Výrobný riaditeľ EVPÚ a.s., Nová Dubnica, e-mail: bocak@evpu.sk
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a v závere zkompletovať. Druhoradým cieľom je nájsť priestor pre zrýchlenie celého procesu,
tak, aby nevznikali zbytočné prestoje a riešilo sa čo najviacej procesov simultánne. Takáto
organizácia, by mala výrazne prispieť k zvýšeniu efektívnosti procesu výroby prototypov
a samozrejme znížením nákladov. Krédom tejto optimalizácie by malo byť: potrebné je
venovať pozornosť tým procesom, ktoré sú aktuálne vzhľadom na harmonogram kompletácie
prototypu. To znamená, že každý fragment prototypu si zasluhuje pozornosť práve vtedy, kedy
to určuje plán výroby prototypu.
Potrebné je do metodického riešenia zvýšenia efektívnosti výroby prototypov základy
a predpoklady multikriteriálneho rozhodovania.
V prvom rade, je potrebné rozdeliť jednotlivé fragmenty prototypu do dvoch základných
skupín. Jedna skupina sú fragmenty, ktoré je potrebné objednať od dodávateľa – externý
subjekt a druhou skupinou sú fragmenty, ktoré je potrebné vyrobiť. Pre tie súčiastky, ktoré je
potrebné vyrobiť, je potrebné zabezpečiť potrebný materiál v danej kvalite a početnosti,
v závislosti od stanovenej potreby pre výrobu prototypu. V tabuľke pod textom je príklad
takéhoto rozdelenia aplikovaného do praxe.
Tabuľka 1: Prvotné rozdelenie fragmentov prototypu
Fragment
A13
1GE43
43Z54
A14
S78GF
.
.
.

Spôsob obstarania
Výrobok
Tovar
Tovar
Výrobok
Tovar
.
.
.
Zdroj: autor

Zrejmé je, že systém vyžaduje interakciu a prepojenosť na skladové hospodárstvo podniku,
tak aby bolo možné stanoviť v ďalšom procese prioritu a harmonogram zabezpečovania
jednotlivých komponentov potrebných ku kompletácii prototypu.
Rozdielny prístup je potrebné zaujať k vytvoreniu harmonogramu obstarania výrobkov
a k tovarom potrebným pre kompetáciu prototypu. Je to spôsobené tým, že výrobky je potrebné
vyrobiť z materiálu, ktorý je potrebné objednať, ak nie je tento na sklade v príslušnej kvalite
a kvantite. Na tabuľke pod textom je uvedený príklad, kde sú dva rôzne výrobky potrebné
k výrobe a kompletácii prototypu. Každý výrobok má svoje označenie, ako napríklad A13.
V prvom rade je potrebné do systému zadať početnosť výrobkov potrebnú k výrobe prototypu.
K výrobe je potrebný daný materiál, ktorý je potrebný doobjednať. Dôvodom je najmä to, aby
software bol prepojený na skladové hospodárstvo, aby bolo jednoznačné koľko čoho bude
potrebné objednať. Z množstva a dodacej lehoty vznikne kód, ktorý pod príslušným druhom
materiálu jasne vyjadruje prioritu daného materiálu a následne po sčítaní vznikne akési skóre,
ktoré ohodnocuje potrebu a pracnosť, či potenciálnu časový nesúlad pri výrobe prototypu. Je
ešte potrebné vzhľadom na požiadavky a harmonogram kompletácie prototypu označiť daný
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výrobok podľa priority. Najvyššiu prioritu majú výrobky, ktoré sú potrebný už pri prvých
montážnych operáciách výroby prototypu. V rámci danej skupiny priority je potom možné
vytvoriť hierarchiu vybavovania objednávok materiálov prototypu a zadávanie požiadaviek do
výroby v ďalšom slede.
Tabuľka 2: Rozdelenie výrobkov pre výrobu prototypov
Materiál doobjednať
Fragment Spôsob obstarania početnosť
X
Y
Z skóre priorita hierarchia
A13
výrobok
2
3
0
2
5
1
2
A14
výrobok
12
6
7
0
13
1
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Zdroj: autor
Veľmi podobne je potrebné vyhodnotiť i tovary potrebné k výrobe prototypu. V tabuľke
pod textom sú uvedené jednotlivé aspekty rozhodovania. V tomto prípade je kľúčová dodacia
doba, nakoľko je platný predpoklad, že zásoby je možné objednať pri rovnakej dodacej dobe,
kvalite v rovnakom čase. Je tento predpoklad značne reálny, nakoľko pri výrobe jedného, či
viacerých prototypov, nie je časté objednávať veľké množstvo súčiastok.
Samozrejme, že je i v skupine tovarov potrebné určiť prioritu vzhľadom na plán
kompletácie daného prototypu. Následne je možné v pre danú prioritnú skupinu vytvoriť
hierarchiu, tak ako to bolo pri výrobných fragmentoch prototypu.
Tabuľka 3: Rozdelenie tovarov potrebných pre výrobu prototypov
Fragment Spôsob obstarania dodacia lehota priorita hierarchia
1GE43
43Z54
S78GF
.
.
.

tovar
tovar
tovar
.
.

3
1
2
.
.

1
1
2
.
.

1
2
1
.
.

.

.

.

.

Zdroj: autor
Použiteľnosť takýchto nástrojov tvorby hierarchie sa môže zdať dosť jednoduchá
a bezúčelná, no v praxi je potrebné pracovať s veľkým množstvom fragmentov a potom to už
vyžaduje systém a prácnosť pri organizácii zabezpečenia fragmentov.
Celý navrhovaný proces je znázornený graficky na obrázku pod textom.
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Obr. 1: Proces tvorby plánu kompozície súčastí prototypu
Zdroj: autor
Reálnym výstupom tohto procesu je najmä tvorba harmonogramu obstarania súčiastok
potrebných pre výrobu prototypov strojárskeho podniku.

2. PROCES OBJEDNANIA MATERIÁLU A VÝROBY SÚČIASTOK
Ďalším procesom je proces objednania potrebných materiálov a tovarov a proces výroby
súčiastok potrebných ku kompletácii prototypu. Tieto dva procesy na seba nadväzujú a je
potrebné mať pre ne vytvorený harmonogram, ktorý by mal byť výsledkom predchádzajúceho
procesu.
Objednanie materiálu je rozhodujúcim problémom. Rozhodujúcim problémom je
predovšetkým určenie časového momentu objednávania. Časový interval, ktorý sa začína
časovým momentom objednania a končí v okamihu, v ktorom sa obstaraný materiál dopraví do
skladu nakupujúceho podniku sa nazýva obstarávací čas.
Tento interval sa udáva v dňoch a vplýva naň niekoľko faktorov:
• čas spotreby,
• objednávací čas,
• dodací čas dodávateľa,
• prepravný čas,
• manipulačný čas príjmu materiálu,
• poistný čas.
Výpočet časového momentu objednávky je čas spotreby mínus ( objednávací čas + dodací
čas dodávateľa + prepravný čas + manipulačný čas príjmu materiálu + poistný čas + iné časy).
Čas spotreby s rovná dobe, za ktorú sa dodáme množstvo materiálu spotrebuje.
Objednávací čas je čas potrebný na vybavenie (vystavenie a doručenie) objednávky
dodávateľovi. V každom podniku trvá určitý čas, kým sa vystaví objednávka – ovplyvňuje to aj
spôsob komunikácie dodávateľa a odberateľa, hovoríme o tzv. komunikačnom čase (telefón,
fax, pošta).
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Dodací čas dodávateľa je čas, ktorý potrebuje dodávateľ na realizáciu prijatej objednávky.
Závisí napríklad od toho, či má požadovaný materiál je na sklade, alebo či ho musí pripraviť.
Prepravný čas je čas prepravcu, ktorý závisí od vzdialenosti a spôsobu prepravy.
Manipulačný čas príjmu materiálu je čas potrebný na preberanie materiálu, kontroly
množstva, kvality atď., tiež samotná manipulácia s materiálom.
Poistný čas - treba počítať aj s určitou časovou rezervou, pretože pri dodávke môže nastať
určité časové oneskorenie.
Pri obstaraní zásob uzatvára dodávateľ s odberateľom alebo predávajúci s kupujúcim kúpnu
zmluvu, v kúpnej zmluve je uvedené: kto bude materiál dodávať, kto ho bude odoberať, druh a
množstvo dodaného materiálu, spôsob dopravy, cena, spôsob platenia, reklamácia a p
Za zmluvu môžeme považovať aj potvrdenú objednávku. Po uzavretí zmluvy alebo
potvrdení objednávky nastáva jej plnenie. Súčasne s materiálom zasiela dodávateľ dodací list
(označenie dodávateľa, odberateľa, druh a množstvo dodaného materiálu, deň dodávky). Na
základe odoslaného materiálu a dodacieho listu vyhotovuje dodávateľ faktúru (označenie
dodávateľa, odberateľa, druh a množstvo materiálu, cena za jednotku, DPH, celková suma
faktúry, údaje o bankovom spojení, deň vystavenia a splatnosti faktúry.
Takýto proces
je naznačený na obrázku pod textom.

Obr. 2: Proces objednania materiálu a výroby súčiastok
Proces tvorby prototypov

Obr. 3: Proces tvorby prototypov
Zdroj: autor
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Poslednou etapou celého procesu výroby prototypov je kompletácia výrobných súčiastok
podľa harmonogramu kompletácie, teda najmä podľa prioritných skupín. Na záver sú potrebné
vykonať operácie kontroly, skúšania, validácie prototypu, ale i procesu výroby prototypov, tak
aby bolo možné zistiť efektívnosť optimalizovaného procesu. Tomu bude venovaný priestor
v tejto dizertačnej práci neskôr.
Výsledkom je samozrejme tvorba dokumentácie zo skúšok prototypu, nakoľko bol tento
k tomu účelu vyrobený.

ZÁVER
V článku bola predstavená potreba a predstava návrhu optimalizácie výroby prototypov.
Snahou bola najmä implementácia simultánnosti pre zabezpečenie úspornosti času, nakoľko sa
ukazuje, že táto potreba je nepostrádateľná pri výrobe vo všeobecnosti viac, ako v iných
oblastiach národného hospodárstva. Jednoducho povedané, nie je možné vyrábať nádväzné
procesy bez úspešnej realizácie predošlých procesov.
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pravdepodobnosť

Ondrej BOČÁK1

PREDIKCIA VYUŽITEĽNOSTI PRODUKČNEJ KAPACITY
PRI ZVAŽOVANÍ NÁHODNÉHO FAKTORU
Abstrakt:
An Impact of arbitrariness is significant for all the part of the manufacturing. The
using of that factor is possible to find out also by irregular manufacturing process
as well as in the manufacturing process. This impact is possible to .use by the
prediction of outcomes with reflection on planning of the process of production.

ÚVOD
Pri plánovaní vo všeobecnosti dochádza často ku problémom správneho a objektívne
určenia výsledku projektu. Najmä pre potreby zváženia produkčnej schopnosti danej
technológie, procesu je potrebné predvídať nakoľko budú využité výrobné kapacity. Podnik sa
často krát musí rozhodnúť medzi technológiou, ktorá má väčší výkon, ale i vyššiu cenu. Alebo
na druhej strane podobným zariadením s nižšou cenou, ale aj nižším výkonom.
Je potrebné zdôrazniť, že sa jedná o operatívne plánovanie. Z toho vyplýva analógia, že
podnik plánuje využitie technológie, alebo daného výrobného procesu na menej ako rok.
V dnešnej dobe neustálych a často nevyspytateľných zmien sa plánuje len veľmi ťažko.
Niekedy sú zmeny tak rýchle, že ich podnik nestačí ani zaregistrovať. Preto sa v praxi čoraz
viac používa pri plánovaní faktor náhodnosti. Ten má v niektorých prípadoch väčšiu
vypovedaciu schopnosť, ako podrobná analýza.
Operatívne plánovanie je základným nástrojom riadenia vnútropodnikových útvarov
vychádzajúcim z konkrétnych a detailných požiadaviek na výrobu. Zatiaľ čo technickoekonomické plánovanie stanoví ciele a prostriedky hospodárskej činnosti a ich vzťahy na
dlhšie obdobie a v globáli, operatívne plánovanie ich určuje podrobne a na krátke obdobie
dopredu. Opiera sa o viaceré normatívy. Jasne a konkrétne vytyčuje úlohy príslušného obdobia
podľa sortimentu a určuje začiatok aj koniec ich výroby. Nielen, že plní funkciu nástroja
riadenia hmotných vzťahov, ale zabezpečuje aj plánovanie a kontrolu hodnotných vzťahov.
Sústavu operatívneho plánovania ovplyvňuje: stupeň centralizácie a decentralizácie
riadenia podniku, charakter a typ výrobných procesov, množstvo, rozmanitosť a
opakovateľnosť výrobných operácií, voľba základného plánovacieho obdobia.
Predpokladajme, že strojnícky podnik plánuje produkciu istého výrobku. Pre takýto
transformačný proces je k dispozícii technológia, ktorá má určitú maximálnu produkčnú
kapacitu Qmax, pri ktorej technológia plynulo bez akýchkoľvek problémov pracuje. Taktiež je
potrebné stanoviť si hranicu, pri ktorej sa vyplatí produkcia pri uvažovanej technológii. To
1
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obnáša podrobnú analýzu všetkých nákladov, ktoré súvisia s použitím danej technológie.
Následne je možnosť vyjadriť hranicu ekonomickej opodstatnenosti podľa predpokladov
nenáročnej metódy kritického bodu rentability (break even point). Žiaduce je odvodenie
a následne výpočet množstva Q. Jedná o množstvo produkcie, pri ktorom podnik nedosahuje
žiadny zisk, nazvime takýto bod Q0, kedy všetok príjem z predaja produkcie uhrádza náklady
na výrobu.

KBR : Q.c = Nf + (nv.Q)

(1)

z toho

Q0 =

Nf
c − nv

(2)

Pričom:
KBR-kritický bod rentability, Q-veľkosť produkcie, c-jednotková cena, Nf-náklady fixné, nvjednotkové variabilné náklady, Q0 – veľkosť produkcie pri nulovom výnose
Pokiaľ je veľký rozdiel medzi Qmax a Q0, je vhodné vypočítať intervaly rozdelenia
jednotlivých možných objemov produkcie. Najprv sa vyjadrí n, ktoré hovorí o veľkosti
množine prvkov, z ktorých sa bude tvoriť intervalový rad.

n = Q max − Q 0

(3)

Následne je nutné stanoviť potrebný počet intervalov m a rozpätie medzi nimi h. Je možné
použiť viacero vzťahov pre výpočet vhodného počtu intervalom m:

m ≤ 5.log n ,
m≈ n
m ≈ 1 + 3, 3log n

h=

Q max − Q 0
m

(4)

Doteraz (Q0, Qmax) tvorili interval, ktorý by mal byť základom pre tvorbu simulácie
a odhadu využitia výrobnej kapacity daného procesu. Je potrebné si uvedomiť, že môže dôjsť
ku prípadu, kedy by sa produkcia podniku, čo i len na krátko dostala nízko pod hranicu
rentability (pod bod Q0) z dôvodu nízkeho dopytu. Len v niektorých prípadoch sa pri takomto
stave úplne zastaví výroba. Preto je potrebné vytvoriť novú spodnú hranicu Qmin, ktorá bude
zohľadňovať aj takýto možný stav. Dá sa táto spodná hranica určiť buď na základe vlastného
subjektívneho a skúsenosťami podloženého odhadu, alebo jednoducho matematicky:

Q min = Q 0 − h

(5)
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Môže nastať i problém, že podnik úplne zastaví prevádzku technológie z bližšie
nešpecifikovaných dôvodov. Táto možnosť je pravdepodobná, avšak je vhodné zvažovať či
k takejto situácii môže dôjsť a či nie. Samozrejme pri začínajúcich podnikoch, ktoré nemajú za
sebou históriu, aby výpočet intervalov tvorili od nuly, nakoľko by bolo správne zvažovať svoje
neisté budúce postavenie na trhu i z pohľadu rizika väčších rozmerov, aspoň pre istý čas. Už
iná je pri podnikoch, ktoré majú možnosť čerpať informácie z historickej dokumentácie
a následne trendov, skúseností.
Ďalším dôležitým krokom pre výpočet simulácie je určenie pravdepodobnosti jednotlivých
produkčných množstiev p. Výpočet pravdepodobností p je dôležité pre následné zatrieďovanie
náhodnej veličiny ku jednotlivý pravdepodobnostiam.
Najprv sa vypočíta stred každého intervalu

q=

q:

qn − q1
2

(6)

pričom:
qn-horná hranica daného intervalu, q1-dolná hranica daného intervalu
Potom je potrebné vyjadriť pravdepodobnosť p, tá sa vypočíta podľa vzťahu

p1 =

q1
∑q

(7)

Týmto krokom sa končí úprava informačnej základne produkčnej využiteľnosti výrobnej
kapacity a je možné začať so simuláciou. Simulovanie je založené na náhodnosti. Táto
náhodnosť by mala vyjadrovať vývoj dopytu po produktoch technológie a následne jej
využiteľnosť. Nie je možné poprieť veľký význam i sezónnemu trendu. Samozrejme sú
technológie, ktoré nachádzajú svoje využitie len v určitých obdobiach. Príkladom môžu byť
úzko špecializované mechanizmy v technologických parkoch poľnohospodárskych podnikov.
Ale, i v najsezónnejšom trende je aspoň minimálne pôsobenie náhodnosti. V tomto článku sa
abstrahuje od sezónneho vplyvu na využitie produkcie.
Simulácia je proces logicko-matematického modelu reálneho objektu, systému na ňom
definovaného, alebo procesu rozhodovania a realizácie veľkého množstva experimentov s nim,
ktorým cieľom je:
popis systému
poznanie jeho funkcie
odhad jeho budúceho správania
nájdenie riešenia problému, ktorý často vyúsťuje do
návrhu a overenia funkcie novej štruktúry systému.
V dnešnom turbulentnom ekonomickom prostredí, náhodné vplyvy pôsobia na priebeh
väčšiny pomerných vystupujúcich v modeloch reálnych procesov. Základom náhodných
premenných sú náhodné premenné r rovnomerného rozdelenia pravdepodobnosti s funkciou
rozdelenia
f (r ) = 1 pre r ∈ (0;1)

f (r ) = 0 pre r ostatné
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a následne distribučná funkcia (obr.1.)
F (r ) = 0 pre r ≤ 1

F (r ) = r pre r ∈ (0;1)
F (r ) = r pre r ostatné
1
f(r)

1
F(r)
1

1

r

r

Obr.1. Znázornenie závislostí
Premenné sa teda pohybujú v intervale od 0 do 1 s rovnakou pravdepodobnosťou ich
výskytu. Zdrojom týchto náhodných čísel môžu byť tabuľky náhodných čísel, ktoré možno
nájsť v štatistických tabuľkách. Avšak najdostupnejšia a najjednoduchšia je možnosť použitia
špecializovaných programov, alebo veľmi rozšíreného tabuľkového programu Excel. V ňom sa
pracuje s generátorom pseudonáhodných čísiel. Generovaná čísla sú označovaná ako
„pseudonáhodné“. Toto označenie súvisí s metódou používanou pre ich generovanie. Často sa
používa Lemerova metóda, ktorá je založená na výpočte rady náhodných čísel pomocou
rôznych vzťahov. Tieto síce nezaručujú úplnú náhodnosť členov rady, ale prípadná periodicita
náhodných čísiel je veľmi dlhá a nemôže v reálnych aplikáciách ovplyvniť systematicky
dosiahnuté výsledky.
Použitie náhodných čísel je vhodné znázorniť v tabuľke. V prvom stĺpci sa nachádzajú
intervaly pravdepodobnej produkcie počas jednotlivých časových intervalov. V druhom stĺpci
sú stredy týchto intervalov. Nasleduje ďalší stĺpec s pravdepodobnosťou a napokon
kumulovaná pravdepodobnosť, ktorá musí končiť v poslednom riadku číslom jeden.
Tab.1. Rozdelenie pravdepodobnosti.
Interval

Stred
intervalu

Pravdepodobnosť

Kumulovaná
pravdepodobnosť

qmin – qmin+h

q1

p1

p1

qmin+h+1 –
qmin+2.h

q2

p2

p1+ p2

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

qmax-h – qmax

qn

pn

1

Spolu

∑q

1

1
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Táto tabuľka je potrebná k zadeľovaniu náhodného čísla. Konkrétne sa jedná o posledný
stĺpec s kumulovanou pravdepodobnosťou a stĺpec s hodnotou stredu intervalu. Ten vyjadruje,
aké by malo byť podľa tejto metódy využitie produkčnej kapacity výrobnej technológie
plánovaného procesu výroby v strojárenskom podniku. Je zrejmé, že pravdepodobnosť stúpa
s rastúcou využiteľnosťou výrobných kapacít. Avšak v skutočnosti tomu tak vôbec nemusí byť.
Pre vysvetlenie je pre potreby analýzy pravdepodobnosť len akási „priradzovacia“ veličina,
ktorá slúži výpočtu kumulatívnej pravdepodobnosti, skutočnú pravdepodobnosť určuje najmä
vygenerované pseudonáhodné číslo.
Celý princíp metódy spočíva v tom, že generátor náhodných veličín vygeneruje náhodné
číslo, ktoré je v intervale nula až jedna. Toto vygenerované číslo sa priradí podľa kumulatívnej
pravdepodobnosti. Pridelí sa do riadku, kde sa vygenerované číslo nachádza v najnižšom čísle
kumulatívnej pravdepodobnosti. Na základe toho sa v tom istom riadku nájde stred intervalu
produkcie a vyjadrí sa pre dané obdobie ako pravdepodobný objem produkcie pre dané
obdobie.
Je ešte potrebné stanoviť časový interval, v ktorom sa majú vygenerovať náhodné čísla
a stanoviť produkciu pre daný počet dní. Účelné je tento interval stanoviť čo možno najmenší,
aby sa tak skutočne mohla prejaviť náhodnosť.
Celý doterajší postup je vhodný najmä pre podniky, ktoré začínajú svoju výrobu nových
výrobkov, u ktorých nie je jednoduché predvídať aký bude objem realizovanej produkcie.
Vhodné je tiež pripojiť informácie o predajnosti získané od konkurencie, ktorá má príbuzný
produkt. Avšak pre podniky, ktoré už majú dlhšiu históriu, je tento problém ľahšie riešiteľný.
V takom prípade sa dajú použiť rôzne prognostické modely a v kombinácii so simuláciou
tvoria dobrý základ manažérskeho rozhodnutia.
Na základe spomínaných prognostických modelov sa vyjadrí trend, ktorý v čo možno
najtesnejšej vzdialenosti všetkých bodov opisuje predchádzajúci vývoj. Je samozrejme
potrebné opatrne zvažovať dĺžku časového radu a skutočnosti, ktoré ovplyvňovali tento časový
rad. Z tvaru funkcie opisujúcej trend do budúcnosti sa môžu vypočítať budúce, predpokladané
hodnoty počtu vyrobených výrobkov. Znamená to, že v jednotlivých časových intervaloch sú
známe predpokladané objemy produkcie, na základe ktorých ich jednotlivé hodnoty
zatrieďujem do intervalov. Zatrieďuje sa do rovnako vypočítaných intervalov ako sú načrtnuté
v tabuľke 1 (Rozdelenie pravdepodobnosti). Následne je potrebné zachytiť jednotlivé počty
výskytov v daných intervaloch a zaznačiť to do stĺpca „početnosti“, ktorý nahrádza stĺpec
„stred intervalu.“ Ostatné spracovanie údajov je rovnaké. Tvar tabuľky je načrtnutý v tabuľke
2.
Tab.2. Rozdelenie pravdepodobnosti z odhadovaného objemu produkcie.
Interval
qmin – qmin+h

n1

p1

p1

qmin+h+1 – qmin+2.h

n2

p2

p1+ p2

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

qmax-h – qmax

nk

pn

1

∑n

1
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Tabuľka 2 sa líši od predchádzajúcej na prvý pohľad len zmenou druhého stĺpca, ale
v skutočnosti to tak nie je. Najväčšia zmena sa týka výpočtu a vývoja výsledkov stĺpca
pravdepodobnosti p. Teraz už nebude pravidlom, že pravdepodobnosť sa zvýši s pribúdajúcim
využitím produkčných kapacít technológie, ale sa vytvorí rozdelenie pravdepodobnosti podľa
predikovaného stavu. Tieto pravdepodobnosti sa potom vypočítajú ako

p1 =

n1
∑n

(8)

Je taktiež možné toto rozdelenie určiť podľa skutočného stavu, pokiaľ sa nepoužije
predvídanie jednotlivých hodnôt, ale len jednoduché zatrieďovanie historických hodnôt za
určité obdobie do intervalov. Tento spôsob môže byť viacej výstižnejší, pretože na proces
získania týchto hodnôt nevplýva také množstvo faktorov, ktoré môžu spôsobovať chyby
v odhadoch.

ZÁVER
Metóda simulácie podľa pseudonáhodného premenného vyžaduje samozrejme ďalšie
doplňujúce metódy, ktorými môžu byť napríklad už spomínané využitie odhadu trendu a jeho
sezónnej, či cyklickej zložky. Simulácia vedie len z časti ku kompletnému výsledku pre
potreby dlhodobého rozhodovania. Výhodou použitia metodológie náhodnosti je mimo iné aj
jej finančná a časová nenáročnosť. Na druhú stranu je nevýhodu jej presnosť. Je nutné
konštatovať, že takáto simulácia ma byť len prídavným modulom systému operatívneho
plánovania výrobného podniku.
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tvorba optimalizácie, optimalizácia výrobného procesu, proces výroby prototypov,
prototypovanie, strojnícka produkcia, koncepcia optimalizácie.

Ondrej BOČÁK1

TVORBA KONCEPCIE ANALYTICKEJ ČASTI
OPTIMALIZÁCIE VÝROBNÉHO PROCESU
PROTOTYPOV V PODNIKOCH STROJNÍCKEJ VÝROBY
Abstract
The article nears different aspects of analytical part of conception in prototyping
process. The topic is orientated on introduction of the tree related parts: analysis
of the current prototype manufacturing process, process analysis principals and
prototyping factors. The goal of the article is to aggregate different point of view
in the specific problems of the prototype manufacturing and help management to
improve efficiency of the manufacturing process. There was used Ishikaw
diagram which helps to reader to maps the impacts on the manufacturing
process and aggregate different point of views.

ÚVOD
Proces výroby je značne odlišný od bežného výrobného procesu a to i napriek tomu, že
tento nesie v sebe známky tradičného výrobného procesu, nakoľko je potrebné vykonať
podobné pracovné operácie. V dnešnom turbulentnom procese rozvoja technológií je skutočné
veľmi dôležité a možno až strategické pre výrobný podnik s vlastným oddelením vývoja, aby
prišiel s technickým vylepšením v správnom čase, tak aby ho nepredbehla konkurencia. Dnes
sa často rieši otázka načasovania. Z toho dôvodu je potrebné zefektívniť i výrobu prototypov.
Proces výroby prototypov by vo všeobecnosti mal pozostávať v optimalizovanom jadre
z piatich častí: analýza súčasného procesu výroby prototypov, plán kompozície súčastí
prototypu, objednanie materiálu, výroba súčiastok, tvorba prototypu.
V nasledujúcich podkapitolách sa dizertačná práca bude podrobnejšie venovať jednotlivým
navrhovaným častiam výroby prototypov.

1
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38

InvEnt 2010

1. ANALÝZA SÚČASNÉHO PROCESU VÝROBY PROTOTYPOV
Snáď je len výnimkou zavádzanie systémov riadenia kvality, mimo to neexistuje v
súčasnej manažérskej praxi metodika, ktorá by výraznejšie ovplyvňovala reálne riadenie tak
ako takzvaná analýza procesov organizácie.
Jadrom analýzy procesov organizácie by mal byť veľmi jednoduchý princíp, ktorý však v
konečnom dôsledku zásadným spôsobom mení doterajší náhľad manažérov a zamestnancov na
riadenie a rozhodovanie v jednotlivých oblastiach riadenia a v jednotlivých útvaroch
organizácie.
Najrýchlejšie je možné pochopiť rozdiel medzi tradičným prístupom k riadeniu organizácie
a prístupom založeným na analýze procesov ich vzájomným porovnaním. Tradičný prístup
predpokladá, že ak sa manažmentu podarí správne vymyslieť a implementovať do praxe
organizačnú štruktúru a s ňou súvisiaci systém riadenia, je možné, aby takto vytvorený systém
organizovania práce dokázal splniť všetky úlohy, ktoré je potrebné realizovať pri dosahovaní
cieľov organizácie.
Procesy, ktoré v jednotlivých oblastiach riadenia fungujú, sú v tomto prípade "podriadené"
organizačnej štruktúre. Kvalita ich výkonu je priamo závislá od toho, ako kvalitne je
zorganizovaná práca v príslušnom útvare, ktorý sa na jeho realizácii v organizácii
spolupodieľa. Presne naopak je to vtedy, ak organizácia uplatňuje vo svojej riadiacej praxi
prvky procesného riadenia. Pri rozhodovaní o realizácii výkonu jednotlivých procesov sú
procesy "nadriadené" organizačnej štruktúre a logike procesov sa prispôsobuje aj celkový
systém riadenia v organizácii.
Pre organizáciu má prvotný význam skutočnosť, či sa výkon jednotlivých procesov
uskutočňuje najekonomickejšie, najrýchlejšie a najkvalitnejšie, ako je to len za daných
okolností možné, a nie to, či používaná organizačná štruktúra vyhovuje subjektívnym potrebám
a predstavám niektorých manažérov.
V súčasnej praxi je možné procesnú analýzu využiť v štyroch oblastiach riadenia. Inak
povedané, mierne modifikovanú metodiku realizácie procesnej analýzy je možné využiť v
týchto štyroch prípadoch: reinžiniering, organizačné poradenstvo, optimalizácia ľudských
zdrojov, optimalizácia nákladov, implementácia informačných systémov, zavádzanie systémov
riadenia kvality.
Odpoveď na otázku, ako je možné, že takmer identickú metodiku realizácie procesnej
analýzy je možné s úspechom využiť v toľkých oblastiach riadenia, je veľmi jednoduchá.
Umožňuje to rozvoj systémového prístupu k analýze organizácií v posledných rokoch a v
neposlednom rade využitie výpočtovej techniky a špeciálnych aplikácií, ktoré sú schopné v
reálnom čase spracúvať veľké množstvo analyzovaných dát a poskytovať potrebnú spätnú
väzbu pre rozhodovanie riešiteľov procesných analýz.

2. PRINCÍPY PROCESNEJ ANALÝZY
Pri analýze procesu výroby prototypov by mali byť uplatňovaných nasledovných päť
operácií vykonávané v nasledujúcom poradí úkonov:
1) Identifikácia hlavných procesov prebiehajúcich v organizácii.
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2) Analýza organizácie z pohľadu súčasnej organizačnej štruktúry, ktorej cieľom je
identifikácia najdôležitejších činností a aktivít patriacich do jednotlivých procesov.
3) K procesom a podprocesom prebiehajúcich v organizácii sa priradia identifikované
aktivity - vznikne takzvaný procesný model organizácie.
4) V závislosti od toho, ktorá z uvedených štyroch oblastí riadenia je definovaná ako cieľ
projektu, sa k jednotlivým aktivitám a tým aj procesom a podprocesom priraďujú
potrebné zdroje, ktoré umožňujú jej reálny výkon v podmienkach organizácie. V prípade
projektov zameraných na reinžiniering sú týmito zdrojmi spravidla ľudské zdroje, v
prípade projektov zameraných na náklady sú to finančné zdroje v rôznych formách,
napríklad priame náklady, prevádzkové náklady či náklady viazaných zdrojov.
5) Okrem zdrojov umožňujúcich výkon každej analyzovanej aktivity sa v tomto kroku k
jednotlivým aktivitám priraďujú hmotné, finančné alebo informačné vstupy, ktoré sú
potrebné pre vznik výstupov z danej aktivity. Napríklad k aktivite "výpočet miezd" sa
priraďujú na strane vstupov informácie o počte spracovaných dokladov a na strane
výstupov o počte spracovaných miezd zamestnancov.
6) Po podrobnom opísaní celej organizácie nasleduje záverečná fáza riešenia projektu
procesnej analýzy, ktorá sa znovu mení podľa toho, čo je cieľom projektu.2
Pričom medzi hlavné ciele celej analýzy procesu je najmä: definovanie novej organizačnej
štruktúry a celkového systému riadenia podľa výsledkov procesnej analýzy, úspora nákladov
pri výkone jednotlivých aktivít, podprocesov a procesov, odstránenie stratových časov pri
výkone procesov, odčlenenie niektorých vybraných procesov mimo súčasnej organizácie,
určenie ukazovateľov výkonnosti pre jednotlivé aktivity na riadenie procesov a podporu
strategického smerovania podniku, podpora implementácie podnikových informačných
systémov.
Výsledkom tejto analýzy je model systému, ktorý popisuje jeho aktuálny stav, nedostatky a
súbor odporúčaní, ako tento stav vylepšiť. Napriek zjednodušenému vysvetleniu základného
princípu a úžitku vyplývajúceho z realizácie procesnej analýzy je zrejmé, že pridaná hodnota
z realizácie analýzy procesu výroby prototypov je veľmi vysoká.
Na obrázku pod textom je uvedená skrátená štruktúra procesu analýzy súčasného stavu
výroby prototypov. Celému procesu čelí popis procesu výroby prototypov, podľa zásad
a princípov hore uvedených, postupnosť pokračuje popisom nadväzujúcich procesov, ďalej
vytvorenie systému právomocí a zodpovedností na jednotlivých úsekoch s ich dátovými
väzbami. Výstupy z týchto podprocesov majú za svoj hmotný výstup priniesť vývojový
diagram jednotlivých procesov a ich podprocesov.

2

RENÁTA KISELICOVÁ, PAVOL BOROŠ: Procesná analýza protežuje proces pred
záujmami existujúcej organizačnej štruktúry. In Bratislava, Trend, Centire, 2001.
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Obr.1. Proces analýzy súčasného procesu výroby prototypov
Zdroj: autor
Analýza procesu zvykne najčastejšie odhaliť nasledovné rezervy: Optimalizácia
dátových tokov a pracovných postupov, výber a prístup k informáciám správne informácie
v správnom čase pre určených ľudí, odstránenie, prípadne zníženie hluchých miest v
pracovnom procese – efektívna spolupráca, ochrana informácií – vybrané informácie iba
pre určených ľudí, zlepšenie kultúry práce – zníženie stresového zaťaženia 'business
intelligence' – prehľad o ukazovateľoch kvality a efektivity nevyhnutný pre efektívny
manažment.

3. FAKTORY VPLÝVAJÚCE NA EFEKTÍVNOSŤ VÝROBY
PROTOTYPOV
Každá činnosť optimalizácie by sa mala v prvom rade zaoberať analýzou faktorov, ktoré
vplývajú na samotný predmet optimalizácie z dôvodu poznania jednotlivých väzieb a možností
pri hľadaní „manévrovacieho priestoru“ pre optimalizáciu.
Úž v predchádzajúcej kapitole bola definovaná štruktúra základných faktorov, ktoré
vplývajú na bežný výrobný proces. Do návrhovej časti tejto dizertačnej práce by bolo však
vhodné analyzovať tieto väzby priamo na proces výroby prototypov a tento zmapovať.
Vhodným spôsobom na znázornenie vzájomných väzieb sa ukazuje Ishikawov diagram. Ide
o jednoduchý grafický nástroj na riešenie problémov používaný najmä pri riešení príčin a
následkov variability (premennosť výrobkov pri výrobe). Ide o nástroj uplatňovaný v
systémoch riadenia kvality. Tiež sa nazýva podľa svojho atypického vzhľadu "rybia kosť"
alebo Ishikawov diagram, podľa jeho tvorcov (Kaoru Ishikawa), ktorý túto metódu rozvinul v
šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Ako zobrazuje nasledujúca aplikácia, môžu diagramy
príčin a následkov vyjadrovať príčinnú súvislosť v procese zvyšovania efektivity výrobného
procesu.
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Obr.2: Faktory efektivity výrobného procesu prototypov
Zdroj: autor
Na efektivitu výrobného procesu prototypov vplýva najmä päť nasledovných výrobných
faktorov: výrobok, materiálový tok, podstata priestorovej štruktúry, zásoby a výroba. Tieto
faktory sú usporiadané podľa ich náväznosti vplyvu.
Výroba vplýva na zásoby, tie na priestorovú štruktúru, tie na materiálový tok, ten na
výrobok a následne to cele vplýva na efektivitu výrobného procesu prototypov.
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Jednotlivé sub-faktory boli už rozobrané v predchádzajúcej kapitole. Tieto boli usporiadané
a interpretované v prijateľnejšej forme.

ZÁVER
Tak ako to je pri každej optimalizácii, tak aj pri optimalizácii výrobného procesu
prototypov, je potrebné investovať dostatok energie a pozornosti do prípravnej fázy celého
procesu optimalizácie, len tak je možné zabezpečiť dobrý základ, na ktorom sa dajú budovať
piliere efektívnejšieho výrobného procesu. V uvedenom texte bola preto venovaná pozornosť
príprave analýzy súčasného stavu výrobného systému. V prehľadnej štruktúre tu boli
naznačené možné vplyvy okolitého prostredia. Tieto externality sú prehľadne zatriedené
a naznačené v Ishikawovom diagrame rybej kosti. Rovnako je popísaný systém a chronológia
krokov potrebných k analýze súčasného stavu špecifickej výroby prototypov v strojárenských
podnikoch.
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3D laserové skenovanie, digitalizácia, DMU, FMU, reverzné inžinierstvo

Ferdinand BUDZEĽ1, Branislav MIČIETA2

3D SKENOVANIE A JEHO NÁSLEDNÉ VYUŽÍVANIE V
PROSTREDÍ DIGITÁLNEHO PODNIKU
Abstrakt
Minulosť pretvárania objektov do virtuálnej podoby má svoju krátku pôsobnosť,
ktorá nie je počítaná desaťročiami ale rokmi, veľkým rozmachom respektíve
vývojom počítačových technológií sa vytvorili možnosti pre oblasti, ktoré úzko
súviseli alebo boli závislé na počítačovej podpore z hľadiska výkonu a kvality
zobrazenia, ktoré prešlo v rozmedzí niekoľkých rokov minimálne do podoby 3D
a ostali základom pre tvorbu objektov a ich zobrazovanie. Zobrazenie v 3D
prinášalo a prináša možnosť predstaviť si daný stav alebo situáciu, či už laikom
alebo odborníkom.

1. VÝVOJ A TVORBA 3D MODELOV (ÚVOD)
V priebehu posledných rokov sa čoraz častejšie do popredia dostávajú pojmy akými sú
virtuálna realita, 3D skenovanie, 3D digitalizácia, Reverzné inžinierstvo, simulácia. Je možné
povedať, že všetky tieto pojmy v sebe zahŕňa Digitálny podnik, ktorý ich kumuluje a vytvára
komplexný obraz spojenia a využitia týchto postupov . Práve už spomínaný rozvoj technológií
umožnil pri tvorbe virtuálnych modelov využívať stále nové a nové prístupy, kde pôvodné
modely, či už to boli súčiastky, stroje, zariadenia alebo veľké komplexy boli vytvárané vo forme
2D.
Tvorba modelov vo forme 2D je nenáročná v porovnaní s tvorbou 3D, no samozrejme
neposkytuje dostatočný prehľad z priestorového hľadiska ako aj celkovú predstavu o danom
objekte, kde uniká oku pozorovateľa práve vďaka plošnému zobrazeniu tretí rozmer, ktorý
v mnohých prípadoch priamo ovplyvňuje spôsob priestorového usporiadania a celkové
rozloženie objektov.
Spôsobov vytvárania 3D modelov je niekoľko, no jedným s progresívnych a rozvojom veľmi
efektívnym je tvorba 3D modelov prostredníctvom technológie reverzného inžinierstva na
základe využitia 3D laserového skenovania respektíve 3D laserového skenera ako prostriedku,
ktorý priestorovo a objemovo zameriava objekty v jeho dosahu. Vytváranie modelov za pomoci
týchto technológií má už svoju postupnosť a metodiku, ktorá sa vyvíjala v rozsahu posledných
rokov na strojníckej fakulte a je opísaná v niekoľkých prácach. Jedná sa o metodiky, pre ktoré
boli použité rôzne typy skenovacích zariadení ako aj softvérové spracovanie, kde boli využité
1

Ing. Ferdinand Budzeľ, Katedra priemyselného inžinierstva, Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita,
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rôzne špecifické produkty pre konečné spracovanie a následné použitie či už v praxi alebo
výskumné účely na fakulte.

2. TECHNOLÓGIA REVERZNÉHO INŽINIERSTVA
Reverzné inžinierstvo (RE) možno vo všeobecnosti definovať ako spätný proces získavania
informácií o objektoch (hmotných, nehmotných), ktoré sú predmetom skúmania a ďalších
operácií v závislosti od potreby využitia týchto objektov v budúcnosti. Pre lepšiu predstavu je
možné uviesť príklad digitalizácie tlačeného dokumentu, ktorý je k dispozícii vo fyzickej podobe.
V skratke sa jedná o digitalizáciu papierového dokumentu do digitálnej podoby(Obr.1).

Obr.1 Príklad všeobecnej aplikácie reverzného inžinierstva
Reverzné inžinierstvo v sebe ako technológia zahŕňa viacero možností využitia už
spracovaných objektov samozrejme je možné povedať, že hlavne pre mechanické objekty je
reverzné inžinierstvo spôsobom trasnformácie
a spracovaním ich vlastností prípadne
charakteristík do virtuálnej podoby (Obr.2), kde ako som už spomínal 3D skenovanie je
jedným s progresívnych prostriedkov využivaných pre tieto potreby.

Obr.2 Transformácia snímaného objektu a) importované mračno bodov,
b)polygón c) finálny objekt
•
•
•
•

Informácie získané pre potreby reverzného inžinierstva môžu slúžiť napríklad pre:
rekonštrukciu rozmerov prípadne tvarov mechanických objektov,
archiváciu rozmerov prípadne tvarov mechanických objektov (knižnice objektov),
využitie pre automobilový priemysel,
tvorbu DMU (Digital mock-up) a FMU (Factory mock-up) modelov,
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•

tvorbu fyzického modelu systému atď.
Reverzné inžinierstvo teda zahŕňa všetky aktivity, ktoré umožnujú determinovať funkčný
princíp produktu, či idey a technológie, ktoré boli pôvodne využité pri vývoji produktu.
2.1. 3D laserové skenovanie a metodika postupu
Laserové skenovanie umožňuje vysokú produktivitu práce pre bezkontaktné priestorové
zameriavanie existujúceho stavu a následné 3D modelovanie, vizualizáciu ľubovoľných
objektov a komplexných celkov s bezkonkurenčnou rýchlosťou a presnosťou (Obr.3). Vizuálny
3D model je zosnímaný vo forme tzv. „mračna bodov“ s možnosťou priameho prenosu dát do
CAD programu, kde slúži ako podklad pre samotnú digitalizáciu. Najmodernejšie laserové
skenery dokážu pracovať s vysokou presnosťou, takže 3D model vytvorený podľa potrieb
zákazníka je vytvorený s minimálnou odchýlkou od reality.
Princíp skenovania je založený na meraní tranzitného času prechodu laserového lúča od
prístroja k objektu a späť. Zásadný rozdiel od klasických laserových diaľkomerov je v
množstve zameraných bodov za relatívne krátky okamih. Laserový skener zameria v určitom
zornom poli mračno bodov. Je to v podstate mriežka bodov (raster), ktorá má pravidelné
uhlové rozstupy. Pre každý bod mračna sú známe smery a vzdialenosť od prístroja, takže
poznáme aj jeho priestorovú polohu. Software, ktorým je skener riadený, má aj špeciálne
modelovacie funkcie, zamerané práve na spracovanie mračna bodov.

Obr. 3 Základné fázy práce pri použití 3D laserového skenera

3. ZÁVER
Technológie reverzného inžinierstva a 3D laserového skenovania prinášajú nielen nový
pohľad na skutočnosť, že tvorba modelov a ich následné využívanie pri priestorových analýzach,
projektovaní alebo simuláciách sa stáva samozrejmosťou v moderných inštitúciách ale aj jeho
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ďalšie skúmanie a rozvoj za účelom zlepšovania týchto technológií, ktoré prinášajú v konečnom
dôsledku úsporu a skracujú reakčný čas na zmeny, ktoré sú čoraz častejším javom v dnešnej
uponáhľanej spoločnosti.
Zmeny prinášajú riziko, aj tá nejmenšia v sebe nesie riziko prípadného neúspechu. Ľudia
realizujúci zmenu tiež robia chyby a to je jedným z faktorov, kde sa prípadné riziko môže
objaviť. Rýchlosť a kvalitu zmien môže ovplyvniť a hlavne teda podporiť existencia modelov či
už 2D alebo 3D, ktoré môžu byť použité v rámci projektovania a simulacií.
Predovšetkým spomínané 3D modely nadobúdajú čoraz väčší význam vo využití v už
spomínaných činnostiach, práve to sa stalo podnetom pre rozvoj a tvorbu metodiky 3D
laserového skenovania na našej fakulte respektíve katedre kde sa postupom času a príchodom
rôzných situácií, ktoré povstali pri riešení tejto problematiky. Dôkazom, že problematika tvorby
3D modelov za pomoci technológie reverzného inžnierstva, pre ktoré bolo využité 3D laserové
skenovanie ako spôsob získavania údajov funguje sú úspešne ukončené projekty v priemyselných
podnikoch a taktiež mnoho ďalších.
Tento článok vznikol v rámci riešenia výskumnej úlohy APVV – 0597 – 07
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3D SCANNING AND HIS CONSECUTIVE UTILIZATION IN
THE DIGITAL FACTORY
Abstract
Objects transformation history into the virtual form has your short activity,
which isn’t computed by decades but ages. Big boom or more precisely evolution
of computer technologies oneself created the possibilities for areas which was
nearly interrelated or dependent on computer support in terms of performance
and picture quality, which moved in range of at the least several years into a 3D
and remain the base for objects creation and their display. View in the 3D
brought and he brings an opportunity affording imagine the condition or
situation, whether laymen or dedicated.
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LCA (Life Cycle Assessment), ANN (Artificial Neural Network), ecodesign

Dorota BURCHART-Korol1, Sławomir GOLAK2

APPLICATION OF ENVIRONMENTAL LCA AND ANN
FOR PRODUCT DESIGN
Abstract
This paper contains literature review of application of environmental Life
Cycle Assessment and Artificial Neural Network for product design. LCA is an
environmental assessment tool for evaluation of impacts that a product or
process has on the environment over the entire period of its life.

1. ECODESIGN OF PRODUCT
The influence of the designed product on the environment should be determined at the
conceptual stage of the design. Thanks to that it is possible to avoid costs associated with
using this product and to get the green product. To this purpose one should perform analyses
of the manufacturing process, the product life cycle and its influence on the environment, to
determine raw materials consumption and the energy, emissions and energy efficiency in the
process of the exploitation [1].
Holistic approach for the design, taking into account apart from the traditional design
also ecological aspects, lets to combine needs of customers and the responsibility of the
enterprise for the environment. Ecological aspects are very important for modern industrial
companies in the product design and product development. Therefore a success of the
enterprise often depends on ecodesign [2,3],
Product design oriented on environmental goals can be named to different ways:
ecodesign, Design for Environment (DfE), ecological design, sustainable product design,
green design or environmental design [4,5]. Consideration principles of design including
environmental aspects allows for the implementation of ecodesign strategies [6,7]. The
ecodesign strategy wheel is illustrated in Fig. 1.
A Directive 2009/125/EC is the newest Directive establishing a framework for the setting
of ecodesign requirements for energy-related products. According to this document the
ecodesign of products is a crucial factor in the Community strategy on Integrated Product
Policy. As a preventive approach, designed to optimise the environmental performance of
products, while maintaining their functional qualities, it provides genuine new opportunities
1
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for manufacturers, consumers and society as a whole. Significant environmental aspects
must be identified with reference to the following phases of the life cycle of the product:
• raw material selection and use;
• manufacturing;
• packaging, transport, and distribution;
• installation and maintenance;
• use;
• end-of-life, meaning the state of a product having reached the end of its first use until
its final disposal.
4. Efficient
distribution
3. Optimized
manufacturing
2. Low impast
materials
1. Innovation

5. Low impast
use
Design for:

6. Optimized
lifetime

7. Optimized
end-of-life

Fig.1. The ecodesign strategy wheel [6,7]
Below the most important the following definitions associated with ecodesign according
to the newest Directive are given:
•
Product design means the set of processes that transform legal, technical, safety,
functional, market or other requirements to be met by a product into the technical
specification for that product;
•
Environmental aspect means an element or function of a product that can interact with
the environment during its life cycle;
•
Environmental impact means any change to the environment wholly or partially
resulting from a product during its life cycle;
•
Life cycle means the consecutive and interlinked stages of a product from raw material
use to final disposal;
•
Ecodesign means the integration of environmental aspects into product design with the
aim of improving the environmental performance of the product throughout its whole
life cycle;
•
Ecodesign requirement means any requirement in relation to a product, or the design of
a product, intended to improve its environmental performance, or any requirement for
the supply of information with regard to the environmental aspects of a product;
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2. LIFE CYCLE ASSESSMENT
LCA is a technique of the evaluation of environmental aspects and potential impacts
associated with all stages of the life of products and technology. LCA takes into account the
environmental impacts of the manufacturing processes of a product, the extraction of the raw
materials used by these processes, the use and maintenance of the product by the consumer,
its end–of-life (recycling, reuse or disposal) as well as the various methods of transport
occurring between every link of the chain [4]. LCA can be assist tool for the decision and
apply to design of the new products and the technology, and their development.
The LCA technique consists of four phases (Fig. 2). LCI (Life Cycle Inventory) is phase
of Life Cycle Assessment involving the compilation and quantification of inputs and outputs
for a product throughout its life cycle. LCI studies comprise three phases: the goal and scope
definition, inventory analysis and interpretation. LCIA (Life Cycle Impact Assessment) is
phase of Life Cycle Assessment aimed at understanding and evaluating the magnitude and
significance of the potential environmental impact for a product system throughout the life
cycle of product or technology [8]. Life cycle of a product is shown in Fig. 3 [9].
Life cycle assessment framework
Goal and scope
definition

Impact
assessment LCIA

Interpretation

Inventory
analysis LCI

Direct applications:
-Product development
and improvement
-Strategic planning
-Public policy making
-Marketing
-Other

Fig. 2. Stages of LCA [8].
Central Mining Institute performs LCA for industry, energy, material and environmental
technology and applicable ecoindicator as a useful tool for designers for few years. Central
Mining Institute uses the eco-indicator 99 according to the SimaPro 7 software for impact on
the environment calculated during the entire product life cycle of every product or
technology [10,11].
The product modeling process of detailed LCA takes much time, high cost and need
clear information of the product. Early design stages lack the detailed information needed
for thorough assessments and require quick decisions on diverse, numerous and looselydefined product concepts, making the early use of detailed LCA impractical. A simple LCA
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calculation can be achieved by using artificial neural network or response surface method.
Life Cycle Assessment is advanced tools assisting the ecodesign.

Raw material extraction
Resources

Emissions to
air
Material production (steel,
aluminium, plastics or other)

Energy

Manufacturing

Emissions to
water and soil

Use phase

Waste

End of life/Recycling

Fig.3. Life cycle of a product

3. ARTIFICIAL NEURAL NETWORK
An artificial neural network is mathematical model that mimics biological neural
networks. It consists of many interconnected, artificial neurons. Neural networks allow to
model complex relationship between the input and the output of various economic,
technological or natural processes [12]. They are non-linear statistical data modeling tools.
The most common categories of neural networks applications are:
• regression analysis (prediction, modeling)
• classification (pattern recognition, decision making)
• data processing (filtering, clustering, compression)
• process control
Neural models are built on the basis of learning [13]. The most popular and frequently
used of learning methods is supervised learning. It uses a set of example pairs consist of
inputs and desired outputs. The aim of the learning process is mineralization of the total
error between the network outputs and target values for all learning examples.
In the first stage of the application of the neural network inputs and outputs of the
analysed process should be defined and then training data (examples) have to be collected.
The minimum, necessary amount of data depends on complexity of the modeled process.
The next step is the selection of a type and an optimal structure of the neural network for
the analysed problem. There are many types of neural networks. Most popular of supervised
learning networks are a multilayer perception and a radial basis function network. Based on
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the training set the teaching process of the network is carried out and the neural model
performance is tested with a testing set which is not part of the training set. This set is used
to test whether the neural model is able to work also on the data that were not used in the
teaching process.
Training set
Question1 ÆAnswer1
Question2 ÆAnswer2
:

Questionn ÆAnswern

Teaching
process

New question

New answer

Neural network

Fig.4. Idea of a neural network working
Fig. 4 illustrates the general idea of neural network working that on basis of knowledge
about the process extracted from a training set is able to answer new questions about this
process.
A vary similar methodology is used in case of other statistical data modeling tools as
decision trees or support vector machines.

4. LCA AND ANN CONNECTION IN PRODUCT DESIGN
Artificial neural networks with LCA analysis can be use as environmental impact
assessment tool and for product ecodesign [14,15].
4.1 A learning surrogate LCA
Chen and Lau [16] presented a simple life cycle assessment method by using neural
network technique during the product conceptual design stage. The designer can use this
method for forecast the data of LCA of a new product for reducing environmental impact.
Traditional LCA takes much time, high cost and needs clear information of the product.
Particularly of the stage of product conceptual design, the design information of product is
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not ready yet and traditional LCA can’t evaluate. Conceptual design is one of the stage in
preparation of production [17], and designer’s decision in this stage have a great effect for
environment impact. Therefore it is important for green product to have a simple LCA
method that can evaluate in the conceptual design stage. A simplified LCA approach, called
a learning surrogate LCA was the first publication [18] by using neural networks in training
LCA data on existing 20 different consumer products to make LCA predictions available to
the early conceptual stages of design. However, its numerical results between approximate
from neural networks and detailed full LCA have quite large differences for some categories
due to the large variation of distinguishing features for the 20 different tested consumer
products.
The existing LCA data of similar products were collected as the input training data of
neural network. The feedforward network was chosen as network model for this new
method. After training process, one can forecast the approximating LCA results of the new
product during conceptual design stage for product green design improvement by the trained
neural network.
Learning surrogate LCA concept for preliminary life-cycle assessments was proposed by
Sousa et al. [19-21] too. Learning algorithms are trained to generalize on characteristics of
product concepts typically known in the conceptual design phase, and environmental data
from pre-existing LCA studies. The product design team queries the trained artificial model
with high-level attribute data of new product concepts to quickly obtain an approximate
environmental performance for a new product concept, without the overhead of defining new
LCA models. The approach is illustrated in Fig. 5. The product design team can then apply
the predicted environmental performance along with key performance measures from other
models in trade-off analysis and concept selection.

full description
data of existing
products

full LCA study
data for existing
products

abstracted
high-level
descriptors
of existing
products

simplified LCI
for existing
products

concept
descriptors
of new products

training
data

Artificial
Neural
Network
(ANN)

predicted
simplified
inventory

Fig. 5 Learning surrogate LCA model within integrated conceptual design [19]
Future research is needed to select a suitable classification scheme to support specialized
learning surrogate LCA models. More data are required to assess the performance of hybrid
learning systems for different classification schemes.

53

InvEnt 2010
4.2 A Knowledge-Based Approximate LCA System
In a competitive and globalized business environment, the need for the green products
becomes stronger. To meet these trends, environmental impact assessment besides delivery,
cost and quality of products should be considered as an important factor in new product
development stage. In paper [22], a knowledge-based approximate life cycle assessment
system (KALCAS) is developed to assess the environmental impacts of product design
alternatives. It aims at improving the environmental efficiency of a product using artificial
neural networks, which consist of high-level product attributes and LCA results. The overall
framework of a collaborative design environment involving KALCAS is proposed. This
framework allows users to access the product data and other related information on a wide
variety of application. An approximate life cycle assessment proposed by Park et al. [23] is
the simplified environmental impact assessment methodology by classifying products into
groups according to their environmental and product characteristics. The data mining
techniques were applied to classify products into groups. The goal was to develop a product
grouping method that supports an appropriately specialized LCA model.
The approach for the assessment of environmental impacts is suggested, using artificial
neural networks (ANNs). The statistical analysis is used to check the correlation between
product attributes and EIDs. ANNs are trained on product attributes typically known in the
conceptual phase and the LCA data from pre-existing detailed LCA studies. Fig. 6 shows the
detailed procedure of an approximate LCA of products. KALCAS developed in this work is
based on the approximate LCA methodology.

Input :
New product
attributes

In product groups
Detailed
product
description
data

High-level
product
attributes

Training data

Product
attributes
Identifying EIDs
and product
attributes

Existing
LCA Study

Classification
criteria

Environmental
Impact Drivers
(EIDS)

Input :
Product
Attributes

Output :
EIDs

ANN
Output:
Predicting LCA
of the new
product design

Fig.6. Procedure of an approximate LCA of products. [22,23]
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KALCAS consists of four modules namely a product information module, a product
LCA module, a database management system (DBMS) module and a knowledge-based
approximate LCA module.

SUMMARY
Life Cycle Assessment is an important information and designing tool to assess the
environmental impact factors of a product over the whole life cycle from extraction to the
resources, production, transport and use to recycling/disposal. LCA can help industrial
companies in the environmental management. Environmental Life Cycle Assessment study
is widely developing in the world.
In this paper was presented a simple LCA method for replacing expensive full LCA
computation by using artificial neural network technique. Proposed LCA model can be used
for product conceptual design stage that the design information of product is not ready yet
and detail LCA can’t evaluate.
Life Cycle Assessment connecting with Artificial Neural Networks can be used for the
decision support and products design. Environmental assessment should be made at the stage
of the product design to make decisions concerning the influence of the designed product on
the environment.
This work was carried out within project "Developing of model for Evaluation Ecoefficiency
of sustainable technology" co-finance by the European Union from the European Regional
Development Fund as part of the Innovative Economy Operational Programme.
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zlepšovanie kvality, zvyšovanie produktivity, navrhovanie experimentov

Oľga CAJCHANOVÁ1, Patrik GRZNÁR2, Milan GREGOR3

IMPLEMENTÁCIA METÓD NAVRHOVANIA
EXPERIMENTOV V PRAXI
Abstrakt
Príspevok poskytuje stručnú charakteristiku metodológie, ktorá môže inžinierom
uľahčiť orientáciu v možnostiach aplikácie metód navrhovania experimentov pri
riešení reálnych problémov zlepšovania kvality. Aplikácia metód navrhovania
experimentov môže výrazne prispieť k dosiahnutiu stabilnej úrovne kvality
výrobkov a procesov, k zníženiu produkcie nezhodných výrobkov, čo
v organizácii priaznivo ovplyvní úroveň ukazovateľov produktivity.

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY
V praxi môžeme efektívnym programom zlepšovania kvality prispieť nielen k udržaniu, resp.
zlepšeniu pozície na trhu, k vyššej produktivite ale aj zníženiu výrobných nákladov.
V príspevku chceme poskytnúť stručnú charakteristiku metodológie, ktorá môže inžinierom
uľahčiť orientáciu v možnostiach aplikácie metód navrhovania experimentov pri riešení reálnych
problémov zlepšovania kvality. Uvedená metodológia sa dá ľahko pochopiť a mala by viesť
k širšiemu použitiu metód navrhovania experimentov v procese riešenia problémov zlepšovania
kvality vo výrobných organizáciách. Mohla by pomôcť prekonať aj isté znalostné a možno aj
psychické bariéry pri ich aplikácii v inžinierskej praxi.

2. POSTUPNOSŤ KROKOV PRI IMPLEMENTÁCII METODOLÓGIE
KROK 1: ANALÝZA A POCHOPENIE PROCESU
Na identifikáciu problémových oblastí z hľadiska kvality sa odporúča začať etapou
všeobecného pochopenia procesu. Je vhodné začať vytvorením postupového diagramu procesu,
ktorý umožní štúdium všetkých operácií a činností súvisiacich s procesom. Nie všetky problémy
kvality sa však môžu riešiť s využitím metód navrhovania experimentov. Preto je v tejto etape
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potrebné identifikovať, pre ktoré oblasti je možné použiť vhodnú metódu navrhovania
experimentov.
Úvodná časť štúdia procesu obsahuje štúdie strojov, zariadení, materiálov a podobne.
Uvedené činnosti vykonávajú multidisciplinárne (prierezové) tímy, členovia ktorých môžu
poskytnúť vedomosti z rôznych oblastí. V tímoch sú zastúpení pracovníci z oblastí inžinierstva
kvality, dizajnu a výroby.
KROK 2: IDENTIFIKÁCIA, DEFINÍCIA A KLASIFIKÁCIA PROBLÉMU
Na identifikáciu problému sa obyčajne odporúča brainstorming. Identifikácia problému
znamená definovanie charakteru problému. Možné príčiny problému sa identifikujú pomocou
metód analýzy príčin a následkov (Ishikawov diagram, FMEA – Analýza možných spôsobov
a dôsledkov porúch, FTA – Analýza stromu poruchových stavov). Paretova analýza môže
pomôcť odlíšiť významné od menej významných príčin problémov.
V ďalšom kroku je možné použiť Taguchiho inžiniersku stratégiu. Zmyslom jej aplikácie je
zaradiť problémy v rámci trojetapovej analýzy: návrh systému, návrh parametrov a návrh
tolerančných hraníc parametrov.
KROK 3: IDENTIFIKÁCIA PREMENNÝCH, ODOZIEV A ÚDAJOV
Keď je problém pochopený, mali by sa identifikovať predikčné premenné procesu a odozvy
spojené s problémom. Používateľ má záujem zistiť, aké sú príčiny problému. Jednou z možných
ciest identifikácie potenciálnych premenných je využitie inžinierskych znalostí o procese, údaje
z minulosti a využitie brainstormingu. Výber odozvy (odoziev) je kritickým bodom pre úspech
akéhokoľvek navrhnutého experimentu. Odozva môže byť spojitá alebo diskrétna. Odporúča sa
preferovať spojitú odozvu. Spojitá odozva poskytuje obyčajne viac informácií o experimente, ako
porovnávanie.
Mali by sa vykonať tieto činnosti:
- Identifikovať, ktoré relevantné ukazovatele kvality, obyčajne výkonové charakteristiky
produktu, sa bežne merajú a ako sa merajú.
- Vytvoriť zoznam všetkých predikčných premenných a odoziev, ktoré súvisia s problémovou
oblasťou. Klasifikovať predikčné premenné na kontrolované a šumové (prípadne na
kontrolované, šumové a náhodné). Pomocou kontrolovaných faktorov možno zlepšiť
robustnosť procesu. Okrem toho možno pomocou nich minimalizovať odchýlku odozvy od
cieľovej hodnoty. Šumové faktory zapríčiňujú variabilitu odozvy a nemožno ich riadiť alebo
sú len ťažko riaditeľné v bežných výrobných podmienkach alebo pri používaní produktu, ale
je možné ich riadiť počas experimentu.
- Špecifikovať rozpätie pre každú kontrolovanú premennú a definovať merné jednotky pre
každú z nich. V praxi je bežné experimentovať s čo najväčším rozpätím tak, aby inherentná
variabilita procesu nezakryla účinok faktora na odozvu.
- Určiť presnosť merania odozvy a definovať jej merné jednotky.
- Určiť presnosť merania kontrolovaných premenných.
- Vytvoriť zoznam možných interakcií medzi kontrolovanými premennými a medzi
kontrolovanými a šumovými premennými ešte pred realizáciou experimentu na základe
inžinierskych znalostí o procese.
- Identifikovať typ výstupných údajov (kvalitatívne alebo kvantitatívne, podľa charakteru
odozvy).
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KROK 4: VÝBER METODIKY NAVRHOVANIA EXPERIMENTOV
Keď sú identifikované potenciálne premenné procesu, používateľ musí zvoliť vhodnú
metodiku návrhu experimentov. Je potrebné preskúmať, ako pôsobia faktory na odozvu. Výber
metodiky navrhovania experimentov je veľmi dôležitý. Závisí od počtu faktorov, ktoré sa
uvažujú, od počtu uvažovaných úrovní faktorov, od zdrojov pridelených na vykonávanie
experimentov a podobne. Experimenty môžu byť navrhnuté buď pomocou klasických metód
navrhovania experimentov (DOE – Design of Experiments), pomocou metodológie návrhu
ortogonálnych zostáv Taguchiho, alebo možno využiť návrhy na skúmanie plochy odozvy. Pri
klasickom navrhovaní experimentov sa obyčajne uvažuje, že faktory majú dve alebo tri úrovne
(úplné alebo čiastkové faktoriálne experimenty). Pri Taguchiho návrhoch ortogonálnych zostáv
sa predpokladá, že faktory majú dve alebo tri úrovne, prípadne ich kombináciu. Výber niektorého
z týchto prístupov návrhu závisí od viacerých aspektov (napríklad od charakteru problému a cieľa
uvažovaného experimentu, od povahy predpokladaných interakcií medzi faktormi, od
komplexnosti použitia každého návrhu, efektívnosti každého návrhu, rozsahu prijateľnej
variability odozvy, od ohraničení na čas a náklady, jednoduchosti implementácie a podobne).
KROK 5: PRÍPRAVA EXPERIMENTOV A POŽIADAVIEK
Príprava experimentov býva často jedným z kritických bodov. Zlé plánovanie je najčastejšou
príčinou zlých výsledkov. Pred realizáciou experimentu sa odporúča:
- Výber vhodného miesta na vykonanie experimentu. Pre akýkoľvek priemyselný experiment je
dôležitý výber vhodného miesta, na ktoré nepôsobia externé zdroje šumu, ktoré by mohli
ovplyvniť jeho výsledky.
- Získanie potrebných zariadení, strojov, operátorov atď., potrebných na vykonanie
experimentu.
- Analýza náklady – výnosy. Táto analýza sa používa na ohodnotenie výhodnosti aktivity
v peňažných jednotkách. Porovnávajú sa náklady spojené s realizáciou aktivity
s predpokladaným výnosom. Celkové náklady na experiment v priemyselných aplikáciách
môžu byť neúmerne veľké. Je nevyhnutné ohodnotiť, či očakávané výnosy z experimentu
pokryjú predpokladané náklady.
KROK 6: PRIEBEH EXPERIMENTOV
Je nevyhnutné monitorovať priebeh experimentu a sledovať, či sa pokusy realizujú podľa
prijatého plánu. Pri ľubovoľnej odchýlke od plánu sa odporúča priebeh experimentu zastaviť.
KROK 7: ŠTATISTICKÁ ANALÝZA A INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV
Keď bol experiment správne navrhnutý a realizovaný, potom štatistická analýza poskytne
objektívne a štatisticky významné závery. Metódy analýzy závisia od cieľa experimentu a voľby
metód navrhovania. Veľmi dôležitá je interpretácia výsledkov. Je vhodné využiť grafické
nástroje, ktoré obyčajne umožnia rýchle pochopiť výsledky.
Ak bol cieľ experimentu dosiahnutý, možno prejsť k ôsmemu kroku. Ak nie, mali by sme sa
vrátiť k tretiemu alebo štvrtému kroku. napríklad, keď analýza rozptylu (ANOVA) preukáže
zanedbateľnú štatistickú významnosť všetkých faktorov, treba sa vrátiť k tretiemu kroku a vybrať
pre experiment nové faktory.
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KROK 8: POTVRDZUJÚCI EXPERIMENT
Potvrdzujúci experiment je nevyhnutný na overenie výsledkov zo štatistických analýz.
Potvrdzujúci experiment by sa mal uskutočniť hlavne preto, aby sa potvrdil optimálny výber
kombinácie úrovní kontrolovaných faktorov. Ak sa dosiahli očakávané výsledky, odporúča sa
vykonať všetky aktivity na zlepšenie procesu. Ak výsledok nie je taký ako sa očakávalo, treba
vykonať ďalší výskum.

3. ZÁVER
Význam uvedeného postupu je hlavne v tom, že umožňuje rýchlo pochopiť, o čo pri aplikácii
metód navrhovania experimentov ide, naznačuje, aké by malo byť zloženie tímu, ktorý bude
problém zlepšovania kvality riešiť, a akú pozíciu by mal mať každý člen tímu. Na výber vhodnej
metodiky navrhovania experimentov a na štatistickú analýzu a interpretáciu výsledkov
experimentu je potrebný štatistik alebo technik so vyhovujúcimi znalosťami štatistiky a metód
navrhovania experimentov. Pri príprave experimentov a monitorovaní ich priebehu znalosť
štatistiky nie je nevyhnutná. Tu sa uplatní skôr technik, technológ a ekonóm. Pri aplikácii
uvedených metód sa teda môžu uplatniť aj inžinieri, ktorí nemajú hlbšie znalosti zo štatistiky.
Uvedený postup im v procese aplikácie metód navrhovania experimentov „vymedzuje“ ich
miesto a „význam“ ich znalostí. Uvedený postup im môže poskytnúť základnú orientáciu v tom,
čo im je cudzie a pomôcť prekonať istú psychickú bariéru.
Metodológia môže pomôcť získať základnú orientáciu aj manažmentu firmy. Veď o zložení
tímu nakoniec rozhoduje manažér. Len vhodné zloženie tímu a rozumné rozdelenie úloh môže
viesť k celkovému úspechu pri zavádzaní metód navrhovania experimentov do praxe.
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IMPLEMENTATION THE METHODS OF DESIGNING
EXPERIMENTS IN PRACTICE
Abstract
The article provides a brief description of the methodology that engineers can
focus on how to facilitate the application of methods of designing experiments to
solve real problems of quality improvement. Application of methods of design
experiments can contribute significantly to achieving a stable level of product
quality and processes to reduce production of nonconforming products, which
the organization favorably affect the level of productivity indicators.
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komplexné hodnotenie, pracovný systém

Zuzana ČERGEOVÁ1, Milan GREGOR2

SYSTÉM KOMPLEXNÉHO HODNOTENIA PRACOVNÉHO
SYSTÉMU
Abstrakt
Pri tvorbe bezpečných a zdravých pracovných podmienok má veľký význam
hodnotenie úrovne kvality a bezpečnosti pracovného systému. Hlavným cieľom
hodnotenia je ubezpečenie sa, že organizácia spĺňa legislatívne a iné požiadavky
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia zamesntancov pri práci. Pri hodnotení je
nevyhnutné aplikovať systémový prístup umožňujúci nový pohľad na analýzu
najslabšieho a najdôležitejšieho článku systému – človeka.

1. ÚVOD
„Ak sa zohľadní skutočnosť, že 6 % HDP Únie sa stráca v dôsledku pracovných úrazov a
chorôb z povolania, tak peniaze vynaložené za zaručenie zdravia a bezpečnosti našich
pracujúcich sú investíciou, a nie výdavkom“ [4]. Toto posolstvo vyslovil švédsky minister
práce Otto Littorin na záver posledného podujatia v rámci najväčšej svetovej kampane za
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Problém, ktorý načrtol, je možné riešiť práve
prostredníctvom systému komplexného hodnotenia pracovného systému, ktorý umožňuje
predchádzať pracovným úrazom a chorobám z povolania, a tým pozitívne vplýva nielen na
ekonomické ukazovatele podnikateľského subjektu, ale predovšetkým na zdravie
zamestnancov.

2. MODEL SYSTÉMU KOMPLEXNÉHO HODNOTENIA
PRACOVNÉHO SYSTÉMU
Pracovný systém možno podľa normy STN EN 614-1 [3] definovať ako „systém skladajúci
sa z osôb a pracovného zariadenia, ktorých súčinnosťou v rámci pracovného procesu je plnená
určitá pracovná úloha na určitom pracovnom mieste a v určitom pracovnom prostredí.“
Systém komplexného hodnotenia pracovného systému sa zameriava na preskúmanie všetkých
uvedených prvkov pracovného systému a väzieb medzi nimi, pričom sprostredkúva pohľad na
aktuálny stav pracovného systému z hľadiska úrovne jeho kvality a bezpečnosti. Vychádazjúc z
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obecnej definície systému je možné zakresliť model systému komplexného hodnotenia
pracovného systému tak, ako je to znázornené na Obr. 1.

Obr.1. Model systému komplexného hodnotenia pracovného systému
Z modelu je zrejmé, že nevyhnutným vstupom pre systém komplexného hodnotenia
pracovného systému je prijatie zákazníckej požiadavky na vykonanie hodnotenia a výstupom
by malo byť vydanie osvedčenia – certifikátu. Získanie osvedčenia však nie je vhodné vnímať
ako jediný cieľ pre vykonanie komplexného hodnotenia pracovného systému, ale ide aj o fakt,
že sa jedná o nezávislé hodnotenie, ktoré vedie k odhaleniu slabých miest v hodnotenom
pracovnom systéme. Súčasťou systému je aj definovanie jeho:
- vonkajších a vnútorných ohraničení, t. j.
Čo je nevyhnutné pri vykonávaní hodnotenia pracovného systému rešpektovať? a
- ľudských a fyzických zdrojov, t. j.
Čo je potrebné mať pri vykonávaní hodnotenia pracovného systému k dispozícií?.
Prostredníctvom systému hodnotenia sa uskutočňuje proces komplexného hodnotenia
pracovného systému, pri ktorom dochádza k zrovnávaniu zisteného stavu jednotlivých kritérií
určitého pracovného systému s príslušnými legislatívnymi opatreniami, ako sú STN, EN, ISO,
hygienické predpisy, smernice EÚ a so všeobecne prijatými bezpečnostnými, hygienickými a
ergonomickými zásadami. Hodnotiace kritériá predstavujú súbor posudzovaných hľadísk
zameraných na úlohu človeka v pracovnom systéme a ich výber závisí od povahy pracovného
systému [1].
Problémom pri komplexnom hodnotení pracovného systému je vysoký počet hodnotiacich
kritérií, ktoré môžu mať pre hodnotiteľa rôznu dôležitosť. Preto je potrebné, aby hodnotiteľ
vyjadril určitým spôsobom svoje preferencie vo vzťahu k jednotlivým kritériám –
kvantifikoval dôležitosť kritérií. Kvantifikované vyjadrenie dôležitosti jednotlivých kritérií sa
označuje ako váha kritérií a možno ju vyjadriť vo forme váhového vektora (1). Čím je
dôležitosť kritérií vyššia, tým je vyššia i ich váha [2].

v = (v1 , v2 ,..., vk ), ∑ vi = 1, vi 〉 0

(1)
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Pri komplexnom hodnotení pracovného systému nie je dôležité odhaliť iba problémy a
nedostatky, ktoré si vyžadujú nápravu, ale taktiež dôvod, prečo sa tieto problémy a nedostatky
vyskytujú a prečo niektoré prvky systému nefungujú správne. Súčasťou hodnotenia (v prípade
záujmu žiadateľa o vykonanie hodnotenia) je aj podpora pri prijímaní preventívnych resp.
nápravných opatrení, ak boli zistené určité nezhody s legislatívnymi alebo inými
požiadavkami. Opatrenia musia byť navrhované v zmysle dvoch zásad:
1. musia byť pre organizáciu, kde sa uskutočňuje komplexné hodnotenie určitého pracovného
systému, ekonomicky efektívne,
2. musia mať pozitívny dopad na zdravie zamestnancov pracujúcich v posudzovanom
pracovnom systéme.
Opatrenia, ktoré boli schválené pre zlepšenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, musia byť prijímané v zmysle dohodnutého časového plánu, čo je potrebné neustále
monitorovať a kontrolovať.

3. FÁZY KOMPLEXNÉHO HODNOTENIA PRACOVNÉHO SYSTÉMU
Proces komplexného hodnotenia pracovného systému pozostáva zo štyroch fáz. Fázy
a kroky, ktoré je potrebné v jednotlivých fázach pre zabezpečenie správneho priebehu
komplexného hodnotenia pracovného systému vykonať, sú prehľadne znázornené na Obr. 2.

Obr. 2 Fázy a kroky komplexného hodnotenia pracovného systému
1. Prípravná fáza – predstavuje prípravu na vykonanie hodnotenia, t. j.:
Prečo?
Sumarizácia dôvodov vedúcich k vykonaniu hodnotenia.
Čo?
Oboznámenie vedenia organizácie s predmetom hodnotenia.
Ako?
Oboznámenie vedenia organizácie s priebehom hodnotenia.
Kde?
Určenie pracovného systému, ktorý má byť objektom hodnotenia.
Kedy?
Predloženie časového plánu hodnotenia.
Kto?
Menovanie vedúceho hodnotiteľa a zostavenie hodnotiteľského tímu.
Za koľko?
Informatívne oboznámenie vedenia s nákladmi na vykonanie hodnotenia
2. Analytická fáza – dochádza k získavaniu všetkých potrebných informácií pre vykonanie
hodnotenia a k overeniu správnosti zozbieraných informácií. Špecifikuje sa súbor hodnotiacich
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kritérií a metód použitých pre hodnotenie týchto kritérií. Vykonáva sa samotné hodnotenie
určitého pracovného systému s určením výsledného stupňa jeho kvality a bezpečnosti.
Zostavuje sa návrh opatrení na zlepšenie stavu posudzovaného pracovného systému.
S celkovým výsledkom hodnotenia je vedenie informované vhodnou formou.
3. Syntetická fáza – na základe prerokovania navrhovaných opatrení s vedením sa vyberú
konkrétne, ekonomicky efektívne možnosti nápravy zistených nedostatkov a preverí sa
účinnosť každého vybraného opatrenia. Opatrenia, ktoré preukázali najvyšší pozitívny efekt sa
následne implementujú do podmienok reálneho prostredia. Na záver sa zdokumentuje celý
priebeh hodnotenia, súčasťou ktorého je aj plán prijímania optimálnych opatrení. Za správnosť
a kvalitu dokumentácie zodpovedá vedúci hodnotiteľ.
4. Realizačná a stabilizačná fáza – vychádzajúc z vypracovanej dokumentácie o hodnotení sa
v plánovaných termínoch prijímajú odsúhlasené opatrenia, pričom proces prijímania týchto
opatrení je neustále monitorovaný a kontrolovaný.

4. ZÁVER
Záverom možno konštatovať, že systém komplexného hodnotenia určitého pracovného
systému napomáha tvorbe zdravých pracovných podmienok, ktoré vedú k znižovaniu únavy pri
práci, rastu produktivity práce, zníženiu počtu úrazov a chorôb z povolania, poklesu absencie a
fluktuácie. Dochádza k eliminácii nákladov podniku, ktoré sa vzťahujú práve k nesplneniu
požiadaviek na tvorbu zdravých pracovných podmienok, vrátane možných štátnych sankcií.
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COMPLEX EVALUATION SYSTEM OF THE WORKING
SYSTEM
Abstract
In creating safety and healthy working conditions is very important evaluation of
quality and safety level of the working system. The main purpose of this
evaluation is the assurance that the organization meet legal and other
requirements for health and safety at work. The evaluation is necessary to apply
a systemic approach to new insights for the analysis of the weakest and the most
iportant part of the system – human.
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small and medium enterprises, Bielsko-Biała region, financing sources

Irena DUDZIK-LEWICKA1, Aneta MADYDA2

EXTERNAL SOURCES AND THEIR USE IN THE
SECTOR OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES OF
THE BIELSKO-BIAŁA REGION
Abstract
The article presents research results concerning financing sources and their
availability for small and medium companies in the Bielsko-Biała region. The
information collected in the elaboration consists in a detailed analysis of the use
of external sources of the capital, focusing on the preferences of small and
medium companies3.

1. INTRODUCTION
Every enterprise disposes of fixed and current assets, which are indispensable for current
business activity. The expenses connected with financing particular elements of assets can be
derived from two basic sources: equity capital and foreign capital. The major difference
between these two lies in the fact that whereas equity capital comes from the enterprise itself or
its shareholders/stockholders, foreign capital is derived exclusively from the external
environment in which the company operates.
It is the access to external sources that is of paramount importance to enterprises, since due
to scarce capital resources they are highly prone to the loss of financial liquidity. The research
conducted by PARP (Polish Agency for Enterprise Development) concerning the ways of
investment financing by entrepreneurs show that among the most popular external sources of
financing are a bank loan (20,8%) and leasing (7,2%) [3]. Now, what external sources are
preferred by the entrepreneurs from the Bielsko-Biała region? What decisions are made by the
managers of small companies, and what about medium enterprises? Do their decisions overlap
with the results obtained by the Polish Agency for Enterprise Development? The following
analysis focuses on these issues.
The following part of the present paper characterises the region of Bielsko-Biała and the
methodology of the conducted research, clarifies and interprets the results obtained, as well as
makes an attempt to formulate final conclusions.
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2. THE REGION OF BIELSKO-BIAŁA AND THE METHODOLOGY
OF CONDUCTED RESEARCH
The object of the empirical study are small and medium enterprises of the Bielsko-Biała
region. The area is located in the southern part of Silesian province and it currently constitutes
one of its four founding regions. According to the evaluation provided by the Institute for
Market Economics, the Bielsko-Biala region stands out in comparison with the other provinces
as well as the whole country in respect of the capacity of a parallel development of industry
and tourism. It means that the region is a great opportunity for both investment and active
leisure.
The region comprises three local administration areas, namely those of Bielsko, Cieszyn
and Żywiec. Its capital city is Bielsko-Biała – a city with rights normally conferred to the
second level of local government administration areas in Poland. The major asset of the region
is its favourable location on a communications route connecting the north and the south of
Europe. Bielsko-Biała is the point where many international roads cross, e.g. the one leading
from Cracow to Vienna through Cieszyn, or the one from Gdańsk to Cieszyn through
Katowice. Moreover, it has two road customs, one with the Check Republic and the other with
the Republic of Slovakia. Approximately 25 million people and 3,6 million cars (mostly
lorries) use this passage to the Check Republic every year [5]. It is a modern and one of the
biggest customs in southern Poland. High industrial potential, professional staff, scientific
research facilities, as well as the active attitude of the units supporting industrial development,
are the factors which draw attention of both Polish and foreign investors. Therefore,
considerable diversity in trade can be observed in the region. The top positions are occupied by
automotive, electrical machinery, food, light, fuel, furniture and chemical industries. Focusing
on this region allowed us to target a diversity of enterprises representing numerous sectors and
trades.
The list of enterprises involved in the research was drawn up on the basis of the data
provided by Central Statistical Office. From all business entities registered in the REGON
system of Central Statistical Office, only those companies were selected for objects of the
research which:
were representative for the Bielsko-Biała region,
belonged to the SME sector,
represented all legal forms, including business entities with or without a share in foreign
capital.
Anonymous questionnaires were sent to 30 deliberately chosen companies which were to
be involved in the research. A deliberate choice of subjects for the analysis consists in such a
selection so that it could represent the characteristics of a given group, i.e. those which are
typical of it. The entities were chosen on the basis of individual decision made by the persons
responsible for the conduction of the analysis [1].
The following part of this paper concentrates on the research results, which allow for a
detailed analysis of most frequent demands concerning the use of external sources for capital
gain, pointing out the preferences of small and medium companies.
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3. THE FINANCING OF BUSINESS ACTIVITY OF THE SMF SECTOR
WITH EXTERNAL SOURCES
One possible alternative of gaining financial resources from outside is raising foreign
capital. It is equivalent with rising the level of debt to other business entities for a fixed period
of time. Resources gathered in this way are to be paid back within a specified period of time, in
accordance with specified procedures [4].
Undoubtedly, the most popular external source is a bank loan. Apart from a bank loan,
among other external sources we find: loans, leasing, EU funds, factoring, franchising,
subsidies and subventions, short-term debt issue [2]. The range of the use of particular
financing sources is varied. Some sources are more frequently used, whereas others are
resorted to only sporadically due to various limitations and restrictions. Table 1 shows the
results of an analysis which let us answer the question which sources are most popular among
the subject entrepreneurs. The overall sum is not equal to 100% due to the fact that the subject
enterprises could select more than one option.
Table 1. Most frequently used financing sources by the subject enterprises
External sources of capital gain
bank loan
leasing
resources from Union funds
factoring
national subsidies and subventions
loan funds
franchising
debt issue

%
70
32
22
11
10
8
0
0

Source: own analysis
The data included in Table 1 let us conclude that the most popular external source used by
small and medium companies is a bank loan. 70% of the subject enterprises claim to resort to a
bank loan in order to finance their business activity. It is the second most frequently used
source (only financing from reserves is used more often when it comes to equity capital).
Another popular financing instrument is leasing. Over 30% of managers of small and medium
companies admit resorting to this means. EU funds are used by over 20% of the subject
businesses. By contrast, the sources rarely used are: factoring, national subsidies and
subventions as well as loan funds (about 10% of the subject enterprises each). The subject
enterprises of the SME sector did not point to the use of franchising or debt issue.
On the other hand, Diagram 1 illustrates the instruments most frequently used by the
subject small and medium enterprises of the Bielsko-Biała region separately. The overall sum
is not equal to 100% due to the fact that the subject enterprises could select more than one
option.
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Diagram 1. External sources of capital gain used by small and medium enterprises
Source: own analysis
The external sources of financing business activity most frequently used by small
companies include: bank loans, leasing, EU funds and factoring. A little above 10% of the
enterprises resort to national subsidies and subventions, whereas only about 5% declare the use
of loan funds. The subject companies did not point to the use of franchising or debt issue
among the possible external sources. By contrast, within the group of medium enterprises, the
dominant means is a bank loan on a par with leasing, and EU funds. Instruments such as
factoring, national subsidies and subventions, and loan funds are hardly ever used. Neither did
medium entrepreneurs point to franchising or debt issue.
There are considerable differences as for the use of different financing means between
small and medium companies. Small enterprises resort to a bank loan almost twice as often as
medium ones. This is attributable to a considerable accessibility of various kinds of loans, as
well as constantly rising competition among banks directed towards client soliciting. The
struggle for clients among banks results in the lowering of interest rate, and thus the lower
cost of gaining capital.
On the other hand, in comparison with small businesses, medium enterprises a lot more
often opt for leasing in order to finance their business activity. Similarly, they apply for EU
funds most frequently than small companies. This can be put down to that they are better
prepared for the acquisition of those resources, especially when it comes to investment
financing (the majority of projects envisage the return of costs only after the investment is
completed). Furthermore, it may be also connected with the procedure of more meticulous
filling in subsidy application forms. Middle companies can often afford to enlist the help of
specialists who know how to deal with complicated forms.
The subject entrepreneurs pointed to just two projects that they capitalised on: the
improvement of the competitiveness of enterprises, and the development of human resources.
When asked what projects they took advantage of in 2007, all subject companies responded
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that they had used none. The reason for such a state of affairs is the fact that the projects had
been initiated only in the third quarter of the year. Therefore, the companies probably did not
manage to apply for subsidies under the projects which started in 2007.
Another issue raised in the analysis was the question about the intention of using new
sources of financing. More than 43% of the firms are going to capitalise on novel means of
gaining capital. In the future, more than 90% of subject managers would like to take advantage
of new external sources in the process of financing their companies. Table 2 shows the results
of the analysis which make it possible to infer which new external sources are going to be used
by the subject enterprises with a view to gaining capital.
Table 2. Potential new external sources of financing business activity
External sources of capital gain
bank loan
leasing
resources obtained from EU funds
factoring
national subsidies and subventions
loan funds
franchising
debt issue
Source: own analysis

%
8
31
15
15
23
23
0
8

Leasing occupies the top position among sources which the subject companies would like
to use, but which they have not used so far. They are less likely to opt for national subsidies
and subventions, or loan funds. Approximately 15% of the subject enterprises are inclined to
use factoring as a new form of gaining capital. The same percentage of firms declare applying
for investment subsidy from the EU funds. Only a few companies wish to take a bank loan or
resort to debt issue in order to gain capital (around 8% of the subject companies each).
Therefore, it is worth emphasising that the subject firms are going to resign from financing
their business activity using a bank loan. None of the subject companies is willing to rely on
franchising.
The results exemplified in Table 2 above mirror the choices of small as well as medium
enterprises. The results concerning the ways of financing business activity from external
sources in the SME sector in the region of Bielsko-Biala allow us to formulate certain
conclusions, offered in the final part of the present paper.

4. CONCLUSIONS
In the course of running a business activity, many entrepreneurs inevitably face and are
compelled to solve problems connected with making decisions about the ways of financing.
Every choice of sources should be preceded by a thorough analysis, in which not only the
benefits and costs are taken into account, but also the risk and time of capital gain. The choice
frequently depends on the cost, individual capacity, time and availability of a given capital.
According to the results of the research, small and medium enterprises of the Bielsko-Biała
region are relatively similar to one another in respect of the means chosen for financing their
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business activity. Most often, entrepreneurs declare the use of such external sources as: a bank
loan, leasing and EU funds. A great number of enterprises (especially small ones) resort to
bank loans. Medium companies, on the other hand, more often opt for leasing in the course of
financing their business activity. Thus, it can be inferred that the choices made by the subject
entrepreneurs running a business in the Bielsko-Biała region are similar to the decisions of
enterprises investigated by the Polish Agency for Enterprise Development.
It is becoming more and more common for small and medium enterprises to apply for EU
funds. However, medium companies take this step more often. Therefore, it seems that medium
firms have taken a better advantage of Poland’s access to the European Union. Medium
companies reach for the resources allocated for development to a greater extent. Subsidies
granted by the European Union constitute an interesting alternative for enterprises in
comparison with ordinary sources of financing. Resorting to different sources, it is important to
be aware of the expenses one has to incur for using them. In the case of foreign capital, it is
also crucial to realise that the debt must be eventually paid back. When it comes to the
subsidies granted by the European Union, the resources are not to be returned. Neither is it
obligatory to pay the interests. This allows to improve the financial situation of enterprises.
The subject entrepreneurs declare their willingness to search for new sources of financing
their business activity. The dominant sources are the external ones. Most often, companies
mention such new sources of financing as: leasing, national subsidies and subventions, loan
funds, EU subsidies and factoring. It is worth emphasising that the subject companies are also
inclined to resign from financing their business activity by means of taking out a bank loan.
This in turn means that enterprises are constantly searching for new sources of financing – less
expensive and more flexible - which they have either not used before or used to a small extent.
Therefore, it can be noticed that the possibilities of gaining financial resources for
undertaking an initiative are plentiful. Unfortunately, only a few are able to take advantage of
a favourable option. Generally speaking, from the point of view of an enterprise, the foreign
capital is cheaper than the equity capital, since the interests paid are equivalent to the cost of
gaining benefit, and also they lower the interest rate, at the same time reducing the amount of
the tax on earnings.
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počítačové videnie, 3D kamerový systém

Ján ĎURICA1

POČÍTAČOVÉ VIDENIE PROSTREDNÍCTVOM 3D
KAMEROVÉHO SYSTÉMU
Abstrakt
V súčasnosti počítačové videnie v priemysle zohráva dôležitú úlohu, hlavne
v oblasti merania a kontroly. 3D kamerové systémy sú nasadzované v úlohách
komplexnej kontroly objektov u ktorých nie je možné použiť 2D kamerový systém,
prípadne kde by bolo jeho použitie komplikované.

1. ÚVOD
Digitálne spracovanie obrazu je v praxi nasadzované v čoraz zložitejších úlohách, pričom
čas na spracovanie a vyhodnotenie obrazu sa so zvyšujúcou rýchlosťou výrobných liniek
skracuje. Rovinné (2D) kamerové systémy sú vhodné na riešenie niektorých úloh len do určitej
miery. Pri požiadavke na spracovania obrazu v 3D priestore je nutné použitie väčšieho počtu
2D kamerových systémov. Algoritmus spracovania a vyhodnocovania obrazu sa stáva
zložitejším a nie vždy prináša požadované výsledky (nutný dlhší výpočtový čas). V takom
prípade je vhodné použiť 3D kamerový systém.

2. 3D KAMEROVÝ SYSTÉM RANGER
V priemysle sa využívajú hlavne 3D kamerové systémy pracujúce na princípe snímania
profilu líniového osvetlenia na pohybujúcom sa objekte. Snímaný objekt je osvetlený
najčastejšie líniovým laserom, ktorí zviera s osou kamery známy uhol. Kamera sníma profil,
ktorý vytvára na povrchu objektu laserový lúč v časových intervaloch odpovedajúcich rýchlosti
pohybu objektu. Triangulačnou metódou sú následne prepočítané rozmery jednotlivých
profilov, ktorých zložením je získaná 3D informácia o danom objekte. Výhodou tohto princípu
získavania 3D informácie o objektoch je vysoká dosahovaná rýchlosť snímania profilov
a následná rýchlosť spracovania získaných informácií.
3D kamerový systém Ranger firmy SICK má na obrazovom čipe pre každý stĺpec
obrazových bodov umiestnený jeden AD prevodník a jeden procesor RISC, vďaka čomu
dosahuje vyššiu rýchlosť spracovania obrazu. 3D kamerový systém Ranger môže pracovať
v režime “image“, v ktorom je možné použiť kameru pre vysokorýchlostné snímanie obrazu.
3D kamerový systém Ranger v režime “multiscan“ umožňuje užívateľovi programovo
rozdeliť obrazový čip na niekoľko sekcií, pričom každá sekcia môže byť osvetlená iným
spôsobom, mať iný čas expozície, čím je možné počas jedného snímania získať viac informácií
1
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o danom objekte. Kamera Ranger obsahuje na obrazovom čipe s rozlíšením 1536x512
obrazových bodov jeden riadok s rozlíšením 3072 obrazových bodov umožňujúci snímanie
obrazu vo vysokom rozlíšení. Maximálna rýchlosť snímania je 30 000 profilov/s.
Líniový laser
Líniové osvetlenie

3
Zorné pole

2
1

Obr. 1. Možnosti snímania prostredníctvom 3D kamerového systému Ranger [1]
Na obr. 1, 2 (vpravo) je zobrazený príklad možného rozdelenia obrazového čipu kamery.
V prípade potreby je možné obrazoví čip rozdeliť maximálne na 512 sekcií s individuálnymi
nastaveniami. V sekcii 1 je objekt osvetlený líniovým osvetlením pre snímanie obrazu
s rozlíšením 3072x1 obrazových bodov, skladaním získaných snímkou je možné získať snímku
meraného objektu s vysokým rozlíšením. V sekcii 2 je snímaný profil laserového lúča na
snímanom objekte. Čím väčšia je sekcia na snímanie profilov, tým presnejšiu informáciu o
výške objekt môžeme získať. V sekcii 3 je snímaný rozptyl laserového lúča na povrchu
objektu. V tomto prípade bola využitá vlastnosť povrchu snímaného objektu prostredníctvom
ktorej bolo možné vyhodnotiť prítomnosť kapsuly v nepriehľadnom obale obr. 4 vľavo.
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Obr. 2 Snímaný objekt (vľavo), rozdelenie obrazového čipu (vpravo) [1]

Obr. 3 3D reprezentácia snímaného objektu [1]
V prípade potreby je možné kamerový systém synchronizovať s inkrementálnym
enkodérom dopravníka čím sa zamedzí deformáciám obrazu spôsobeným rôznou rýchlosťou
pohybu dopravníka. Výrez 3D reprezentácie snímaného objektu získanej zložením jednotlivých
profilov je na obr. 3.
Rozptyl
laserového lúča

Líniový laser
Rozptyl
laserového lúča

Obr. 4 Snímanie rozptylu laserového lúča [1]
3D kamerový systém Ranger podporuje dva hlavné komunikačné štandardy prepojenia
kamerových systémov s vyhodnocovacím PC, a to rozhranie CameraLink a gigabitový
Ethernet. Z tohto dôvodu nie je odporúčané použitie kamery pre rozhodovanie v rámci
bezpečnostne kritického procesu [4]. V našom prípade je k dispozícii rozhranie CameraLink.
Výhodou použitého kamerového systému je jeho priama softvérová podpora v hlavných
prevodníkoch obrazu (frame grabber) ako napr.: Labview, Matrox a Halcom. 3D kamerový
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systém Ranger je možné nastaviť priamo z užívateľskej aplikácie navrhnutej vo vývojovom
prostredí .Net, prípadne v C++, ktorá komunikuje s grabovacou kartou prostredníctvom
dodávanej API knižnice. Po nastavení kamerového systému je získava užívateľská aplikácia
merané dáta z pamäte vyrovnávacieho zásobníka.
Nakoľko pri kontrole trojrozmerných profilov objektu je potrebné snímať iba odrazené
laserové svetlo danej vlnovej dĺžky, je možné použiť optický filter, ktorý odstráni rušivé
vlnové dĺžky čím je možné zjednodušiť a zrýchliť proces kontroly a vyhodnocovania.
V špeciálnych prípadoch našli 3D kamerové systémy svoje uplatnenie napríklad
v drevárskom priemysle vďaka využitiu vlastnosti rozptylu laserového lúča na povrchu
objektu. Využitím tohto princípu snímania je možné pri určitých materiáloch kontrolovaných
objektov, jednoducho analyzovať rozdiely v zobrazení.
Výhodou 3D kamerových systémov je taktiež možnosť kontroly objektov, ktorých povrch
nie je dostatočne kontrastný na zosnímanie a vyhodnotenie bežným 2D kamerovým systémom,
ako je to napríklad pri meraní a kontrole automobilových pneumatík.

3. ZÁVER
Počítačové videnie prostredníctvom 3D kamerového systému nám umožňuje získať
dostatočné množstvo informácií o danom objekte. Dvoj a trojrozmerné informácie sa ďalej
filtrujú na základe prítomnosti v danej oblasti, ich orientácii, tvaru a rozmeru na požadovanú
informáciu o stave skúmaného objektu, ktorá je neskôr použitá v procese rozhodovania
a vyhodnocovania.
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COMPUTER VISION THROUGH 3D CAMERA SYSTEMS
Abstrakt
Currently, computer vision introduces important part in the manufacturing,
mainly in the field of measurement and check. 3D camera systems are applying
in tasks of total check of objects, where we cannot use 2D camera systems, or
use of these systems is too complicated.
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simulation, ERP, supply chain management, APS, data exchange

Denisa FERENČÍKOVÁ1, Ivo NOVÁK2

POSITION OF COMPUTER MODELING AND
SIMULATION IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Abstract
This paper deals with the subject of information technologies used to increase
competitive ability of companies. The first chapter describes the new tendencies
in company environment and next three parts briefly presents enterprise
information systems used for supply chain management, computer simulations
used for production systems and services and their positions in enterprise
architecture. Communication and data exchange between these systems are
mentioned in the last part.

1. NEW CHALLENGES FOR SOCIETY AND USE OF INFORMATION
TECHNOLOGIES
Our environment is dynamically changing. Customers are changing their requests, their
needs are increasing and they are informed much better. Product portfolio of companies is
getting wider and competitiveness is increasing. All this brings increased demands on
companies in their customer satisfaction. However, not only companies are forced to increase
their efficiency. Every person also has to adapt, as a holder of production factor, as a customer
or as a part of economy. Who cannot adapt, usually cannot resist the competition for a long
time. It is necessary to find out new solutions to streamline the operation to be more
competitive.
When designing systems intended to satisfy our customers, the emphasis must be on low
costs, short terms of delivery, and high variability of supply and flexibility of the system’s
reliability. Ones of tools that help to increase the competitiveness of the company are
information technologies. It is very important to choose the right information system which
helps companies manage internal processes and saving time and money. In time of lean
production also increase the importance of computer modeling and simulation that helps to
optimize and streamline productions or service processes. Information systems have their
relevant place also in communication with the immediate surroundings of the company
(suppliers, customers etc.), where we often meet with the concept of Supply Chain
Management (SCM).
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2. ENTERPRISE INFORMATION SYSTEMS AND THEIR ROLE IN
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
No company today can say that it is completely autonomous and independent on other parts
of business surrounding. Its closets partners, whom it must constantly keep in touch with, are
customers and suppliers of basic materials, commodities or semi-finished goods for its own
production. All these parts, which are in process from extraction to sale of final products to the
end customer, are together called supply chain.
This term has become usual in information technologies and Supply Chain Management is
one of three basic process oriented conceptions besides ERP (Enterprise Resources Planning)
and CRM (Customer Relationship Management).
An important part of SCM systems is functionality to support advanced production
planning and scheduling (APS). To be really effective and achieve a synergistic effect, all parts
of supply chain have to be effective. Good planning, that respects principles of lean production
and limited resources, is essential. Therefore, APS functionality is provided with SCM. APS is
based on planning by capacity constraints and helps to reduce inventory, shorten response time
and increase the flow of manufacturing orders [1, 4].

3. COMPUTER SIMULATION
Computer simulation can be used to optimize existing or design new systems, both
manufacturing and service systems. When designing future systems, simulation allows us to
propose a system that is already close to its optimum and avoid the costs incurred for its
optimization in running. In developing the simulation models creative ability of solver is
combined with large power of computer.
Simulation allows trying many variants of situation solving without adapting the real
system. For example, new layout can be tested for placement of production facilities, their
numbers, material flow, staffing, etc. This part is called a dynamic exploration of the system.
We experiment with a computer model that has to be a fairly accurate picture of the real
system. Model fails to capture all possible aspects of reality, but it should reflect it in key
points to ensure maximum relevance of data obtained. We simulate systems status in relation to
time; their change occurs discretely at some events, such as receiving orders, production start,
repair equipment, etc. The main aim is to find model values that fit our requirements and input
data are then usable for the real system [2].
Real system

Simulation model

Results

Experiment

Pic.1. Principles of Computer Simulation [2, own drafting]
Computer simulation produces a lot of benefits as we can solve complicated problems that
are not solvable with conventional analytical methods. Simulation allows us to check many
variations of solution and choose the best one. We can see which influence on system behavior
could have the change of some parameters and it helps us to understand the whole process [3].
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4. POSITION OF INDIVIDUAL INFORMATION SYSTEMS IN
COMPANY ARCHITECTURE
Nowadays, no company can exists and manage its business without the aid of IS/ICT. Use of
ERP or some simpler economic system is almost commonplace. Companies also commonly use a
number of other systems, mainly for production planning and scheduling, dispatch control,
quality management and so on. All these applications are located between the ERP and
technological level of production and we call them Manufacturing Execution Systems (MES).
Enterprise Information Systems
SCM

Real production
scheduling, current state
monitoring, dispatch
problem solving...

ERP

CRM

Skeleton plan of
production and its
control

MES – Manufacturing Execution Systems
(Production planning and scheduling, dispatch control...)

MANUFACTURING
(Technological level of production)

Pic.2. Simplified diagram of company information architecture [4, own drafting]
In diagram (Pic.2), we defined the position of enterprise information system and other
applications for dispatch control and production planning. However, the position of process
modeling, simulation and optimization is not so clear. Computer simulations are specific
applications that help us to solve problems at any level of management or any process stadium
(designing assembly line, removing constraints in the process etc). They can be used at the first
line management for solving day-to-day problems in production process as well as they can be
an integrated part of the ERP system and help to design and optimize selected processes [4].

5. COMMUNICATION AND DATA EXCHANGE
Information systems and computer simulations are often viewed only from the one
company position and all problems and optimizations are solved at the local level.
Organizations sometimes do not realize that the reasons of many problems are not only inside
the company, but it can be poor communication with suppliers, customers, slow and poor
information transfer or data redundancy as well. SCM applications try to solve this problem
because they help integrate production planning and scheduling with managing suppliers,
cooperative partners, customers and the entire logistic chain.
We know several options for collaborative planning and data exchange in supply chain
management, from CRP (Continuous Replenishment Planning) to CPFR (Collaborative Planning,
Forecasting and Replenishment). These topics are too extensive for this paper, so we recommend
studying next relevant literature [1] for explanation in more detail. However how computer
simulations relate to SCM and APS? And how they interact with other software applications?
Communication in one model is very simple. It is realized by so-called elements (machine,
operator, conveyor, etc) that are interconnected through appropriate rules and features.
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Pic.3. Example of communication in one model in WITNESS [own drafting]
External communication is generally realized by outputs in form of different files, mostly
MS Excel. We can create separate models of different production systems, each in its own file,
and set up that output values will be automatically recorded in the MS Excel file after finishing
simulation. Consequential model loads these values from the Excel file performs the required
tasks and saves output values to the next external file. The main advantage of this solution is
that we can create a lot of models of individual producers and join them by external files.
Data exchange between the individual members of supply chain is ideally provided by their
enterprise information systems (e.g. via EDI, VAN...) and computer simulations are only the
specific data source for them (e.g. information about the capacity of production system prevent
premature acceptance of production orders). Communication can also run on the opposite
direction when computer simulations “pull” the historical data from transaction systems or any
other applications for production planning and control. Then, these data are used for creating
new system models and finding their constraints.

6. CONCLUSIONS
Using of IS/ICT for production management and communication between suppliers and
customers is gaining in importance. It is a competitive advantage of many organizations,
especially at a time when companies need to communicate not only with customers, but also
with many suppliers and cooperation partners. For this reason, it is desirable when information
systems of individual suppliers or models of their production systems can exchange data with
one another. It contributes to better capacity utilization and customer satisfaction.
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CAPP systémy, TPV, softvér MONACO

Štefan FIGA1

CAPP - POČÍTAČOVÁ PODPORA V TECHNOLOGICKEJ
PRÍPRAVE VÝROBY
Abstrakt
Počítačová podpora technologickej prípravy výroby v predvýrobných etapách
tvorí významný faktor v technickej príprave výroby (ďalej TPV), vplývajúci na
efektivitu, výkonnosť a flexibilitu strojárskeho podniku. Článok je venovaný
CAPP systémom a softvérovému riešeniu MONACO od firmy GTSystems.

1. ÚVOD
V oblasti integrovanej výroby zohráva dôležitú úlohu počítačová podpora predvýrobných
etáp (počítačom podporovaná konštrukcia - CAD, počítačom podporovaná tvorba
technologickej dokumentácie - CAPP, technologické projektovanie), ktorá sa stáva určujúca
nielen pre rast produktivity predvýrobných etáp, ale zároveň skracuje čas potrebný na prípravu
výroby nových výrobkov.

2. CAPP V TECHNICKEJ PRÍPRAVE VÝROBY

ODBYT

MARKETING

Predvýrobná etapa zahŕňa všetky činnosti nevýrobných útvarov a celú problematiku od
výskumu, vývoja, až po technologickú dokumentáciu do okamžiku zahájenia vlastnej výroby.
Správnym využívaním CAPP podpory je možné podstatne ovplyvniť čas potrebný na
zhotovenie technologickej dokumentácie a takisto aj celkové náklady, čo má priamy vplyv na
čas, kedy bude súčiastka umiestnená na trhu (time to market) a na cenu súčiastky [3].

Obr. 1 Prepojenie CAPP systému na ostatné podnikové systémy

1

Ing. Štefan Figa, KPI, Sjf, ŽU; e-mail: stefan.figa@fstroj.uniza.sk

80

InvEnt 2010
Životný cyklus výrobku s využitím CAPP systémov v nadväznosti na ostatné podnikové
systéme môžeme vidieť na obrázku 1.Systém CAPP priamo nadväzuje na systém CAD a na
počítačom podporované plánovanie a riadenie výroby (PPS-Production Planning Systems).
Zároveň tvorí dôležité prepojenie medzi CAD a CAM (počítačom podporovaná výroba)
systémami. Cieľom CAPP je vytvoriť výrobné podklady (technologický postup, operačné
návodky a pod.) pre nadväzujúci CAM systém.
2.1 Postupný vývoj CAPP systémov
Samotný vývoj v počítačom podporovanej technologickej príprave výroby tvorí päť etáp
(obr. 2). Počiatočnou snahou, bolo zefektívniť proces tvorby technologickej dokumentácie
návrhom štandardizovaného postupu klasifikácie dielov do skupín (I. etapa).
Nasledovala počítačová podpora takéhoto štandardu, ktorá však bola spočiatku vyvíjaná len
ako nástroj pre podporu elektronického obchodu. Princíp spočíval v archivácií dokumentácie
v databázach, ktoré sa využívali k tvorbe novej dokumentácií (II. etapa).

Obr. 2 Vývojové etapy CAPP systému
Tento počiatočný prístup k počítačovej podpore technologickej prípravy výroby sa vyvinul
do podoby dnes známej ako „variantné“ CAPP. Variantné CAPP systémy využívajú skupinovú
technológiu (GT) kódovania a klasifikačný prístup k identifikácii väčšieho počtu súčastí
pomocou ich vlastností a parametrov. Tieto vlastnosti umožňujú systému vybrať základný
technologický postup pre určitý produkt a dosiahnuť tak 90% technologickej práce. Technológ
pridá zvyšných 10% úsilia, ktorým sa mení alebo jemne upravuje technologický postup. (III.
etapa).
Ďalšou fázou vývoja sú generatívne CAPP (IV. etapa). V tejto fáze sú do systému
zabudované rozhodovacie pravidlá, ktoré fungujú na základe skupinovej technológie a funkcií
technológie kódovania, a pomocou ktorých sa vygeneruje technologická dokumentácia
z minimálnou manuálnou interakciou a modifikáciou.
V súčasnosti sa CAPP systémy približujú viac ku generatívnemu spôsobu tvorby
technologickej dokumentácie, avšak čistý generatívny systém, ktorý dokáže produkovať
kompletnú technologickú dokumentáciu je víziou do budúcna. Tento typ čisto generatívneho
systému (prvá fáza V etapy) bude obsahovať využitie možnosti umelej inteligencie vytvárať
plány pri plnej integrácii do prostredia CIM. Ďalším krokom v tejto fáze je dynamický,
generatívny CAPP systém, ktorý by uvažoval zo zariadeniami a strojovými kapacitami,
s dostupnosťou náradia pri obrábacích centrách, pracovným zaťažením a stavom zariadenia
(napr. údržba, prestoje) pri tvorbe technologickej dokumentácie.
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3. VARIANTNÉ CAPP
Vo veľkej väčšine strojárskych podnikov sa jedná o výrobu dielcov podľa už vyhotovených
a overených technologických postupov. Táto skutočnosť sa využíva v počítačových systémoch
na podporu tvorby technologických postupov s využitím princípu skupinovej technológie
(Group Technology).
Skupinová technológia predstavuje klasifikačný a kódovací systém pre zoskupovanie
súčiastok do skupín s podobnými charakteristikami danými obyčajne ich tvarom, veľkosťou,
použitým materiálom, technologickým procesom, použitými výrobnými prostriedkami atď.
Skupinová technológia vytvára dobrú bázu pre počítačovú podporu tvorby technologických
postupov. K najrozšírenejším systémom pre počítačovú podporu technologickej prípravy
výroby na Slovensku a v Čechách, patrí systém SYSKLASS (GTSystems Detva). V súčasnosti
tento systém už nevyhovuje stále sa zvyšujúcim požiadavkám zákazníka, čo je jeden
z hlavných dôvodov, prečo sa firma GTSystems rozhodla vytvoriť nové softvérové riešenie
pod názvom MONACO, ktoré uvádza na trh v prvom kvartále roku 2010.
3.1 MONACO

Version Manager

Zabezpečenie

Položky - Items

Systém MONACO možno označiť za učiaci sa systém, ktorý absorbuje celoživotné
skúsenosti pracovníkov podniku a tieto informácie umožňuje efektívne používať aj iným,
menej skúseným, pracovníkom a to v prostredí Internet/Intranet v spolupráci s modulmi pre
plánovanie a riadenie výroby špecifických pre rôzny charakter výroby. V rámci systému
MONACO sa komplexne rieši technologická časť predvýrobnej etapy (návrh technologickej
dokumentácie), pričom významne zasahuje i do mnohých ďalších podnikových funkcií.
Riadiaci modul celého systému má v sebe zabudované princípy simultánneho projektovania,
ktoré priamo vedú ku skvalitneniu a skráteniu prípravy výroby. Vhodnou integráciou softvéru
MONACO dôjde k zmene organizácie práce nielen útvarov TPV (konštrukcia, technológia,
zmenové riadenie, manažment TPV) ale i ostatných útvarov podniku (marketing, zásobovanie,
odbyt, kooperácia, plánovanie a riadenie výroby) [4].

Kusovníky - Costruct

Klasifikácia - Classif

Kalkulácie

MONACO

Zmeny

Dokumentácia Docums

Zdroje

Zákazky

Technológia Technology

Workflow

Obr. 3 Jednotlivé moduly systému MONACO
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Hlavnou úlohou systému MONACO je správa a podpora tvorby technickej dokumentácie
a dát, ktorých „odberateľom“ sú informačné systémy pre plánovanie a evidenciu výroby. Je
navrhnutý ako distribuovaná aplikácia rozdelená do jednotlivých vrstiev ako úložisko dát
(databáza), aplikačný server, klientske komponenty, užívateľské rozhranie (desktop),
užívateľské rozhranie (web). Štruktúra tohto riešenia je rozdelená do logických modulov (obr.
č. 3), z ktorých je možné poskladať funkcionalitu systému presne podľa požiadaviek
zákazníka.

4. ZÁVER
Je potrebné si uvedomiť, že počítačová podpora technologickej prípravy výroby prinesie
plný efekt práve až v prípade jej komplexného zavedenia v nadväznosti na všetky činnosti
podniku ako konštrukcia, technológia, zásobovanie materiálom, riadenie akosti, riadenie
výroby atď.
Softvérové riešenie MONACO vidím ako výborný nástroj pre riadenie TPV v rôznych
odvetviach s využitím webových služieb. Ide o riešenie určené pre rôzne veľké firmy, pričom
prístup k dátam môžu využívať užívatelia z pobočiek po celom svete prostredníctvom
Internetu.
Tento príspevok vznikol v rámci riešenia úlohy Výskumnej a edukačnej grantovej agentúry
Ministerstva školstva SR (VEGA) číslo 1/0417/09.
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CAPP - COMPUTER AIDED PROCESS PLANNING
Abstract
Computer aided process planning in pre-production stages is a significant factor
in the technical preparation of production (TPV), that effects on efficiency,
flexibility and performance of engineering company. This paper is devoted to the
CAPP systems and software solution MONACO from the company GTSystems.
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identifikačné systémy, RFID

Štefan FIGA1

PROSTRIEDKY IDENTIFIKÁCIE PASÍVNYCH
A AKTÍVNYCH PRVKOV V PODNIKU
Abstrakt:
Informácie možno považovať za istú konkurenčnú výhodu, ktorú so systémami
identifikácie je možné získať z obchodných, logistických a výrobných oblastiach
takmer v reálnom čase. Článok je zameraný na opis najrozšírenejších systémov z
oblasti automatickej identifikácie a na ich stručnú charakteristiku.

1. ÚVOD
Kľúčovým faktorom nielen vo výrobných procesoch je získavanie informácií. Najlepším
spôsobom, ako si v podniku zabezpečiť dokonalý prehľad o pohybe materiálu, je použitie
niektorého zo systémov automatickej identifikácie. Správna integrácia takého systému by mali
zabezpečiť efektívnu a jednotnú identifikáciu položiek vo výrobe i obehu. Systémy
automatickej identifikácie v súčasnej dobe poskytujú nenahraditeľného pomocníka pri
identifikovaní, evidovaní a sledovaní akýchkoľvek objektov.
Na automatickú identifikáciu môžu byť použité nielen pasívne prvky logistických reťazcov
(materiál, výrobok, tovar), ale aj aktívne prvky ako sú napr. palety, kontajnery
a v neposlednom rade operátory [3]. Jednotlivé technológie automatickej identifikácie sa podľa
fyzikálnych princípov rozdeľujú do skupín uvedených na obrázku 1.

Obr.1. Najpoužívanejšie identifikačné systémy v podniku
1
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2. BEZKONTAKTNÉ SYSTÉMY
Funkčnosť bezkontaktých systémov zabezpečuje svetlo, ktorého odraz je snímateľný
svetlocitlivými senzormi a následne dekódovaný. Na prvom mieste tu stojí čiarový kód (bar
code).
Štandardizovaný celosvetový systém EAN (European Article Numbering) sa využíva na
kódovanie a identifikáciu spotrebiteľských, distribučných a manipulačných jednotiek. V
súčasnej dobe sa využíva pre kódovanie a identifikáciu služieb a miest a svoje uplatnenie
nachádza aj v bezdokladovej výmene obchodných informácií.
Každý kód sa skladá z tmavých čiar a zo svetlých medzier, ktoré sa čítajú pomocou
snímačov vyžarujúcich väčšinou červené svetlo. Toto svetlo je pohlcované tmavými čiarami a
odrážané svetlými medzerami. Snímač zisťuje rozdiely v reflexii a tie premieňa v elektrické
signály zodpovedajúce šírke čiar a medzier. Tieto signály sú prevedené do čísel, resp. písmen,
ktoré príslušný čiarový kód obsahuje. Dáta obsiahnuté v čiarovom kóde môžu zahŕňať
čokoľvek: číslo výrobcu, číslo výrobku, miesto uloženia v sklade, číslo série alebo dokonca
meno určitej osoby, ktorej je napr. povolený vstup do inak uzavretého priestoru atď. [1].

3. RÁDIOFREKVENČNÉ SYSTÉMY
Tento typ technológie využíva rádiový signál, ktorý vyvoláva odozvu zo špeciálne
navrhnutého štítku vo forme rádiovej správy.
Systém sa skladá z troch komponentov:
¾ Identifikačného štítka (pasívneho alebo aktívneho).
¾ Snímača.
¾ Antény.
Každý identifikačný štítok obsahuje prijímaciu a vysielaciu anténu. V prípade pasívneho
štítku je proces prenosu údajov aktivovaný snímačom, ktorý pomocou antény vysiela v určitom
kmitočte impulzový alebo nemodulovaný rádiofrekvenčný signál. Štítok z energie prijatého
signálu napojí čip obsahujúci kód, ktorý je následne odoslaný spätne k snímaču. Pri aktívnom
štítku sa údaje môžu prijímať, ukladať a vysielať. Tieto systémy nemajú aplikačné
obmedzenie, pretože nevyžadujú priamu viditeľnosť štítku a snímacej antény.
3.1 RFID
RFID Radio Frequency IDentification (Rádio Frekvenčná Identifikácia) [2], je moderná
a najpoužívanejšia technológia identifikácie entít pomocou rádio frekvenčných vĺn. Systémy
RFID sa skladajú z dvoch základných častí:
¾ Čítacích resp. snímacích zariadení.
¾ Značiek RFID, ktoré sa niekedy označujú aj termínom inteligentné štítky (SmartTag).
Snímacie zariadenie tvorí hlavný aktívny prvok v tomto procese, ktorý elektromagneticky
ožiari priestor, kde sa predpokladá prítomnosť identifikovaného objektu. Identifikačný čip
objektu sa touto energiou aktivuje a následne odošle svoje identifikačné údaje. Tagom je
vybavený objekt (predmet alebo osoba), ktorý chceme automaticky identifikovať.
Najväčšou a nesporne najlepšou výhodou tohto systému je, že objekt je možné
identifikovať bez potreby priamej viditeľnosti, bez nasmerovania, zo vzdialenosti až niekoľko
metrov, pričom sa objekt môže aj pohybovať.
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4. MAGNETICKÉ SYSTÉMY
Nosičom magnetických kódov je magnetická páska, ktorá je pokrytá mikrorozmernými
pernamentnými magnetmi umiestnenými od seba v takej vzdialenosti, aby sa navzájom
neovplyvňovali. Zápis kódu je realizovaný kombináciou zoradených magnetov, ktoré
reprezentujú logickú 1 alebo 0. Zoradenie prebieha pôsobením magnetu kódovacieho prístroja,
následkom čoho dôjde k zmene zadanej polohy, tým že jeden z magnetov je priťahovaný
a druhý odpudzovaný.
4.1 Karty s magnetickou páskou
Plastová karta s magnetickou páskou (skrátene magnetická karta) je karta, na ktorú sa
nanáša páska, ktorá je pokrytá magnetickým oxidom kovu. Táto karta následne slúži k
elektronickému čítaniu dát.
Informácie sa na magnetické karty kódujú špeciálnym kódovacím zariadením do troch stôp.
Každá stopa má svoje špecifické parametre kódovania dané ISO normou 7811.
Existujú dva typy magnetických prúžkov: HiCo (High Coercivity) a LoCo (Low
Coercivity). Štandard predstavujú LoCo karty. Výhodou týchto kariet je predovšetkým ich
zaobstarávacia cena. Avšak nevýhodou je možnosť poškodenia mgp. pruhu - ak necháte kartu
v blízkosti magnetu, znehodnotíte ju. Oproti tomu karty typu HiCo sú odolnejšie proti
vonkajším vplyvom a takmer nedochádza k žiadnemu znehodnoteniu.

5. BIOMETRICKÉ SYSTÉMY
Sú systémy automatizovaných metód, určených na identifikáciu a verifikáciu totožnosti
osoby na základe fyziologických a behaviorálnych charakteristík, nazývaných biometrické
kľúče. Biometrické kľúče môžu byť:
¾ Fyziologické kľúče sú tvorené anatomickými údajmi ako odtlačok prsta, sken očnej
dúhovky, sietnice, geometrie ruky a tváre, identifikácia DNA.
¾ Behaviorálne (podľa správania) kľúče sú tvorené údajmi ako hlas, podpis, chôdza,
používanie klávesnice.
Bezpečnosť spojená s pohodlnosťou pri biometrických systémoch umožňuje prístup k
službám len oprávneným užívateľom a zabraňujú neoprávnenému vniknutiu do systému. Nie
je teda potrebné pamätať si heslá, ani žiadne poistné heslá a tak neexistuje riziko zabudnutia
hesla. Prostredníctvom dôvery v autenticitu oficiálnych dokumentov ako cestovné pasy a
vodičské preukazy dochádza k zminimalizovaniu chýb a podvodov. Vďaka jednoduchosti je
tento postup aj veľmi efektívny. Jednoducho povedané - biometrické technológie sú
identifikačným postupom budúcnosti.

6. ZÁVER:
Identifikačné systémy predstavujú v tejto oblasti najmodernejšiu technológiu. Zaisťujú plne
automatizované čítacie a záznamové funkcie pri zachovaní 100% integrity dát. Sú odolné voči
zmenám teploty, spôsobu uloženia, voči prachu, vode a olejom, majú dlhú životnosť a sú
recyklovateľné.
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FACILITIES OF IDENTIFICATION OF ACTIVE AND
PASSIVE ELEMENTS IN THE ENTERPRISE
Abstract:
Information can be considered as competitive advantage which can be obtained by
using identifying systems from the commercial, logistics and production areas in
nearly real time. This paper is focused on description and charakteristics of the
most common systems in the field of automatic identification.
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SFHM, kríženie, JSS

Štefan FIGA1, Milan GREGOR2

ROZVRHOVANIE ZÁKAZKOVEJ VÝROBY S VYUŽITÍM
SFHM ALGORITMU
Abstrakt
Rozvrhovanie zákazkovej výroby (JSS-Job Shop Sheduling) patrí medzi NP-ťažké
problémy operačnej analýzy. V súčasnej dobe existuje množstvo heuristických
techník pre optimalizáciu JSS problému. Jednou z nich je aj evolučný výpočtový
algoritmus založený na stáde oviec (SFHM-Sheep Flocks Heredity Model),
ktorého stručná charakteristika je popísaná v tomto článku.

1. ÚVOD
Rozvrhovanie zákazkovej výroby JSS môžeme považovať za problém alokácie operácií s
obmedzeným počtom zdrojov, ohraničený obmedzujúcimi podmienkami a so stanoveným
optimalizačným kritériom. Úlohou rozvrhovania je potom stanoviť také poradie spracovania
všetkých operácií, ktoré spĺňa obmedzujúce podmienky a zároveň minimalizuje makespan
Cmax . Makespan je celková doba trvania všetkých operácií resp. úloh.

2. PROBLÉM ROZVRHOVANIA ZÁKAZKOVEJ VÝROBY
Všeobecne môžeme teóriu rozvrhov definovať za pomoci troch elementov: operácia, úloha a
stroj.
Pod pojmom operácia (operation) rozumieme základný technologický úkon, ktorý už
ďalej nie je deliteľný na čiastočné technologické úkony.
Úloha (job) je postupnosť operacií, ktoré je potrebné vykonať v rámci jednej zákazky. V
slovenskej a českej literatúre sa tento termín vyskytuje aj pod pojmom práca.
Stroj (machine) je zariadenie schopné vykonávať jednu alebo viac operácií súčasne. Stroj
sa v niektorých prípadoch označuje aj ako procesor.
Problém rozvrhovania zákazkovej výroby (JSSP-Job Shop Sheduling Problem) tvoria dve
obmedzenia: obmedzenie zdrojov a obmedzenie sekvencie. Majme množinu m strojov a množinu
n úloh. Každá úloha sa skladá z určitého počtu operácií, ktoré musia byť spracované v
stanovenom poradí na konkrétnych strojoch a majú definovaný čas spracovania. Splnenie každej
úlohy vykonaním všetkých operácií v zadanom poradí na daných strojoch je definované ako
binárna relácia (relácia predchádzania), ktorá reprezentuje precedenčné vzťahy medzi operáciami
danej úlohy. Operácia, ktorá začala svoju činnosť, nemôže byť prerušená.
1
2

Ing. Štefan Figa, KPI, SjF, ŽU; e-mail: stefan.figa@fstroj.uniza.sk
prof. Ing. Milan Gregor, PhD., KPI, SjF, ŽU; e-mail: milan.grefor@fstroj.uniza.sk

88

InvEnt 2010

3. ALGORITMUS SFHM-SHEEP FLOCK HEREDITY MODEL
Evolučný algoritmus, založený na modeli dedičnosti v stáde oviec (SFHM), podľa Naru
[1], simuluje dedičnosť v stáde oviec. Tento algoritmus je založený na viac fázovej genetickej
operácii, čo mu umožňuje nájsť lepšie riešenia než jednoduchý genetický algoritmus.
Uvažujme nad niekoľkými stádami oviec, ktoré žijú na poli oddelene pod kontrolou
pastierov. Inými slovami, nedochádza k dedičnosti niektorých špeciálnych vlastností oviec
medzi jednotlivými stádami. Ak sa však takéto stáda navzájom zmiešajú, pri následnom
rozdelení nedokážu pastieri presne identifikovať svoje ovce, a preto sa nevyhnutne niekoľko
oviec zamení (obrázok 1). Tým sú ovce s vrodenými lepšími fitness vlastnosťami zmiešané
a vytvárajú tak nové lepšie plemená.

Obr. 1. Zmiešanie a následné rozdelenie stád oviec
Prirodzenú evolúciu v stáde oviec môžeme priradiť ku genetickým operáciám v rámci
reťazca GA, ktorý je rozdelený do niekoľkých sub-reťazcov rovnakých dĺžok. Takýto reťazec
môže mať štruktúru rozšírenú (obrázok 2a) alebo je poskladaný zo sub-reťazcov (obrázok 2b).

Obr. 2. Štruktúry reťazca
Pre genetickú operáciu potom existujú dva druhy:
Normálna genetická operácia zobrazená na obrázku 3.
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Genetická operácia medzi sub-reťazcami tzv. „viacfázová genetická operácia“
zobrazená na obrázku 4.

Obr. 3. Genetická operácia medzi reťazcami
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Obr. 4. Genetická operácia medzi sub-reťazcami
Prevedenie prvkov prirodzenej evolúcie na prvky SFHM algoritmu pri viacfázových
genetických operáciách pozostáva zo štyroch krokov: (1) stádo je v tomto prípade považované
za reťazec, (2) ovca je prevedená na sub-reťazec, (3) miešanie a oddeľovanie stád môže
zodpovedať úrovni kríženia chromozómu a (4) dedičnosť v rámci jedného stáda oviec môžeme
považovať za úroveň kríženia sub-chromozómu.
3.1. Aplikácie algoritmu SFHM pre problém rozvrhovania zákazkovej výroby
V práci [2], je navrhnutý vývojový diagram a naprogramovaný algoritmus SFHM v jazyku
C, ktorý bol testovaný na 130 benchmark problémoch rozvrhovania zákazkovej výroby.
Jednotlivé kroky pri aplikácii takého algoritmu potom môžu byť nasledovné:
Počiatočná populácia sa vygeneruje náhodne.
Pre každý chromozóm vyhodnotí požadovanú optimálnu fitness funkciu.
Urobí kríženie a mutáciu na úrovni chromozómu.
Pri výbere najlepších chromozómov z populácie urobí kríženie a mutáciu na úrovni
sub-chromozómu.
Fitness funkcia sa počíta pre každý chromozóm v populácii. Potom nasleduje funkcia
triedenia. Po vytriedení reťazcov je nová populácia skrátená na veľkosť starej
populácie a tým sa aj končí jedna generácia genetických procesov.
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4. ZÁVER
V ostatnej dobe sa algoritmus založený na modeli dedičnosti v stáde oviec používa na
riešenie problémov rozvrhovania zákazkovej výroby a svoje uplatnenie nachádza aj pri
optimalizácii iných kombinatorických úloh. Hlavnou charakteristikou tejto metódy je simulácia
dedičnosti jednotlivých oviec a viacfázová genetická operácia.
Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy
číslo APVV-0597-07.
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JOB SHOP SHEDULING WITH SFHM ALGORITHM
Abstrakt
JSS Job-Shop Sheduling belongs to NP-hard problems of operational analysis.
Currently, there are many heuristic techniques for optimization of JSS problem.
One of them is the evolutionary computing algorithm based on a flock of sheeps
(SFHM-Sheep Flocks Heredity Model), whose brief characteristic is described in
this article.
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proaktívna údržba, termodiagnostika, vibrodiagnostika, tribodiagnostika

Lenka FLANDEROVÁ1

TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA - ZÁKLAD IMLEMENTÁCIE
PROAKTÍVNEJ ÚDRŽBY
Abstrakt
Cieľom všetkých organizačných opatrení v prevádzke strojov a zariadení je
zaistenie spoľahlivej, nepretržitej, bezpečnej a hospodárnej prevádzky počas
celej navrhovanej životnosti. Optimálna organizácia prevádzky strojov a
zariadení je teda zameraná na prevenciu porúch, opotrebení a poškodení s
cieľom zvyšovania prevádzkyschopnosti. Prevenciu je možné realizovať na
základe objektívnej znalosti technického stavu zariadení.

1. PREDIKTÍVNA VS. PROAKTÍVNA METÓDA ÚDRŽBY
V modernej údržbe prevláda v súčasnosti tendencia zavádzať do praxe postupy a technológie,
ktoré umožnia maximálnu prevádzkovú spoľahlivosť a využiteľnosť strojov pri minimálnych
nákladoch a ľudských zdrojoch. Metódy prediktívnej a proaktívnej údržby tieto požiadavky
splňujú, a zároveň umožňujú predĺžiť životnosť strojov až desaťkrát a usporiť až 15% energie.
Prediktívne metódy údržby sú zamerané na údržbársky zásah pri poruchách na základe
znalosti určitých príznakov v správaní sa stroja. Preventívne metódy riešia problémy
v prevádzkyschopnosti stroja pravidelnou údržbou podľa stanoveného rozpisu, bez ohľadu na
aktuálny stav stroja. Žiadna z týchto metód sa však podrobne nezaoberá detailným pohľadom na
príčiny porúch strojov . Oblasťou, ktorá pokrýva takýto prístup je proaktívna údržba, ktorá bola
označená ako najdôležitejší prostriedok na dosiahnutie úspor, neprekonateľný klasickými
technikami a metódami riadenia údržby
Analýza základných príčin porúch strojov (RCFA - Root Cause Failure Analysis) ukazuje, že
väčšina príčin porúch sa opakuje: kvalifikácia údržby, montážne chyby, osovanie, ustavovanie
geometrie, tepelná rozťažnosť, nevyhovujúce mazanie, znečistené mazivo, nadmerné sily,
zvýšená teplota, nevhodné prevádzkové podmienky atď. Proaktívna údržba rieši tieto problémy a
odstraňuje príčiny poškodenia časti strojov. Týmto výrazne zariadeniam predlžuje životnosť
a využiteľnosť. Zároveň ponúka nové možnosti zvyšovania bezpečnosti a znižovania energetickej
spotreby, vrátane nákladov na údržbu.
Bezpečnosť prevádzky a predĺženie technického života výrobných strojov a zariadení nie je
možné bez použitia prostriedkov a metód technickej diagnostiky. Monitorovanie a diagnostika
technického stavu zariadení je v súčasnosti jednou z najdôležitejších úloh. Aplikácia metód
technickej bezdemontážnej diagnostiky je súčasťou prevádzkových aktivít a predstavuje
prepojenie medzi reaktívnymi (údržba po poruche) a proaktívnymi (údržba pred poruchou)
prístupmi v realizácií údržby.
1
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2. POTREBA DIAGNOSTIKY
Požiadavky technického stavu zariadení sa určujú ako detekcia alebo lokalizácia poruchy.
Odstavenie stroja a porucha prináša veľké ekonomické straty alebo ohrozenie ľudských životov, a
preto je sledovanie úrovne ich technického stavu a opotrebenia nevyhnutnosťou.
Medzi nové trendy zvyšovania prevádzkyschopnosti strojných zariadení patrí technická
diagnostika. Technická diagnostika je definovaná ako proces, pri ktorom sa zisťuje aktuálny
technický stav zariadení a strojov na základe objektívneho vyhodnotenia príznakov zistených
prostriedkami meracej techniky. Včasná diagnostika a kontrola technického stavu vedie v
mnohých prípadoch k skoršiemu odhaleniu chýb zariadení a porúch, ktoré by počas prevádzky
mohli spôsobiť veľké škody.
Poruchy akéhokoľvek strojného zariadenia majú zriedkavo náhly a úplne neočakávaný
priebeh. Väčšina zariadení už dlho pred poruchou , vedúcou k vyradeniu z prevádzky, prejavuje
určité známky zmien ich stavu. K týmto zmenám patria napr. zvýšené hodnoty mechanického
kmitania, vyššia teplota, vyšší hluk, zvýšené znečistenie pracovnej kvapaliny a podobne.
Pri detekcii poruchy sa určuje jej výskyt a schopnosť zariadenia ďalšej prevádzky. V tomto
prípade hovoríme o funkčnej diagnostike. Pri poruchovej diagnostike dochádza k lokalizácii
poruchového stavu, kde sa upresňuje miesto poruchy, uzol alebo súčiastka. V ďalšom kroku sa
analyzuje predpokladaný vývoj poruchy vrátane dopadu na schopnosť daného stroja vykonávať
svoju funkciu.
Pravidelnou diagnostikou a včasným odhalením malých porúch na zariadeniach (poruchy v
počiatočnom štádiu) predchádzame opravám veľkého rozsahu (napr. včasná výmena ložiska
predchádza poruche elektrického motora, ventilátora a pod.).
Z celého radu spôsobov diagnostikovania porúch strojných zariadení je najvýhodnejší spôsob,
pri ktorom nie je nutné rozobratie stroja (demontáž stroja). Pri bezdemontážnej diagnostike sa
jedná o meranie pomocou rôznych prístrojov, kde výstupom je určitá fyzikálna veličina, ktorá je
jednoznačne, presne vyčísliteľná a zdokumentovaná. Pre sledovanie a určenie skutočného stavu
strojov a zariadení bolo vyvinutých mnoho diagnostických metód. Z hľadiska technických
prostriedkov je možné diagnostické metódy rozdeliť do 3 základných skupín:
•
termodiagnostické metódy,
•
tribodiagnostické metódy,
•
vibračná diagnostika.
Každá z týchto skupín metód je charakterizovaná najmä technickými prostriedkami,
metodikou, spôsobom vyhodnocovania, diagnostickými parametrami, ktoré sleduje, ale aj
oblasťou svojej použiteľnosti.
2.1. Termodiagnostika
Termodiagnostické metódy sa vyznačujú využívaním teploty ako diagnostického parametra
charakterizujúceho stav zariadení. Meranie teploty sa využíva všade tam, kde vzniknutá porucha
stroja spôsobuje vytvorenie nového tepelného zdroja. Príkladom môže byť zvýšenie teploty
ložiska so stúpajúcim opotrebením, teplotné zmeny na čele trhliny alebo ohrev intenzívne
kmitajúcich častí strojov. Druhou skupinou použitia sú poruchy izolácie a netesnosti. Dominantná
metóda termodiagnostiky je termovízia, využívajúca infračervené žiarenie, t.j. snímanie žiarenia
poruchového miesta termovíznou kamerou. Termovízna kamera pracuje s profesionálnym
softvérom na analýzu termosnímok. Termovízia je výkonný pomocník hlavne pri kontrole a
revízií elektrických obvodov. Umožňuje priamo vidieť napr. zvýšený prechodový odpor v
studenom spoji elektrického obvodu alebo zvýšené zahrievanie ložiska. Rozsah teplôt, ktoré
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termovízia bežne zobrazuje je od -30 do 2000 °C. Počas merania teploty je termovízna kamera
umiestnená tak, aby skúmaný objekt bol v čo najväčšom zornom poli. Z jednotlivých meraní sa
robia záznamy, ktoré sa štatisticky spracujú za účelom získania miesta poruchy s čo najväčšou
pravdepodobnosťou vzniku.
2.2. Tribodiagnostika
Pod tribodiagnostikou rozumieme metódu diagnostiky na zistenie a vyhodnotenie informácií
o dejoch a mechanických zmenách v mazivách a olejových systémoch, ktoré sú aplikované v
zariadeniach. Mazací olej slúži v tomto prípade ako médium unášajúce častice vzniknuté
opotrebením mazaných častí sledovaného stroja. Cieľom tribodiagnostiky je zistiť a vyhodnotiť
výskyt cudzích látok v mazive a jeho zmenu z kvantitatívneho a kvalitatívneho hľadiska. Vhodná
interpretácia výsledkov umožní včasné upozornenie na príznaky vznikajúcej poruchy, ako i
lokalizovanie miesta vzniku poruchy. Základné informácie, ktoré sa získavajú z mazív sú o
výskyte mechanických častíc a o chemickom zložení na základe chemických analýz. Chemickú
analýzu obsahu jemných častíc v mazive je možné vykonať pomocou spektroskopie (atómová
absorpčná, atómová emisná, röntgenová fluorescencia).
2.3. Vibračná diagnostika
Vibračná diagnostika je súbor diagnostických metód založených na snímaní a analýze
vibrácií objektov. Vibrácie sú považované za veľmi vhodný prevádzkový parameter, podľa
ktorého je možné posudzovať nízkofrekvenčné dynamické stavy. Na vzniku vibrácií v
konštrukčných častiach stroja sa podieľajú rôzne druhy vibrácií, hlavne nevyváženosť,
nesúosovosť, mechanická vôľa uložení, rezonancia konštrukcie, nedostatočné tuhé základy,
nadmerné opotrebenie ložísk alebo ulomenie lopatiek rotora. Moderné stroje pracujú v oblasti
vyšších pracovných rýchlostí, a z toho vyplývajúcich vyšších kmitočtov. Prejavy porúch a
opotrebenia v podobe chvenia a zvýšenia hlučnosti sa objavujú v oblasti vyšších frekvencií,
kde na zistenie a meranie sú už potrebné vibroakustické prístroje.

ZÁVER
Proaktívna údržba sa chápe ako dôležitý nástroj na odstránenie zlyhaní zariadení a na
predĺženie ich životnosti. Kontrola prevádzkového stavu - diagnostika, je základnou technickou
podmienkou implementácie proaktívnej údržby. Monitorovanie vibrácií, zvýšenej teploty,
znečistenia v olejových systémoch je hodnotené (v protiklade s klasickou prediktívnou údržba)
ako kľúčový prvok pri dosiahnutí kontroly stavu prevádzkyschopnosti (proaktívna údržba). Do
budúcna sa očakáva, že stroje už budú vybavené zabudovanými snímačmi kontroly stavu stroja
(znečistenia, tlaku, teploty, vibrácií), čo umožní proaktívnu údržbu a samohodnotenie stavu
stroja v reálnom čase.

Literatúra
[1]

94

PAŘÍZEK, J : Spolehlivost a technická diagnostika, Univerzita obrany, 2007, Brno,
ISBN 8072312065

InvEnt 2010
[2]

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

ŠIMKO, M.- CHUPÁČ, M.: Termovízia a jej využitie v praxi MONOGRAFIA, EDIS vydavateľstvo ŽU, 2007, Žilina, 978-80-8070-654-8
http://www.atpjournal.sk/casopisy/atp_03/pdf/atp-2003-08-64.pdf
http://www.atpjournal.sk/casopisy/atp_09/pdf/atp-2009-03-71.pdf
http://www.etm.cz/rubriky/meraky/129-termodiagnostika-1-dil
http://www.maintenanceresources.com/referencelibrary/oilanalysis/oa-what.htm
http://www.tribotechnika.sk/tribotechnika-12010/tribodiagnostika-strojov-a-olejov.html
http://www.tsu.sk/old/index.php?page=27
Barcik, R.: Logistyka dystrybucji. Wydawnictwo ATH Bielsko-Biała, 358pp, BielskoBiała 2005. ISBN 83-89086-67-0.
Tento príspevok vznikol v rámci riešenia výskumnej úlohy APVV-0597-07 podporenej
Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja.

TECHNICAL DIAGNOSIS - THE BASIC ELEMENT OF
PROACTIVE MAINTENANCE
Abstract
The aim of all the measures organization in operation of production equipment
is ensure of reliable, continuous, secure and economic operation of the proposed
operating life. Optimal organization of operating equipments is designed to
failures prevent, wears and damages prevent to increase interoperability. So for
all prevention must be realizated by knowledge of the technical condition of
equipment.
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procesy údržby, digitálny podnik, reverzné inžinierstvo, 3D DMU Model

Lenka FLANDEROVÁ1

DIGITALIZÁCIA PROCESOV ÚDRŽBY
Abstrakt
Príspevok prináša najnovšie poznatky, využitie a prínosy jednej z metód
reverzného inžinierstva – digitalizácie. Pozornosť je sústredená na zavádzanie
digitalizácie do procesov údržby, kde pomocou „Digital Mock Up 3D modelov“
je možné realizovať rôzne analýzy – napr. analýzu funkčnosti modelu pri rôznych
prevádzkových podmienkach. Príspevok predstavuje aj možnosť simulácie
systémov údržby vo virtuálnom prostredí Digitálneho podniku.

1. ÚDRŽBA A JEJ PROCESY
Údržba je starostlivosť o technické systémy. Starostlivosť zahŕňa všetky činnosti,
smerujúce k tomu , aby zariadenia, technické objekty a výrobné stroje boli udržiavané
v prevádzkyschopnom, pohotovostnom a funkčnom stave po celú dobu ich životnosti.
Hlavným cieľom údržby je zabezpečiť a udržať, v čo najväčšej miere, bezporuchový chod
technických systémov vo výrobnom procese s minimálnymi prestojmi. Pri systémovom
prístupe z hľadiska riadenia údržby je možné základné procesy a s nimi súvisiace činnosti
rozdeliť do 6 základných skupín (STN EN 60300-3-14):
•
Manažment údržby: politika údržby, finančné zdroje, koordinácia a vedenie,
•
Plánovanie úloh: analýza zariadení, identifikovanie a analýza úloh, definovanie
zdrojov, zabezpečovanie zdrojov,
•
Príprava údržby: plánovanie úloh, rozvrhovanie činností, priradenie zdrojov
•
Zlepšovanie údržby: zlepšovanie stratégie, zlepšovanie zdrojov, zlepšovanie postupov,
modifikácia zariadení,
•
Realizácia údržby: vykonávanie údržby, zaznamenávanie výsledkov, špecifické
bezpečnostné a environmentálne postupy
•
Hodnotenie údržby: meranie výkonnosti údržby, analýza výsledkov, hodnotenie
vykonaných činností.
Základným kritériom pre celkové hodnotenie činností údržby a opráv je bezporuchový chod
strojov a zariadení vo výrobnom procese.
Z uvedeného vyplýva, že celú škálu starostlivosti, od inšpekčných prehliadok a meraní až
po veľké opravy, je nutné organizovať tak, aby nedochádzalo k neplánovaným prestojom
a poruchám. Pri riešení znižovania neplánovaných prestojov, porúch, minimalizácie nákladov a
hľadania možností optimalizácie výrobných a obslužných procesov sa čoraz viac
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v priemyselnej praxi využívajú nástroje digitalizácie – 3D parametrické modelovanie
a simulácia na báze konceptu Digitálneho podniku.

2. DIGITALIZÁCIA – DIGITÁLNY PODNIK
Digitálny podnik (Digital Factory – DF) je obrazom reálnej výroby, ktorý zobrazuje
výrobné a obslužné procesy vo virtuálnom prostredí. Metódami digitalizácie možno plánovať,
simulovať a optimalizovať výrobné a obslužné procesy.
Digitálny podnik reprezentuje prostredie, v ktorom sa informačné technológie integrujú do
návrhu a optimalizácie výrobných, montážnych a údržbárskych procesov a systémov. Realita je
nahradená počítačovým modelom. Virtuálne testovanie a optimalizácia umožňuje ešte pred
implementáciou návrhov zlepšení overovať konfliktné situácie, odstrániť úzke miesta a
následne navrhnúť a overiť riešenia. [2]
Výstupom digitalizácie – 3D laserového skenovania je tzv. 3D DMU model – 3D Digital
Mock Up. Technológia Digital Mock Up (DMU) je založená na vytvorení numerického 3D
modelu reálneho objektu. Využitie 3D DMU modelov, naskenovaných 3D laserom, alebo
zostavených v 3D prostredí (napr. CATIA Part Design) je široké. S vhodnou softvérovou
podporou je možné na takomto modeli realizovať úpravy, simulovať procesy, jeho funkčnosť
pri rôznych prevádzkových podmienkach, uskutočňovať napäťové analýzy.
Mnohé výrobné organizácie využívajú zostavené DMU modely na rôznych projektoch
redukcie nákladov pri činnostiach, ktoré sú rutinné alebo pri špeciálnych operáciách, ktoré sa v
podnikoch nevyskytujú často a sú jedinečné alebo príliš náročné (či už z hľadiska financií,
obtiažnosti či nebezpečenstva pre človeka).
Pri digitálnej údržbe sa DMU modely využívajú hlavne na:

preskúmanie konštrukcie a prevádzky každej jednotky zariadenia a jej úlohy v danom
zariadení (montáž/ demontáž),

dokázanie funkčnosti a výkonu technických systémov,

tvorby návrhov pracovísk údržby,

simuláciu procesov údržby - analýzy vplyvu porúch a prestojov na výkon výrobných
systémov,

simuláciu a automatickú verifikáciu modelových riešení prevádzky a údržby strojov pri
zohľadnení reálnej interakcie na vplyvy prevádzky a prostredia,

kapacitné analýzy (určenie vyťaženia pracovníkov, zdrojov, kapacít),

odhalenie skrytých kapacít, eliminácia úzkych miest,

návrh opatrení pre zdokonalenie plnenia úloh údržby (výmena častí zariadení,
modernizácia),

tréning pracovníkov pre účely aktívnej údržby (v realistickom 3D prostredí),

umiestnenie polohy rúk operátora/údržbára do ergonomickej polohy.
Komplexné softvérové balíky na riešenie digitálneho podniku ponúkajú spoločnosti
Dassault Systemes Group (produkt Delmia) a spoločnosť UGS (Tecnomatix®). Na Katedre
Priemyselného inžinierstva, Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity, sa pre implementáciu
konceptu Digitálneho podniku využíva softvérový nástroj DELMIA, v troch základných
moduloch:
•
DELMIA V5: – 3D modelovanie výrobkov, zdrojov a výrobných procesov,
•
DELMIA Process Engineer: Olánovanie a analýza procesov a zdrojov,
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DELMIA QUEST: Simulácia a optimalizácia materiálových a logistických tokov v
procesoch podniku.

Systém DELMIA využíva spoločnú informačnú základňu. Modely sa uchovávajú v „PPR
Hub“ databázach, kde sa pre každý model definujú úrovne Produkt – Process- Resource (PPR
– z ang. objekt, proces, zdroj). Produkt znázorňuje kusovník modelu, montáž/ demontáž
objektu, materiál, komponenty, ekonomické analýzy. Process popisuje technologický postup
montáže, Ressource zobrazuje potrebné kapacity modelu: stroje, nástroje, materiál, financie.
Riešenie pre plánovanie a overovanie údržbárskych procesov predstavuje modul DELMIA
Process Engineer s podmodulom DELMIA DPM Envision Assembly. DPM Envision
Assembly ponúka riešenia montážnych a údržbárskych procesov v rámci jednotného
užívateľského rozhrania pre hrubé návrhy, detailné plánovanie, overovanie postupov a
pracovných inštrukcií

3. SIMULÁCIA V DIGITÁLNOM PODNIKU
Počítačová simulácia umožňuje v navrhnutom simulačnom modeli vykonávať množstvo
experimentov, vyhodnocovať ich a následne optimalizovať a výsledky realizovať do reálneho
systému. Simulácia má za úlohu overiť, ako bude systém výrobných a logistických procesov
fungovať po jeho zavedení a pri realizovaní zmeny jeho parametrov.
Je to podporný nástroj, ktorý pomáha projektantom testovať efekty svojich rozhodnutí v
uvedenom simulačnom modeli. [6]
V module Digitálneho podniku - DELMIA QUEST možno simulovať s DMU modelmi.
Simuláciou možno, podľa príkladu údržby orientovanej na spoľahlivosť (RCM), odpovedať na
nasledovné otázky riešenia problémov údržby:
1. Aké sú funkcie daného zariadenia?
2. Akým spôsobom dochádza k poruche?
3. Čo spôsobuje každú poruchu?
4. Čo sa deje, keď sa vyskytne porucha?
5. Akým spôsobom sa každá porucha prejavuje?
6. Ako sa dá predvídať resp. predchádzať vzniku poruchy?
7. Aké je možné riešenie v prípade, ak sa priebeh poruchy nedá predpovedať resp. sa mu
nedá predísť?
Nástrojmi modulu možno testovať úpravy konštrukcie, t.j. úpravy v dôsledku vylúčenia
príčiny prerušení výrobného procesu v dôsledku negatívneho javu (havárie, poruchy, nehody,
úrazov) a ich integráciu do procesov výroby a údržby.
Pri tomto postupe je však nutné vykonať podrobné analýzy ekonomickej efektívnosti
vykonaných úprav vzhľadom na možnosť výhodnejšieho nákupu nového zariadenia.
Simulovať možno aj príznaky poškodenia objektu, napr. úbytok základného materiálu,
existenciu únavovej trhliny, ktorá nie je v rozmedzí dovolených hodnôt a testovať dopady
týchto negatívnych javov na činnosť zariadení. Simulácia pri riešení údržby sa využíva aj pri
plánovaní obnovy zariadení (modernizácia, rekonštrukcia, upgrade, výmeny stroja). S využitím
modelov vo virtuálnej realite je možné odskúšať technické zlepšenia, ergonomické zlepšenia,
návrhy ľahšej obsluhy, väčšej bezpečnosti práce.
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ZÁVER
Súčasne trendy v prevádzke všeobecne zložitých technických zariadení vo výrobnej a
prevádzkovej praxi, potvrdzujú rozvoj nástrojov plánovania a riadenia výrobných, montážnych
a údržbárskych úloh založených na koncepte Digitálneho podniku. Cieľom využitia nástrojov
digitalizácie je efektívne zhodnotiť všetky funkcie, výkonnosť a prevádzkovú disponibilitu
týchto zariadení po celú dobu ich technickej životnosti.
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DIGITISATION MAINTENANCE PROCESS
Abstract
The contribution brings the latest knowledge, use and benefits of one methods of
reverse engineering - digital. It is focused on the implementation of digital
processes in maintenance, where by the Digital Mock Up 3-D models can be made
different kinds of analysis – analysis of the functional model at various operating
conditions. The contribution represents simulation of maintenance in virtual
environments Digital factory.
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Joachim FOLTYS1

COMMUNICATION IN AN ORGANIZATION
USING OUTSOURCING
Abstract:
Communication in an organization is one of the determinants of effective
functioning of an organization. Communication, as a system of information
transmission, requires a lot of specific solutions of technical, technological and
organizational nature in order to make the process progress correctly.
Outsourcing has been presented in the article as a method which can be used in
different areas of communication process. Different types of communication
which can be used in communication process have also been mentioned. The way
of using virtual space for internal communication in an organization has been
presented, too.

1. INTRODUCTION
Communication process in an organization, both in internal communication in an
organization, including interpersonal communication, and communication of an organization
and its environment, determines the effective functioning of an organization.
Communicating is a social activity based on information exchange between at least two
elements of an institutionalized relations system (social, interpersonal)[1].
Another definition of communicating is: time-space process of information transfer [1]
The chosen definitions of communication presented show that there are many aspects of the
communication process in an organization and that this is an interdisciplinary process.

2. COMMUNICATION PROCESS
The characteristics of the communication process components is very important. The
components are defined by Stoner [2] as:
1. Sender, who starts the communication process and can be, but not necessarily, the
author of the information to be transmitted. Sender should also be able to estimate the
specific character of a receiver and give a piece of information such a form which
would make the information precisely understood.
2. Message, information which is the subject of a transfer
3. Encoding, the use of one or more transfer methods such as the spoken word, writing or
gestures.
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4.

Channel of message flow, which is a phone conversation or a meeting in case of a
dialogue, and mail, an email or a fax in case of writing.
5. Decoding, based on reading the transmitted code. Understanding the language of the
message, which depends on the transfer method used, or e.g. the ability to make out the
Sender’s gesture.
6. Receiver, to which information is directed.
7. Feedback information, which is a kind of a ‘bracket’ closing the communication
process. Feedback information is essential in order to check if the communication
process is successful (if the information has been understood correctly) and also get to
know the receiver’s opinion referring the message transmitted.
8. Noise, different kinds of noise disturbing the communication process. Their origin may
depend on different factors. It is important to work on the process in such a way to
minimize the noise mentioned (in this aspect the Sender’s role is of the greatest
importance).
Taking into account the above mentioned aspects, it must be stressed that informative
system plays an important role in creating information favorable to achieve the goals assumed
by an organization.
Informative system of an organization should provide [3] :
sufficient amount of input information (source, amount, updating, complexity, costs and
similar features) which can satisfy the management needs of a company.
the shortest way of information flow, compliant with organizational structure,
integration of particular subsystems in order to exclude repeatability of information on
each stage of its transfer and processing.
possibility of effective information processing using modern computer techniques
(equipment and software), economic analysis and accountancy methods, data bases
processing and operational research in order to make economic estimations, predict
phenomena, deliver synthetic conditions to make fast and good decisions.
high quality of initial information for all receivers on different decision making levels,
for solving short-, average- and long-term problems. Received information should be
related to managers’ duties and tasks,
receiving information in appropriate reporting, graphic and communicative form,
important information should be received frequency adequate for decision needs.
Stability of information system and uniformity of the applied form of processing are
also important,
economy of received information, i.e. the costs of gaining and processing information
should be adequate to the goals the system is supposed to meet,
reliability of system functioning, possibility of its development and improvement,
ensuring security of information.
A lot of modern tools, designed on the basis of modern tele-information technologies,
might be used in the informative system.
Many IT tools functioning on the market which were worked out by information companies
need a license and an adjustment to the character of a given area or an organization.

3. OUTSORCING IN COMMUNICATIVE PROCESS
Outsourcing is a very effective method for application of chosen information tools in order
to accomplish the communication process.
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Outsourcing is defined as: transferring functions or areas of an organization to a thirdparty[4]/. Another definition: making use of external resources in relation to an organization.
[4]
Among the types of outsourcing which may be used to create IT tools used in
communication and which take into consideration the criteria of costs and employees’
familiarity with information technologies can be enlisted the following:
1. Transferring a function. Transferring takes place when a third party is engaged to
provide services or tasks, which were done by an internal department of a company so
far. Application of this conception takes place in the prospect of a company’s tactics.
2. Outsourcing of service. To decide if we choose outsourcing or a common order, we
need to establish first what we want to achieve.
3. Business Processing Outsourcing /BPO/. The idea of BPO consists in the fact that the
supplier of service is not only responsible for a function or process taken over but
also designs them in such a way to make a better use of the principal’s and
contractor’s resources.
4. Internet outsourcing. It’s based on using the possibilities to communicate by the
Internet. The idea can be autonomous but it can also support the above mentioned
ideas. It differs in the type of relations between the principal and the contractor – there
are no direct relations.
Particular outsourcing ideas differ in the type of mutual relations between a principal and a
contractor. They range from very close (direct) to indirect relations using virtual space.
Employees’ competencies, especially when virtual space is used, both of principal’s and
contractor’s staff, are of a great importance.
Using outsourcing for communication is possible in different aspects including:
consulting area of communication for the whole organization,
consulting of chosen communication areas,
working out communication tools in an organization,
working out tools for communication with the environment,
leasing of tele-information equipment, licenses,
There are many advantages of using outsourcing for communication in an organization.
Some of them are:
access to modern technical-technological solutions / computer equipment, teleinformation equipment, tele-information channels, etc./
possibility to use technologically advanced informative systems,
solutions reliability of tools and communication equipment used,
possibility to work on-line,
possibility to use each amount of information,
possibility to join communication tools with production processes of an organization,
also on-line,
cost reduction of a communication area functioning
quality improvement,
possibility to make use of legal conditions, favorable to an organization, which exist in
other markets,
working out mobile scenarios of functioning particular employees and staff teams,
possibility to make the relations with participants from the environment of an
organization individual e.g. clients /CRM systems/,
possibility to create some modular tools and scenarios for an effective adjustment of
solutions for employees,
risk reduction of an organization’s functioning,
102

InvEnt 2010
-

focus of an organization’s activities on its key spheres.

Checking the contractor’s credibility /financial-economic credibility, modernity of offered
solutions etc/ is of a great importance in an outsourcing project. As a rule, an outsourcing
agreement spans over a long time, makes employees dependent on the technical-technological
solutions used /computer operating systems, handling particular fragments of informative
system, computer equipment, tele-informative equipment and many other aspects/. This is the
reason why contractor’s crisis generally determines principal’s critical situation.
Communication area is very sensitive in this aspect.

4. SUMMARY
The use of outsourcing is a very effective tool to improve communication within an
organization and communication with its environment. Outsourcing allows many
organizations, especially in MSP sector, use modern informative tools to communicate. In
many cases such tools were unavailable for those organizations because of the costs.
Access to these tools by outsourcing, improving communication process, leads to the risk
reduction of running each kind of business.
Using outsourcing gives an opportunity to make use of virtual economic space in
organizations’ functioning.
Using outsourcing during a critical situation plays a very important role in communication
within the organization. The above mentioned implies organization’s behavior oriented
towards its survival and development.
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EARLY WARNING SYSTEM AS AN INTEGRAL
COMPONENT OF AN OUTSOURCING CONTRACT
Abstract:
Drawing a contract between a principal and a contractor remains one of the
basic aspects in using outsourcing /for all its types/. Within the confines of a
contract and its different constituents, resulting from e.g. legal regulations in a
given market, where the outsourcing project is located, the control of project’s
execution and results is of a great importance. This is the reason why defining a
system /early warning system/ of indicators used in the evaluation of established
goals’ execution is so important to achieve the established aims of an
outsourcing project.

1. INTRODUCTION
The thematic scope of the hereof article is the presentation of chosen aspects for creating an
early warning system /EWS/ as an essential component of a contract between a principal and a
contractor.
One of the basic determinants of creating /EWS/ is compatibility with the contractor’s
information systems. Early warning system should control the course of execution and check
each outsourcing project’s established goals.
A contract between the principal and the contractor, including, as an essential component,
indicators’ system /EWS/ of execution evaluation and established goals’ control, reflects the
conception and assumed goals of projects.
The indicators to be used cannot be chosen at random. Thy must be formed, as a system,
with a precise methodology and consequences of its application.
The article presents the results of the research on the use of outsourcing in organizations,
including the aspect of a contract. The research has been carried out in 140 profile and nonprofile organizations chosen at random.

2. THE ESSENCE OF CREATING AN EARLY WARNING SYSTEM
Early Warning System can be defined as a system of indicators and methodology used to
calculate them in order to control the execution of aims in an organization or a capital group.
1
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Early Warning System allows to control the execution of objectives in an organization or
created by means of outsourcing: capital groups, outsourcing chain. ( Drucker, P. 2000, p. 87)
The system of indicators should be compatible with the principal’s and contractor’s
information systems.
Making use of the conceptions of ERP (Enterprise Resources Planning) information
systems in creating EWS is a great solution.
What is really important is to characterize the source information for adequate phenomena
occurring at a principal, contractor and their closer and further environment /capital group,
outsourcing chain/ because of the consequences of indicators used in EWS.
Early Warning System should cover all areas of outsourcing projects within the confines of
the principal and contractor taking into consideration their internal conditions and also
conditions resulting from the execution of an outsourcing project.
The idea of a strategic card, worked out by Kaplan, can be used as a ‘matrix’ to create Early
Warning System.
‘The Balanced Scorecard gives the management board a versatile tool for translating the
ideas and strategy of an organization (also outsourcing projects’- author’s footnote) in the set
of logically related measures of efficiency.’ (Kaplan, S., R., Norton P., D. 2002, p. 34)
The Balanced Scorecard translates the mission and the strategy in objectives and measures,
grouped in four different perspectives in the cause-effect context:
Financial
Customer
Internal business processes
Learning and Growth
The Balanced Scorecard is a scheme, a common language used to communicate the
company’s missions and strategies. It uses the measures to explain the employees what the
factors influencing the present and future success of the company is. (Kaplan, S., R., Norton,
P., D. 2002, p. 67)
Early Warning System based on the scorecard is not only a set of tools evaluating the
effectiveness or controlling organization’s behavior but it also, by means of the four abovementioned perspectives, allows to influence the execution of strategies as a feedback of a
cause-effect chain.
Early Warning System based on a scorecard is not only included in an outsourcing contract
gives both the principal and the contractor an opportunity for compatible solutions.
The four perspectives of the Balanced Scorecard make each outsourcing project structural
from the point of view of its course and the evaluation of the execution of the assumed
objectives. It must be added that the scorecard and its universal use can be used for outsourcing
projects of economic-financial nature /reduced costs of a given function, increased profit/ and
projects which aim at non financial measures/ creating an image, access to modern
technologies/.
The characterization of particular perspectives, proposed by Kaplan, is as following:
1. Financial perspective. Financial measures show if the implementation and execution of
strategies improve economical performance of a company.’ (Kaplan, S.,R., Norton, P., D.
2002, p. 82)
2. Customer perspective. In the customer perspective of the Balanced Scorecard the
management board identify the customer and market segments in which they have chosen
to compete and the measures of effectiveness related to them. The customer perspective
always includes a few core outcome measures of a well defined and applied strategies
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such as: satisfaction, retention, acquisition and profitability of customers and quantity and
value participation in the targeted market.
3. Internal Business Process Perspective. For the internal business process perspective the
managers identify the crucial internal processes which must be fulfilled by an
organization. These processes enable the company to:
− create a value which will attract and retain the customers of the targeted market,
− fulfill expectations of shareholders referring financial results.
Performance measures, in the perspective of internal business process, focus on such
internal processes which influence customer’s satisfaction and achieving financial
objectives.
4. Learning and Growth perspective. The Learning and Growth perspective defines the
resources which an organization must provide to create an infrastructure for long-term
growth and learning. The Customer and Internal Business Process Perspectives define the
factors of the highest importance for the present and future success. However, companies
are not able to fulfill the future objectives in these perspectives using present technologies
and skills. Additionally, a growing globalization of the market and competition make
companies develop abilities to create a greater quality for customers and shareholders.
(Kaplan, S., R. Norton, P. D. 2002, p. 67)

3. THE CHARACTERIZATION OF EWS INDICATORS FOR
PARTICULAR PERSPECTIVES OF THE BALANCED SCORECARD
The characterization of EWS indicators, as a component of an outsourcing project in
particular perspectives, is as following:
1.
Financial perspective
- Economic Value Added – EVA. ‘EVA is the abbreviation of Economic Value Added,
it is the measure of a company’s performance results. It differs from others because it
deducts the cost of the whole capital, invested by the company, from the profit. In the
conception of EVA the capital is what economists call ‘opportunity cost’ (Ehrbar, A.
2000, p.45)
- ROA/Return on Total Assets/
- ROI/Return on Investment/
- Cash flow, liquidity
- Shares value in relation to profits
- Others according to the specifics of outsourcing project
2.
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Customer Perspective
customer share in the market
customer acquisition
the cost of marketing initiatives
the share of customers in sales income
the sales focused on customers acquisition in relation to the costs of their acquisition
the number of constant customers in a year (customer retention)
sales growth on the constant customers
customer satisfaction in the aspects of: the number of customer’s needs met, the price,
supply time, customer service, service quality, service time
customers profitability
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-

goods quality – the number of complaints,
competent staff, checked with the number of customers’ complaints
approximate service time,

-

Internal business process perspective:
approximate time of order processing,
the effectiveness of production time MCL, counted as:

3.

manufacturing time
manufacturing time + quality control time + transport time + warehouse time
in relation to particular assortments (the indicator should aim at unity)
- the percentage of faulty goods
- quality loss costs
- the value of wastes according to their type,
- the percentage of recycled goods,
- the percentage of processes under the statistic quality control,
- indicator showing the number of materials and resources going through the
manufacturing process for the first time
- costs of particular processes according to assortment groups
- prices achieved for chosen materials and resources,
- unit costs of manufacturing costs of the same assortment in relation to the
competition, which supplies the target market of our products,
- costs of renovations calculated on a tone of products,
- costs of machines and equipment maintenance calculated on a tone of products,
- productivity.
4.
-

Learning and Growth perspective can be characterized by the following
measures and categories:
the number of principal’s and contractor’s employees engaged in the project
the percentage of employees knowing the objectives related to the outsourcing
project,
the percentage of employees identifying with the outsourcing projects objectives,
the percentage of employees learning,
the number of employees who are satisfied with their work connected with
outsourcing projects and their satisfaction results from: salary, employment safety,
adherence to a company,
the percentage of employees for whom the information about the quality, order
processing, costs and others are transmitted currently (on-line) in relation to the entire
staff of outsourcing projects,
the percentage of employees who have an immediate access to the data about the
customers in relation to the entire staff
the number of notified, by employees, initiatives in relation to a chosen outsourcing
project
50% indicator which means increasing the effectiveness by half e.g. lowering the
number of complaints by half, lowering the number of complaint by 50%, lowering
the order processing time by 50%,
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-

the percentage of lower costs relating from employees initiatives in a chosen o
utsourcing project,
social responsibility of an organization at the fulfillment of outsourcing projects,
measured with the indicator: maximum salary quotient to minimum salary quotient.

Indicators- categories suggested were characterized by means of Ehrbar, Kaplan and
author’s survey.
The level of specifying the indicators is different. Some of them were presented as
instruments for a detailed study according to outsourcing project peculiarity, others can be used
directly.
The presented chosen indicators can be the basis for creating EWS which is the component
of each contract between the principal and the contractor.
The contract between the principal and contractor, reflecting a given project, includes the
component, which is EWS, which should take into account e.g. the following aspects: the level
of employees’ competence , the possible technologies to be used: tele - information financial
possibilities to implement the project, the use of information generated by EWS.
Creating EWS, as a part of each outsourcing project, determines the established objectives
accomplishment. Early Warning System, as a component of a contract between the principal
and the contactor, allows to:
current control of the execution of targeted objectives,
reaction in case of critical situation threatening the project,
diminishing the potential conflict field between the principal and the
contractor,
the use of virtual economy space,
the evaluation of established project objectives accepted by both the
principal and
the contractor.
EWS allows to define precisely the quality aspects of outsourcing projects, which is an
element that is not always specified in contacts between the principal and the contractor.

4. CONCLUSIONS
The article presents the problem related to Early Warning System as an integral component
of each outsourcing project contract. The Balanced Scorecard has been presented as a
conception, which makes the process of creating the Early Warning System in a contract
structuralized.
The hereby article characterizes also chosen indicators used for creating Early Warning
System. Such a system minimizes the potential conflict fields between the principal and the
contractor. It allows to control effectively the course of execution of the established
outsourcing projects objectives, including actual time and using virtual space.
Early Warning System allows to take into consideration and make use of the duality in
relations between the principal and the contractor (inconsistency) in outsourcing projects for
the full execution of established objectives.
Organizations planning the use of outsourcing and preparing a contract, reflecting a project,
should take into consideration, apart from legal aspects, an essential Early Warning System of
indicators/EWS/ to evaluate the course and execution of the project’s objectives.
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rozšírená realita, projektovanie, výrobné systémy

Radovan FURMANN1, Beáta FURMANNOVÁ2

ROZŠÍRENÁ REALITA PRI PROJEKTOVANÍ
VÝROBNÝCH SYSTÉMOV
Abstrakt
Článok popisuje použitie rozšírenej reality pri projektovaní výrobných
systémoch. Tento inovatívny prístup predstavuje rozhodujúci faktor úspechu
moderného podniku. Prináša nám urýchlenie projektovania novej výroby,
zefektívnenie aktuálnej výroby a zvýšenie konkurencieschopnosti podniku.

1. ROZŠÍRENÁ REALITA
Rozšírená realita (z anglického spojenia Augmented Reality) predstavuje oblasť
počítačového výskumu, ktorá sa zaoberá kombinovaním skutočného sveta a počítačom
generovaných dát. Je to veľmi zložitý systém na znázorňovanie skutočnosti, pričom ide o
určitý stupeň medzi realitou skutočnou a realitou virtuálnou. Užívateľovi umožňuje, aby
vstúpil do imaginárneho sveta, vytvoreného pomocou počítača. Záujemca o virtuálnu realitu si
nasadí špeciálne okuliare a rukavice a „pohybuje sa“ v trojrozmernom prostredí, pričom si
môže v tomto prostredí aj odskúšať konkrétnu výrobu produktu. Napríklad architekt sa môže
poprechádzať po objekte, resp. okolo budovy, ktorú ešte nepostavil, kardiochirurg môže
vstúpiť do simulovaného obrazu ľudského srdca, pracovník montáže si môže odsimulovať
montáž produktu (napr. automobilu, ...) a podobne.
K typickým znakom rozšírenej reality patrí:
•
podporenie užívateľa v reálnom svete na rozdiel od virtuálnej reality, ktorá nahrádza
reálny svet,
•
použitie priehľadových zobrazovacích zariadení,
•
začlenenie virtuálnych objektov do reálneho videa.
Pri rozšírenej realite je dôležité, aby pracovala v reálnom čase, aby mohla reagovať na to,
čo užívateľ robí. Pre splnenie cieľov musí vytvárať čo najlepšiu ilúziu. Fiktívny umelý svet
s objektmi má graficky trojrozmerný charakter, ktorý nazývame cave, teda jaskyňa. Užívateľ sa
vo fiktívnom umelom svete nepohybuje iba zvonku, teda nepozerá sa len na objekty, ale
vstupuje do tohto sveta a „spája“ sa s nimi. Virtuálny svet nie je statický, ale užívateľ môže
tento svet pretvárať, pohybovať a pracovať v ňom.
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Obr.1. Porovnanie reálneho a virtuálneho prostredia

2. PROJEKTOVANIE VÝROBNÝCH SYSTÉMOV
Na aplikáciu rozšírenej reality pri projektovaní výrobného systému sa môžeme pozrieť z
dvoch hľadísk. Prvé hľadisko je aplikácia rozšírenej reality ako nástroja pri projektovaní
výrobných pracovísk na úrovni linky, bunky až po projektovanie jednotlivých výrobných
úkonov vykonávaných na výrobnom pracovisku. Druhé hľadisko je aplikácia rozšírenej reality
ako pomocného nástroja pri samotnom vykonávaní výrobných operácií, t.j. ako inštruktážneho
média pre postup výroby. Pri projektovaní výrobných liniek sa používajú rôzne metódy.
Projektovanie na báze rozšírenej reality však v porovnaní s nimi prináša rôzne výhody.
Porovnanie použitia klasických metód a rozšírenej reality pri projektovaní výrobných
systémoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
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Tab. 1. Porovnanie klasických metód a rozšírenej reality pri projektovaní výrobných systémoch
KLASICKÉ METÓDY
• nižšia kontrola interakcií medzi rôznymi
výrobnými zariadeniami (napr. roboty,
pásové dopravníky, žeriavy, atď.),
• žiadny reálny obraz výrobnej plochy, je
možné iba schematické zobrazenie,
• projektovanie je spoľahlivé iba ak 2D
plány odzrkadľujú skutočný stav (napr.
chýbajúce podklady o rekonštrukcii).

ROZŠÍRENÁ REALITA
• je možné projektovanie
výrobnej ploche,

na

reálnej

• vizualizácia pracovných tokov na mieste
s animovanými 3D objektmi (robotmi,
pásovými dopravníkmi, žeriavmi, atď.),
• ľahké použitie 3D CAD objektov pre
projektovacie scenáre v rozšírenej realite,
• je možný export priestorových súradníc z
virtuálnych 3D objektov pre ďalšie
spracovanie,
• sú nevyhnutné iba náklady pre mobilný
plánovací systém rozšírenej reality.

V súčasnosti je najčastejším prevedením rozšírenej reality zobrazenie skutočného obrazu na
displeji a jeho doplnenie o počítačom dodanej informácii. To všetko samozrejme v reálnom
čase. Napríklad si to môžeme predstaviť ako kameru telefónu snímajúcu reálny objekt, pričom
sa nám daný objekt zobrazí na displey doplnený základnými informáciami o ňom.
Na obr.2 vidíme ukážky použitia rozšírenej reality. Pri projektovaní výrobných systémoch s
použitím rozšírenej reality si pracovník môže sám odskúšať výrobu produktu na virtuálnom
modeli alebo na reálnom produkte pomocou špeciálnej helmy doplnenej o informačný displej
za pomoci inštrukcií. Takto môžeme predísť chybám a zvýšiť kvalitu vyrábaných produktov.
Preorganizovanie výroby je rýchlejšie a efektívnejšie, všetky prvky nachádzajúce sa v podniku
môžeme pomocou modelov rýchlo preusporiadať a navrhnúť nové usporiadanie podľa
požiadaviek. Pomocou špeciálnej kamery snímajúcej reálny objekt sa nám zobrazí na displeji
a doplnením o počítačom dodané údaje, pričom vidíme všetky potrebné informácie (druh,
veľkosť, hmotnosť, atď.) o stroji, pomôckach a pod. potrebných pri výrobe.

Obr.2. Príklady použitia rozšírenej reality
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Autori v tomto článku popisujú moderný prístup k projektovaniu výrobných systémov
s využitím imerzívnych technológií (rozšírená realita). Táto metóda je využiteľná najmä vo
fáze koncepčného projektovania výrobných systémov, pričom technologický projektant môže
otestovať naprojektované riešenie priamo v reálnom priestore výrobnej haly. Rozšírená realita
sa v súčasnosti stáva dôležitou súčasťou implementácie konceptu digitálneho podniku, kde
projektant výrobných systémov môže priamo v reálnom prostredí otestovať dôsledky svojich
rozhodnutí. Tento spôsob projektovania prináša zvýšenie produktivity a kvality výrobných
úloh. Momentálne sa nachádza v štádiu testov a prvých komerčných riešení, avšak postupom
času sa v súvislosti s technickým rozvojom predpokladá jej široké rozšírenie.

Literatúra
[1]

[2]

[3]

GREGOR, M. – MEDVECKÝ, Š. – MATUSZEK, J. – ŠTEFÁNIK, A.: Digital
Factory. Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, Volume 3,
No.3, 2009, pp. 123-132, ISSN 1897-8649.
GREGOR, M. – MEDVECKÝ, Š. – MIČIETA, B. – MATUSZEK, J. – HRČEKOVÁ,
A.: Digitálny podnik. Slovenské centrum produktivity Žilina, 2006, ISBN 80-9693915-7.
GREGOR, M. – MAGDECH, M.: Inovatívne riešenia v oblasti 3D laserového
skenovania. Produktivita a inovácie, 6/2009, ISSN 1335-5961, s. 6-8.
Tento príspevok bol podporený Agentúrou pre vedu a výskum v rámci projektu
VMSP-P-0123-09.

AUGMENTED REALITY IN DESIGNING
OF PRODUCTION SYSTEM
Abstract
This paper describes use of augmented reality in designing of production
systems. This innovative approach represents decisive success factor of modern
factory. It brings us acceleration of designing new production, streamlining
current production and increasing competitiveness of the company.
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plánovanie, kontrola, funkčné bloky, adaptívna montáž

Beáta FURMANNOVÁ1

POUŽITIE FUNKČNÝCH BLOKOV PRI PLÁNOVANÍ
MONTÁŽNEHO PROCESU
Abstrakt
Článok popisuje adaptívne plánovanie montážneho procesu pomocou funkčných
blokov, ktoré môžu byť použité priamo pri kontrole montáže. Funkčné bloky
predstavujú základný kameň pri riešení adaptívnej montáže, ktorá sa
prispôsobuje udalostiam a podmienkam v reálnom čase.

1. PLÁNOVANIE MONTÁŽNEHO PROCESU
V dnešnom konkurenčnom prostredí sa životný cyklus výrobkov skracuje, zatiaľ čo
variantnosť výrobkov rastie. Sortiment výrobkov v malých dávkach prispieva k premenlivej
výrobe. Rastúca obchodná globalizácia a outsourcing veľmi významne ovplyvňujú výrobu. V
takomto dynamickom prostredí je prispôsobenie sa novým požiadavkám veľmi dôležité. Je
potrebné vytvoriť systém, ktorý umožňuje nielen adaptívne rozhodnúť, ale uskutočniť aj
efektívne rozhodnutie. Zameraním sa na premenlivosť výroby je potrebné vytvoriť nový rámec a
metodiku pre adaptívnu montáž.
Definovanie
spôsobu
montáže

Stanovenie
poradia
operácií

Inštrukcie
potrebné pre
montáž

Zhodnotenie
výsledkov

Výber náradia
a zariadení pre
montáž

Optimalizácia
montáže

Obr.1. Postup pri plánovaní montážneho procesu
Plánovanie montážneho procesu zahŕňa niekoľko úloh uvedených na obr.1. Jedným z prvých
krokov je analýza spôsobu montáže a stanovenie poradia montážnych operácií. Optimalizáciou
môžeme zredukovať náklady a skrátiť čas. Podľa (Wang, 2007) patria k najlepším metódam pre
1
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nájdenie optimálneho alebo takmer optimálneho poradia operácií metaheuristické optimalizačné
metódy, ako je optimalizácia mraveniska, simulované žíhanie a genetické algoritmy. Dôležitou
časťou je aj správny výber montážneho náradia a zariadení potrebných v montážnom procese.
Nasleduje optimalizácia layoutu montážnej bunky (linky, príp. pracoviska), vyváženie linky a na
konci sa nazbierané informácie zhodnotia. Na základe výsledkov plánovania sú vygenerované
potrebné inštrukcie, ktoré sú použité v montážnom procese a to ľudskými operátormi alebo
strojmi, robotmi podľa typu montáže.
V súčasnej dobe by mal byť ideálny montážny systém schopný reagovať na akékoľvek
poruchy, meniace sa požiadavky trhu, prijímať nové technológie a využívať dielenský reálny čas
pre dosiahnutie najlepšieho celkového výkonu. Tradičné metódy nie sú vhodné pre dynamické
výrobné haly, kde by sa mohli vyskytnúť neočakávané situácie.
Technológia funkčných blokov umožňuje zhrnutie dát a kontrolovanie udalosťami riadeného
procesu. Použitím tejto metódy nebude potrebné znovu vypracovať plán procesu v prípade
nových alternatív a akýchkoľvek zmien v zdrojoch, dizajne, spôsobe montáže a podobne. Systém
je schopný prijímať neočakávané udalosti a umožňuje rozhodovať v reálnom čase. Tento spôsob
sa nachádza ďaleko od tradičných statických a autonómnych montážnych procesov plánovania,
kde musia byť montážne plány vygenerované v dostatočnom predstihu pred realizovaním výroby.

2. FUNKČNÉ BLOKY
Funkčné bloky sú základnými stavebnými prvkami pri plánovaní a riadení montážneho
procesu. Sú to inteligentné prevádzkové prístroje schopné vykonávať funkcie spracovania
informácií pre účely automatického plánovania a riadenia. Predstavujú softvérovú realizáciu funkcií
riadiaceho systému. Zostavenie funkcií riadiaceho systému komunikačným prepojením
softvérových funkčných blokov je obdobou elektrického prepájania fyzických zariadení pomocou
unifikovaných analógových signálov, avšak na kvalitatívne vyššej úrovni. Z hľadiska tvorby
aplikačného programového vybavenia digitálneho riadiaceho systému možno hovoriť o prechode
od jeho programovania ku konfigurovaniu (prepojovaniu funkčných blokov) a parametrizovaniu
(nastavovaniu parametrov blokov) za pomoci graficky orientovaných vývojových prostredí.

Obr.2. Koncepcia funkčných blokov pri určovaní poradia operácií (Wang, 2008)
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Finálny produkt

Plán montážnych operácií

Použitie funkčných blokov je výhodné z hľadiska ich prenosnosti, znovu použiteľnosti,
prispôsobivosti a riadením udalostí v reálnom čase. Umožňujú aj plánovanie a vykonávanie
kontroly. Funkčné bloky je možné zakomponovať do akejkoľvek úlohy, ktorú chceme v rámci
montáže vyriešiť. Na obr.2 je znázornené zabudovanie funkčných blokov do systému plánovania
montážneho procesu z pohľadu plánovania a optimalizácie poradia operácií.
Každý funkčný prvok predstavuje základnú montážnu operáciu (montážny prvok, celok),
ktorá je postavená na princípe vstavaných algoritmov ako dosiahnuť pomocou určenia správneho
poradia operácií optimálny rozvrh montážnych operácií. Algoritmy sú riadené udalosťami v
reálnom čase a môžu adaptívne rozhodovať pri výbere rôznych zdrojov, nástrojov, či zariadení.
Dobre navrhnuté funkčné bloky môžu byť využité pre úlohy manuálnej, automatickej alebo
kombinovanej montáže. V manuálnej montáži môžeme za funkčné bloky považovať inštruktážne
listy operátorov, teda štandardy, ktoré vizualizujú čo je potrebné robiť a ako to montovať.
Na uľahčenie použitia funkčných blokov sú úlohy montáže členené na základe štandardných
montážnych operácií a to na prípravné (značkovanie, paletizovanie, čistenie), manipulačné
(vkladanie, vyberanie, ustavenie, nasúvanie, premiestňovanie), spojovacie (skrutkovanie,
lisovanie, nitovanie, pájkovanie, zváranie, lepenie) a kontrolné (meranie, skúšanie funkcií). Ide
predovšetkým o montážne činnosti, ktoré možno bez námahy zmontovať pomocou známej
montážnej technológie a dostupných zdrojov (nástroje, stroje, roboty, ľudský operátor).
V dnešnej praxi je zložité predvídať rôzne zmeny, k tomuto by nám mohli prispieť
generované montážne plány s ich adaptívnou realizáciou. Koncept takéhoto plánovania je
znázornený na obr.3. Znázorňuje reagovanie na zmeny a nečakané udalosti v rôznych fázach
plánovania a kontroly adaptívnej montáže za účelom vyprodukovania finálneho produktu. Okrem
zmeny môže nastať aj rekonfigurácia, teda zmena rozloženia robotickej bunky. Adaptívne
rozhodovanie môže prebiehať v rôznych fázach kedykoľvek dôjde k narušeniu alebo
rekonfigurácii.

Obr.3. Systém adaptívnej montáže (Wang, 2008)
Príspevok sa zaoberá plánovaním montážneho procesu s použitím funkčných blokov, ktoré
môžeme použiť pre rôzne typy montážnych operácií. Udalosťami riadené správanie funkčných
blokov umožňuje presnú a časovú kontrolu montážnych operácií a uľahčuje proces
monitorovania a riešenia problémov v prípade neočakávaných udalostí. Prístup funkčných blokov
je schopný adaptívneho rozhodovania a spĺňa požiadavky dynamických operácií na pracovisku.
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USE OF FUNCTIONAL BLOCKS IN ASSEMBLY PROCESS
PLANNING
Abstract
The article describes the adaptive assembly process planning usinf functional
blocks that can be used directly in assembly control. Functional blocks represent
the keystone in solving of adaptive assembly, which is adapted to events and
conditions in real time.
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Beáta FURMANNOVÁ1, Milan GREGOR2

INOVATÍVNE RIEŠENIA V MONTÁŽI
Abstrakt
Článok popisuje inovatívne prístupy potrebné pre projektovanie montážnych
systémov. Inovačné riešenia predstavujú rozhodujúci faktor úspechu moderného
podniku.
Pomocou
nich
môžeme
zefektívniť
výrobu
a
zvýšiť
konkurencieschopnosť podniku.

1. MONTÁŽ
Montáž je súbor rôznych činností, pomocou ktorých sa z jednotlivých súčiastok vytvára
funkčný celok (stroj, zariadenie a pod.). Predstavuje záverečnú a vo väčšine prípadov
najzložitejšiu etapu výrobného procesu, po ktorej nasledujú funkčné skúšky a zábeh. Táto etapa
rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje kvalitu a spoľahlivosť výrobkov, ale tiež priebežnú dobu
výroby, produktivitu práce i efektívnosť celého systému.

Obr.1. Základné členenie strojárskeho výrobku
Strojársky výrobok možno rozdeliť s prihliadnutím k podmienkam výrobného a
montážneho procesu na štyri skupiny (obr.1):
•
výrobok alebo produkt (konečný hmotný ekonomický statok vytvorený zo súčiastok,
podskupín a skupín, výsledok súboru vzájomne súvisiacich alebo vzájomne pôsobiacich
činností, ktoré transformujú vstupy na výstupy),
•
skupina (funkčne alebo konštrukčne uzatvorená časť výrobku, ktorá vzniká spojením
súčiastok a podskupín rozoberateľným alebo nerozoberateľným spojením),
•
podskupina (funkčne alebo konštrukčne neuzatvorená základná časť výrobku, ktorú
tvorí rozoberateľné alebo nerozoberateľné spojenie dvoch alebo viacerých súčiastok),
1
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•

súčiastka (základný prvok výrobku, menšie dielce, na ktoré sa delí výrobok z jedného
materiálu).

2. INOVATÍVNE RIEŠENIA V MONTÁŽI
V posledných rokoch sa významne menia nároky na projektovanie výrobných
a montážnych systémov. Spoločnosť vyžaduje potrebu stabilných a efektívnych procesov, no
na druhej strane stojí potreba pružne reagovať na meniace sa podmienky. V dôsledku toho je
potrebné súbežne zvyšovať efektívnosť, rýchlosť a pružnosť reakcie. Pomocou inovatívnych
prístupov v tejto oblasti a postupov využívajúcich pokrokové technológie môžeme zvyšovať
produktivitu bez straty pružnosti, skracovať časy výroby, zvyšovať kvalitu, zvyšovať hodnoty
výrobkov a služieb a pod. K základným inovatívnym riešeniam montáže zaraďujeme:
1. Digitálny podnik.
2. Virtuálna realita.
3. Rozšírená realita.
4. Adaptívne systémy.
Digitálny podnik predstavuje virtuálny obraz reálnej výroby. Progresívne prístupy
systémov digitálneho podniku sa zaoberajú integráciou jednotlivých systémov do komplexného
riešenia, ktoré prinesie zvýšenie celkovej efektívnosti všetkých činností, elimináciu problémov
vzájomnej komunikácie pri znížení celkových nákladov. Vývoj smeruje ku prepojeniu
všetkých procesov spojených s celým životným cyklom výrobku od jeho dizajnu až po jeho
montáž v digitálnej podobe. Väčšina prínosov je v spojitosti s návrhom výrobných systémov,
nákladmi na tvorbu modelu a jeho preverovanie, nákladmi na zapracovanie zmien, so zvýšením
efektívnosti implementácie zmien a skrátením dĺžky overovania prínosov týchto zmien.
Na Žilinskej univerzite na Katedre priemyselného inžinierstva je vybudované laboratórium
digitálneho podniku, ktoré sa využíva pre výskum a výučbu komplexného systému DELMIA
od spoločnosti Dassault Systemes Group. Žilinská univerzita sa stala prvým pracoviskom na
Slovensku, ktorá disponuje takýmto systémom.

Obr.2. Ukážky montážneho procesu v prostredí DELMIA
Virtuálna realita predstavuje nový smer v technickom manažmente vyvolaný potrebami
konštruktérskej a projektantskej praxe. Vstúpila do povedomia verejnosti ako multimediálna
hračka určená predovšetkým pre počítačové hry. Stala sa oblasťou s obrovskou dynamikou
vývoja a aplikácií. Virtuálna realita sa využíva pri navrhovaní konceptov a štruktúr výrobných
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systémov vo virtuálnom prostredí (virtuálne projektovanie), pri ich dynamických analýzach
s podporou virtuálnej reality a pod. Tieto systémy dnes dokážu riešiť technické problémy
lepšie, rýchlejšie aj lacnejšie ako konvenčné počítačové systémy.
Tento prístup je intenzívne rozvíjaný na Katedre priemyselného inžinierstva v spolupráci so
Stredoeurópskym technologickým inštitútom – CEIT. Virtuálnu realitu v montáži si môžeme
predstaviť ako inštruktážne video na zacvičenie pracovníkov na pracovisku montáže pred
samotnou montážou.

Obr.3. Virtuálna montáž
Rozšírená realita (anglicky augmented reality) predstavuje medzistupeň medzi realitou
skutočnou a realitou virtuálnou. Rozšírená realita je doplnením obrazu skutočnosti o umele
doplnené obrazce či iné informácie. Vypadá ako ďalší zaujímavý trend, ktorý sa v oblasti
užívateľského rozhrania a získavania informácií objavil. Aj keď je tento koncept známy už
niekoľko rokov, u nás sa len teraz začína pomaly dostávať do povedomia. Na Katedre
priemyselného inžinierstva v spolupráci so Stredoeurópskym technologickým inštitútom –
CEIT sa začína rozvíjať myšlienka rozšírenej reality, ktorá by mohla pokryť oblasť
projektovania výrobných a montážnych procesov a systémov.

Obr.4. Ukážka montáže pomocou rozšírenej reality
Rozšírená realita v montáži udáva nové možnosti a vyznačuje sa dvomi spôsobmi. Prvý
spôsob poukazuje na vyskúšanie montáže pracovníka pomocou montáže na virtuálnom modeli,
ktorý zmontuje na základe pokynov. Takto si spôsob montáže môže vyskúšať bez ohľadu na to,
koľko produktov by pri reálnej montáži zle zmontoval. Predíde sa tým neskorším chybám pri
reálnej montáži. Druhý spôsob predstavuje montáž reálneho produktu s použitím špeciálnej
helmy, kedy pracovník vidí vo virtuálnom prostredí čo má robiť a ako to vykonávať. Okrem
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zraku býva využívaný aj sluch, kedy program slovne prezentuje čo má pracovník vykonať. V
prípade, že urobí chybný alebo nesprávny krok, upozorní ho na to a bude to opakovať dokiaľ
pracovník neurobí daný krok správne. Obidva spôsoby zrýchľujú, zlepšujú a zefektívňujú
plánovanie a projektovanie montáže, pričom umožňujú už v predvýrobných etapách predvídať
možné kolízne stavy. Podobne je možné redukovať straty z nábehu výroby a náklady na zmeny
konštrukčných a technologických návrhov pri ich samotnej realizácii.
Adaptívne systémy umožňujú prispôsobovanie sa podľa meniacich sa charakteristík a
požiadaviek zákazníka, či manažmentu v podniku. Každý adaptívny systém využíva vlastný
spôsob vytvárania adaptívnych aplikácií a využíva pri tom vlastné modely. S pribúdajúcim
množstvom adaptívnych systémov rastie potreba efektívnejšej podpory pre vytváranie obsahu
adaptívnych aplikácií, ktorý by mal byť všeobecne použiteľný medzi viacerými adaptívnymi
systémami. Adaptívna montáž by mala predstavovať nový smer pri projektovaní montážnych
systémov. Ide o vytvorenie systému, ktorý umožní nielen adaptívne rozhodnúť, ale uskutoční
aj efektívne rozhodnutia.
Príspevok sa zaoberá základnými inovatívnymi riešeniami pri projektovaní montážnych
systémov. Nové smery a prístupy udávajú nové možnosti na skrátenie a zefektívnenie
projektovania montážnych systémov.
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INNOVATIVE SOLUTIONS IN ASSEMBLY
Abstract
The article describes innovative approaches necessary for design of assembly
systems. Innovative solutions are decisive factor for success of modern company.
Using them we can streamline production and increase competitiveness of the
company.
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Bożena GAJDZIK1, Andrzej WYCIŚLIK2, Tadeusz WIECZOREK3

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO REALIZACJI
AKTYWNEJ STRATEGII ŚRODOWISKOWEJ
W PRZEDSIEBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH
W POLSCE
Streszczenie
W publikacji przedstawiono zagadnienia wyłaniania się aktywnej polityki
środowiskowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych na przestrzeni ostatnich lat
w Polsce. Chronologię zmian w przyjmowanych strategiach działań
przedstawiono na podstawie dwóch modeli ochrony środowiska, tj. statycznego
i dynamicznego. Uwzględniając nowe uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne
przedsiębiorstwa produkcyjne przeszły od strategii rozcieńczania, typowej dla
biernej polityki środowiskowej do strategii czystszej produkcji,
charakterystycznej dla aktywnych działań na rzecz środowiska i jego ochrony.
W tych przeobrażeniach podkreślono znaczenie oceny pełnego cyklu życia
produktu.

1. SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA
ŚRODOWISKOWEGO
Pod koniec XX wieku pojawiły się nowe – środowiskowe − wyzwania dla przedsiębiorstw
produkcyjnych. Środowisko przyrodnicze zaczęto postrzegać jako strategiczny element zarządzania
przedsiębiorstwem. Zaistniała szczególna konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami
środowiska i monitorowania wpływu działalności biznesowej na stan środowiska przyrodniczego.
Rozwinięcie funkcji środowiskowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce było możliwe
dzięki wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Nowe zobowiązania prawne pozwoliły
uporządkować i zintegrować działania przedsiębiorstw na rzecz ochrony środowiska.
Kompleksowość działań wymagała podejścia systemowego do zarządzania środowiskowego.
Systemy zarządzania środowiskowego stały się zamierzonymi i uporządkowanymi układami
działań, zapewniających realizację polityki środowiskowej przedsiębiorstw. Systemy te stały się
częścią ogólnego procesu zarządzania przedsiębiorstwami, określającymi sposoby ich postępowania
wobec środowiska [1]. Zwrócono szczególną uwagę na: opracowanie polityki środowiskowej,
klasyfikację i wyłonienie kluczowych aspektów środowiskowych, ocenę cyklu życia produktu
(LCA – Life Cycle Assessment) , analizę odpadów przemysłowych i procedurę minimalizacji
1
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ul. Krasińskiego 8
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odpadów (WMA − Waste Minimization Assessment) , skuteczność realizacji przyjętych celów
i programów środowiskowych, raportowanie środowiskowe, a przede wszystkim na ciągłe
doskonalenie systemów w kierunki realizacji założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju
(sustainable development) [2].

2. ZMIANY W STARTEGIACH ŚRODOWISKOWYCH
PRZEDSIĘBIORSTW
Wraz z rozwojem systemów zarządzania środowiskowego przyjmowane przez
przedsiębiorstwa produkcyjne strategie działań na rzecz środowiska i jego ochrony ulegały
ewolucjom, od strategii rozcieńczania, rozprzestrzeniania, przez filtrowania, neutralizacji,
recyrkulacji odpadów, do strategii „Czystszej Produkcji” (CP − Cleaner Production). Ta
ostatnia zaliczana jest do strategii wzorcowych. Współcześnie strategie ochrony środowiska
określa się mianem „strategii środowiskowych”.
Dokonując przeglądu zmian zachodzących w obszarze strategicznych kierunków działań
przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce na rzecz środowiska ustalono, że podstawą zmian
były dwa modele ochrony środowiska, tj. statyczny i dynamiczny.
Do końca lat 90. XX wieku większość przedsiębiorstw w Polsce przyjmowała bierną
politykę środowiskową, opartą na wspomnianym modelu statycznym. Model ten nie
uwzględniał czynnika czasu i opierał się przede wszystkim na działaniach reaktywnych
(po fakcie, działania „na końcu rury”). Przedsiębiorstwa dążyły do przestrzegania
obowiązujących przepisów prawnych bez wyraźnego podejmowania jakichkolwiek
dobrowolnych (dodatkowych) działań na rzecz poprawy stanu środowiska. Podstawowe
instrumenty oddziaływania na ich zachowania miały charakter obligatoryjny. Należały do
nich: nakazy, zakazy, limity, koncesje, progresywne systemy podatkowe, dodatkowe opłaty
i stosunkowo wysokie kary za zanieczyszczanie środowiska.
Należy wspomnieć, że pierwszym przedsiębiorstwem hutniczym, które z modelu statyczne
ochrony środowiska przeszło do modelu dynamicznego była Huta Ferrum. We wrześniu
1992 roku przedsiębiorstwo podpisało deklarację Czystszej Produkcji. Dwa lata później
(10 marca 1994 roku) Huta Ferrum stała się członkiem Ruchu Czystszej Produkcji. Po
realizacji kompleksowych zmian w systemie produkcji (produkcja topników spawalniczych
aglomerowanych, zlikwidowanie bitumicznej izolacje rur i zastosowanie nowoczesnej
polietylenowej izolacji) przedsiębiorstwo w 1996 roku otrzymuje świadectwo Czystszej
Produkcji. Realizacja strategii CP w przedsiębiorstwie hutniczym Ferrum SA przyczyniła się
racjonalnej gospodarki zasobami (zastąpiono około 5 tys. Mg/rok węgla gazem pochodzącym z
odmetanowania złóż węglowych, poprawiono bilans energetyczny poprzez zainstalowanie
energooszczędnych
kompresorów, pięciokrotnie zmniejszono zużycie wody).
Przedsiębiorstwo zmniejszyło także swoją uciążliwości dla środowiska (ilość ścieków spadła
ponad czterokrotnie, dwukrotnie zmniejszono wielkość rzutów do środowiska, ponad 15 razy
zmniejszono emisję gazów i pyłów do atmosfery) [3].
Analizując zachowania innych przedsiębiorstw produkcyjnych, przyjęto pierwsze lata XXI
wieku za kluczowe dla ochrony środowiska − upowszechnienie dynamicznego modelu
ochrony środowiska. W 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Aktywna
polityka państw członkowskich na rzecz ochrony środowiska zmobilizowała przedsiębiorstwa
do podejmowania dodatkowych działań na rzecz jakości środowiska. W modelu dynamicznym
czas stał się niezwykle ważnym parametrem przedsiębiorstw w ochronie środowiska.
W oparciu o prognozy naukowe i symulacje środowiskowe można było wnioskować
o zagrożeniach ze strony produkcji dla środowiska i podejmować działania zapobiegawcze.
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Działania w modelu dynamicznym mają charakter pro aktywny (wyprzedzający)
i realizowane są „ u źródła”. Wśród stosowanych instrumentów oddziaływania na zachowania
przedsiębiorstw produkcyjnych dominują instrumenty ekonomiczne i marketingowe. Część
z proponowanych rozwiązań doskonalenia działań środowiskowych jest dobrowolna,
np. wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według wytycznych normy ISO 14001.
W ramach modelu dynamicznego przedsiębiorstwa dążą do minimalizacji odpadów
(procedura WMA) lub zapobieganiu ich powstawaniu z uwzględnieniem analizy pełnego
cyklu życia produktu (LCA). Podstawą dynamicznego modelu ochrony środowiska stała się
strategia Czystszej Produkcji (CP). Realizacja tej strategii przejawia się w ukierunkowaniu
działań całego przedsiębiorstwa na skuteczność środowiskową. Na rys. 1 przedstawiono
chronologiczny układ zmian w strategiach środowiskowych przedsiębiorstw produkcyjnych.

Modele ochrony
środowiska

Strategie
środowiskowe

Statyczny

Rozcieńczania
i rozprzestrzeniania
Filtrowania
Neutralizacji
Recyrkulacji

WMA

Dynamiczny
Czystszej Produkcji

LCA

Zrównoważony rozwój

Rys. 1. Chronologiczny układ zmian w strategiach środowiskowych przedsiębiorstw
produkcyjnych [oprac. własne]

3. CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH STARTEGII
ŚRODOWISKOWYCH
Do strategii działań pasywnych (model statyczny ochrony środowiska), polegających na
przestrzeganiu niezbędnych wymogów środowiskowych, przepisów prawnych, norm
ekologicznych, pozwalających nie narazić przedsiębiorstwa na sankcje karne, należały:
rozcieńczania i rozprzestrzeniania, filtrowania oraz neutralizacji.
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Istotą strategii rozcieńczania było zmniejszanie stężeń zanieczyszczeń wprowadzanych do
środowiska przy założeniu, a właściwie nadziei, że przyroda poradzi sobie z
ich
„wchłonięciem” w sposób naturalny. Obniżenie stężeń osiągano przez rozcieńczanie
powstających ścieków wodą (stąd nazwa strategii) lub rozprzestrzenianie zanieczyszczeń
gazowych i pyłów na większym obszarze (wysokie kominy służące do emisji odpadów
pyłowych). W Polsce strategie te były stosowane w gospodarce centralnego planowania,
funkcjonującej do 1989 roku. W gospodarce tej podstawiono na intensywny rozwój branż
ciężkich, tj.: górnictwa, hutnictwa, energetyki i chemii, a więc tych gałęzi przemysłu, które
w największym stopniu degradowały środowisko przyrodnicze. Stąd też stale wzrastająca
sumaryczna ilość odpadów stałych, ciekłych i gazowych, mimo różnych zabiegów ich
rozcieńczania i rozprzestrzeniania. Ilość nagromadzonych zanieczyszczeń przekroczyła
„progową wartość zdolności asymilacji zanieczyszczeń” przez środowisko. Najwyższe stężenia
zanieczyszczeń odnotowywano w Polsce w latach 70. i 80. XX wieku.
Wraz z wprowadzeniem zasad gospodarki rynkowej rozpoczął się proces dbałości
o środowisko. Strategia filtrowania polegała na wykorzystywaniu różnego typu urządzeń
filtrujących w celu oddzielenia (wydzielenia) lub zatrzymania części, a tam gdzie to było
możliwe nawet całości określonych rodzajów zanieczyszczeń ze strumienia odpadów.
Realizowano to budując, np. oczyszczalnie ścieków, instalacje do odpylania lub odsiarczania
spalin. Po początkowej euforii, okazało się jednak, że sytuacja z punktu widzenia ochrony
środowiska jest bardziej złożona − oddzielone odpady muszą być utylizowane lub
unieszkodliwiane albo składowane. Wymagało to, oprócz różnorodnych działań technicznych
i technologicznych w zakresie opracowywania technologii wykorzystania odpadów, również
kosztownych inwestycji, obejmujących budowę rozmaitych składowisk odpadów
uwzględniających stopień ich szkodliwości dla środowiska. Strategia ta nie rozwiązała
problematyki zagospodarowania odpadów, a jedynie przesunęła ją w czasie [1].
Oprócz strategii filtrowania przedsiębiorstwa stosowały także strategię neutralizacji.
Polegała ona na działaniu chwilowym, nie zmniejszała ilości odpadów, a jedynie redukowała
ich szkodliwość (ścieki o odczynie zasadowym zobojętniano kwasami i odwrotnie, osiągano
w ten sposób neutralne pH − 7,0).
Łącznikiem między pasywnymi działaniami przedsiębiorstw a aktywnymi stały się strategie
recyrkulacji. Zasada strategii recyrkulacji polega na zawracaniu powstałych odpadów jako
materiału wsadowego zastępującego część surowców używanych najlepiej do tego samego
procesu wytwórczego lub pokrewnych, albo nawet całkiem innych branż przemysłu. W ramach
tej strategii dopuszcza się również wykorzystanie odpadów przemysłowych jako produktów
(półproduktów)[1]. Wyróżnia się recyrkulację:
- wewnętrzną – odbywa się ona w przedsiębiorstwie wytwarzającym odpady (odpady na
wyjściu z systemu produkcyjnego są jednym z elementów na wejściu do systemu
produkcji),
- zewnętrzną – poza przedsiębiorstwem (skup złomu, skup opakowań szklanych).
Za aktywne działania przedsiębiorstwa na rzecz środowiska uznaje się realizację strategii
Czystszej Produkcji (CP). Jej idea jest następująca: zapobieganie powstawaniu odpadów u
źródła czyli już w konkretnym procesie produkcyjnym (wytwórczym). Ograniczenie ilości
powstających odpadów ma konkretne odzwierciedlenie ekonomiczne − oszczędność energii
i surowców. Ukierunkowanie na czystszą produkcję wymaga analizy pełnego cyklu życia
produktów w celu rozwijania tzw. eko produktów. Innowacje wprowadzane w poszczególnych
fazach ich cyklu życia powinny zmniejszyć ich negatywne oddziaływanie na środowisko.
Zakres wdrażanych innowacji należy rozpatrywać bardzo szeroko od innowacji produktowych
przez technologiczne, organizacyjne, administracyjno-zarządcze itp. Strategia CP jest
uznawana za pionierska dla rozwoju przedsiębiorstw, stosując ją przedsiębiorstwa są liderami
i inicjatorami nowych pomysłów (innowacji) przynoszących korzyści dla środowiska.
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4. ŚRODOWISKO A CYKL ŻYCIA PRODUKTU
Cykl życia produktu to najogólniej ujmując cała historia jego wytwarzania i stosowania.
Rozpoczyna się od naturalnych surowców i innych materiałów produkcyjnych, trwa przez
wszystkie etapy wytwarzania i stosowania produktu, a kończy się w formie, w jakiej produkt
lub jego składniki powracają ponownie do procesów produkcyjnych (recykling wewnętrzny
lub zewnętrzny). Taki układ cyklu życia produktu można przedstawić w postaci pętli
zależności środowisko – pełna aktywność – środowisko (environment – consumptionenvironment). Cykl ten określany jest skrótem LCA (Life Cycle Assesment). Pozwala on na
zestawienie i ocenę wejść i wyjść systemu wyrobu oraz potencjalnych jego oddziaływań na
środowisko w pełnym cyklu istnienia [5]. Uproszczoną strukturę cyklu ujęto na rys. 2.
Środowisko
Wejście pierwotne
− zasoby środowiska
Wejście przetworzone
− półprodukty
− materiały
− nośniki energii

Pełna aktywność

Produkcja

Użytkowanie
Technologia:
pozyskania,
przetwarzanie,
wytarzania

Analiza cyklu
życia produktu
Analiza cyklu
życia technologii

Środowisko
Wyjście pierwotne
− emisje do
atmosfery, wody,
lądu
Wyjście przetworzone
− produkty
− odpady

Technologia
zagospodarowania
odpadów

Rys. 2. Schemat ujęcia przepływów na wejściu i wyjściu system produktu [oprac. wł.]
W modelu środowisko – pełna aktywność – środowisko zakłada się wielopoziomowe
wykorzystanie wszystkich odpadów, co w efekcie daje zero odpadów, zero emisji. Niektóre wyroby
wywierają największy wpływ na środowisko w trakcie produkcji, inne zaś w czasie użytkowania
lub utylizacji. Zanim produkt trafi na rynek prowadzone są rygorystyczne badania odnośnie jego
wpływu na środowisko w całym okresie użytkowania. Ta całościowa analiza rozpoczyna się od
momentu wydobycia surowców i towarzyszy aspektom środowiskowym produkcji, dystrybucji (w
tym pakowania), użytkowania i wreszcie utylizacji produktu. Oczywiście, dla różnych produktów
największe oddziaływanie na środowisko zachodzi w różnych etapach ich cyklu życia. Dla
przykładu, wyroby hutnicze wywierają znaczący wpływ na środowisko przede wszystkim
w procesie produkcji (żużle stalownicze i piecowe, emisje gazowe do powietrza, głównie
dwutlenku węgla). Z tego względu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko nastawione
jest na zmniejszenie szkodliwości właśnie tych procesów, które najbardziej obciążają
środowisko [5].

126

InvEnt 2010

PODSUMOWANIE
Realizacja aktywnych strategii środowiskowych przynosi przedsiębiorstwom założone
efekty, pod warunkiem, że ich założenia są systematycznie i konsekwentnie realizowane.
Przedsiębiorstwa w Polsce przeszły długą drogę od strategii pasywnych do aktywnych działań
na rzecz środowiska. Współczesny biznes stosuje procedury minimalizacji odpadów
i strategie Czystszej Produkcji. Przyjmując założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju
przedsiębiorstwa stają się coraz bardziej odpowiedzialne za stan środowiska. Przedsiębiorcy
przewidują skutki środowiskowe i podejmują działania wyprzedzające (zapobiegawcze) a
jednocześnie cechuje je innowacyjne spojrzenie na przedsiębiorstwo (zastępowanie
przestarzałej technologii nową, ekologiczne produkty, nowoczesne metody zarządzania
środowiskowego itp.). Aktywne modele ochrony środowiska, polegają na ukierunkowaniu
działań całego przedsiębiorstwa na realizację ekologicznych programów, a środowisko
przyrodnicze staje się naczelną wartością przedsiębiorstw.
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SYSTEM ORIENTATION IN IMPLEMENTATION OF
ACTIVE ENVIRONMENTAL STRATEGY IN
MANUFACTURING ENTERPRISES IN POLAND
Abstract
In article was presented the problem of environmental strategy evolution.
Authors presented how particular strategies had been changed according to
models of environmental protection. Two models were analysed: model without
prevention and model with prevention of pollution. Modern enterprises use
Cleaner Production Environmental Management System. In this transformation
was emphasized the importance of the complete Life Cycle Assessment.
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proces, metrológia, automobilový priemysel

Martin GAŠO1, Ľuboslav DULINA2

POTENCIÁL METROLÓGIE PRI ZLEPŠOVANÍ
PODNIKOVÝCH PROCESOV V AUTOMOBILOVOM
PRIEMYSLE
Abstrakt
Tento článok popisuje základné informácie o procesnom riadení, rozdelenie
a charakteristiky dvoch základných skupín procesov. Ďalej opisuje postavenie
metrológie v podmienkach automobilového priemyslu, jej význam a možnosti
zlepšovania podnikových procesov na báze redukcie neistoty merania, ako jednej
zo základných metrologických veličín.

1. PROCESNÉ RIADENIE
Základný princíp procesného riadenia (Obr.1.), spočíva v riadení procesov vo vnútri
organizácie. Procesy umožňujú transformovať vstupy zabezpečované od dodávateľov na
výstupy určené pre zákazníkov. Procesy môžeme rozdeliť na dve základné skupiny, a to
procesy štandardné a procesy riadenia zmien. Štandardné procesy sú tie, ktoré sú v organizácii
stabilizované, umožňujú každodenný chod a prebiehajú bez nutnosti zložitejších organizačných
zásahov. Pri riadení týchto procesov máme na zreteli hlavne ich dlhodobú produktivitu.
Zlepšovaním štandardných procesov sa zaoberá teória manažmentu kvality, ktorá obsahuje
súbor nástrojov (napr.: diagram príčin a následkov, histogram, diagram vzájomných vzťahov,
maticový diagram) na meranie a zlepšovanie efektívnosti týchto procesov.

Obr.1. Procesné riadenie
Druhou skupinou procesov, čiže procesmi zmien sa zaoberá projektový manažment
a inovačný manažment. Presná hranica vplyvu projektového a inovačného manažmentu na
procesy zmien sa definuje veľmi ťažko, v mnohých prípadoch totiž dochádza k prelínaniu
a kombinácií teórií a prístupov týchto dvoch manažérskych disciplín. Je ich však možné
1
2

Ing., ŽU, SjF, KPI, e-mail: martin.gaso@fstroj.uniza.sk
Ing., PhD, ŽU, SjF, KPI, e-mail: luboslav.dulina@fstroj.uniza.sk

128

InvEnt 2010
rozlíšiť podľa vybraných charakteristík. Inovačný manažment sa zaoberá riadením inovácií, tie
musia niesť znaky novosti, účelnosti, jedinečnosti a odlíšiteľnosti. V prípade že navrhovaná
zmena nie je nositeľom týchto znakov nejedná sa o inováciu, ale o klasický proces zmeny
riadený projektovým manažmentom. Druhým znakom podľa ktorého môžeme rozlíšiť proces
inovácie od klasického procesu zmeny, je jednoznačnosť definovania cieľov. Pri klasickom
projekte máme identifikovaný východiskový a cieľový stav. Ciele sú definované, podrobne
popísané a presne kvantifikované. Napriek tomu, pri inovačných projektoch máme podrobne
popísaný iba východiskový stav, cieľový stav býva definovaný iba popisom určitej predstavy
plánovaných cieľov a prínosov.

2. METROLÓGIA A AUTOMBILOVÝ PRIEMYSEL
2.1 Význam metrológie v automobilovom priemysle
Metrológia je pre automobilový priemysel veľmi významnou vednou disciplínou, podobne
ako normalizácia a niektoré ďalšie vedecké a technické disciplíny. Na celom svete sa odborní
a vedeckí pracovníci zaoberajú problémom, ako dosiahnuť vysokú kvalitu produktov, ako ju
merať a vyhodnotiť. V dobe, keď ponuka výrobkov a služieb prevyšuje dopyt, je kvalita
významným prvkom konkurencieschopnosti. V automobilovom priemysle a hlavne vo
výrobnom procese úroveň kvality úzko súvisí s technickou normalizáciou a metrológiou.
2.2 Dopady neistoty merania
Neistota merania je parameter súvisiaci s výsledkom merania, ktorý charakterizuje rozptyl
hodnôt, ktoré možno racionálne priradiť k mernej veličine. Neistota sa môže dotýkať výsledku
merania, hodnôt odčítaných z použitých prístrojov, hodnôt použitých konštánt, korekcií
a podobne. Neistota výsledku merania odráža nedostatky v dokonalom poznaní hodnoty
meranej veličiny.

Obr.2. Intervaly zhody, nezhody a neistoty [1]
Dopady neistoty merania môžeme objasniť pomocou obrázku (Obr.2.), v ktorom je určená
Tu, reps. To ako horná a dolná tolerančná medza. Tieto hodnoty stanovujú toleranciu
spracovávaného výrobku. Čiže definujú interval zhody spracovávaného výrobku s danými
technickými požiadavkami. Po oboch stranách tolerančného pásma vzniká interval nezhody
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spracovávaného výrobku s danými technickými požiadavkami. Avšak pri reálnom meraní do
procesu určovania zhody vstupuje neistota merania, ktorá v blízkosti tolerančných medzí
vytvára interval neistoty. Tento interval leží súmerne k tolerančným medziam. So zvyšujúcou
sa mierou neistoty merania sa interval neistoty zväčšuje. Pri hodnotách nachádzajúcich sa
v tomto intervale sa nedá jednoznačne preukázať zhoda alebo nezhoda parametrov s
požiadavkami.
Eliminovať spory medzi odberateľom a dodávateľom, ktoré bývajú soôsobené meistotou
merania je možné poznaním a dodržiavaním odporúčaní normy VDA5: Způsobilost
kontrolních procesů.
interval nezhody
pre odberateľa

interval nezhody
pre odberateľa

interval zhody pre odberateľa
horná tolerančná medza

dolná tolerančná medza

tolerancia spracovávaného výrobku

U

interval nezhody pre výrobcu

U

U

interval zhody pre výrobcu

U

interval nezhody pre výrobcu

Obr.3. Prihliadnutie k neistote merania [1]
Tolerančný interval pre výrobcu (Obr.3.) zodpovedá veľkosti tolerancii zmenšenej
o neistotu merania, ktorá je odpočítaná z oboch tolerančných medzí. Veľkosť oblasti zhody pre
odberateľa (Obr.3.) zodpovedá tolerancii zväčšenej o neistotu merania, ktorá je pripočítaná
k obom tolerančným medziam. Ako dôkaz nezhody od odberateľa sú akceptované iba hodnoty
nachádzajúce sa mimo tejto oblasti.
2.3 Zlepšovanie podnikových procesov na báze zmenšovania neistoty merania
Z predchádzajúceho textu vyplýva nutnosť poznania neistoty merania. Je samozrejmé, že
v prípade veľkej neistoty merania, táto veličina redukuje veľkosť intervalu zhody pre výrobcu.
Redukcia intervalu zhody spôsobí nárast požiadaviek na spôsobilosť procesu a jeho samotnú
presnosť. To môže v konečnom dôsledku viesť k zvyšovaniu výrobných nákladov. Naproti
tomu pri kvalitnom meracom systéme a z neho vyplývajúcej malej neistoty merania, klesajú
požiadavky na spôsobilosť procesu, čo môže v konečnom dôsledku viesť k znižovaniu
výrobných nákladov. Otázku kvality meracieho systému rieši viacero noriem a príručiek pre
zákazníka z automobilového priemyslu. Jeden z najlepších návodov na analýzu meracieho
systému a jeho zlepšenie obsahuje príručka pre zákazníka MSA - analýza meracieho systému.
Príručka [3] popisuje veličiny na určenie a vyhodnotenie variability systému a ich vplyv na
výslednú neistotu merania. Súvislosť medzi veličinami na určenie variability systému
a veličinami na vyhodnotenie variability systému znázorňuje obrázok (Obr.4.). Dlhodobým
sledovaním, vyhodnocovaním a zlepšovaním jednotlivých parametrov môže organizácia znížiť
neistotu merania a tým si rozšíriť interval zhody.
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Veličiny na určenie variability systému merania.

Veličiny na vyhodnotenie variability systému merania.
Krátkodobé posudzovanie
meradla
Krátkodobé posudzovanie
systému merania
Dlhodobé posudzovanie
systému merania

Hlavné zameranie MSA

Smerodajná chyba

Neistota merania

Obr.4. MSA – Analýza meracieho systému

3. ZÁVER
Poznatky získané pri zlepšovaní podnikových procesov v automobilovom priemysle
a skúsenosti v oblasti metrológie potvrdzujú, že na procesné riadenie štandardných procesov sú
potrebné merania umožňujúce rozhodovanie na základe faktov.
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THE POTENTIAL OF METROLOGY IN IMPROVING OF
BUSINESS PROCESSES IN AUTOMOTIVE INDUSTRY.
Abstract
This article describes a basic information about process management,
distribution and characteristics of two main groups of processes. Next describes
the status of metrology in conditions of the automotive industry, its importance
and possibilities of improving business processes, based on reduction of
uncertainty, as one of the main metrological parameters.
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stereoskopia, 3D zobrazovacie technológie, Panumova oblať

Martin GAŠO1, Helena TUREKOVÁ2

VÝZNAM PANÚMOVEJ OBLASTI PRI TVORBE
STEREOSKOPICKÝCH ZÁZNAMOV
Abstrakt
Tento článok sa venuje problematike 3D zobrazovacích technológií pracujúcich
na princípe stereoskopie. Obsahuje základný popis horoptera a panumovej
oblasti z biologického hľadiska. Následne opisuje vplyv týchto biologických
parametrov na tvorbu stereoskopického záznamu.

1. ÚVOD
V ostatnej dobe môžeme zaznamenať skutočne enormný rozvoj a snahu
o komercionalizáciu 3D zobrazovacích technológií založených na princípe stereoskopie.
Svedčí o tom sortiment 3D televízorov, 3D projektorov a 3D monitorov. Používateľ uvedených
technických zariadení môže byť nemilo prekvapený vznikom vážneho problému. Tento
problém vznikne pri snahe vytvárania vlastných stereoskopických záznamov. Pred vytváraním
vlastných stereoskopických záznamov je nutné zoznámiť sa s biológiou ľudského oka
s princípmi na ktorých je založené priestorové videnie človeka. V tomto príspevku sa budeme
venovať najvýznamnejšej časti tejto problematiky a to Panúmovej oblasti a jej vplyve na
tvorbu stereoskopických záznamov.

2. VYMEDZENIE OBLASTI PRIESTOROVÉHO VIDENIA
Základný princíp stereoskopie spočíva v súčasnom vnímaní dvoch obrazov (každý pre
jedno oko), medzi ktorými je rozdiel v horizontálnom posune jednotlivých vnímaných
objektov. Následne dôjde k splynutiu týchto obrazov v našom mozgu, výsledkom čoho je
priestorové videnie, resp. vnímanie priestoru okolo nás. Tento princíp je však možný iba vďaka
tzv. Panumovej oblasti. Panumovou oblasťou nazývame oblasť v okolí horoptera, ktorej
hranice nám limitujú schopnosť priestorového videnia.
2.1. Horopter
Pri bežnom pozorovaní sveta okolo nás, naše oči neustále konvergujú (ostria) na určitý
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konkrétny bod. Poloha tohto bodu sa neustále mení v závislosti na presúvaní nášho pohľadu
z jedného miesta na druhé. Pri ostrení na určitý bod sa v okolí tohto bodu vytvorí plošná oblasť
ktorú nazývane horopter. Tento je definovaný ako oblasť s nulovou retinálnou disparitou.
Povedané inými slovami, objekty ktoré sa nachádzajú v tejto oblasti sa na jednotlivých
sietniciach našich očí zobrazia na tom istom mieste, čiže bez vzájomného posunu. Horopter
poznáme teoretický a empirický. Teoretický horopter nazývaný Vieth Müllerova kružnica,
vychádza z predpokladu guľového tvaru našich očí. Avšak naše oči majú elipsoidný tvar,
skutočný resp. empirický horopter má tvar pripomínajúci prienik valca s hyperboloickým
paraboloidom. Na obrázku (obr.1.) je znázornený empirický aj teoretický horopter pri pohľade
zhora.

Obr.1. Teoretický a empirický horopter, Panumova oblasť
2.2. Panúmova oblasť
Náš mozog však nie je obmedzený iba na úzku oblasť horoptera, dokáže spracovať aj
mierne rozdiely medzi jednotlivými obrazmi. Vďaka tomu nie je obmedzený iba na nulovú
disparitu a to napomáha lepšej fúzii obrazov. Mozog dokáže do určitej miery spracovať aj
posuny obrazov jednotlivých objektov, a to je vlastne kľúčové a rozhodujúce v otázke
priestorového videnia ľudských očí resp. mozgu. Táto oblasť je limitovaná maximálnym
posunom, ktorý je ľudský mozog schopný spracovať a vnímať objekt ako jednotný celok, táto
oblasť sa nazýva Panumova oblasť (Obr.1.). Mimo tejto oblasti dochádza k tzv. diplopii, čiže
k dvojitému videniu.
2.3. Paralaxa
Paralaxa, respektíve jej absolútna hodnota nám určuje posun, ktorý nastal medzi obrazmi
jednotlivých objektov zobrazených pre ľavé a pravé ako.

Obr.3. Paralaxa [3]
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Rozoznávame štyri druhy paralaxy (Obr.3.):
1. Nulová paralaxa (B) – nastáva v prípade ak osi očí konvergujú na zobrazovaciu rovinu, to
má za následok, že vzdialenosť medzi korešpondujúcimi bodmi ľavého a pravého obrazu je
nulová.
2. Pozitívna paralaxa (C) – nastáva v prípade ak osi očí konvergujú za zobrazovacou rovinou,
to má za následok, že vzdialenosť medzi korešpondujúcimi bodmi ľavého a pravého obrazu
je nenulová a zároveň, že obraz určený pre ľavé oko sa nachádza na ľavej strane a obraz
určený pre pravé oko sa nachádza na pravej strane.
3. Negatívna paralaxa (A) – nastáva v prípade ak osi očí konvergujú pred zobrazovacou
rovinou, to má za následok, že vzdialenosť medzi korešpondujúcimi bodmi ľavého
a pravého obrazu je nenulová a zároveň, že obraz určený pre ľavé oko sa nachádza na
pravej strane a obraz určený pre pravé oko sa nachádza na ľavej strane.
4. Divergentná paralaxa (D) – je to špeciálny prípad, ktorý vzniká ak vzdialenosť medzi
korešpondujúcimi bodmi ľavého a pravého obrazu je väčšia ako interokulárna vzdialenosť.

3. VYTVÁRANIE STEREOSKOPICKÉHO ZÁZNAMU
Pre vytváraní stereoskopického záznamu potrebujeme nevyhnutne dve záznamové médiá,
jedno určené pre ľavé oko a druhé určené pre pravé oko. Za záznamové médium považujeme
fotoaparát, kameru, prípadne virtuálny fotoaparát resp. kameru z prostredia vhodného softvéru.
V tomto príspevku sa budeme venovať iba problematike vytvárania stereoskopického záznamu
s pomocou fotoaparátu. Informácie popísané v tomto príspevku sú všeobecne použiteľné aj pri
vytváraní stereoskopického záznamu s pomocou kamery, avšak v prípade kamery je potrebné
brať do úvahy aj viacero faktorov, ktoré z dôvodu obmedzeného rozsahu nebudú v tomto
príspevku spomenuté.
Pri vytváraní stereoskopického záznamu môžeme postupovať dvomi základnými metódami
(obr.4). Prvou metódou je vytváranie záznamu pri konvergujúcich osiach fotoaparátov. Druhou
je vytváranie stereoskopického záznamu pri rovnobežných osiach fotoaparátov.
Pri vytváraní stereoskopického záznamu pri konvergujúcich osiach fotoaparátov, môžeme
na záznamoch vidieť pozitívnu, nulovú aj negatívnu paralaxu. V takomto prípade musíme pri
vytváraní záznamu plne rešpektovať Panumovu oblasť, ktorá nám definuje možné hranice
zaznamenanej a následne reprodukovateľnej priestorovosti. V prípade ak sa niektoré predmety
nachádzajú v príliš veľkej vzdialenosti od horoptera (viď. predchádzajúci text), absolútna
hodnota paralaxy bude príliš vysoká a nedôjde pri pozorovaní takéhoto záznamu k fúzií
obrazov. Nastane jav diplopie, čiže dvojitého videnia. V prípade pozorovania sveta okolo nás,
si tento jav ani neuvedomujeme, aj keď nastáva veľmi často. Prvým dôvodom prečo si ho
neuvedomujeme, je schopnosť nášho mozgu vymazať obrazy predmetov pri ktorých nie je
schopný vykonať fúziu medzi jednotlivými obrazmi ľavého a pravého oka. Druhým faktorom,
ktorý nám pomáha eliminovať diplopiu a tým lepšie vykresliť priestor okolo nás je fakt, že
naše oči sú prakticky v neustálom pohybe, neustále preostrujú z jedného bodu na druhý. Vďaka
čomu si môžeme prezrieť aj veľký priestor s neustálym vnemom ostrého videnia. Avšak pri
zázname zachytenom na fotoaparát to nie je možné. Naše oči sa síce budú snažiť preostriť na
vzdialenejšie resp. bližšie predmety, avšak k fúzií týchto obrazov aj tak nedôjde. Pozeranie
takéhoto záznamu nám bude doslova nepríjemné. Preto je potrebné pri vytváraní takéhoto
záznamu veľmi presne sledovať veľkosť zaznamenávanej priestorovosti, čiže vzdialenosť
najbližšieho a najvzdialenejšieho bodu.
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Pri vytváraní stereoskopického záznamu pri rovnobežných osiach kamier, môžeme na
záznamoch vidieť iba negatívnu paralaxu. Je to z dôvodu, že osi kamier konvergujú
v pomyselnom nekonečne a práve preto sa všetky zaznamenávané body nachádzajú pred touto
rovinou. Pri aplikovaní základnej logiky paralaxy, by sa mali všetky zaznamenaná predmety
zobrazovať pred zobrazovacou rovinou, čiže medzi zobrazovacím médiom a pozorovateľom.
Avšak z praktických skúsenosti vyplýva, že nie vždy k tomu dochádza resp. väčšinou dôjde
o opačnému efektu. Jednou z príčin takéhoto vnemu pri sledovaní stereoskopického záznamu
je miera zaznamenanej priestorovosti. V predchádzajúcom prípade mieru zaznamenanej
a následne reprodukovateľnej priestorovosti limitovala panumova oblať. V tomto prípade
miera zaznamenanej priestorovosti nijako nevplýva na pohodlie resp. nepohodlie pri
pozorovaní, ale určuje výsledný 3D vnem z hľadiska jeho polohy pred resp. za zobrazovacou
rovinou. V prípade ak veľkosť zaznamenaného priestoru (vzdialenosť najbližšieho
a najvzdialenejšieho zaznamenaného bodu), významne presiahne vzdialenosť medzi
pozorovateľom a zobrazovacím zariadením, prestane ľudský mozog vnímať zobrazovaný obraz
v kontexte paralaxy, ale začne ho vnímať ako nekonečný priestor, ktorý je zobrazovaný pred
ním. Povedané inými slovami bude vidieť predmety akoby za zobrazovacím zariadením.

4. ZÁVER
Problematika vytvárania stereoskopických záznamov je samozrejme omnoho zložitejšia
a nesie zo sebou omnoho viac problémov. Účelom tohto príspevku je upozorniť čitateľa na
nutnosť poznania zákonitostí princípov priestorového videnia človeka, ktoré majú významný
vplyv na pravidlá vytvárania stereoskopických záznamov.
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AN IMPORTANCE OF THE PANUM AREA IN THE
CREATION OF STEREOSCOPIC RECORDS.
Abstract
This article is attended to 3D imaging technologies working on the principle of
stereoscopy. It contains a basic description of horopter and panum area from
biological aspect. Next describes the influence of these biological parameters for
the production of stereoscopic recording.
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informácie, znalosti, znalostný manažment.

Milan GREGOR1, Patrik GRZNÁR2, Iveta MEDVECKÁ3, Lucia
VRÁBLOVÁ4

BUDOVANIE ZNALOSTÍ
Abstrakt
Príspevok poskytuje stručnú informáciu o problematike znalostného
manažmentu. Stručne objasňuje pojmy z danej problematiky. Hlbšie štúdium
tejto témy poukazuje na nutnosť zmeny v riadiacich procesoch a v obchodnom
modeli, aby sa zvýšila efektivita informačných systémov a ich dopadu na zisk
spoločnosti.

1. ÚVOD
Vzdelanie je pre znalostnú spoločnosť absolútnou nutnosťou. Čím je spoločnosť
rozvinutejšia, tým viac potrebuje prebudovávať aj svoju organizačnú, technickú a obsahovú
štruktúru vzdelávania. Spolupráca medzi teóriou a jej praktickou aplikáciou je na vrchole
vzdelávacej a tréningovej agendy už desaťročia. Tradične, učitelia vidia svoju úlohu naučiť
poslucháčov ako aplikovať teóriu, ktorú často učia v rozdielnych kontextoch, tiež v práci, alebo aj
v prakticky vymyslenom kontexte, ktorý simuluje aspekty reálnych skúseností. Všetky znalosti,
u ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že budú úspešne implementované sú väčšinou získané
vlastnou skúsenosťou.
Vývoj smeruje k tomu, že tradičné formy vzdelávania v niektorých odvetviach vzdelávania sa
vytrácajú, alebo sú vhodne previazané s akčnými metódami výučby a stále väčšie množstvo
aktivít v pružnom vzdelávaní firiem a organizácií zabezpečujú špeciálne vytvorené projektové
tímy. Je preto dôležité poznať rôzne výsledky sledovaných techník a podľa toho zvoliť tú, ktorá
prinesie lepšie výsledky v špecifických podmienkach výučby.
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2. ZNALOSTNÝ MANAŽMENT
Začiatkom druhej polovice poslednej dekády minulého storočia sa v rôznych odvetviach
etabloval pojem znalostného manažmentu. Aj keď je slovné spojenie „znalostný manažment“
v poslednej dekáde často skloňované v špičkách dnešnej ekonomiky a politiky, nie je to pojem
všeobecne známy a preto môže spôsobiť vlnu neporozumenia, či odmietnutia, keďže pri
plánovaní a aplikácii znalostných procesov často dochádza k zmenám.
Potreba znalostného manažmentu vyplýva z neustále zložitejších pracovných procesov, úzkej
špecializácie pracovníkov, z rozmerov spoločností, ktoré dominujú trhu ako aj zo stále väčšieho
množstva informácií, ktoré musí jednotlivec obsiahnuť pre zvládnutie rozhodovacích procesov.
Jeho forma sa líši v závislosti na aplikácii, je modifikovaná aj segmentom trhu, v ktorom
spoločnosť zaoberajúca sa aplikáciou znalostného manažmentu do svojich procesov pôsobí.
Pre porozumenie termínom používaným v znalostnom manažmente treba definovať tri
základné slová a to dáta, informácie a znalosti. Dáta sú údaje, napríklad 23, áno, zima, ktoré
bez kontextu nemajú žiadnu výpovednú hodnotu. Informácie sú dáta spracované v kontexte,
napríklad teplota vody je 23 stupňov Celzia, nadriadený povedal áno, vonku je zima. Je zjavné, že
v kontexte nadobúdajú dáta informačnú hodnotu. Znalosť je to, čo jednotlivec vie, zahŕňa nielen
dáta v informáciách, ale aj proces porozumenia problematike, či proces učenia. Jednotlivec sa učí
nielen získavaním informácií, ale aj interakciou s okolím, teda nadobúdaním skúseností.
Webstrov slovník charakterizuje znalosť ako „fakt alebo podmienku poznania niečoho so
skúsenosťami získanými cez asociácie či priamu skúsenosť“.

Obr.1. Postupnosť pojmov znalostného manažmentu (zdroj: autori)
Znalostný manažment zachytáva a združuje obrovské množstvo podkategórií, systémov, či
procesov a preto neoznačuje konkrétny obor, ale súhrn rôznych foriem manažérskeho úsilia
o riešenie problémov či o zefektívnenie procesov v rámci spoločnosti.
2.1. Čo je to vlastne znalostný manažment?
Steve Denning pri definovaní termínu znalostný manažment prechádza jednotlivé alternatívy
ako zdieľanie znalostí, učenie, či externé zdieľanie znalostí, znalostný manažment však
charakterizuje ako: „organickú a holistickú cestu porozumenia a využitia role znalostí
v procesoch riadenia a výkonu práce“ a „autentického sprievodcu pre jednotlivca a organizácie,
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ktorý pomáha obsiahnuť rastúcu komplexnosť a meniace sa prostredie modernej ekonómie“ [1].
Špecifikuje teda znalostný manažment ako cestu, či sprievodcu, ktorý má napomáhať pri
každodenných úskaliach, ktorým čelí spoločnosť v dnešnom svete, nie ako jednu funkciu, či
systém, ktorý by sa stal komplementom či substitútom daného systému. V takomto svetle je
možné znalostný manažment vnímať ako spôsob, nie ako nástroj. Znalostný manažment sa zapája
do všetkých aspektov spoločnosti tak, aby umožnil efektívne riadenia a zvládnutie zmien, ktoré
so sebou prináša budúcnosť.
Podľa Wissensmanagement fóra znalostný manažment „nie je manažment znalostí, ale
budovanie relevantnej rámcovej štruktúry na podporu a presadzovanie aplikácie dostupných
znalostí v procese vytvárania hodnôt. Môže byť popísaný ako znalostná báza organizácie.“ [5].
Wissensmanagement fórum hovorí o štruktúre v rámci spoločnosti, ktorá efektívne dokáže
sprostredkovať potrebné znalosti v správnom čase a správnej forme ľuďom, ktorí ich potrebujú.
Takáto rámcová štruktúra môže napomôcť pri pracovnom a rozhodovacom procese a tak
zamedziť neefektívnemu či nesprávnemu použitiu zdrojov spoločnosti. Zároveň udržuje kapitál
vedomostí spoločnosti, čo eliminuje vplyv jednotlivca (jeho odchod zo spoločnosti) na beh
spoločnosti [6].
Znalostný manažment prináša podľa každoročnej štúdie Murraya E. Jennexa množstvo výhod
pre spoločnosti aplikujúce procesy zahrnuté v tejto disciplíne do praxe. Menovite jeho
spolupracovníci Alton Y.K.Chua a Wing Lam uvádzajú „zlepšenie rozhodovacieho procesu,
zvýšenie produktivity, zdieľanie najlepších praktík, zníženie potreby znovavymýšlania a zlepšenie
profesného vývoja zamestnancov“ [2]. Podľa spomenutých výhod, ktoré prináša aplikácia
znalostného manažmentu do štruktúr spoločnosti v akomkoľvek segmente trhu či v štátnom
sektore, je znalostný manažment stále populárnejší. Jeho aplikácie zaviedli spoločnosti ako
Svetová Banka, Americká armáda, či Spojené národy, čo naznačuje osvojenie tejto disciplíny vo
všetkých sektoroch. Preto je nutné nastaviť aplikáciu tak, aby spĺňala podmienky daného sektoru,
aby dokázala kvalitne spracovať vstupné informácie a znova ich poskytnúť. Je dôležité poukázať
nielen na spôsob aplikácie, ale aj na potrebu hodnotenia dosiahnutých výsledkov v rámci
projektu. Ciele projektu zavedenia procesov znalostného manažmentu do organizačných štruktúr
spoločnosti teda musia byť merateľnými, čo zachytáva tradičný prístup k stanoveniu cieľov [4].
Procesy znalostného manažmentu pri jeho aplikácii teda zahŕňajú plány na znovupoužitie znalostí
vybraním správnych oblastí, zberom údajov, destiláciou znalostí a ich následným rozšírením do
spoločnosti [2].
Hlbšie štúdium tejto témy poukazuje na nutnosť zmeny v riadiacich procesoch
a v obchodnom modeli, aby sa zvýšila efektivita informačných systémov a ich dopadu na zisk
spoločnosti.
Yogesh Malhotra poznamenáva, že „žiadne množstvo sofistikácie nezmierni skutočnosť, že
všetky Vaše znalosti sú o minulosti a všetky Vaše rozhodnutia sú o budúcnosti ” [3].

3. ZÁVER
V dnešnej spoločnosti zohrávajú informačné technológie dôležitú úlohu. Pri rozvoji aplikácií,
kde sa využívajú tieto informačné systémy pre spracovanie dát a informácií sa znalostný
manažment dostáva do popredia práve kvôli zameraniu na zdokonalenie týchto informačných
systémov rozšírením o spôsob ako efektívne obsiahnuť okrem dát a informácií aj znalosti, čo
môže v praxi pomôcť spoločnostiam udržať si, či zväčšovať vedomostný kapitál.
A ich získanie, spracovanie a používanie znalostným manažmentom. Znalostný manažment je
teda rozšírením oblastí riadenia o zaznamenanie a manažment znalostí, ktoré sú ľudským
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potenciálom pre zvládanie budúcich výziev, čím poskytuje ďalší nástroj pre zachovanie kapitálu
spoločnosti a tým zabezpečuje jej prežitie na trhu. Zároveň jej ponúka sebareflexiu a možnosť
identifikácie možných problémov, čo v dôsledku pomôže pri predchádzaní kritickým situáciám.
Pri tom netreba zabúdať na pravdu oponentov znalostného manažmentu v zmysle, že nie všetky
prvky tohto odboru sú reálne pre všetky krajiny, spoločnosti, kultúry a národy, keďže sa časť
znalostného manažmentu spolieha na jednotlivca a jeho ochotu participovať na projektoch
znalostného manažmentu.

Literatúra
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

DENNING, S. 2010. "Knowledge sharing" and "knowledge management" [online].
2010 [cit. 2010-03-31]. Dostupné na internete: < http://www.stevedenning.com/>
JENNEX, M. E. et al. 2008. Current Issues in Knowledge Management. Hershey, New
York : IGI Global, 2008.
MALHOTRA, D. 2005. Knowledge Management (Prednáška). [online]. 2005 [cit.
2010-03-31]. Dostupné na internete: <http://www.brint.com/>
ROBBINS, S. P. - COULTER, M. 2004. Management. Praha : Grada Publishing, 2004,
600 s. ISBN 80-247-0495-1.
SAMMER, M. et al. 2003. An Illustrated Guide to Knowledge Management. Graz,
Austria : Wissensmanagement Forum, 2003.
http://wm-forum.org/
MAJCHRÁK, M.: Nástroj rýchlej komercionalizácie inovácií. In.: Produktivita
a Inovácie. Slovenské centrum produktivity, Žilina, 2/2009. s. 20.

KNOWLEDGE BUILDING
Abstract
The article presents the brief information on the issue of knowledge
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meranie výkonnosti, nová miera produktivity, APQC model

Stela GREGOROVÁ1, Vojtech FERENCZ2, Andrej JAHNÁTEK3

APQC MODEL – NOVÁ MIERA PRODUKTIVITY
Abstrakt
Príspevok je venovaný analýze vplyvov externého podnikového prostredia na
výkonnosť podniku. Produktivita je využívaná často ako ukazovateľ vnútornej
(internej) podnikovej výkonnosti. Vplyv externého podnikového prostredia je
možné reprezentovať s využitím cenového diferenciálu. Potom celková výkonnosť
podniku je súčinom internej a externej výkonnosti, teda produktivity a cenového
diferenciálu. Autori v príspevku diskutujú model APQC vyvinutý pre
posudzovanie internej i externej výkonnosti.

1. ÚVOD
Slovo „Productivity“ použil prvý krát, v ekonomickom význame, Adam Smith – 1776
v práci : „ An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations“ [1]:
„Existuje jeden druh práce, ktorá pridáva hodnotu predmetu, existuje iný druh práce, ktorý
nemá taký efekt. Prvý, ktorý produkuje hodnotu možno nazvať produktívny“. ....
„ Ročný produkt žiadneho národa nemôže vo svojej hodnote narastať iným spôsobom než
prostredníctvom rastu počtu produktívnych pracovníkov alebo prostredníctvom rastu ich
produkčnej sily“.
Produktivita je vo všeobecnosti definovaná ako pomer medzi výstupom generovaným
systémom a vstupmi potrebnými pre tvorbu tohto výstupu. Vyššia produktivita znamená
dosiahnuť viac s rovnakými zdrojmi alebo dosiahnuť vyšší výstup (množstvo, kvalita) z
rovnakého vstupu.

1

Ing., Katedra priemyselného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26
Žilina,gregorovas@fstroj.uniza.sk
2
Ing., Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava,
ferencz@economy.gov.sk
3
Ing., PhD., Jadrová energetická spoločnosť Slovenska,a.s., Tomášikova 22, 821 02
Bratislava, jahnatek.andrej@jess.sk
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2. PRODUKTIVITA AKO MIERA VÝKONNOSTI
Produktivita je všeobecnou mierou toho ako firma splňuje nasledovné kritériá [4]:
• Ciele : stupeň, v ktorom sú dosiahnuté ?
• Výkonnosť : Ako sú efektívne využité zdroje pre generovanie užitočného
výstupu? Množstvo zdrojov (vstupy) k disponibilnému množstvu. Dá odpoveď na
otázku: Kde sme ?
• Efektívnosť : čo je dosiahnuté v porovnaní s tým čo je možné ? Hovorí, o koľko by
firma mohla (musí) byť lepšia.
• Porovnateľnosť : ako je úroveň produktivity zaznamenávaná v čase, ako je
porovnávaná s inými firmami, v rámci odvetvia, krajiny, medzinárodne. Odpovedá na
to „ Ako vypadáme v porovnaní s inými ?“
• Trendy : reprezentujú zmeny produktivity v čase. „ Aký je trend ?“ Aké tempo zmien
potrebujeme ?
Účinnosť
(interná schopnosť)

Vstup
zdroje

Proces
transformácie

Výstup
Tovary a služby

Zhoda ?

Normy pre tovary
a služby

Efektívnosť
(Externá schopnosť)

Obr.1 Účinnosť verzus efektívnosť [5]
Prof. SINK [6] navrhol pre monitorovanie výkonnosti podniku sedem metrík: efektívnosť,
výkonnosť (účinnosť), kvalita, rentabilita, produktivita, kvalita pracovného života,
inovatívnosť (viď. obrázok 2).
Systém
Efektívny
+
Výkonný
+
Kvalitný

+ Kvalita
pracovného
života
Rentabilita

+ Produktívny

WCM

+ Inovatívnosť

Obr.2 Sinkov monitorovací systém výkonnosti
Sink [6] navrhol aj základné spôsoby výpočtu ukazovateľov produktivity, ktoré ilustruje
obrázok 3.
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VÝROBNÝ SYSTÉM (ČIERNA SKRINKA)

Q

TRH

OBJEDNÁVANIE

I
i

Pi I

VSTUPNÉ
PREMENNÉ

TRANSFORMAČNÝ
PROCES

VÝSTUPNÉ
PREMENNÉ

QiO
DISTRIBÚCIA

TRH

Pi O

PRODUKTIVITA

POMOCNÉ
UKAZOVATELE
PRODUKTIVITY

STATICKÉ UKAZOVATELE
PRODUKTIVITY (STAV)

DYNAMICKÉ UKAZOVATELE
PRODUKTIVITY (TREND)
MIERY VŚTUPOV (t1)

MIERY VÝSTUPOV

MIERY VSTUPOV (t1)

MIERY VSTUPOV

MIERY VŚTUPOV (t0)
MIERY VSTUPOV (t0)

Poznámka:
Q – množstvo
P – jednotková cena
I – vstup
O – výstup
i – typ vstupu
(výstupu)

Parciálne
(PFPMM)

Multifaktorové
(MFPMM)

Celkové
(TFPMM)

Parciálne
(PFPMM)

Multifaktorové
(MFPMM)

Celkové
(TFPMM)

ANALÝZA A HODNOTENIE PRODUKTIVITY

Obr.3 Základná koncepcia ukazovateľov produktivity podľa SINKA

3. APQC MODEL
Vzťahy medzi internou, externou a celkovou výkonnosťou reprezentuje tzv. APQC model
(nazvaný podľa American Productivity and Quality Center), ktorý bol navrhnutý prof. Sinkom
[6] a je zobrazený na obrázku 4.
Prof. Sink po prvý krát na uvedenom APQC modeli demonštroval nutnosť simultánneho
skúmania vývoja finančných ukazovateľov spoločne s ukazovateľmi produktivity. Na Katedre
priemyselného inžinierstva, Žilinskej univerzity boli realizované viaceré štúdie, ktoré hĺbkovo
zaoberali štúdiom vzťahov medzi celkovou produktivitou, rentabilitou a ekonomickou
pridanou hodnotou [1], [2], [3].
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Jednotkové ceny ovplyvnené
podnikateľským prostredím
Využitie

Náklady

Fyzické
vstupy

Výkonnosť
Fyzické
výstupy

Výrobný proces
(Transformácia)

Práca
Kapitál
Materiály
Energie
Ostatné

Výnosy

Požiadavky
zákazníkov

Tovary
Služby

EFEKTÍVNOSŤ

PRODUKTIVITA
(Interná výkonnosť)

CENOVÝ INDEX
(Externá výkonnosť)

CELKOVÁ MIERA PRODUKTIVITY
(Celková výkonnosť)

Podľa: BERG

Obr.4 APQC model sledovania výkonnosti [1]
Nová miera produktivity má podľa Sinka veľmi úzko korelovaný vzťah so ziskovosťou
podniku, aj preto sú často pojmy nová miera produktivity a ziskovosť používané ako
ekvivalenty (čo nie je úplne správne). Príklad vyššie uvedených vzťahov ukazuje nasledovný
obrázok.
Zmeny
v množstve
výrobkov

Zmeny vo
výnosoch

A

C=A* E

Zmeny
v produktivite

Zmena
ziskovosti

PR

Zmeny
v množstve
zdrojov

B

Zmeny
v cenách
výrobkov

E

Cenové
zotavenie

Z = PR * CZ

CZ

Zmeny
v nákladoch

Zmeny
v cenách
zdrojov F

D=B*F

Zdroj: Loggerenberg & Cucchiaro

Obr.5 Vzťahy produktivita, cenové zotavenie (cenový index), ziskovosť
Novú mieru produktivity potom môžeme vyjadriť ako súčin zmeny produktivity a zmeny
cenového zotavenia (cenového diferenciálu). Model APQC má nasledovnú formu:

Ziskovosť =

produktivita

Celkom

Interné
Tvorba bohatstva

*

cenový index
Externé

Distribúcia bohatstva
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Ako ukazuje APQC model, ziskovosť podniku môže rásť, aj keď jeho produktivita klesá
(rast predajných cien).
Model APQC má široké použitie. Jeho význam si ukážeme na nasledovnom jednoduchom
príklade. Určime ako sa zmenila výkonnosť firmy v dvoch časových periódach ? Údaje
potrebné pre výpočet sú ucedené v tab.1.
Tab.1 Vstupné údaje pre výpočet
Výstupy
Počet kusov (ks)
Jednotková cena (€/ks)
Vstupy (zdroje)
Odpracované hodiny (hod.)
Cena práce (€/hod.)

Perióda „n“
2000
100

Perióda „n+1“
2300
105

8000
7

7600
8

Zmenu produktivity medzi dvomi časovými obdobiami posúdime pomocou indexov
produktivity. Po dosadení bude platiť:
2300/2000
Produktivita =

= 1.21
7600/8000

Podobne môžeme určiť zmenu cenového indexu, teda zmeny cien vstupných zdrojov.
105/100
Cenový index =

= 0.919
8/7

Potom miera celkovej produktivity bude rovná = 1.21 * 0.919 = 1.11
Interpretácia získaného výsledku: ako vidieť produktivita bola zvýšená o 21 % (počet kusov
/ pracovné hodiny), súčasne ale narástla predajná cena výrobkov o 5% (100 na 105 €) - a tiež
náklady na zdroj narástli zo 7 na 8 [€/hod]. Táto skutočnosť má za následok elimináciu
pozitívneho rastu predajnej ceny a jej dôsledkom je cenový index menší ako 1. Celkové
zlepšenie určené pomocou miery celkovej produktivity bolo 11%. Výhoda tohto kritéria je jeho
vysoká korelácia s očakávaným ziskom.

4. ODSTRÁNENIE VPLYVU INFLÁCIE
Produktivitu možno merať v peňažných a nepeňažných (naturálnych) jednotkách. Ako
nepeňažné jednotky sa najčastejšie v praxi používajú jednotky vyjadrujúce hmotnosť, veľkosť,
rozmerové veličiny, objemové, časové a iné podľa špecifikácie hodnotenej činnosti. Ak sa
peňažné hodnoty výstupov či vstupov porovnávajú v dvoch časových periódach, potom musí
byť eliminovaný vplyv inflácie z relevantných cien a nákladov. Táto úprava pre elimináciu
vplyvu inflácie sa nazýva „deflácia“ - (deflation) a peňažné hodnoty sa nazývajú „deflatované“
(deflated) alebo „konštantné“ hodnoty (ako napríklad „konštantný dolár“).
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Poznáme dve metódy pre odstránenie vplyvu cenových zmien (inflácie) [2]:
1. Prepočet cien na hodnoty základného (porovnávacieho) roku (napríklad ak ceny
narastú o 5% od posledného roku (základného roku), potom musíme deliť ceny
aktuálneho roku hodnotou 1,05 - deflatovať ceny k cenám základného roku).
2. Určenie celkovej hodnoty výroby využitím cien základného roku (počet kusov
vyrobených v aktuálnom roku násobíme (váha) ich hodnotou (cenami) v základnom
roku).
Obe metódy prepočítavajú miery na konštantné hodnoty ( porovnateľnosť aktuálnej a základnej
periódy).
Zložitosť interpretácie výsledkov pri využívaní finančných ukazovateľov
Finančné ukazovatele nás môžu často pomýliť pri hodnotení internej (fyzickej)
produktivity. Môžeme si to ilustrovať na jednoduchom príklade výrobnej firmy, ktorá vyrába
jeden finálny výrobok [1].
Tab. 2 Firma A
Objem výroby (ks)
Práca (dní)
Materiál (kg)
Stroje (hodín)
Ostatné (nájom,..) (€)
Celkový obrat (€)
Zisk (€)

2008
1250
800
300
750
600
10.000
1400

2009
1750
1200
450
1100
900
21.000
4550

Ako vidieť výsledok ukazuje rapídny rast zisku i obratu. Bol tento rast dosiahnutý skutočne
rastom vnútornej výkonnosti firmy, alebo zmenami v externom prostredí (ceny) ? Ako prvú
určíme produktivitu z peňažných ukazovateľov výstupov (z obratu). Vypočítané hodnoty sú
uvedené v nasledovnej tabuľke.
Tab. 3 Produktivita počítaná z peňažných výstupov
Produktivita práce
Produktivita materiálu
Produktivita stroja
Produktivita ostatných faktorov

2008
10000/800 = 12.5
10000/300 = 33.3
10000/750 = 13.3
10000/600 = 16.6

2009
21000/1200 = 17.5
21000/450 = 46.6
21000/1100 = 19.1
21000/900 = 23.3

Ako vidieť na základe hodnotového vyjadrenia produktivita medziročne rastie. To či bol vo
firme skutočne dosiahnutý rast produktivity (vnútornej miery výkonnosti) zistíme pomocou
výpočtu produktivitu s použitím fyzických výstupov (objem výroby v kusoch). Výsledok
výpočtu je uvedený v tab. 4.
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Tab.4 Produktivita počítaná z fyzických výstupov
Produktivita práce
Produktivita materiálu
Produktivita stroja
Produktivita ostatných faktorov

2008
1250/800 = 1.56
1250/300 = 4.17
1250/750 = 1.67
1250/600 = 2.06

2009
1750/1200 = 1.46
1750/450 = 3.9
1750/1100 = 1.59
1750/900 = 1.94

Pri fyzickom hodnotení, fyzická produktivita medziročne klesá. Ako vidieť z analýzy, aj
keď firma dosiahla vyšší obrat a zisk, fyzická produktivita medziročne klesla. Toto je častý
prípad skrytého rizika budúcich problémov firmy.

5. ZÁVER
Predložený príspevok je venovaný popisu konceptu APQC využívanému pri analýzach
podnikovej výkonnosti. Jednoduché príklady ilustrujú základné princípy využitia
a interpretácie APQC modelu. Ďalšie teoretické rozpracovanie tohto konceptu a jeho praktické
overenie je predmetom výskumu realizovaného v súčasnosti na Katedre priemyselného
inžinierstva, Žilinskej univerzity v Žiline.
Tento príspevok bol podporený Agentúrou pre vedu a výskum
v rámci projektu APVV-0597-07.
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APQC MODEL – NEW PRODUCTIVITY MEASURE
Abstract
The paper focuses on the area of performance measurement. It showed the
requirement to include into calculation formulas internal as well as external
factors influencing company performance. The authors discussed the deflation
method to eliminate the influence of inflation on calculated results. APQC model
was introduced and discussed and its principles were presented through simple
examples.
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klasifikácia, konkurencieschopnosť, kritériá, kvalita, model PGxI, podnikový proces,
výkonnosť, zlepšovanie procesov

Patrik GRZNÁR1, Milan GREGOR2

VÝSKUM V OBLASTI ZLEPŠOVANIA PROCESOV
Abstrakt
Príspevok poskytuje stručnú informáciu o výstupe z Dizertačnej práce. Práca
analyzuje stav získaných poznatkov z riešených oblastí a na základe vytvoreného
Modelu PGxI ich implementuje v podmienkach praxe. Model zlepšovania PGxI
je navrhnutý tak, aby mohol pôsobiť tak vo veľkých ako aj v malých firmách, vo
všetkých fázach a etapách podnikových procesov.

1. ÚVOD
Cieľom článku je podať stručnú informáciu o výstupe z dizertačnej práce, ktorá bola
vypracovaná v internej forme doktorandského štúdia na Katedre priemyselného inžinierstva,
Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline, na tému „Návrh modelu zlepšovania
podnikových procesov v podmienkach malého a stredného podniku“. Práca analyzuje stav
získaných poznatkov z riešených oblastí a na základe vytvoreného Modelu PGxI ich
implementuje v podmienkach modelovej firmy. Model zlepšovania PGxI je navrhnutý tak, aby
mohol pôsobiť tak vo veľkých ako aj v malých firmách, vo všetkých fázach a etapách
podnikových procesov. Jeho hlavným prínosom je spracovanie metodiky pôsobenia základných
prvkov zlepšovania podnikových procesov a ich väzby na operátory pôsobiace v procese.
Téma dizertačnej práce bola mimoriadne širokospektrálna, preto si vyžiadala hlboký
a rozsiahly záber do teórie priemyselného inžinierstva, podnikových procesov, procesnej
organizácie, do problematiky inovácií z rôzneho pohľadu, do ekonomiky, podnikovej ekonómie,
marketingu a logiky, filozofie aj filozofie podnikania, etiky i do celého radu ďalších vedných
disciplín.
Za výzvu k spracovaniu dizertačnej práce som považoval možnosť aktívne ovplyvniť
prostredie, v akom vznikajú a realizujú sa inovačné procesy nielen vo veľkých ale aj v malých
a stredných podnikoch, odhaliť ich prednosti a nedostatky a zhodnotiť konkurencieschopnosť
takéhoto podniku v podmienkach globalizácie aj na vnútorných domácich a regionálnych trhoch.
V práci som sa usiloval poskytnúť prehľad o súčasných teoretických poznatkoch k riešenej
problematike; navrhnúť model, ktorý by mohol pôsobiť tak vo veľkých ako aj malých firmách
a vo všetkých fázach a etapách podnikových procesov. Usiloval som sa navrhnúť metodiku
pôsobenia základných prvkov a systém pre monitorovanie aktivít v priebehu procesov.
1
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Ing., PhD., Žilinská univerzita v Žiline, SjF, Katedra priemyselného inžinierstva, Univerzitná 8215/1,
010 26 Žilina, patrik.grznar@fstroj.uniza.sk
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Hlavným cieľom dizertačnej práce bolo navrhnúť model zlepšovania podnikových procesov
s možnosťou rastu novej pridanej hodnoty dosiahnutého prostredníctvom inovačného procesu.

2. STRUČNÝ OPIS VÝSLEDKOV DIZERTAČNEJ PRÁCE
2.1. Tvorba modelu
Po zhromaždení a preštudovaní obrovského množstva dostupnej odbornej literatúry,
s využitím a dôsledným analyzovaním informácií dostupných na internete a na základe skúseností
z dlhoročnej aktívnej spolupráce s organizáciami rôzneho typu som si vytvoril sieť prvkov, ktoré
sa vyskytujú v každom podnikovom procese, za ktorého súčasť je možné považovať aj inovačný
proces, t.j. taký proces zlepšovania podnikového procesu, ktorý vedie k zvyšovaniu
konkurencieschopnosti, k lepšiemu uspokojovaniu potrieb zákazníkov v oblasti poznávania
a využívania legislatívnych noriem pre oblasť podnikania.
Svoj model som nazval Model PGxI. Pri názve modelu som využil iniciálky svojho mena
a priezviska a spojil ich s prvkami „I“. Písmeno „x“ vyjadruje otvorenosť a nekonečnosť modelu.
2.2. Výber prvkov modelu
Výber prvkov bol cielený a inšpiroval som sa častým výskytom a uplatňovaním týchto prvkov
v odbornej literatúre. Motiváciou k vytvoreniu tohto modelu boli aj ich veľmi často využívané
anglické ekvivalenty. Pri tvorbe modelu som vychádzal zo štyridsiatich prvkov. Uvedený model
považujem za model otvorený, ktorý je možné priebežne dopĺňať a upresňovať.
Jednotlivé prvky boli podľa funkčnosti zaradené do skupiny ako:
- základné prvky Modelu PGxI – podnikový proces bez prvku nemôže fungovať;
- podporné prvky Modelu PGxI – prvok proces ovplyvňuje, ale proces môže fungovať aj bez
prvku.

Obr.1. Zobrazenie prvkov Modelu PGxI ako otvoreného systému
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Vytvorený systém základných prvkov fungujúcich pri zlepšovaní každého podnikového
procesu a ich uplatňovanie v každodennej podnikovej praxi umožňuje dosiahnuť výrazné
zefektívnenie podnikového procesu a nárast inovácií. Otvorenosť symbolizujú otázniky pre
dopĺňanie prvkov.
2.3. Katalóg kariet prvkov Modelu PGxI
Návrh funkčného modelu zlepšovania podnikových procesov je zameraný na stanovenie
systémových väzieb, popis a znázornenie algoritmu riadenia zlepšovania. Model PGxI má slúžiť
nielen ako základ pre podrobné riešenie obsahových problémov jednotlivých štádií, fáz, etáp
prípadne krokov procesu riadenia zlepšovania, ale tiež ako základný rámec pre jednotlivé zložky
zabezpečujúce riadenie zlepšovania.
Zložkami zabezpečujúcimi riadenie zlepšovania je: informačné zabezpečenie; organizačné
zabezpečenie; metodologické, resp. ďalšie zabezpečenie.
Zlepšovanie procesov bolo spracované do kariet prvkov (stavebných kameňov), z ktorých bol
vytvorený katalóg kariet. Karty prvkov modelu zlepšovania boli vytvorené ako súčasť
metodologického zabezpečenia fáz inovačného cyklu. Karty sú popísané formou informácie,
štruktúra karty je účelne zjednodušená. Informácie postačia k vyhľadaniu ďalších podkladov pre
prípad konkrétnej aplikácie. Z kariet bol vytvorený katalóg. Katalóg obsahuje 40 prvkov
zlepšovania použiteľných v procese zlepšovania. Výber prvkov využiteľných v procese
zlepšovania nie je uzavretý celok. Existujú ďalšie prvky vhodné pre niektorú fázu zlepšovania
(inovačného cyklu). Cieľom katalógu je uľahčiť prácu pri hľadaní spôsobov pre riešenie
problémov v jednotlivých fázach inovačného cyklu.
2.4. Matematický model navrhovaného riešenia
Matematický model vyjadruje kroky pre určenie závažnosti prvkov a operátorov Modelu
PGxI, určuje potrebné väzby medzi konkrétnym prvkom a operátorom modelu. Umožňuje
vyhodnotiť väčšie množstvo údajov, ktoré sa vzťahujú k zlepšovaniu procesu. Jeho použitie
pomohlo lokalizovať a následne odstrániť tzv. biele miesta v informačnej báze vzťahujúcej sa
k problému.
2.5. Overenie návrhu riešenia v praxi
Využiteľnosť jednotlivých fáz, etáp či krokov navrhnutého riešenia som overil vo viacerých
vybraných podnikoch. Metodika modelu je univerzálna a platí tak pre malé a stredné podniky ako
aj pre veľké firmy. Overenie predkladaného riešenia v praktických podmienkach a dokladovanie
jeho prínosu pre teóriu a prax umožňuje pokračovať v rozpracovávaní danej problematiky aj
v budúcnosti.
2.6. Záver a prínosy dizertačnej práce
Model zlepšovania PGxI je navrhnutý tak, aby mohol pôsobiť tak vo veľkých ako aj v malých
firmách, vo všetkých fázach a etapách podnikových procesov. Jeho hlavným prínosom je
spracovanie metodiky pôsobenia základných prvkov zlepšovania podnikových procesov a ich
väzby na operátory pôsobiace v procese.
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3. ZÁVER
Pri zvyšovaní konkurencieschopnosti nášho hospodárstva majú nezastupiteľné miesto nielen
veľké ale aj malé a stredné podniky, ktoré majú mimoriadny inovačný potenciál. Tento potenciál
je dôležité odhaliť a využiť, v čom mimoriadnu úlohu zohráva spolupráca firiem s vysokými
školami, univerzitami, univerzitnými výskumnými centrami atď. Som veľmi rád, že na plnení
týchto náročných úloh sa môžem ako člen kolektívu najlepších špecialistov vedeckej
a výskumnej sféry podieľať aj ja. Ďakujem všetkým, s ktorými som mal možnosť pracovať na
Katedre priemyselného inžinierstva, Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity počas
doktorandského štúdia pri realizácií jednotlivých projektov včítane svojej dizertačnej práce.
Keďže ide o veľký kolektív dobrých, tvorivých a múdrych ľudí, je pre mňa cťou, že môžem
s nimi spolupracovať. Množstvo čiastkových problémov, ktoré som riešil v modelovanej firme
a skúsenosti, ktoré som tam získal ma oprávňujú vyvodiť optimistický záver, že v podnikoch na
Slovensku aj v Čechách je možné úspešne uplatňovať poznatky z oblasti priemyselného
inžinierstva, v ktorej pôsobím.
Model bol vytvorený v súlade s princípmi KPI: „Kvalifikovaný Priemyselný Inžinier,
vychovaný na Katedre Priemyselného Inžinierstva, by mal viesť podnik k tomu, aby bol
Konkurencieschopný – Produktívny – Inovatívny, na to mu slúžia Kľúčové Podnikové Indikátory
(ukazovatele), a to hlavne Kvalita – Produktivita – Inovácie, čím zabezpečuje Kontinuálny Proces
Inovovania prostredníctvom systematického využívania Modelu PGxI a jeho nástrojov, ako je
napr. tzv. Kormidlo Prvkov xI a súbor Kariet Prvkov xI (Grznár, 2009)”.
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RESEARCH IN AREA OF PROCESS IMPROVEMENT
Abstract
The article presents brief information about the result of the dissertation. This
work analyzes the state of knowledge gained from tackling and the creation of
a Model PGxI implement them in terms of practice. Model PGxI improvement is
designed to operate in large also in small firms in all phases and stages of
business processes.
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vyvažovanie liniek, genetický algoritmus

Jozef HNÁT1

VYVAŽOVANIE MONTÁŽNYCH PROCESOV
Abstrakt
Tetnto článok je zameraný na problém vyvažovania montážnych procesov.
Opisuje hlavný cieľ vyvažovania a poukazuje na absenciu efektívnych nástrojov
pre riešenie problému. Tu sa javí ako vhodný nástroj využiť genetický algoritmus
ktorý je dobre využiteľný v optimalizačných úlohách.

1. ÚVOD
Problematika vyvažovania liniek sa týka každého podniku s veľkosériovou a hromadnou
výrobou, ktorý v procese výroby používa montážnu linku. Dosahovaná produktivita montážneho
procesu priamo závisí od nastavenia procesov – rozvrhu výroby a vyváženia pracovísk. Pri
optimalizácii výroby, vyvažovanie montážnych liniek predstavuje silný nástroj, ako v podnikoch
zvýšiť využitie zdrojov, skrátiť čas na prípravu výroby a znížiť výrobné náklady.
Podľa Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 0 úlohy o vyvažovaní výrobných liniek sú
špeciálnym typom rozvrhovacích úloh, ktoré vznikajú pri linkovej hromadnej výrobe. Pracovný
proces sa rozdeľuje na jednotlivé operácie, ktorých vykonanie sa priraďuje jednotlivým
pracoviskám usporiadaným v pevnom poradí. Pracoviská pracujú súčasne a výrobky sa posúvajú na
výrobnom páse z pracoviska na pracovisko. Je známy čas, potrebný na vykonanie jednotlivých
operácií a trvanie cyklu medzi dokončením dvoch po sebe idúcich výrobkov (takt). Úlohou je linku
vyvážiť, t.j. priradiť jednotlivým pracoviskám takú operáciu alebo skupinu operácií, aby čas na ich
vykonanie bol pre každé pracovisko rovnaký, inými slovami povedané, aby bolo vyťaženie
jednotlivých pracovísk čo najrovnomernejšie 0 0. Podľa 0 linka je vyhovujúco vyvážená, ak je
rozdiel pracovného zaťaženia jednotlivých pracovných staníc (operátorov) ± 5% od priemeru celej
linky a blíži sa k stanovenému taktu linky. Ak linka nie je dobre vyvážená vznikajú prestoje na
pracoviskách a dochádza k ďalším stratám. Súčet nevyvážeností jednotlivých pracovísk tvorí
celkovú nevyváženosť výrobnej linky Z.

2. GENETICKÝ ALGORITMUS PRE VYVAŽOVANIE LINIEK
Považujme problém vyváženia linky za GALBP vtedy, ak pri jeho riešení budeme brať do
úvahy aj iné atribúty a obmedzenia, ako sú precedenčné vzťahy. Takto rozšírený problém zahŕňa
potom riešenie liniek s mix-modelovou výrobou, liniek s paralelnými pracovnými stanicami, U1
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linky, linky s rôzne vybavenými stanicami a pod. Bežným znakom väčšiny problémov vyváženia
liniek je, že jeden preddefinovaný precedenčný graf predstavuje všetky možné precedenčné vzťahy
medzi operáciami. Avšak v reálnych problémoch priemyslu, môžu byť niektoré časti výrobného
procesu nahradené alternatívami a tak môže vzniknúť viacero variant montáže. Toto je možné vo
viacerých prípadoch či už montáže, alebo demontáže produktov, pre ktoré existuje viac variantov
výroby. Vzniká tu teda pomerne veľký priestor s možnými riešeniami problému a je potrebné nájsť
efektívny nástroj, pomocou ktorého nájdeme vyhovujúce riešenie blízke k optimu. Vďaka svojej
funkčnosti a pomerne jednoduchej aplikovateľnosti sa na riešenie optimalizačných úloh využívajú
genetické algoritmy. Rovnako sú použiteľné na riešenie problému vyvažovania liniek. Bez ohľadu
na to či sú obmedzenia v GALBP dané vo forme určitých pravidiel, závislostí medzi jednotlivými
premennými alebo algebraických výrazov, je potrebné ich správne uchopiť a začleniť do
genetického algoritmu.
Cieľom genetického algoritmu je zlepšiť počiatočnú populáciu (20-100) rôznych
nedostatočných riešení (jedincov) daného problému. Každý jedinec je reprezentovaný svojim
chromozómom, ktorý v sebe nesie jedno z množstva riešení problému. Jedincov existujúcej
populácie ohodnotíme tzv. funkciou vhodnosti, ktorá je ukazovateľom jeho kvality. Prežitie
zdatnejšieho sa prejaví tak, že jedinci s lepším ohodnotením budú rodičmi viacerých potomkov.
Kvôli hrozbe uviaznutia v lokálnom maxime však nie je žiaduce vyberať len aktuálne najlepších
jedincov a tie ďalej množiť. Nové a kvalitné riešenia môžu vznikať postupne a nemusia byť zo
začiatku výrazne prínosné. Až pri vhodnom spojení s inými (pri krížení) sa prejaví ich hodnota.
Vlastný vznik nového jedinca prebieha v dvoch fázach. Najskôr sa vytvorí jeho chromozóm a to
rekombináciou chromozómov rodičov - kríženie (Crossover) a v druhej fáze sa zohľadnia občasné
„chyby“ prírody pri replikácii - mutácia, vďaka ktorej sme svedkami vývoja. Novo vzniknutý
jedinec sa zoradí do novej populácii a celý cyklus sa opakuje znovu až do nájdenia uspokojivého
riešenia alebo do dosiahnutia stanoveného počtu iterácií.
ŠTART

Kódovanie
riešenia
1 generácia výpočtu
Inicializácia
počiatočnej
populácie

Dekodér

Vyčíslenie
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Koniec?
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Riešenie
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Výber rodičov
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Obr.1. Aplikácia genetického algoritmu pre vyvažovanie
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V genetickom algoritme pre riešenie problému vyvažovania liniek navrhujem využiť techniku
dekodéru. Pri jeho použití dochádza k tomu, že chromozóm nie je chápaný ako zakódované
riešenie, ale skôr ako informácia, na základe ktorej je možné prípustné riešenie zostrojiť.
V prípade vyvažovania, chromozóm predstavuje poradie operácií, v akom budú priraďované na
pracovné stanice. Takže namiesto prehľadávaného priestoru S či jeho podmnožín je možné
použitím vhodnej reprezentácie vytvoriť celkom iný priestor prehľadávania D.

d

S

D

d : D → F (c1 ,..., cm )

Obr.2. Transformácia d medzi priestorom S a D
Dekodér d slúži ako transformácia medzi jednotlivými indivíduami priestoru S a ich obrazom
v množine prípustných riešení F (c1 ,..., cm ) ⊆ S .
Pri použití genetických algoritmov pre riešenie konkrétnej úlohy je potrebné:
1. Určiť zakódovanie kombinácie parametrov (jedinca) do reťazca (vektora) nazývaného
chromozóm. Jednotlivé znaky reťazca (prvky vektora) sa nazývajú gény. Kódovanie
závisí od druhu problému a od jeho veľkosti. Najčastejšie sa používa binárne kódovanie.
Avšak pre problém vyvažovania linke je vhodnejšie použiť permutačné kódovanie.
2. Určiť veľkosť populácie. Príliš veľká populácia zvyčajne nezvyšuje výkonnosť GA,
v zmysle rýchlosti nájdenia riešenia. Vhodná veľkosť populácie pre daný problém je 20.
3. Určiť funkciu vhodnosti a spôsob jej vyčíslenia z chromozómu jedinca. Funkcia
vhodnosti musí byť úzko spojená s konkrétnym problémom, ktorý sa snažíme riešiť.
Určuje hodnotu vhodnosti pre každé vygenerované riešenie. Riešenia s vyššou hodnotou
vhodnosti majú potom väčšiu šancu na prežitie. Pri vyvažovaní liniek sa snažíme
zabezpečiť maximálnu efektivitu a minimum nevyužitých časových jednotiek.
4. Určiť techniku pre výber jedincov na ďalšiu reprodukciu. Veľmi dobrý a jednoduchý
na pochopenie je náhodný výber pomocou techniky ruletového kolesa. Avšak v prípade
príliš veľkých rozdielov hodnôt funkcie vhodnosti, je lepšie využiť metódu výberu podľa
poradia (rank selection).
5. Navrhnúť operátory pre reprodukciu, kríženie a mutáciu. Pre problém vyvažovania sú
klasické spôsoby nevhodné a preto je nutné použiť špeciálne takzvané. „riadené
dvojbodové kríženie“ (ordered two point crossover). Pravdepodobnosť kríženia by mala
byť pomerne vysoká a pohybovať sa približne v intervale 80% - 95%. Pravdepodobnosť
mutácie na rozdiel od kríženia sa stanovuje veľmi nízka. Vo všeobecnosti je to v rozmedzí
0,5% - 1%. Pre riešený problém je však vhodné, aby sa mutácia v procese rozmnožovania
nevyskytovala vôbec, keďže sa jedná o náhodnú zmenu niektorých génov, čím by mohlo
dôjsť k vzniku nevyhovujúcich jedincov.
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3. ZÁVER
Nie len úloha vyvažovania liniek, ale aj naprostá väčšina optimalizačných úloh, ktoré riešime
v reálnom svete, zahŕňa určité obmedzenia. Pokiaľ tieto obmedzenia vylúčime z ďalších úvah,
bude síce jednoduchšie riešiť daný problém, ale s veľkou pravdepodobnosťou bude potom
nájdené také riešenie, ktoré bude v praxi nepoužiteľné, práve z dôvodu zanedbania
obmedzujúcich podmienok. Existuje množstvo štúdií a riešení zaoberajúcich sa základným
problémom vyvažovania liniek, ktoré je však od reálnych podmienok a potrieb podnikov dosť
vzdialené. Vzniká tu teda medzera medzi teoretickým riešením problému a potrebou
priemyselnej praxe. Túto medzeru je možné vyplniť aplikovaním evolučných algoritmov, ktoré
sú schopné nájsť optimálne riešenia.
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ASSEMBLY PROCESSES BALANCING
Abstract
This article focuses on the problem of balancing assembly processes. It describes
the main objective of balancing and points to the lack of effective tools for
solving the problem. Here using the genetic algorithm appears as appropriate
way how to solve this problem.

155

InvEnt 2010
počítačom integrovaná výroba, softvér, výroba

Radovan HRIVNÁK1

INTEGRÁCIA POČÍTAČOM PODPOROVANÝCH
SYSTÉMOV VÝROBY V PRAXI (CIM)
Abstrakt
Predložený príspevok sa zaoberá problematikou počítačovej podpory výroby
v praxi. V príspevku sú popísané jednotlivé počítačom podporavané systémy
(CAx), ktoré ako kompletný celok tvoria systém (CIM – Počítačom integrovaná
výroba).

1. ÚVOD
Podľa [1,2] sú súčasné náročné požiadavky na výrobok, na jeho kvalitu a funkčnosť,
požiadavky na výrazné zvýšenie produktivity práce, rastúce nároky na flexibilitu výrobného
systému, rýchlo sa meniaci sortiment výroby, skracujúci sa čas na inovácie, väčšie nároky na
spoľahlivosť výrobného systému, a mnohé ďalšie požiadavky nie je možné už v súčasnosti
realizovať konvenčnými metódami prípravy, plánovania a riadenia výroby. Preto sa stáva
nutnosťou vznik výroby nového typu. Na tieto náročné požiadavky reaguje koncept
integrovanej výroby (CIM) využívajúci najmodernejšie prostriedky výpočtovej techniky a
progresívne metódy informačných technológií.
Keďže využívanie týchto nových informačných technológií v praxi je z môjho pohľadu už
nevyhnutnosťou myslím si, že je potrebné sa touto problematikou zaoberať.
Výrobné systémy, tak ako aj produkty nimi vyrábané, sú založené na vyššej miere
integrácie, inteligencie, flexibility a účinnosti.
CIM predstavuje komplex navzájom integrovaných CA systémov, ktoré sa zúčastňujú pri
realizácii súčiastky. Je to pohľad na integráciu počítačom podporovaných systémov vo
všetkých etapách výroby. Ako základ pre širšiu integráciu CA systémov v podniku sa uvažujú
predovšetkým nasledovné CA systémy: CAD, CAD/CAM, CAM, CAPP, CAQ a PPS systémy.

2. VÝVOJ CIM
Skutočný vývoj CIM podľa [3] je v NC riadení výrobných strojov. Z historického pohľadu
korene CIM vidíme v začiatku 20-tych rokov minulého storočia, a to v zavedení hromadnej
výroby v závode Ford. Tá bola vysoko automatizovaná, pričom automatizácia sa dosiahla
1
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účelovým zoskupením špeciálnych, na tento účel vyvinutých technologických a manipulačných
zariadení. Takéto výrobné zoskupenie predstavovalo výrobnú linku síce s vysokou technickou
integráciou, ale s veľmi nízkym stupňom pružnosti. Uvedená integrácia bola zameraná len na
technický problém a predpokladala ekonomický účinok.
Rozvoj NC techniky, robotov, konkurenčný tlak v 80-tych rokoch mal za následok hľadanie
ciest, ako čo najlepšie vyhovieť požiadavkám zákazníka. Cesty sa hľadali v stálom znižovaní
nákladov, tie však neprinášali očakávaný efekt. Ako dominantné faktory sa prejavovali
zvýšenie kvality a dosiahnutie variantnosti výrobkov. Variantnosť vyvolala pružnosť výroby a
dala odpovede na tento tlak. Avšak cesta, na ktorú treba pri budovaní pružnej automatizácie
nastúpiť, je veľmi kľukatá. Problém spočíva v kvantifikácii hodnoty pružnosti. Zatiaľ platí: pri
príliš vysokej alebo príliž nízkej pružnosti je systém neekonomický.

3. VÝHODY A NEDOSTATKY CIM
Ako je už z praxe známe, nie všetko „nové je dobré a nevyhnutné“. Dobrý systém
počítačovej integrácie výroby môže byť zavedený v takých podmienkach, ktoré spĺňajú všetky
náležitosti dobrej integrácie (rozšírená PC podpora činností v podniku, vhodnosť použitia toho
ktorého CAx systému, výrobný sortiment, veľkosť firmy,...).
Za prednosti CIM sa pokladajú umožnenie neustáleho zlepšovania činnosti na všetkých
úrovniach, rýchlejšie uspokojenie zákazníka, odstránenie bariér medzi oddeleniami,
integrovanie mnohých technológií ako NC, CAD, JIT.
Za nedostatky CIM sa podľa [3] pokladajú:
- Jednotlivé subsystémy boli riedené príliš izolovane a nedosiahla sa medzi nimi požadovaná
nadväznosť.
- Neboli doriešené potreby znalostí riadiacich pracovníkov, ani pracovníkov vo výrobe pre
novú filozofiu výroby.
- Hnacou silou bola zapálenosť pre počítačové technológie, ale iba niektorých pracovníkov.
- Prístup k budovaniu bol príliš jednorozmerný rýdzo technický, sústredený na produktivitu.
- Projekty sa snažili dosiahnuť úplnú automatizáciu výroby. Ukazovalo sa, že pre tak
dynamické prostredie vyplývajúce z požiadaviek častých zmien, je to prakticky nemožné.
Aj napriek týmto nedostatkom dnes už niet pochybností, či budovať pružnú výrobu.
Prístupy sa prehodnocujú a ako jeden závažný argument sa ukázala absencia zohľadňovania
významu a funkcií človeka vo výrobnom systéme.

4. HLAVNÉ CAx SYSTÉMY TVORIACE CIM
4.1 CAD – Computer Aided Design (Počítačom podporovaný návrh výrobkov) [4]
Predstavuje počítačový návrh, resp. počítačom podporovaný návrh súčiastky alebo
počítačovú podporu tvorby konštrukčnej dokumentácie. Ide o programové vybavenie pre
geometrické a matematické modelovanie súčiastok a ich vlastností. Okrem grafických činností
CAD systémy umožňujú realizovať aj rôzne inžinierske výpočty a analýzy.
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4.2 CAPP [4] – Computer Aided Process Planning (Počítačová podpora navrhovania
technologickej dokumentácie)
Reprezentuje počítačovú podporu pri návrhu a tvorbe technologickej dokumentácie. Na
základe konštrukčnej dokumentácie, respektíve CAD dát, sa navrhuje technologická
dokumentácia. Výstupom CAPP systémov je technologická dokumentácia, ktorá slúži okrem
potrieb samotnej výroby aj pre operatívne plánovanie a riadenie výroby. CAPP systémy tvoria
dôležité prepojenie medzi CAD a CAM systémami – t.j. medzi konštrukčným návrhom a
samotnou výrobou.

Obr.1. Štruktúra CIM [2]
4.3 CAM [4] – Computer Aided Manufacturing (Počítačom podporovaná výroba)
Predstavuje označenie pre oblasť výroby podporovanú počítačom. CAM je možné chápať
na dvoch úrovniach – ako určitý konkrétny systém (CNC riadenie a NC stroj) alebo ako určitý
komplexný pohľad na počítačovú podporu vo výrobe. Pod CAM je preto možné si predstaviť
aj široký komplex strojného, manipulačného, transportného, meracieho, kontrolného a
pomocného zariadenia, ktoré je riadené počítačom počas realizácie súčiastky vo výrobnom
procese.
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4.4 CAD/CAM [4]
Prestavuje počítačom podporovaný systém s integrovanou podporou návrhu a súčasne aj
výroby súčiastky. Systémy CAD/CAM integrujú modelovanie súčiastky a jeho konštrukčný
návrh, návrh technologickej dokumentácie vo forme NC programov a operatívne riadenie
výroby do jedného počítačového systému.
4.5 CAQ – Computer Aided Quality (Počítačom riadená kvalita) [4]
Predstavuje počítačom podporovanú kvalitu, pričom CAQ lepšie vystihuje pojem
počítačom riadená kvalita. Okrem sledovania parametrov vyrábaných súčiastok slúži aj na
sledovanie parametrov výrobných strojov, zariadení a nástrojov.

5. ZÁVER
Ako je z obr. 1. vidieť, celý proces pracovania zákazky, až po jej realizáciu je zložitý poces,
a preto si myslím, že úspešnou implementáciou všetkých zložiek CIM sa tento proces urýchli
a hlavne zefektívni. Z tohto dôvodu si myslím, že takáto implementácia je veľkou
konkurenčnou výhodou pre podnik.
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COMPUTER AIDED INTEGRATION OF PRODUCTION
SYSTEMS IN PRACTICE (CIM)
Abstrakt
The present contribution deals with computer-aided manufacturing in practice.
This paper describes the various computer - aided systems (CAx), that as a
complete set up a system (CIM).
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vyvažovanie, montážny proces, mix-modelová linka

Milan HULÍN1, Milan GREGOR2

PRAKTICKÝ PRÍSTUP PRE VYVAŽOVANIE MIXMODELOVÝCH MONTÁŽNYCH LINIEK
Abstrakt
Montážne linky v súčasnej podnikovej praxi sú určené na výrobu viacerých
variantov modelov produktov. Vyvažovanie montážnych liniek významne vplýva
na efektívnosť celého výrobného procesu. Pre potreby vyvažovania mixmodelovej výroby na montážnych linkách existuje len obmedzené množstvo
poznatkov použiteľných v praxi. Väčšina zdrojov popisuje problematiku na báze
softvérových riešení, pričom samotný postup riešenia zostáva čiernou skrinkou.
Príspevok popisuje kroky riešenia tejto úlohy pre získanie prvotného vyváženia
mix-modelovej výroby.

1. VYVAŽOVANIE MIX MODELOVÝCH MONTÁŽNYCH LINIEK
Metódy vyvažovania mix modelovej montážnej linky
Existujú dva základné prístupy:
a) postupné vyvažovanie,
b) simultánne vyvažovanie.
Metóda postupného vyvažovania začína s vyvážením typického modelu a následným
vykonaním vyváženia ostatných modelov jeden po druhom s ohľadom na prvé vyváženie.
Metóda simultánneho vyvažovania používa simultánne vyvažovanie všetkých modelov, ktoré
majú byť danou linkou vyrábané.
Postupná metóda v podstate opakuje postup vyvažovania montážnej linky vzhľadom na všetky
požadované modely. Táto metóda vyžaduje korekcie počas skúšky a odchýlky pre
zabezpečenie požadovanej štruktúry práce. Teória simultánneho vyvažovania montážnych
liniek je presná a ľahko pochopiteľná, avšak ťažko realizovateľná bez príslušnej výpočtovej
podpory.

2. INTEGROVANÝ PRECEDENTNÝ DIAGRAM
Aby bolo možné riešiť vyváženie mix modelovej montážnej linky, najskôr je potrebné mať
k dispozícií precedentný diagram pre každý vyrábaný model. Následnou integráciou
precedentných diagramov do jedného získame integrovaný precedentný diagram, ktorý je
kombináciou pracovných úsekov bez duplicitných vzťahov (obr. č.1).
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Precedentný diagram pre
model A
Obr. č. 1

Precedentný
model B

diagram

pre

Integrovaný precedentný
diagram pre model A a B

Konštrukcia integrovaného precedentného diagramu pre model A a B

3. POSTUPNOSŤ VYVAŽOVANIA MIX MODELOVEJ MONTÁŽNEJ
LINKY

Pre zjednodušené zobrazenie princípu rozvrhovania je na obr. 2. zakreslené rozdelenie
pracovných úsekov na pracovné stanice (zvislé stĺpce predstavujú pracoviská alebo
pracovníkov).

Obr. č. 2

Príklad precedentného diagramu a priradenia pracovných úsekov
pracoviskám

Postupnosť jednotlivých krokov vyváženia je popísaná uvedená v nasledujúcich krokoch:
Krok 1 - Na základe uvedeného vzťahu sa vypočíta pracovné zaťaženie, v súvislosti
s výkonom pracovná činnosť Lij.
Lij=fj gij ei

(1)

kde
fj – počet produktov typu j (j = 1, 2, ..., N)
ei – dĺžka trvania operácie i (i = 1, 2, ..., m)
g – je operátor ktorý nadobúda dve hodnoty (0;1)
gij = 1 (keď operácia i je potrebné pre montáž modelu j)
gij = 0 (keď nie je potrebná)
Krok 2 - Vypočíta sa celkové zaťaženie Li príslušnej výroby N produktov pre každú operáciu
s indexom i realizovanú v príslušnej perióde (napr. za zmenu).
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N

N

j =1

j =1

Li = ∑ Lij = ∑ f j g ij ei

(2)

Krok 3 - Vypočíta sa minimálny teoretický počet pracovných staníc N0.

⎡m L⎤
N 0 = ⎢∑ i ⎥
⎣ i =1 T ⎦

(3)

kde
T – dĺžka príslušnej plánovacej periódy
Li - celkové zaťaženie realizácie operácie i v rámci plánovacej periódy T
Výsledná hodnota podielu sa zaokrúhľuje na celé číslo nahor.
Krok 4 - Podľa integrovaného precedentného diagramu sa rozdelia operácie ei na N0
pracovných staníc (pracovníkov), tak aby ich celkové zaťaženie pracovnej stanice nepresiahlo
dostupnú kapacitu v objeme plánovacej periódy T, t.j. platí nasledovné obmedzenie:

∑L

i

≤T

i ,e , s ( k )

(4)

kde
k - index pracoviska (k = 1, 2, ..., N0).
V prípade, že nie je možné priradiť všetky pracovné úseky na N0 pracovných staníc, zvýši sa
počet pracovných staníc N. Pre každú pracovnú stanicu (pracovníka) sa vypočíta vážený
priemer operačného cyklu tk, na každý vyrábaný produkt.

∑f t

j jk

tk =

j

∑f
j

j

(5)

k – index pracovnej stanice (k = 1, 2, ..., N).
Pre hodnotu taktu platí, že maximálna hodnota váženého operačného cyklu tk nesmie byť
väčšia ako hodnota taktu linky.

4. ZÁVERY
Uvedená postupnosť popisuje riešenie úlohy vyvažovania mix-modelovej montážnej linky.
V montážnom procese pri ktorom sa miešajú (mixujú) viaceré produkty významne rastie
náročnosť celého procesu jednak s ohľadom na existenciu technických obmedzení a náročnosti
samotného výpočtu. V súčasnosti existuje na trhu viacero špecializovaných softvérov, ktoré
riešia problém vyvažovania liniek, avšak rozvrhovanie mix-modelových liniek neponúkajú
všetky z nich. V podnikoch sa väčšinou možno stretnúť s prístupom, ktorý vychádza zo
skúseností a schopností niekoľkých pracovníkov, ktorí dobre poznajú výrobný proces
a s podporou tabuľkového editora dokážu skombinovať potrebné informácie a nájsť vhodné
riešenie. Nevýhodou tohto prístupu sú možné riziká spojených s koncentráciou znalostí
u niekoľkých špecialistov, ktorí sú ťažko nahraditeľní.
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V každom prípade je však potrebné, aby sa navrhované vyváženie preverilo v praxi.
Množstvo a aktuálnosť informácií, ktoré je použité pri hľadaní riešenia určujú presnosť
výsledku preto je vždy potrebné urobiť určité korekcie.
S rozličných dôvodov (obmedzenia pri technológiách, výrobný mix a pod.) sa v praxi možno
stretnúť s vynechaním taktov (pracovných pozícií ) na linke, ako je to vidieť na nasledujúcom
obrázku č.3.

Obr. č. 3

Návrh vyváženia, s vynechaním vybraných taktov

Pre ďalšie zvýšenie efektívnosti vyváženia linky je potrebné pokračovať v optimalizácii
návrhu napríklad návrhom výrobného rozvrhu mix-modelovej produkcie. Zámenou poradia
výroby jednotlivých produktov v sekvencie je možné zvýšiť plynulosť vyťaženia pracovníkov,
ovplyvniť rýchlosť spotreby dielov, zvýšiť kvalitu výroby a eliminovať zastavenie linky.
Spracovanie tohto článku bolo podporené Agentúrou pre vedu a výskum v rámci projektu
VMSP-P-0092-09.
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PRACTICAL APPROACH FOR MIX-MODEL ASSEMBLY
LINE BALANCING
Abstract
Assembly lines at present are mostly used for mix-model production. Assembly
line balancing significantly impacts the whole process effectiveness. Amount of
published practical knowledge about this issue is limited. Sources usually
describing the procedure based on available software products without
principles explanation (black box). The article offers simple procedure to get
primary assembly line balancing.
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investície, sociálna efektívnosť, hodnotenie, efekty, sociálny účinok

Lucia CHATRNÚCHOVÁ1, Otília ONDRUŠKOVÁ2, Jozef SABLIK3

METODIKA HODNOTENIA SOCIÁLNEJ EFEKTÍVNOSTI
INVESTÍCIÍ
Abstrakt
Investičná činnosť podniku je spojená prakticky so všetkými jeho výrobnými i
nevýrobnými fázami. Podnik investuje v začiatku výroby, v jej rozvoji pri
výrobkovej i technologickej inovácii ako aj pri modernizácii technologickej
základne. Rozhodovanie o investíciách je trvalou súčasťou rozhodovania o
cieľoch podniku, o spôsoboch a smeroch jeho rozvoja. Rozhodovanie o
investíciách je jedno z najdôležitejších rozhodovaní. Dobrá investícia môže
posilniť podnik, zatiaľ čo zlá investícia môže naopak urýchliť jeho krach.

1. ÚVOD
Súčasné moderné chápanie efektívnosti výroby možno charakterizovať pomocou troch
základných cieľov a to zvyšovaním hodnoty výrobkov prostredníctvom skracovania
inovačných cyklov, znižovaním výrobných nákladov a optimalizáciou investičných nákladov
na výrobu. Riešenie problémov efektívnosti výroby na linkách a pružné zabezpečovanie
požiadaviek zákazníkov je možné dosiahnuť výnimočnou kvalitou výrobkov, modernou
organizáciou výrobného procesu na modulovej báze a silným integrovaným riadením. Uvedené
skutočnosti jednoznačne vedú k záveru, že každý podnikateľský subjekt v záujme svojej
existencie a zabezpečenia dlhodobého efektívneho rozvoja, musí nepretržite investovať do
obnovy, rozširovania a rozvoja svojej technickej základne. Vplyvom investovania sa mení
kombinácia výrobných faktorov, čo spolu s využívaním vedy, výskumu a vývoja umožňuje
zvyšovať ekonómiu využívania zdrojov, racionalizáciu a zvyšovať konkurencieschopnosť
podnikateľských subjektov.
Pri samotných investíciách by mal mať konkurencieschopný podnik na zreteli celkový
ekonomický, environmentálny a sociálny dopad. Výber najvhodnejšej investície by mal byť
v súlade so stratégiou podniku ako aj s cieľom podporovať rozvoj ekonomických aktivít
umožňujúcich tvorbu pracovných príležitostí a primerané ekonomické podmienky
zamestnancov. Ak sa manažment pridŕža uvedenej filozofie je na najlepšej ceste k trvalo
udržateľnému rozvoju podniku.
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2. SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKE
Investičné rozhodnutia ovplyvňujú rozvojové stratégie jednotlivých ekonomických
subjektov. Kľúčovú úlohu v investičnom rozhodovaní má zhodnotenie dopadov
(ekonomických, environmentálnych ako aj sociálnych), ktoré vyplývajú z realizovaných
investičných výdavkov. Podstata hodnotenia spočíva v porovnaní nákladov a prínosov počas
financovania investičného projektu a celého obdobia po uvedení investície do prevádzky.
Rozhodovanie v oblasti investovania sa považuje za jedno z najdôležitejších, pretože
priamo určuje budúcne smeorvanie podniku. Ide o rozhodovanie, ktoré sa vyznačuje
dlhodobým trvaním, ťažkou revidovateľnosťou, potrebou zohľadňovania faktorov času a
rizika, pri dôslednom rešpektovaní základného strategického cieľa podniku. Systémové
posúdenie efektívnosti investičných projektov musí prebiehať s ohľadom na ich závažnosť a
celý rad súvisiacich, ťažko kvantifikovateľných sprievodných charakteristík, ktoré je potrebné
brať do úvahy.
V súčasnom období sa podniky zameriavajú nie len na ekonomickú efektívnosť, ale čoraz
viac dávajú do popredia aj ostatné aspekty a to environmnentálne, sociálne, personálne aspekty
t.j. investovanie do zamestnancov. Oblasť starostlivosti o zamestnancov môže byť zamerané na
vzdelávanie zamestnancov, na zvolenie vhodného systému motivovania a odmeňovania.
Efektívna alokácia kapitálu do investičných projektov si vyžaduje metódy a pravidlá
hodnotenia investícií, ktoré umožnia rozhodnúť, či jednotlivé investície prispievajú
k dosahovaniu podnikových cieľov. Žiadna metóda hodnotenia investičných projektov nie je
absolútne nadradená všetkým ostatným metódam. Každá metóda má svoje obmedzenia
a žiadna nefunguje rovnako dobre za každých podmienok. Preto je nevyhnutné zvoliť na
hodnotenie efektívnosti investície kombináciu metód sledujúcich stanovený podnikový cieľ.
V teórii i praxi existujú rôzne prístupy využívané na hodnotenie efektívnosti investičných
projektov. Používa sa veľké množstvo metód a techník, ktoré sú založené na rozdielnych
predpokladoch a postupoch. Preto je nevyhnutné na hodnotenie efektívnosti investičných
projektov zvoliť takú kombináciu metód, ktorá monitoruje stanovený podnikový cieľ a
zohľadňuje dané špecifiká projektu. Dôležitým predpokladom pre správny výber metód
hodnotenia efektívnosti je tiež možnosť kvantifikovať prínosy z danej investície. Základnou
zásadou hodnotenia investície je komplexné posúdenie efektívnosti investície a to hodnotenie
z hľadiska:
ekonomickej efektívnosti
sociálnej efektívnosti
ekologickej efektívnosti.

3. HODNOTENIE SOCIÁLNEJ EFEKTÍVNOSTI
Pri hodnotení sociálnej efektívnosti danej investície sledujeme interakcie medzi
zainteresovanými subjektami (Obr.1.).
Ide tu o nepriamy, takzvaný synergický efekt. Ten sa prejavuje tak, že prípadná realizácia
projektu ovplyvňuje pozitívne či negatívne vybrané záujmové skupiny, alebo spoločnosť ako
takú.
Samotná expertíza sociálnej efektívnosti spočíva v sledovaní či daná investícia sa podieľa na:
tvorbe nových pracovných miest
znížení nákladov z chorobnosti
znížení strát z úrazov
znížení strát z fluktuácie
efektoch zo zníženia nepodarkovosti
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-

efektoch zo zlepšenia pracovného prostredia
efektoch zo zvýšenia kultúry práce.
ŠTÁT
(globálna a regionálna
úroveň)

PODNIK

JEDNOTLIVEC

Obr.1. Interakcie medzi subjektami v rámci sociálnej politky
-

Efekty a nároky sociálnej efektívnosti z časového hľadiska môžeme definovať ako:
bezprostredné (okamžité)
krátkodobé
dlhodobé.
Sociálnu efektívnosť môžeme kvalifikovať nasledovne:
(1)

ESOC = u . e

u – sociálny účinok investície, e – efekt na jednotku účinku investície, pričom hodnoty „u“
a „e“ sú:
namerané
štatisticky zistené
extrapolované
odhadnuté.
Celková sociálno-ekonomická
efektívnosť

Celková sociálna efektívnosť (rentabilita)

n

RSOC = ESOC = N1SOC – N2SOC = ΔNSOC
Vk
Vk
Vk

∑(Eei +Esoc i)
(2)

i=1

RSe= -------------------n

∑ Vki
i=1

Eei
Esoc
Vki

166

priemer ekonomické účinky investície v i-tom okruhu hodnotenia
priemer sociálne účinky investície v i-tom okruhu hodnotenia
hodnota vloženého kapitálu

(3)
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4. ZÁVER
Investičné rozhodovanie v podniku považujeme za významný proces, ktorý umožňuje
podniku realizovať naplánované strategické ciele dlhodobého rozvoja podniku. Veď zmyslom
existencie podniku je tvorba akéhokoľvek „bohatstva“. Z toho je zrejmé, že najmä vo vzťahu k
dopadu investícií na podnik, je nevyhnutné, aby patričná pozornosť bola venovaná príprave a
hodnoteniu projektov. To znamená, že každý investičný projekt je potrebné komplexne
zhodnotiť, t.j. použiť ukazovatele, kritériá a metódy, ktoré umožnia vykonať správne
investičné rozhodnutie.
Meranie efektívností získalo v posledných dvoch desaťročiach paralelne k
zodpovedajúcemu technickému pokroku neustále na význame. Stúpajúci konkurenčný tlak a
klesajúci verejný rozpočet núti nielen súkromné podniky, ale aj občianske inštitúcie a
súkromné neziskové organizácie k neustálemu hľadaniu potenciálov zvyšovania efektívností.
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METHODS FOR SOCIAL EFFICIENCY EVALUATION OF
THE INVESTMENT
Abstract
The company investment activity is connected with all its productive and also
non – productive phase. The company invests the capital at the beginning, after
that because of the company developing especially the commodity and
technology innovation and also during the modernisation of the technological
base. Investment decision is the permanent part of the decision about the
company targets and their way and direction development. Investment decision
is the one of the most important company decisions. Good investment can
strength the company but at the other hand band investment can spur its
bankruptcy.
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virtual reality, virtual manufacturing

Rastislav KOČIŠ1

OVEROVANIE MONTÁŽNYCH POSTUPOV DÁTOVOU
RUKAVICOU V LABORATÓRNYCH PODMIENKACH
Abstrakt
Projektovanie montážnych systémov zahŕňa súbor činností, ktoré tvoria základ
prípravy výroby. Jeden z hlavných faktorov výroby je vyrábať výrobky efektívne
– vyrábať to, čo zákazník požaduje.

ÚVOD
Proces výroby nových výrobkov počnúc návrhom projektu ako samotná optimalizácia
výroby sú termíny pre projektovanie nových výrobných systémov. V projektovaní kvalitu
zabezpečuje komplexné zvládnutie problematiky, počiatočná analýza eliminujúca zastaralé
koncepcie výrobných systémov s využitím popredných technológií, ktoré zjednodušujú jej
počiatočné formovanie. Formovanie, moderné technológie zjednodušujú ciele v skrátení času
určeného na tvorbu projektu, s cieľom minimalizovať náklady na výrobu.
Koncepciu systému virtuálnej výroby zjednodušuje poňať virtuálna realita použitím
softvérových a hardvérových prostriedkov.

1. VIRTUÁLNA REALITA
Najmodernejším inovatívnym trendom v súčasnosti sú modely virtuálnej reality. Cieľom
systémov pre virtuálnu realitu (VR, Virtual Reality) je poskytnúť užívateľovi či skupine
spolupracujúcich užívateľov ilúziu, že sa nachádzajú v umelom prostredí, nazývanom virtuálny
svet, virtuálna scéna či virtuálne prostredie.
Prostredie VR je najčastejšie vytvorené v pamäti počítača, môže však existovať aj ako
kombinácia skutočného sveta a počítačom doplnených objektov. Dosiahnutie pocitu
prítomnosti užívateľa vo virtuálnom svete sa docieli ovplyvnením ľudských zmyslov,
najčastejšie zraku a sluchu, vzácnejšie potom hmatu a v simulátoroch aj rovnováhy. Svoju
úlohu tu hrá aj predstavivosť a „ochota“ užívateľa prijať predstavu sveta prezentovanú
počítačom. Táto ochota nemusí byť nutne vedomá – zmysly užívateľov sa často podvedome
bránia uveriť informáciám, ktoré sú im z počítača prezentované, lebo oproti skutočnosti nie je
táto prezentácia úplne dokonalá, prípadne je v (čiastočnom) rozpore s doterajšími
skúsenosťami z reálneho sveta. Chovanie jednotlivých súčastí virtuálneho prostredia by preto
malo byť v súlade s fyzikálnymi zákonmi. Je napríklad potrebné, aby sa ťažké virtuálne
1

Ing. Rastislav Kočiš: Technická Univerzita v Košiciach, Katedra manažmentu a ekonomiky, Nemcovej
32, 042 Košice

168

InvEnt 2010
predmety pohybovali pomaly alebo aby sa rýchlosť a orientácia pohybu užívateľa vo VR
nemenili skákavo.
Z hľadiska počítačovej grafiky sú základom virtuálnej reality postupy ako tvorba
priestorových modelov a scén, manipulácia s nimi, pohyb v trojrozmernom priestore, detekcia
kolízií a zobrazovanie v reálnom čase. Tieto metódy sú umocnené použitím periférií, ktoré
zaisťujú obrazovú, zvukovú a hmatovú interakciu. Ide najmä o prilby so zabudovanými
displejmi, stereoskopické projekčné plochy, snímače polohy v priestore, hmatové zariadenia,
simulačné kabíny a pod.
Virtuálnu realitu je možné realizovať tiež bez špeciálnych zariadení, avšak za cenu nižšej
kvality vnemu. Aj obrazovka počítača sa môže stať „otvorom“ do virtuálneho sveta, v ktorom
sa pohybujeme pomocou klávesnice či myši. [1]
2.1. Prostriedky virtuálnej reality
Bezdrôtová rukavica CyberGlove II od spoločnosti Immersion zaznamenáva pohyby ruky
a prstov v reálnom čase pre aplikácie virtuálneho prostredia, ktorými sú animácie, snímanie
pohybu, virtuálna realita, digitálne prototypy, biomechanické štúdie, medicínske a vojenské
tréningy.
Pre návrh projektov a prototypov výrobkov slúži bezdrôtová rukavica CyberGlove II, ktorá
využíva softvér CATIA od spoločnosti Dassault Systems. Táto aplikácia umožňuje
v digitálnom návrhu vyhodnotiť ergonómiu a ľahkú údržbu. CATIA ako produkt zjednodušuje
spolu s bezdrôtovou rukavicou efektívnu výučbu v prostredí virtuálnej reality tak i proces
tréningov.
Na pôde SjF TU v Košiciach v laboratóriu montáže slúži rukavica k overovaniu
a simulačným procesom určených pre plánovanie montážnych operácií. Proces montážnych
operácií zjednodušuje bezdrôtová rukavica v analytickom štádiu ručných operácií a pohybov
zamestnanca vo forme trajektórií. Systém CATIA obsahuje ergonomické moduly pre virtuálnu
realitu, ktorá vyhodnocuje kritické miesta v procese výroby, montáže.
Hardvérová špecifikácia

Obr.1 Bezdrôtová rukavica CyberGlove II, polohovacie zariadenie Flock of Birds
•
•
•
•
•

rukavica na pravú ruku s počtom senzorov 18
senzor pre prenos dát - 90 záznamov/sek.
operačný systém Windows 2000 a Windows XP
bezdrôtová technológia – 2.4 GHz
zariadenie – USB port pre bezdrôtový prijímačZariadenie na snímaniu polohy
Snímanie pohybu v reálnom čase umožňuje zariadenie Flock of Birds od spoločnosti
Ascension Technology. Fyzický pohyb je transformovaný do virtuálnej reality.
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Technické parametre:
•
Dosah: ± 0,75m pre špecifikovanú presnosť; ±0,9m pre mierne zníženú presnosť,
•
Uhlový rozsah: ±180° azimut a rolovanie, ±90° elevácia,
•
Statická presnosť: pozícia: 1,8mm, orientácia: 0,5°
•
Výstupy: súradnice X,Y, Z a orientačné uhly, alebo rotačná matica,
•
Komunikačné rozhranie: RS-232 s možnosťou výberu až 115 200 baudov
Softvérová špecifikácia prostriedkov
VirtualHand pre V5 – softvér určený pre spoločné využitie s dátovou rukavicou
CyberGlove II, ktorý napomáha v analytickom procese vyhodnotiť ergonómiu a montáž
digitálnych prototypov (CATIA) a to použitím komponentov ako VirtualHand V5-Design
alebo VirtualHand pre V5-Digital Mockup (DMU).
Ďaľšími sofvérovými aplikáciami sú ovládače a kalibrovacie nástroje pre správne
nastavenie zariadenia. Podporovným operačným systémom je Windows XP/2000.

3. EXPERIMENTÁLNE OVEROVANIE MONTÁŽE ISTIČA
DÁTOVOU RUKAVICOU
V procese montáže pri projektovaní ručných montážnych výrobných systémov, je potrebné
zohľadniť ergonomické faktory, pretože najvýznamnejšiu úlohu v nej zohráva samotný človek.
Zlá logistika, konfigurácia systému môže negatívne pôsobiť na zdravie pracovníka i produkciu.
Pri projektovaní a konfigurácii montážnych pracovísk je potrebné zohľadniť polohu pracovnej
stanice, zásobníkov, nástrojov pri montáži, ktoré budú ako rozmerovo prijateľné pre
pracovníka tak i pre pracovníka rozdielnych rozmerov.
Na analýzu montáže bola vybraná súčiastka – istič.

Obr.2 Istič – prierez, pracovisko montáže
Súčiastka pozostáva :
1. Ovládacia páčka
2. Aretačný mechanizmus
3. Kontakty
4. Prívodná svorka
5. Bimetalový pás
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6. Regulačný prvok umožňujúci presné nastavenie hodnoty medzného prúdu
7. Elektromagnetická spúšť
8. Zhášacia komora
3D systém CATIA, ktorý patrí medzi lídrov na trhu PLM (PLM - Product Lifecycle
Management) systémov, je produkt, ktorý pokrýva celý životný cyklus produktov od návrhu –
koncepcie, cez detailnú tvorbu modelov a výkresov produktov vrátane projektovania
výrobných zoskupení až po servis a údržbu. CATIA obsahuje komponent Human Builder,
ktorý slúži na tvorbu a manipuláciu modelov človeka v prostredí aplikácie. Nástroje obsiahnuté
v tomto komponente zahŕňajú generovanie postáv človeka, špecifikácie pohlaví, techník pre
manipuláciu s modelom, tvorbu animácie a rozšírenú vizuálnu simuláciu.

Obr.3 Model človeka, virtuálny model pracoviska [2]
Na Obr.3 je ukážka virtuálneho modelu človeka s nástrojovým oknom slúžiacu pre
špecifikáciu pohlavia, percentily, rasy a daľších antropometrických parametrov modelu.
Model pracoviska v prostredí virtuálnej reality bol vytváraný v prostredí CAD systému
CATIA, BOSCH MTPro, MPScalc. Na analýzu montáže súčiastky bol použitý komponent
RULA v CAD systéme CATIA. Poloha ruky pracovníka bola zaznamenávaná a následne
hodnotená softvérovou aplikáciou. Dátová rukavica obsahuje 18 snímačov, čiže
zaznamenavaných bolo 18 trajektórií. Virtuálny model zostavy montážneho pracoviska
pozostáva z pracovnej stanice, modelu človeka a jednotlivé trajektórie zaznamenavané
v reálnom čase montážneho procesu.
V integrovanej zostave je možné pomocou trajektórií určiť polohu ruky na virtuálnom
modeli, ktorá bola v reálnom čase zaznamenaná. Po nakonfigurovaní modelu človeka
s príslušnými rozmermi nasledovala analýza komponentom RULA v prostredí systému
CATIA. Výsledkom analýzy je skóre, ktoré je vyhodnotené ako stredná hodnota jednotlivých
častí tela, kde pre každú časť tela je zvláštna stupnica hodnotenia.
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Obr.7 Výsledky RULA analýzy
Výsledná analýza môže nadobúdať hodnoty od 1 do 6. Z ergonomického hľadiska je
vhodnou ta pozícia, ktorá nadobúda menšie hodnotu z intervalu (1-6). Pre výsledný proces
montáže výroby je potrebné proces vyhodnotiť a dospieť tak k optimálnemu riešeniu
precesu.[3]
Montážne operácie v laboratórnych podmienkach na stanovenej súčiastke umožňujú
vzhľadom k ergonomickým stanovám bližšie určiť pracovné rozloženie komponentov
a nástrojov k zjednodušeniu práce a docieliť tým optimálne riešenie produkcie. Experimentálne
overovanie popredných technológii tak posúva dopredu možnosti využitia a posúvať tieto
riešenia do praxe.
Tento príspevok bol vytvorený v rámci riešenia projektov VEGA 1/0052/08 Systémový prístup k
racionalizácii pracovných procesov vo výrobných podnikoch a VEGA 1/0679/08 Integrovaný
systém pre inovatívne projektovanie, plánovanie a organizovanie výroby.
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VERIFICATION OF ASSEMBLY PROCEDURES USING
THE DATA GLOVE IN LABORATORY CONDITIONS
Abstract
Design of assembly systems include a set of activities that form the basis of production
preparation. One of the main factors of production is to produce products efficiently - to
produce what the customer requests

173

InvEnt 2010
projektovanie výrobných systémov, digitálny podnik

Daniela KOVÁČOVÁ1, Martin KRAJČOVIČ2

PROJEKTOVANIE VÝROBNÝCH SYSTÉMOV V
DIGITÁLNOM PODNIKU
Abstract
Článok pojednáva o návrhu projektovania výrobných systémov v prostredí
digitálneho podniku. Projektovanie prebieha v medziach klasickej tvorby
výrobných systémov aplikovanej v rámci digitálneho podniku.

1. PROJEKTOVANIE VÝROBNÝCH SYSTÉMOV (PVS)
PVS a činnosti s ním spojené tvoria spolu s projektovaním výrobných procesov jadro
aktivít klasického priemyselného inžinierstva. Výrobný systém chápeme systém, ktorý
premieňa materiál na výrobky, môže to však byť aj systém, ktorý pridáva hodnotu
k informáciám [2].

2. DIGITÁLNY PODNIK (DP)
Digitálny podnik je virtuálne zobrazenie výroby, podnikových procesov, výrobkov
a zdrojov za účelom plánovania, simulácie a optimalizácie výroby komplexných výrobkov [1] .
Systémy DP sú spojovacím článkom medzi systémami CAD a ERP. DP tvorí element, ktorý
vypĺňa medzeru medzi výr. plánovaním a konštrukčným plánovaním [4]. Obr. č. 1.
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DMU/CAE
Konštrukcia
3D CAD
2D CAD

1980

α numeric
plánovanie

1990

Samostatné
simulácie

Problémy
v komunikácií
a kooperácií
Výrobné

2000

Obr. č. 1. Digitalizácia pri konštrukčnom plánovaní a výrobnom plánovaní [4].

3. ETAPY PROJEKTOVANIA V PROSTREDÍ DIGITÁLNEHO
PODNIKU
Nasledovná časť článku je zostavovaná v prostredí DP v softvérovej aplikácií DELMIA
Process Engineer. Je skĺbená s klasickými technikami projektovania výrobných systémov
avšak prenesená práve do digitálneho prostredia. Projektovanie výrobných systémov
v prostredí DP prechádza rovnakými úrovňami ako klasické projektovanie. Jednotlivé etapy
projektovania výrobných systémov, ktoré sú zakomponované do postupu v prostredí DP sú
zhrnuté do nasledovných piatich bodov:
1. Úvodná etapa.
2. Štruktúra produktu.
3. Plánovanie procesov.
4. Štruktúra zdrojov.
5. Tvorba výrobnej dispozície.
Jednotlivé etapy algoritmu sú navrhnuté podľa logického sledu. Každá má priamu
nadväznosť na nasledujúcu etapu. Z dôvodu rozsiahlosti algoritmu je uvedená len jeho skrátená
verzia.
1. Úvodná etapa
V tejto etape ide o zostavenie projektu a jeho definovanie v DP. Získajú sa základné údajov
o výr. sortimente. Spracuje sa zoznam projektových premís, z ktorých sa vychádza.
Vypracuje sa harmonogram realizácie projekt. činností, ktorý sa odsúhlasí a vyhotoví
v grafickej podobe.
2. Štruktúra produktu
Etapa zastrešuje 2 hlavné činnosti: definovanie produktu a analýzu súčasného stavu, ktorá
priamo predchádza produktu. Analýza sa nevykonáva v prostredí DP, ale mimo neho
spôsobom aký používa klasické projektovanie. Tvorba štruktúry produktu vychádza
z princípu rozpadu kusovníka.
3. Plánovanie procesov
Zahŕňa vytvorenie štruktúry procesov a detailným riešením problematiky plánovania
procesov. Vytvorí sa procesný graf a v ňom sa editujú väzby a následnosti procesov. Na
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vytvorených procesoch sa môžu vykonať časové analýzy alebo sa dajú časy zadávajú
manuálne.

Obr. č. . 2. Obrázok skráteného algoritmu.
4. Štruktúra zdrojov
Táto časť sa zaoberá analýzou, spracovaním a tvorbou zdrojovej štruktúry výrobného
systému. Súčasne sem spadajú kapacitné prepočty výrobného systému. Z výpočtov sa v
ychádza pri segmentácií výroby a zostavovaní výrobnej dispozície.
5. Tvorba výrobnej dispozície
Jej vytvoreniu predchádza detailné riešenie výr. dispozície, ktoré obsahuje návrhovú časť
dispozície. Z nej sa zostaví v prostredí 3D grafického editora DP koncept výrobnej
dispozície. Vytvára sa pomocou grafických prvkov v databáze. Ak prvok chýba je možné ho
importovať alebo nakresliť v jednoduchom editore grafiky. Zostavená dispozícia je
východzím podkladom pre ďalšie spracovanie v rámci digitálneho podniku.
Prostredie DP neobsahuje všetky analýzy a kalkulácie. Tie ktoré chýbajú boli v rámci
riešenia práce ošetrené doplnkovými aplikáciami v MS Excel. Keďže DP spolupracuje
prostredníctvom formulárov s týmto prostredím vykonávajú sa tak importy a exporty
potrebných informácií. Zároveň pre chýbajúce moduly a bloky boli navrhnuté opatrenia na ich
dodatočné skriptové spracovanie pre toto prostredie
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ZÁVER
Tento postup vytvárania výrobnej dispozície otvára nové v možnosti v oblasti
projektovania. Spája také časti projektovania, ktoré doposiaľ boli vykonávané separátne, ale
ponecháva voľnú ruku projektantovi, ktorý si vyberie stupeň a úroveň rozpracovanosti
projektu. DP skrýva v sebe veľké množstvo potenciálu pre jeho využitie nielen v oblasti PVS.
Vhodnými modifikáciami poskytuje optimálne podmienky pre spracovanie rôznych projektov
a rozširujú sa možnosti jeho využitia. Opis jeho možností a funkcií by bol priestorovo náročný
preto boli spomenuté len niektoré jeho časti.
Tento príspevok vznikol v rámci riešenia výskumnej úlohy VEGA 1/0417/09.
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PROJECTION OF MANUFACTURING SYSTEMS IN
DIGITAL FACTORY ENVIROMENT
Abstract
Article deals about submission of projection manufacturing systems in digital
factory environment. Projecting is used within a classic creation of
manufacturing systems applied within the framework of the digital factory.
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Daniela KOVÁČOVÁ1, Martin KRAJČOVIČ2

ŠTÍHLY SYSTÉM MANIPULÁCIE A MOŽNOSTI
DIGITÁLNEHO PODNIKU PRI JEHO PROJEKTOVANÍ
Abstrakt
Článok pojednáva o návrhu materiálových tokov na princípe štíhleho konceptu.
Píše sa v ňom o možnostiach, ktoré Digitálny podnik poskytuje pri tvorbe
materiálových tokov štíhleho charakteru.

1. ÚVOD
Firmy sa usilujú o zlepšenie svojho postavenia, schopnosti rýchlej reakcie na požiadavky
trhu a snažia sa o zavedenie štíhlej výroby prostredníctvom filozofie Kaizen – kontinuálneho
zlepšovania. Princípy štíhlej výroby sa dajú plne skĺbiť s konceptom digitálneho podniku,
nakoľko v obidvoch prípadoch ide o snahu zlepšiť procesy, odstrániť plytvania a celkovo
zabezpečiť lepšie fungovanie a konkurencieschopnosť podnikov.
Digitálny podnik (DP) je všeobecný pojem pre kompletnú sieť digitálnych modelov
a metód, simulácie a 3D vizualizácie. Jeho účelom je celkové plánovanie, realizácia, riadenie
a zlepšovanie podnikových procesov, zdrojov v prepojení na výrobok [4]. Koncept DP
napomáha úsiliu neustáleho zlepšovania, keďže jeho implementácia zahŕňa celý životný cyklus
výrobku a teda aj návrh pracovísk a s tým súvisiaci systém manipulácie s materiálom.
Koncepcia štíhlej výroby sa zameriava na odstraňovanie plytvania v akejkoľvek činnosti
výrobného podniku: od kontaktu so zákazníkom a prevzatia jeho požiadaviek, cez vývoj
nového produktu, dodávateľské siete, samotný výrobný proces až k predaniu hotového výrobku
zákazníkovi, teda aj v oblasti vnútropodnikovej manipulácie s materiálom, ktorá má často krát
veľký potenciál na zlepšenie [6].
Princíp štíhlosti materiálového toku usiluje o elimináciou plytvania a skrátenie času
priebehu materiálu v rámci vnútropodnikovej prepravy. Prvým krokom projektu racionalizácie
vnútrozávodnej dopravy musí byť exaktné zachytenie a vyhodnotenie súčasného stavu [1].

2. MERANIE VÝKONNOSTI TRANSPORTNÉHO SYSTÉMU
Pre zásobovaciu a distribučnú logistiku sa môžu vzdialenosti meniť od niekoľkých metrov
až po tisícky kilometrov. Vo vnútri závodu naopak, či prepravujete dielec na 50 m alebo 500 m
1
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neznamená veľký rozdiel. Bez ohľadu na vzdialenosti sa musia zabezpečiť požiadavky, aby vo
východiskovom bode sa skumulovali minimálne prepravné množstvá, dielce sa musia
pripraviť na prepravu, čo znamená uložiť ich do kontajnerov a kontajnery na paletu, je
potrebné zaistiť príchod dopravného prostriedku a odobratie dielcov, na mieste určenia musia
byť dielce pripravené pre výrobu, t.j. odobrané z palety a kontajnerov a eventuálne uložené do
políc pozdĺž linky.
DP zahrňuje vyššie spomínané logistické informácie. Tieto sú spracované v trojitej
štruktúre projektu (Produkt Proces Zdroj) v rámci DELMIA Process Engineer-a (DPE).
Informácie ohľadom množstva produktov, ktoré majú byť vyrábané (montované) a teda aj
prepravované v rámci materiálového toku sa nachádzajú v tzv. PoT krivkách produkcie. Tieto
zachytávajú vyrábané množstvá výrobkov za dané časové obdobie.

Obr.č. 1 PoT krivky produkcie

Obr. č. 2 Zoznam súčiastok produktu pripravený
na export z DELMIA Process Engineer-a.

Z produktového prehľadu sa dajú získať informácie o potrebných množstvách jednotlivých
častiach produktu (v prípade montážneho celku) alebo základného a pomocného materiálu (v
prípade výroby produktu). Informácie je možné vyexportovať do MS Excel a tak sú
k dispozícií pre ďalšie použitie.
Prvým krokom pri analýze vnútropodnikovej prepravy je samozrejme meranie objemu
prepravy medzi dvoma miestami. Po identifikácii najfrekventovanejších trás je ďalším krokom
sledovanie prepravy a pozorovanie čo sa v rámci prepravy deje. Jeden spôsob ako to robiť je
spočítať koľkokrát je dielec zaznamenaný na trase ako individuálna jednotka, celkove
a v paletách [2].

Obr.č. 3 Výrobný koncept [5].

Obr. č.4 Ukážka spracovania transportného
systému v jednoduchom editore grafiky v DPE [5].
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V tomto smere pri analýze merania intenzity a objemu prepravy je k dispozícií aj DP.
V štruktúre DPE môžeme nájsť tzv. Manufacturing Concept (Výrobný koncept). Zachytáva
grafický prehľad výrobného systému a obsahuje aj činnosti, ktoré nepridávajú hodnotu ako
napr. transporty. Informácie o množstve prepravovaných prvkov a intenzite prepravy sú priamo
v koncepte. Výrobný koncept je podkladom pre vytvorenie výrobnej dispozície, teda dá sa
z neho vytvoriť hrubý koncept štruktúry transportného systému.

3. NÁVRH ŠTRUKTÚRY TRANSPORTNÉHO SYSTÉMU
Štruktúra transportného systému sa dá ľahkým spôsobom namodelovať v jednoduchom
editore grafiky v DELMIA Process Enngineer-a obr. 4. Editor grafiky poskytuje niektoré
hotové grafické moduly transportných systémov (záleží od naplnenia databázy) alebo je možné
v ňom modelovať jednoduché prvky. Využitie modelu transportného systému sa ďalej môže
posúvať do oblasti simulácie materiálových tokov, alebo prostredia DELMIA V5.
Každá prepravná úloha by mala byť uskutočnená s využitím metód, ktoré sú prispôsobené
na daný spôsob nakládky a frekvenciu prepravy. Príklady z riešenia štíhleho materiálového
toku:
• Baliace linky pre suché potraviny
Usporiadanie transportného systému umožnilo súčasne zvýšiť v jednom podniku produktivitu,
redukovať potrebu plôch a zlepšiť bezpečnosť. Zmena rozloženia plničiek pomohlo umiestniť
viac liniek do rovnakého priestoru, zatiaľ čo plné palety boli umiestnené rovno pozdĺž
transportnej uličky. Plniace linky sú teraz oveľa bližšie k sebe, čo umožňuje priradiť jedného
pracovníka k dvom linkám [2].
• Zásobovanie linky autobatériami
Problém ručného transportu autobatérií do montáže. Na obr. č. 6 „stav pred“, vozíky
prepravujú celé palety s batériami k linke. Pre inštaláciu batérie musí operátor prejsť k palete a
preniesť batériu na vzdialenosť cca. 7,6 m a to si vyžaduje čas a fyzickú námahu. Časy sa
menia, pretože sa batérie odoberajú postupne od najbližšieho konca palety až po
najvzdialenejší koniec. Odoberania bolo vyriešené použitím „PalletPals“, čo je otočný stôl
namontovaný na zdvižnej plošine s tlačnými pružinami. Pohyb operátora bol vyriešený tým,
že manipulačný robotník ukladá batérie z paliet do spádových regálu - každý kanál určený pre
jeden typ batérie [2].

Obr.6. Príklad zásobovania linky
autobatériami
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Obr.5. Príklad baliacich liniek pre
suché potraviny.
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ZÁVER
Prechod firiem na štíhly koncept v rámci svojich štruktúr je náročný a nepretržitý proces
a ten si vyžaduje spoluprácu všetkých oddelení v rámci podniku. Využívaním klasických
metód v kombinácií s novými aplikáciami a nástrojmi sa spoločným úsilím dajú dosiahnuť
požadované výsledky. Skúsenosti hovoria, že najlepší spôsob ako udržať zmeny
implementované počas transformácie na lean je prostredníctvom denného monitorovania
a riadenia procesov a prostredníctvom formálneho procesu periodických auditov [3]. K tomuto
môže napomôcť aj koncept digitálneho podniku ako významný zdroj informácií a nástroj pre
modelovanie systémov na princípe lean a zároveň sa tak rozširujú možnosti jeho využitia.
Tento príspevok vznikol v rámci riešenia výskumnej úlohy APVV-0594-07 podporenej
Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja.
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Article deals about the design of material flows on a lean approach. There is
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Ján KRÁĽ1

POROVNÁVACÍ MODEL PRE PLÁNOVANIE
A KONTROLOVANIE CASH-FLOW DODÁVATEĽOV
Abstrakt
Článok sa zaoberá prblematikou sledovania a riadenia cash-flow dodávateľov.
Pre plynulé dodávky a realizáciu projektov, potrebuje dodávaťeľ zabezpečiť
cash-flow na takej úrovni, aby zvládol prefinancovanie po určitú dobu z
vlastných zdrojov. Preto sa zavádza nový porovnavácí model, ktorý umožňuje
presnejšiu analýzu cash-flow.

1. ÚVOD
Plánovanie a kontrolovanie sú spojné v procese implementácie. Plánovanie nemá význam bez
kontroly, kým samotná kontrola nemôže byť realizovaná bez plánov. Plánovanie pri zavádzaní
projektu zahŕňa rozvrhnutie, identifikáciu zdrojov a odhad nákladov. Techniky vhodné na tieto
účely sú rovnako využiteľné pre klientov projektu aj pre externých dodávateľov. Na rozdiel od
plánovania, kontroling obsahuje najmä pohľad klienta. Najmä tzv. systematické kontrolné
metódy, ako „Commited Cost Management“(cenový manažment záväzkov) a „Earned Value
Analysis“ (analýza vytvorenej hodnoty). Väčšina softvérov projektového manažovania poskytuje
možnosť prípravy správ o stave projektových nákladov.
Skúsenosti ukazujú, že niekedy si dodávateľ pripraví cash-flow plány, ale tie sú viac
monitorované než kontrolované. Ani spomenutý CCM ani EVA neposkytujú dodávateľom
možnosť plánovania a kontrolovania cash-flow, najmä v prípade jednorázovej úhrady ceny. Hoci
plánovanie a kontrolovanie cash-flow sú z hľadiska dlhodobej úspešnosti
organizácie
nevyhnutné.
Počas posledných pár rokov výskum nevenoval veľa pozornosti problematike cash-flow
dodávateľa pri implementácii projektov. Hoci existuje počítačový model, ktorý sa venuje
problematike faktorov rizika, ktoré majú značný vplyv na cah-flow. Primárnym v ich modeli je
výška kapitálu na implementáciu nákladov a čiastočne aj výška úrokov potrebná na podporu
prečerpania hotovosti.
Nedávno bol vyvinutý ďalší model, zahŕňa plánovanie aj kontrolovanie cash-flow vo veľkom
modeli, aby sa uspokojili potreby externých dodávateľov, najmä v procese implementácie projektu.
Pretože tento model využíva niekoľko získaných meraní a indikácií hodnôt, odvoláva sa na EVA.
Merania a indikácie nového modelu sa zavádzajú spolu s expozíciami a grafmi, ktoré môžu
vizualizovať status projektovej implementácie z hľadiska finančnej hodnoty. Nakoniec, sú
zdôraznené potenciálne výhody získané externými dodávateľmi v procese tohto modelu.
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2. MERANIA A ZÁKLADNÉ INDIKÁTORY V EARNED VALUE
ANALYSIS (ANALÝZA VYTVORENEJ HODNOTY)
Tieto merania a indikátory sú dobre známe z literatúry i zo softvérov projektového
managementu. Nový model využíva niektoré z týchto meraní:
−
BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled) – odhadnutá cena jednej činnosti v čase
projektu;
−
BCWP (Budgeted Cost of Work Performed) - odhadnutá cena jednej ukončenej činnosti
v čase projektu;
−
ACWP (Actual Cost of Work Performed) – skutočná cena vykonanej činnosti;
−
OD (Original Duration) – plánované trvanie implementácie projektu;
−
ATE (Actual Time Expended) – časový úsek od implementácie projektu po dátum
vyhodnotenia;
−
BAC (Budgeted Cost at Completion) – náklady na kompletizáciu projektu.
Pomocou hore uvedených meraní sa vypočítajú základné indikátory v Earned Value Analysis:
−
SV (Schedule Variance) = BCWP-ACWP – ukončenie projektových aktivít v porovnaní
s plánovaným ukončením (numerická hodnota);
−
SPI (Schedule Performance Index) =BCWP/ACWP - ukončenie projektových aktivít
v porovnaní s plánovaným ukončením (pomerná hodnota);
−
Oba indikátory ukazujú dokončenie dosiahnuté v projektových aktivitách v porovnaní
s plánovaným ukončením.
−
CV (Cost Variance) = BCWP-ACWP – cena ukončenia projektových aktivít v porovananí
s odhadovanou cenou (numerická hodnota);
−
CPI (Cost Variance Index) = BCWP/ACWP - cena ukončenia projektových aktivít
v porovananí s odhadovanou cenou (pomerná hodnota);
Na základe uvedených meraní a indikátorov sú možné predpovede:
ETC (Estimated Time to Completion) = ATE +

OD − ( ATE * SPI )
SPI

(1)

- pravdepodobná doba ukončenia celého projektu;
EAC (Estimate at Completion) = ACWP +

BAC − BCWP
CPI

(2)

- pravdepodobná cena ukončenia celého projektu;

3. MERANIA, INDIKÁTORY A VÝSLEDKY PREDPOVEDÍ
Merania, indikátory a výsledky predpovedí umožnia vyhodnotiť:
FC SV (Forecast Schedule Variance at Completion) = OD-ECT
FC CV (Forecast Cost Variance at completion) = BAC-EAC
Merania v porovnávacom plánovaní a kontrolovaní cash-flow pre dodávateľov
Model vyžaduje nasledujúce nové merania na kalkuláciu nevyhnutných indikátorov:
−
PVWS (Price Value of Work Scheduled) – finančná performancia (zárobok) kontraktora;
−
−
−
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−

PVWP (Price Value of Work Performed) – finančná performancia vykonanej projektovej
aktivity;
−
IVWS (Invoice Value of Work Scheduled) – fakturovaná cena plánovanej činnosti;
−
IVWP (Invoiced Value of Work Performed) - fakturovaná cena uskutočnenej činnosti;
−
AVWS (Account Value of Work Scheduled) – časť IVWS, ktorá može byť prevedená na
účet kontraktora nad plánovanú cenu činnosti;
−
AVWP (Account Value of Work Performed) - časť IVWS, ktorá može byť prevedená na
účet kontraktora nad uskutočnenú cenu činnosti;
−
EEWS (Estimated Expenditure of Work Scheduled) – suma vyplatená kontraktorovi za
implementáciu plánovaných činností;
−
AEWP (Actual Expenditure of Work Performed) - suma vyplatená kontraktorovi za
implementáciu uskutočnených činností.
Pri použití hotovostného spôsobu platby, PVWS sa kalkuluje na základe odhadnutej výšky
nákladov na projektové aktivity a proporcionálnu časť poplatkov dodávateľovi. Je potrebné
zdôrazniť, že termín „náklady“ zahŕňa všetky uvedené merania pričom musí byť zohľadnené
hľadisko organizácie dodávateľa.

4. INDIKÁTORY V POROVNÁVACOM MODELI CASH-FLOW
PLÁNOVANIA A KONTROLOVANIA PRE DODÁVATEĽOV
Vychádzajúc z predchádzajúcich meraní sú dostupné nasledujúce indikátory pre plánovanie
a kontrolovanie dodávateľovho cash-flow zohľadňujúc proces implementácie projektu:
−
FV (Financial Variance) = PVWP-PVWS – dosiahnutá finančná performancia (cena),
progres počas reportovaného časového úseku;
−
FPI(Financial Performance Index) = PVWP/PVWS - dosiahnutá finančná performancia
(cena), progres počas reportovaného časového úseku (pomerná hodnota);
−
PIV (Planned Invoice Variance) = IVWP-IVWS – fakturovateľná časť v rámci
reportovaného časového úseku (numerická hodnota);
−
PIPI (Planned Invoice Performance Index) = IVWP/IVWS- fakturovateľná časť v rámci
reportovaného časového úseku (pomerná hodnota);
−
IV (Invoice Variance) = IVWP-PVWP – dosiahnutá finančná performancia v porovnaní
s celkovou finančnou performanciou v rámci reportovaného obdobia (numerická
hodnota);
−
IPI (Invoice Performance Index) = IVWP/PVWP– dosiahnutá finančná performancia
v porovnaní s celkovou finančnou performanciou v rámci reportovaného obdobia
(pomerná hodnota);
−
AV (Account Variance) = AVWP-IVWP – fakturovaná performancia na účet kontraktora
(numerická hodnota);
−
API (Account Performance Index) = AVWP-IVWP – fakturovaná performancia na účet
kontraktora (pomerná hodnota);
−
PBV (Planned Balance Variance) = AVWS-EEWS – plánovaný cash-flow súvahy
(numerická hodnota);
−
PBPI (Planned Variance Performance Index) = AVWS/EEWS - plánovaný cash-flow
súvahy (pomerná hodnota);
−
ABV (Actual Balance Variance) = AVWP-AEWP - skutočný cash-flow súvahy
(numerická hodnota);
−
ABPI (Actual Balance Performance Index) = AVWP/AEWP - plánovaný cash-flow
súvahy (pomerná hodnota);
184

InvEnt 2010
−
−
−
−
−
−

PV (Plan Variance) = ABV-PBV – porovnanie plánovaného a skutočného cash-flow
súvahy (numerická hodnota);
PPI (Plan Performance Index) = ABV/PBV - porovnanie plánovaného a skutočného cashflow súvahy (numerická hodnota);
MV (Margin Variance) =AM-PM – potenciálny progres marže kontraktora (numerická
hodnota);
EMC (Expected Margin at Completion) = AM+(PMC-PM)*MPI– očakávaná marža pri
ukončení.
PMC (Planned Margin at Completion) = IAC-BAC
IAC (Invoice Value at Completion) =∑PVWS

5. ZÁVER
Uvedený model má užívateľský charakter najmä z toho dôvodu, že dáta potrebné ku
kalkulácii meraní a indikátorov sú skutočné dáta v informačnom systéme dodávateľských firiem.
Nie je teda potrebné získavať nové, doteraz nemonitorované údaje. Pravdepodobne najväčšou
výhodou modelu je možnosť viacúrovňovej analýzy v dimenziách:
−
aktivita/časová jednotka,
−
aktivita/uplynutý čas,
−
všetky aktivity/časová jednotka,
−
všetky aktivity/uplynutý čas.
V prípade plánovania i kontrolovania môže byť časovou jednotkou kalendárna jednotka (deň,
týždeň alebo mesiac) alebo časový úsek medzi dvoma stanovenými medzníkmi. Týmto
spôsobom model umožňuje pohľad na detaily progresu dodávateľovho cash-flow v plánovaných
i skutočných číslach. Táto charakteristika modelu umožňuje zároveň vhodnú korekciu, ak je
počas implementácie projektu potrebná.

Literatúra
[1]
[2]

CIOFFI, DF.: Designing project management: a scientific notation and an improved
formalism for earned value calculations. Int J Project Manage 2006.
TURNER, RJ.: Controlling progress with planned cost or budgeted cost. Int J Project
Manage 2006.

COMPARISON MODEL FOR PLANNING AND
CONTROLLING OF THE CASH-FLOW SUPPLIERS
Abstract
The article deals with the problem of monitoring and controlling of the cash-flow
suppliers. To provide fluent supplies and project performance, the suppliers need
the cash-flow sufficient to manage the payments from their own sources for a
certain period of time. Therefore a new comparison model is introduced, which
enables more detailed analysis of the cash-flow.
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náklady, projekt, crash point

Ján KRÁĽ1

ČAS VERZUS NÁKLADY – CRASH POINT
Abstrakt
Tento článok sa zaoberá vzťahmi medzi viacnákladmi vzniknutými zrýchlením
realizácie projektu a časom, ktorý sa pri tom ušetrí. Táto závislosť má rôzny
priebeh, podľa konkrétnej situácie. Dáva investorovi, alebo dodávateľovi
informácie o tom, akú zvoliť alternatívu v prípade nutnosti alebo požiadavky
skrátiť dobu realizácie projektu.

1. ÚVOD
Pri projektovaní systému, môžme jeho komponenty spájať vo viacerých alternatívach.
Musíme však zabezpečiť, aby výsledok spĺňal naše ciele. Najčastejšie sa hľadá také riešenie,
ktoré minimalizuje náklady a dĺžku budovania systému. Následne sa spočítajú zdroje, potrebné
pri najvhodnejšej variante, ktorá je uskutočniteľná. Pokiaľ je toto nami vybraté riešenie
vyhovujúce dĺžkou trvania a výškou zdrojov potrebných na realizáciu, je pripravené na
dopracovanie do konečnej podoby. Treba sa však zamýšľať nad možnosťami ďalšieho znižovania
nákladov spojených s projektom. Jednou z nich je skrátenie doby projektu. To však nie je možné,
bez zvýšenia ceny za jeho zhotovenie. Ak však vezmeme do úvahy skutočnosť, že do nákladov
projektu vstupujú režijné náklady, ktoré sú úmerné dĺžke trvania, je potrebné preveriť, či úspora
dosiahnutá znížením režijných nákladov nebude väčšia, ako náklady za urýchlené dokončenie.
Normálne náklady možno považovať za náklady vlastníka. Bid hodnota vo forme tendra
zmluvného partnera, ktorý vykonáva prácu môže byť tiež považovaná za normálne náklady. Je
možné ukončiť činnosť v čase kratšom, než je plánované. Napríklad zamestnaním ďalších ľudí,
vyvolaním ďalších nákladov – prístup známy ako crashing.
Trvanie crash a jeho náklady musia byť známe. Trvanie je čas kratší než bežné trvanie
ukončenia činnosti, možno s dalšími zdrojmi a fondmi. Crash náklady sú náklady na ukončenie
činnosti. Trvanie možno ich vyrátať kombináciou crash a normálneho trvania. Napr. Normálne
trvanie a náklady mu byť 10 dní a 1000 EUR. Crash trvanie a náklady môžu byť 5 dní a 2000
EUR.
Je užitočné vedieť náklady medzitrvania, ktoré závisia na vzťahu bežného a crash trvania
a nákladov. Sú štyri typy vzťahov medzi časom a nákladmi na činnosť.
Crash point – crash bod: sú náklady navyše počas trvania projektu, ak ho chceme ukončiť
v čase danom týmto bodom.
Normálny bod: sú náklady na deň počas trvania projektu, pokiaľ ho ukončíme v plánovanom
čase.
Tieto body majú rôznu závislosť.
1
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2. LINEÁRNA ZÁVISLOSŤ MEDZI ČASOM A NÁKLADMI.
Obr. 1 zobrazuje lineárnu závislosť. Táto lineárna závislosť predstavuje prípad, kde
nadčasová práca môže mať za následok úspory v priamych nákladoch. Dodatočné náklady 500€
nám ušetria 5 dní. Každý deň skrátenia stojí rovnako 100€. Zvyšovanie nákladov pre túto krivku
je:

Obr.1. Lineárna závislosť medi časom a nákladmi

3. MULTILINEÁRNA ZÁVISLOSŤ SÚVISIACA S RÔZNYMI
ČASOVÝMI INTERVALMI.
Obr.2 je príkladom pre multilineárnu závislosť s rôznymi časovými intervalmi. Denné
viacnáklady za ušetrený čas nie sú rovnaké počas celého ušetreného obdobia, ale sa po časových
úsekoch menia. Ak by sme chceli ukončiť projekt na 11 deň, viacnáklady predstavujú 600€, na
12 deň 300€ a až do 16-teho dňa lineárne klesajú na 0, keď sú náklady 100€ za deň. Zvyšovanie
nákladov pre túto krivku je:

V intervale 16 – 12

300 − 100
= 50
4
€/deň

V intervale 12 – 11

600 − 300
= 300
1
€/deň
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Obr.2. Multilineárna závislosť súvisiaca s rôznymi časovými intervalmi

4. BEZ ZÁVISLOSTI
Obr.3 poskytuje iba dve ceny. Projekt môže byť realizovaný v plánovanom (normálnom) čase
za plánovanú cenu, alebo môže byť urýchlené ukončenie do crash bodu v crash čase a za crash
náklady. Žiadne iné riešenie v intervale 16 – 12 dní neexistuje. Je to prípad, ak na skrátenie času
potrebujeme napríklad výkonnejší stroj, s vyššou produktivitou. Pôvodný stroj to dokáže
zrealizovať za 16 dní, výkonnejší za 12 dní, ale cena sa zvýši o viacnáklady za jeho obstaranie.

Obr.3. Bez závislosti

5. ZÁVER
Na dosiahnutie uvedených cieľov sú potrebné ďalšie informácie. V sieťovom plánovaní je
normálne trvanie každej aktivity špecifikované, čas požadovaný na dokončenie činnosti a zdroje
bežne dostupné v organizácii a žiadne ďalšie vstupy do projektu. Okrem normálneho trvania sú
špecifikované bežné náklady. Je to odhadovaná suma spojená s normálnym trvaním.
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Rozvrhnutie je determinácia časových aktivít projektu a ich koordinácia na zabezpečenie
celkového trvania projektu. Štartovací čas každej činnosti závisí na faktoroch, ako sú dostupnosť
zdrojov, vhodné požiadavky na personál, float time, manažérske rozhodnutia a vzory práce
organizácie vykonávajúcej činnosť. Pre zodpovedné plánovanie, personálne vybavenie potrebné
pre každú činnosť, aby bolo ukončené v normálnom termíne a pri normálnych nákladoch sa
odvodzuje od údajov získaných z projektov, ktoré už v minulosti boli riešené. Predpokladá sa, že
rovnaký typ technológie ako v minulosti sa bude používať a úroveň personálu bude rovnaká.
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TIME VERSUS COSTS – CRASH POINT
Abstract
The article deals with the relations between the multicosts made by the increased
pace of project performance and the time saved. Such dependence may be
different in each situation. The investor or supplier is informed about the
necessary alternative to choose or the required shortening of the project.
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Ondřej KURKIN1, Michal ŠIMON2

OPTIMALIZACE PRACOVIŠTĚ ŠITÍ PÁSŮ PRO
PRODUKTY KONCERNU DAIMLER A VW GROUP
Abstrakt
Příspěvek popisuje optimalizaci pracoviště šití pásů (dále jen GB) na výrobní
hale CARGO LOADER ve firmě BOS Automotive products s.r.o. Pracoviště
dodává nastříhané a sešité pásy a poutka pro šicí a montážní linky koncernů
Daimler (dále jen DA) a VW Group (dále jen VAG). Na linkách se vyrábí vaky
na lyže, které se vkládají do opěradel zadních sedadel automobilů. Pro úpravu
pracovních stolů na procovišti jsou využity ergonomické analýzy v softwaru
DELMIA V5.

1. PŮVODNÍ STAV PRACOVIŠTĚ
Na pracovišti šití pásů se stříhají poutka na stroji RINCO, která se dále používají na šicích
linkách DA i VAG, dále se zde stříhají krátké a dlouhé pásy, které se navlékají na vaky
v posledních šicích operacích na šicích linkách. Na nastříhané pásy se navleče spona a vloží se
do formy automatu. Na Obr.1. je znázorněn layout pracoviště před optimalizací. Operátor č.1
obsluhuje mimo svého pracoviště ještě stříhací stroj RINCO. Operátor č.3 si připravuje spony na
přípravku, který je umístěn vedle jeho pracoviště. Tyto spony pak opět vkládá do automatu na
svém pracovišti. Na pracovišti je zaveden kambanový systém (na obr.1. je znázorněn čárkovaně).
Legenda:
Pohyb s materiálem
Pohyb bez materiálu

1
2

3

Obr.1. Layout pracovište GB před optimalizací

1
2
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2. HODNOCENÍ NOVĚ NAVRHOVANÝCH VARIANT LAYOUTU
Z nově navrhovaných variant layoutu byly vybrány 4 nelejpší, které byly porovnány pomocí
multikriteriálního hodnocení. Tým sestavený z operátorů, vedoucích směn, vedoucích
technologů, kvality a logistiky, vytvořil tabulku, ve které k jednotlivým kritériím přiřadili různé
váhy viz Tab.1.
Tab.1 Multikriteriální hodnocení variant

2.1. Nový layout

1

2

3

Obr.2. Nový layout pracoviště šití pásů.
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3. KONEČNÁ ÚPRAVA PRACOVIŠTĚ
Po schválení layoutu a přestěhování pracoviště, je třeba upravit zásobování materiálu a
zavedení kanbanových okruhů přímo na pracoviště. Na každém pracovišti jsou nově přidělány
kanbanové skluzy. Pro každé pracoviště v hnízdě bylo upraveno zásobování materiálu viz Obr.3.
Kanbanový okruh byl zaveden již před stěhováním linek, avšak byl umístěn do regálu viz Obr.1.
Přesunutím kanbanu přímo na pracoviště ušetříme čas, který operátoři potřebovali k přenesení
materiálu z regálu na pracovní stůl.
Kanbanový okruh je navrhnut jako „dvou boxový“. Princip dvou boxového kanbanu je, že
v jednom boxu interní logistiky je zásoba dílu na polovinu směny (4 hodiny). To znamená, že
manipulant s materiálem, doplňuje každé 4 hodiny linku, signálem pro něj je prázdný box na
zpětném skluzu z výrobní buňky. Manipulant ví, že minimálně 4 hodiny se linka nezastaví kvůli
nedostatku materiálu a pokračuje v zásobování dle stanoveného „jízdního řádu“.

Analýza pohledu operátora
Nové kanbanové
skluzy

Nově zavedené
zpětné skluzy

Obr.3. 3D model pracoviště GB
Při navrhování kanbanových skluzů byl využit SW DELMIA V5, kde v modulu HUMAN
ANALYSIS bylo simulováno zatížení operátora. Skluzy jsou pod úhlem z důvodu lepšího dosahu
operátora pro díly v boxech a díky RULA analýze je výška skluzu nastavena tak, aby se operátor
při opakovaném zvedání ruky namáhal co nejméně.
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4.ZÁVĚR
Rozdíl mezi prvotním stavem a stavem po optimalizaci je uveden v tabulce 2. Z výsledků je
vidět ušetření místa a zkrácení cest operátorů mezi jednotlivými operacemi. Počet operátorů se
zmenšil z důvodu odsunutí pracoviště pro díly, které byly určené pro export do Mexika.
Tab.2 Tabulka zhodnocení výsledků
Stav před

Stav po

Rozdíl

zastavěná plocha
celk. délka tras mezi operacemi
hluk
počet operátorů

2

[m ]
[m]
[dB]

47
9.1
85
5

35
5.5
85
3

12
3.6
85
2

počet výrobků za směnu

[ks]

764

793

29

Tento příspěvek byl vytvořen za podpory projektu Grantové agentury ČR s názvem:
Optimalizace multidisciplinárního navrhování a modelování výrobního systému virtuálních
firem s evidenčním číslem 402/08/H051.
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INTERNÍ MATERIÁLY FIRMY BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS S.R.O

OPTIMIZATION OF FORKPLCE OF SEWING BANDS FOR
PRODUCTS OF DAIMLER AND VWGROUP KONCERN
Abstract
The paper describes the optimization of workplace for sewing bands(GB)on
production hall CARGO LOADER in company BOS Automotive products s.r.o.
On this workplace are produced bands for products of Daimler(DA) and VW
Group (VAG) syndicate. On production lines DA and VAG are manufactured
skibags, which are mounted into the rear seats back in automobile. There was
used DELMIA V5 Human analysis for modification of worktables od workplace
GB.
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ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PRACY
W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁOWYCH
Streszczenie
W artykule przedstawiono rozwiązania systemowe i związane z nimi problemy
dot. bezpieczeństwa i higieny pracy w polskich przedsiębiorstwach
przemysłowych. Szczególny nacisk położono na wypadkowość w pracy oraz rolę
klasterów w rozwoju bhp.

1. WSTĘP
Poglądy na bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie zmieniają się wraz z warunkami
gospodarowania oraz postępem nauki i techniki. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie
zarządzaniem bezpieczeństwem, spowodowane wzrostem świadomości, że bezpieczna praca to
większy zysk dla przedsiębiorstwa. Wdrażanie zasad gospodarki rynkowej i wynikająca stąd
konkurencja stymulują gospodarowanie ekonomiczne i bodźce ekonomiczne związane z
bezpieczeństwem pracy odgrywają coraz większą rolę. We współczesnym ujęciu
bezpieczeństwo pracy nie ogranicza się wyłącznie do zapobiegania urazom pracowników i
chorobom zawodowym, ale dotyczy wszystkich zdarzeń powodujących straty, np. awarie,
przestoje produkcyjne, zanieczyszczanie środowiska.
Obecnie powszechne jest przekonanie, że właściwe zarządzanie bezpieczeństwem pracy
jest najskuteczniejszym sposobem jego zapewnienia i powinno stanowić integralną część
zarządzania przedsiębiorstwem. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy obejmuje te aspekty
1
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ogólnego zarządzania, które wiążą się z rozwijaniem i realizacją polityki bezpieczeństwa
pracy, można tu wyróżnić takie zagadnienia, jak: stosowanie środków profilaktycznych jako
podstawowe zadanie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy, zapobieganie ryzyku
zawodowemu w oparciu o przeprowadzoną ocenę ryzyka, opracowanie dokumentacji
usprawniającej działania związane z bezpieczeństwem pracy, realizowanie zasady „ciągłej
poprawy” na podstawie oceny poziomu ryzyka oraz osiąganych wskaźników [1]
W niniejszym opracowaniu przedstawiono elementy systemowe mające wpływ na
realizację zarządzania bezpieczeństwem pracy, stosowane wskaźniki bezpieczeństwa pracy
oraz ich zastosowanie w ustalaniu zróżnicowanej stopy procentowej na ubezpieczenie
wypadkowe oraz w analizie poziomu bezpieczeństwa przedsiębiorstw różnych gałęzi
przemysłu.

2. ELEMENTY SYSTEMOWEGO ZARZĄDZANIA
BEZPIECZEŃSTWEM PRACY.
Zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy były rozwiązywane na przestrzeni wielu
wieków. Dopiero jednak w ostatnich latach XX wieku zaczęto do bezpieczeństwa pracy
podchodzić w sposób systemowy.
Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem pracy zależy od harmonijnej współpracy szeregu
systemów, takich jak: system badań i certyfikacji, środków prawnych, środków naukowoedukacyjnych oraz środków ekonomicznych (rys.1).

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
System
badań i
certyfikacji

System
środków
prawnych

System środków
naukowoedukacyjnych

System środków
ekonomicznych

Rys.1. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i współpracujące systemy
Opracowanie własne
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System badań i certyfikacji jest systemem działającym na poziomie Unii Europejskiej, jego
celem jest zapewnienie swobodnego przepływu towarów na terenie całej wspólnoty
gospodarczej charakteryzujących się określonymi cechami bezpieczeństwa przy ich
użytkowaniu. Do zadań systemu badań i certyfikacji należą:
- harmonizacja wymagań technicznych i procedur (dyrektywy harmonizacji technicznej),
- ustalenie zasadniczych wymagań bezpieczeństwa dla poszczególnych kategorii
produktów,
- harmonizacja istniejących norm technicznych oraz udział w procesie tworzenia i
harmonizacji europejskich norm technicznych,
- opracowanie procedur oceny zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami
(oznaczanie znakiem CE),
- określenie wymagań dla autoryzowanych laboratoriów właściwych do wykonywania
czynności określonych w procedurach zgodności,
- określenie wymagań dla jednostek certyfikujących (notyfikowanych).
System środków prawnych ma na celu opracowanie i wdrożenie wymagań prawnych
zapewniających obywatelom poszczególnych państw ochronę życia i zdrowia oraz stworzenie
bezpiecznych warunków pracy. System ten w każdym z państw UE funkcjonuje nieco inaczej.
W Polsce najważniejszą ustawą z zakresu bezpieczeństwa pracy jest Konstytucja RP oraz
wydana na jej podstawie ustawa – kodeks pracy. W nawiązaniu do kodeksu pracy (najczęściej
do działu X) wydawane są bardziej szczegółowe ustawy i rozporządzenia mające na celu
stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, umożliwienie państwu nadzoru nad
warunkami pracy oraz implementację do prawa krajowego dyrektyw UE.
System środków naukowo-edukacyjnych obejmuje edukację oraz prace naukowe.
Edukacja powinna obejmować wszystkie poziomy kształcenia poprzez wprowadzanie do
programów nauczania problematyki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
Ponadto w tym obszarze należy uwzględnić formy kształcenia pozaszkolnego (szkolenia
obowiązkowe oraz doskonalące). Szczególnie dla tego obszaru formy kształcenia z zakresu
bezpieczeństwa pracy powinny być zróżnicowane, z coraz szerszym zastosowaniem elearningu [2,3]
Prace naukowe tzn. badawczo-rozwojowe, granty, programy strategiczne, finansowane z
budżetu, mające na celu prowadzenie badań i wdrażanie metod pracy, technik, technologii
umożliwiających lepszą ochronę życia i zdrowia pracownika (w tym środków ochrony
zbiorowej i indywidualnej oraz określanie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń).
System środków ekonomicznych. W tym systemie mogą funkcjonować bodźce ekonomiczne
związane z wysokością opłat celnych, oprocentowania kredytów, opodatkowaniem czy
wysokością ubezpieczenia tzw. wypadkowego.
System środków kredytowych, to preferencyjne oprocentowanie kredytów przeznaczonych
na poprawę warunków pracy (zakup bezpieczniejszych technologii, maszyn, urządzeń itp.).
System środków celnych jest polityką celną państwa, zróżnicowanie opłat celnych dla
wyrobów sprowadzanych z zagranicy w aspekcie zagrożeń jakie mogą stwarzać i wymaganych
certyfikatów, a także wyrobów służących do ochrony i ratowania życia ludzkiego.
System środków podatkowych – mogą to być ulgi dla pracodawców, którzy ponieśli
wydatki na cele bezpieczeństwa i higieny pracy, ulgi podatkowe dla producentów niektórych
wyrobów przeznaczonych dla ochrony życia lub zdrowia.
W Polsce, niestety, nie funkcjonuje system środków ekonomicznych kredytowych, celnych
i podatkowych. W 2003r. nastąpiły zmiany w zasadach ustalania stopy procentowej składki na
ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych [4,5]
(ubezpieczenie wypadkowe), skutkujące zróżnicowaną wysokością ubezpieczenia
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wypadkowego. Wysokość stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe zależy od
wskaźników związanych z bezpieczeństwem środowiska pracy oraz bezpieczeństwem pracy
(wypadkowością). Są to wskaźniki częstości zależne od liczby pracowników pracujących w
warunkach przekroczenia normatywów higienicznych, liczby pracowników, którzy ulegli
wypadkowi przy pracy, liczby pracowników, którzy ulegli ciężkiemu bądź śmiertelnemu
wypadkowi przy pracy oraz liczby stwierdzonych chorób zawodowych. Na podstawie wartości
tych wskaźników ustalane są cząstkowe kategorie ryzyka, a następnie kategoria ryzyka dla
grupy działalności (gałęzi produkcji) oraz indywidualnie dla przedsiębiorstwa. Jeżeli
przedsiębiorstwo osiąga niższą kategorię ryzyka (wyższy poziom bezpieczeństwa) niż ustalona
kategoria dla danej grupy działalności, to stopa procentowa składki na ubezpieczenie
wypadkowe korygowana jest współczynnikiem mniejszym od 1. Natomiast w przypadku, gdy
przedsiębiorstwo osiąga wyższą kategorię ryzyka (niższy poziom bezpieczeństwa) niż ustalona
kategoria dla danej grupy działalności, to stopa procentowa składki na ubezpieczenie
wypadkowe korygowana jest współczynnikiem większym od 1. Dla przykładu:
przedsiębiorstwo „produkcja metali i wyrobów z metali” zatrudnia 300 pracowników o
miesięcznym przychodzie brutto 3000 zł (750 Eu). Ustalona od 1.04.2009 kategoria ryzyka dla
tej grupy działalności jest kategorią 9 i stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe
wynosi 2%. Jeżeli przedsiębiorstwo indywidualnie ma tą samą kategorię, to roczna kwota
odprowadzana na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 216.000 zł (54.000 Eu). Jeśli kategoria
ryzyka ustalona indywidualnie dla przedsiębiorstwa jest np. niższa o 4 kategorie od kategorii
ryzyka dla jego grupy działalności, to współczynnik korygujące wynosi 0,7 i tym samym stopa
procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,4% - roczna kwota na to
ubezpieczenie wynosi 151.200 zł (37.750 Eu). (oszczędność 64.800 zł (16.200 Eu) w skali
roku). Natomiast, jeśli kategoria ryzyka ustalona indywidualnie dla przedsiębiorstwa jest np.
wyższa o 4 kategorie od kategorii ryzyka dla jego grupy działalności, to współczynnik
korygujące wynosi 1,3 i tym samym stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe
wynosi 2,6% - roczna kwota na to ubezpieczenie wynosi 280.800 zł (70.200 Eu).

3. WSKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY
Znajomość wskaźników wypadkowości może być wykorzystywana do porównywania
poziomu bezpieczeństwa w branżach, przedsiębiorstwach czy też okresach czasowych.
Wskaźniki te spełniają również rolę informacyjną i motywacyjną przy podejmowaniu działań
redukujących wypadkowość. Informowanie pracowników o własnej wypadkowości,
porównywanie jej między wydziałami, ze wskaźnikami innych przedsiębiorstw jest jednym z
elementów rozbudzania świadomości bezpieczeństwa i budowania kultury bezpieczeństwa
pracy.
Najbardziej popularnymi wskaźnikami określającymi poziom bezpieczeństwa pracy są tzw.
wskaźniki wypadkowości: wskaźnik częstości wypadków oraz wskaźnik ciężkości wypadków,
określone poniższymi wzorami:

lw
⋅ 1000
U
d
CW = s
P1

Wcz =

(1)
(2)
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gdzie:
Wcz
- wskaźnik częstości wypadków przy pracy,
CW
- wskaźnik ciężkości wypadków przy pracy,
U
- liczba zatrudnionych (ubezpieczonych),
P1
- liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy
lw
- liczba wypadków przy pracy,
ds
- suma dni straconych (absencji) na skutek wypadków przy pracy.
Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem o różnicowaniu stopy procentowej na ubezpieczenie
wypadkowe, wskaźnikami poziomu bezpieczeństwa pracy, wpływającymi na ustalenie
kategorii ryzyka dla płatnika składki na ubezpieczenie wypadkowe, są:

P1
⋅ 1000
U
P
W2 = 2 ⋅ 1000
U
P
W3 = 3 ⋅ 1000
U
W1 =

gdzie:
P2
P3

(3)
(4)
(5)

- liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich,
- liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia, które występują w razie
przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych
dla zdrowia w środowisku pracy.
Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie powodujące uraz u osoby
poszkodowanej, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą:
•
podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo
poleceń przełożonych,
•
podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności będących w
interesie przedsiębiorstwa, nawet bez polecenia,
•
w czasie pozostawania do dyspozycji zakładu pracy.
Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:
•
w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem
pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,
•
podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
•
przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje
związkowe.
Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie
uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne
uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także
choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub
częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub
zniekształcenie ciała.
Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w
okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.
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Wypadki są zdarzeniami złożonymi. Ich powstanie jest wynikiem kombinacji zdarzeń
technicznych, środowiskowych, ludzkich i organizacyjnych.

4. POZIOM BEZPIECZEŃSTWA PRACY W
PRZEDSIĘBIORSTWACH WYBRANYCH BRANŻ
Ocena poziomu bezpieczeństwa pracy w wybranych branżach sektora przemysłowego w
Polsce wymaga odniesienia się do liczby zatrudnionych zgodnie, z systematyką Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz publikacjami Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
Ostatnie publikowane przez GUS pełne dane dotyczą stanu na dzień 12 grudnia 2008,
w którym zatrudnionych w Polsce było ok. 14 milionów pracowników. W sektorze
„przetwórstwo przemysłowe” w Polsce zatrudnionych jest ok. 2,7 miliona osób, co stanowi ok.
19,3 % ogółu zatrudnionych. Przetwórstwo przemysłowe zarówno pod względem liczby
zatrudnionych jak i liczby wypadków przy pracy znajduje się na czele klasyfikacji. W roku
2008 zarejestrowano ok. 41 tysięcy poszkodowanych w tym sektorze, natomiast w roku 2009
ok. 30,5 tysiąca ofiar wypadków przy pracy (tabl. 1). W sektorze tym pracuje ok. 19,3 % ogółu
zatrudnionych w Polsce, natomiast porównując liczy poszkodowanych, to w roku 2008 odsetek
ten stanowił ponad 39 % ogółu poszkodowanych, a w roku 2009 ponad 35 %.
O częstości występowania poszczególnych zdarzeń wypadkowych informują również
wskaźniki zestawione w tabl. 2. Średnio w Polsce w roku 2008 na 1000 zatrudnionych,
zarejestrowano 7,44 poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Porównując tę wartość z
analogicznym wskaźnikiem odnoszącym się do przetwórstwa przemysłowego (15,18) można
stwierdzić, że pracownicy zatrudnieni w tym sektorze ulegają ponad 2 razy częściej wypadkom
przy pracy niż wynosi średnia krajowa. Jeszcze gorzej sytuacja przedstawia się w przypadku
sektora wydobywczego (17,10) i przemysłu metalowego (18,41). Na tle powyższych przemysł
odzieżowy (6,10) jawi się jako sektor gospodarki w którym panują znacznie bezpieczniejsze
warunki pracy.
Ze statystyką wypadkową nierozerwalnie wiąże się informacja dot. stopnia ciężkości
wypadków przy pracy. O tym informują poszczególne wskaźniki zawarte w tabl. 1 i 2.
Wypadki pod kątem ich stopnia ciężkości klasyfikowane są ze względu liczbę dni
absencyjnych lub zgodnie z przedstawionymi wcześniej definicjami wypadku ciężkiego i
śmiertelnego (każdy inny wypadek to tzw. wypadek lekki). Średni wskaźnik ciężkości
wypadków przy pracy w Polsce waha się w granicach 34-35 dni absencyjnych przypadających
na rekonwalescencję jednego poszkodowanego. Pod tym względem sektor przetwórstwa
przemysłowego mieści się w średniej krajowej, natomiast w przypadku poszczególnych
podsektorów można dopatrzeć się znacznych odchyleń. Sytuacja taka dotyczy np. przemysłu
metalowego (ok. 36 dni absencyjnych) i wchodzącego w jego skład sektora produkcji metali,
gdzie ów współczynnik wzrasta do ok. 39. Zauważyć należy również, że bardzo zła sytuacja
ma miejsce w przemyśle wydobywczym, gdzie każdy poszkodowany w wypadku przy pracy,
średnio spędza ok. 60 dni na zwolnieniu lekarskim. Sytuację w górnictwie można jedynie
porównać do budownictwa, gdzie występują podobnie wysoki wskaźnik ciężkości wypadków
przy pracy.
O problemach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy w przemyśle w Polsce
świadczą również zawarte w tabl. 2 wartości wskaźników częstości dotyczące wypadków
lekkich, ciężkich i śmiertelnych. W przypadku przetwórstwa przemysłowego zarejestrowano
ponad dwukrotnie większą częstość występowania wypadków lekkich (15,00) w odniesieniu
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do średniej krajowej (7,34) oraz wypadków ciężkich (analogicznie 0,14 i 0,06). W przypadku
wypadków śmiertelnych wskaźnik charakteryzujący sektor przetwórstwa przemysłowego
Tabl.1. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w Polsce w latach 2008, 2009. Opracowanie
własne na podstawie [6]

Polska

Przetwórstwo
przemysłowe

Przemysł
wydobywczy

Przemysł
metalowy

Przemysł
spożywczy

Przemysł
odzieżowy

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

104402

87052

41056

30570

3156

3096

7055

5008

7149

6247

1165

1104

Poszkodowani w
wypadkach
ciężkich

902

827

372

280

26

41

73

59

44

49

14

6

Poszkodowani w
wypadkach
śmiertelnych

523

401

98

59

31

41

19

5

21

7

3

3

Poszkodowane
kobiety

29717

26291

8068

6280

35

29

509

338

2618

2318

822

589

Poszkodowani
młodociani

173

150

70

54

-

-

10

11

30

18

-

-

Średnia liczba
dnia
absencyjnych na
1
poszkodowanego
(wskaźnik
ciężkości
wypadku)

35,0

35,9

34,0

34,8

58,5

60,4

35,6
(39,1*)

37,1
(39,3)*

34,4

33,9

33,3

37,0

Poszkodowani
ogółem

* przy produkcji metali

Tabl. 2. Wskaźniki częstości wypadków przy pracy na 1000 zatrudnionych w Polsce w roku
2008. Opracowanie własne na podstawie [6]
Polska

Przetwórstwo
przemysłowe

Przemysł
wydobywczy

Przemysł
metalowy

Przemysł
spożywczy

Przemysł
odzieżowy

Poszkodowani
ogółem

7,44

15,18

17,10

18,41

15,59

6,10

Wypadki
lekkie

7,34

15,00

16,79

18,17

15,45

6,03

Wypadki
ciężkie

0,06

0,14

0,14

0,19

0,10

0,05

Wypadki
śmiertelne

0,037

0,036

0,170

0,050

0,046

0,012

Wskaźnik

200

InvEnt 2010
(0,036) jest na poziomie średniej krajowej (0,037). Niestety podobnie jak w przypadku
wskaźnika ciężkości wypadków przy pracy, szczególnie przemysł wydobywczy i metalowy,
znacznie przekraczają średnia krajową, głównie jeśli chodzi o wypadki ciężkie i śmiertelne. W
przemyśle metalowym zarejestrowano trzykrotnie częstsze występowanie wypadków ciężkich
(0,19) niż średnio w Polsce (0,06), natomiast w przemyśle wydobywczym ponad czterokrotnie
wyższą częstość wypadków śmiertelnych (0,170) w odniesieniu do średniej krajowej (0,037).
Przedstawiona powyżej statystyka wypadkowa dotycząca wybranych sektorów przemysłu
metalowego świadczy o wysokim poziomie zagrożeń występujących podczas produkcji
przemysłowej. Oczywistym jest, że ujęcie globalne statystyki wypadkowej może być
niewystarczające do określenia priorytetów działań w poszczególnych zakładach
przemysłowych, jednakże statystyka branżowa pozwala na wytyczenie ogólnych kierunków
poprawy w poszczególnych sektorach. Przykładowo w przemyśle spożywczym i odzieżowym
nacisk osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki bhp powinien być skierowany na
redukcję zdarzeń wypadkowych, natomiast w przemyśle ciężkim (wydobywczy, metalowy) w
pierwszym etapie na redukcję ciężkości obrażeń jakich doznają poszkodowani w wypadkach
przy pracy a dopiero później na redukcję samych zdarzeń wypadkowych [6].

5. ROLA KLASTRÓW W ROZWOJU BHP
Coraz częściej środowiska przemysłowe są zainteresowane podejmowaniem nowych form
współpracy partnerskiej opartej o zasady współdziałania charakteryzujące klastry. Klastry są
skupiskami przedsiębiorstw, przedstawicieli władzy terenowej oraz jednostek wsparcia
biznesu, do których najczęściej wchodzą jednostki naukowe i sektora B+R. Zainteresowanie
klastrami na polskim rynku przemysłowym ma, w ostatnim okresie bardzo intensywny
charakter, co przejawia się tworzeniem tych sieci w różnych sektorach przemysłu.
Doświadczenia zagraniczne pokazują, że największe szanse przetrwania maja sieci
kreowane inicjatywami oddolnymi tzn. wychodzącymi z potrzeb samych przedsiębiorców.
Klastry powstające w wyniku inicjatyw odgórnych –różnego rodzaju działania wspierające ze
strony władz i jednostek naukowo-badawczych – nie mają tak dobrych perspektyw, jak w
sytuacji samoinicjatyw. Kilkuletnie doświadczenia badawcze autorów wskazują, że proces
rozwoju sieci inicjowanych odgórnie przebiega wolniej i wtedy, gdy sieci tzw. oddolne
wchodzą w etap dojrzałości (np. Dolina Lotnicza), to pozostałe ledwie znajdują się w fazie
początkowej. Poza tym istotną sprawą są możliwości przezwyciężania barier, które dla
klastrów przemysłowych tworzonych „z góry”, są niższe niż w przypadku drugim. Bariery te,
mając różny charakter – endo- i egzogeniczny - najczęściej jednak związane są brakiem
zaufania między partnerami, słabej świadomości proinnowacyjnej, zróżnicowanej
infrastrukturze partnerów, problemach w transferze technologii. Właśnie ten ostatni element,
stanowiący istotną barierę działań klastra, jest ważny dla działań przedsiębiorczych z punktu
widzenia zarządzania BHP.
Zagadnienie bezpieczeństwa i higieny pracy nabiera w sieciach klastrowych nowego
znaczenia. Wiąże się to głównie z potrzebą dostosowania laboratoriów do wymagań unijnych
zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie bhp i ochrony środowiska.
Jest to jednym z koniecznych działań (działanie 1.3) podejmowanych w ramach wdrażania
pomocy strukturalnej UE w Polsce w latach 2007-2013.
W warunkach współpracy opartej na szerokim współdziałaniu konieczne jest stosowanie
wytycznych wynikających z wprowadzania na terenie krajów Unii Europejskiej procedur
REACH. Szczególnie dotyczy to klastrów związanych z przemysłem chemicznym, gdzie
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konieczne jest wymuszenie, na wszystkich podmiotach związanych z obrotem substancjami
chemicznymi, stosowanie jednakowych procedur i norm. Może to spowodować zmiany
kooperacyjne, ale jednocześnie buduje nową wartość systemu sieciowego[7] .
Rozwijające się klastry szczególnie, gdy dotyczą przemysłów wysokich i średnich
technologii wymuszają ujednolicenie stosowania zasad związanych z bezpieczeństwem i
higieną pracy. W klastrach następuje ujednolicenie obsługi bhp, a atrakcyjnym rozwiązaniem
jest np. zastosowanie SAP HR w zakresie obsługi procesów bhp. Aplikacja umożliwia sieci
łatwe i przejrzyste zarządzanie dokumentacją wypadkową poprzez rejestrowanie wypadków
przy pracy, w drodze do i z pracy, zrównanych z wypadkiem przy pracy, zdarzeń potencjalnie
wypadkowych i wypadków zleceniobiorcy. Praca z aplikacją umożliwia posegregowanie
wszystkich informacji o wypadkach i zaprezentowanie ich na oddzielnych ekranach. Taka
przejrzystość i kompleksowość jest ważna szczególnie w przypadku tak wielu jednostek, jak w
klastrze. Wskazane narzędzie łatwo rozbudować o obsługę innych obszarów związanych z bhp,
jak np. ocena ryzyka zawodowego czy zarządzanie odzieżą roboczą.
Innym elementem związanym z rolą BHP w klastrach, jest wykorzystanie powiązań z
sektorem samorządowym. Dla systemu obsługi w ramach BHP ma to znaczenie ze względu na
tworzenie regionalnych ośrodków szkolących w ramach BHP, które działając pod egidą
Stowarzyszeń Pracowników Służb BHP mogą być beneficjantami klastra, szczególnie jeśli
obejmuje on jednostki, dotychczas, o wysokim współczynniku wypadkowości.
Wydaje się, że barierą dla ujednolicenia zarządzania bhp w klastrze jest wadliwy system
szkoleń. Doświadczenia Klastra Dolina Lotnicza wskazują, że ten problem można rozwiązać
podejmując działania na poziomie systemu kształcenia. Wspomniany klaster zapewnia sobie
zmiany w programie kształcenia, już na poziomie szkolnictwa średniego. W szkołach średnich
o profilu technicznym tworzone są specjalne klasy działające pod patronatem klastra, co
zapewnia pozyskanie odpowiednio przygotowanego pracownika, związanego i
utożsamiającego się z miejscem pracy, który od najwcześniejszego okresu nauki wdraża się w
specyfikę szeroko rozumianego systemu pracy, który uwzględnia obowiązujące w
przedsiębiorstwach sieci zasady bhp. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że ujednolicenie
zasad bhp jest w klastrze o wiele łatwiejsze z punktu widzenia organizacyjnego w porównaniu
z ujęciem funkcjonalnym. Specyfika przemysłu, którego dotyczy klaster, a nawet specyfika
działalności pojedynczych podmiotów wyklucza pewne wspólne opcje, jednak o
zharmonizowaniu pewnych działań z zakresu systemu BHP w klastrze można mówić
szczególnie w aspekcie transferu wiedzy.
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MANAGING THE SAFETY AND HEALTH IN WORK
ININDUSTRIAL ENTERPRISES
Abstract
In the papier system solutions and problems associated with them concerning the
safety and health in work in Polish industrial enterprises were presented. The
particular emphasis was put for the role of clusters in the development safety
and health in work.
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SYSTEM SPC W OCENIE JAKOŚCI WYTWARZANIA
WYBRANEGO ELEMENTU KAROSERII
SAMOCHODOWEJ
Streszczenie
W artykule przedstawiono rozwiązania systemowe i związane z nimi problemy
dotyczące wytwarzania elementu karoserii dla przemysłu motoryzacyjnego.
Szczególny nacisk położono na analizę danych jakościowych procesu w celu
znalezienia słabych ogniw produkcji.

1. WSTĘP
Rozwój technologii oraz uwarunkowania ekonomiczne sprawiły, że nowe rozwiązania w
zakresie różnych gałęzi przemysłu realizuje się na podstawie rozwiązań systemowych, tzn.
takich, które uwzględniają wszystkie możliwe aspekty systemu produkcyjnego. W tym
podejściu, system produkcyjny należy rozumieć, jako celowo zaprojektowany i zorganizowany
układ różnego typu czynników wykorzystywanych przez człowieka, w celu wytworzenia
określonych produktów, spełniających określone potrzeby klientów. System ten można więc
traktować jako zbiór stanowisk roboczych, zadaniem których jest przekształcenie strumienia
materiałów wejściowych w gotowe produkty przeznaczone do sprzedaży, zarówno klientowi
zewnętrznemu, spoza struktury przedsiębiorstwa, jak również wewnętrznemu, którym może
być inny system produkcyjny, zlokalizowany w tym samym przedsiębiorstwie. Przekształcenie
w systemie produkcyjnym strumieni materiałów wejściowych odbywa się w wyniku realizacji
różnych procesów zmierzających do bezpośredniego wytworzenia produktu. Pomiędzy
zasobami systemu produkcyjnego, jak i jego elementami istnieją określone relacje, których
zdefiniowanie ma niezwykle istotne znaczenie z punktu widzenia wymiernych kosztów
procesu znajdujących odzwierciedlenie w cenie produktu. Relacje te określane są mianem
modelu, który w większości przypadków ma charakter jakościowy a znacznie rzadziej
ilościowy. Aby zapewnić płynne sterowanie przepływem produkcji model powinien zawierać
szczegółowo opracowany harmonogram produkcji stanowiący podstawę do oceny zgodności
planu operacyjnego z rzeczywistym przebiegiem produkcji.
Wiodące przedsiębiorstwa przemysłowe, ze względu na rosnącą konkurencję, muszą
wykazać się nie tylko dobrą strategia, ale przede wszystkim zdolnością do jej rzeczywistej
realizacji i w tym celu wykorzystują strategiczną kartę wyników, dzięki której ogólną wizję
strategiczną można przełożyć na działania operacyjne, celem poprawy efektywności procesów.
1 Dr inż., Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katedra Zarządzania i Informatyki, 40-019 Katowice, Polska
2 Dr, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katedra Zarządzania i Informatyki, 40-019 Katowice, Polska

3 Dr, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katedra Zarządzania i Informatyki, 40-019 Katowice, Polska
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2. STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU
Statystyczna kontrola procesu, z angielskiego SPC, jest realizowana na bieżąco, w czasie
rzeczywistym i służy do wykrywania jego wad, w celu stałej poprawy jego jakości. W zakresie
SPC bada się z jaką naturalną zmiennością wykonywany jest proces oraz jaka jest zdolność do
spełnienia wymagań określonych odpowiednimi normami. Do analizy stabilności procesu
wykorzystuje się wskaźniki zdolności oraz karty kontrolne [1]. Stanowią one podstawowe
narzędzia SPC, a zostały opracowane przez Waltera A. Shewharta w latach 20 XX w. Karty
Shewharta pozwalają kontrolować stabilność procesu oraz zmiany w nim zachodzące. W latach
50 XX w., SPC zostało spopularyzowane w Japonii, przez Williama E. Deminga, gdzie zostało
rozwinięte i przyczyniło się do szybkiego rozwoju japońskiego przemysłu. Wraz z rozwojem
SPC nastąpił równoczesny rozwój oprogramowania do analizy statystycznej, arkuszy
kalkulacyjnych i systemów zbierania danych [1-2]. Celem wprowadzenia programów
wspomagających SPC jest uzyskanie przede wszystkim, jak największego zysku. Natomiast
poprzez zysk i obserwację zmniejszania się liczby defektów w kolejnych seriach
produkcyjnych można ustalić efektywność zastosowania programu.
Pod koniec XX wieku SPC ewoluowało w Six Sigma. Program Six Sigma powstał z
inicjatywy grupy Motorola. Łączy w sobie elementy SPC wraz z dokładnym szkoleniem
całego personelu organizacji. SPC oraz Six Sigma, w części statystycznej, wymagają
skomplikowanych obliczeń, które należy przeprowadzać bardzo dokładnie i w miarę szybko.
Tylko tak przeprowadzone obliczenia umożliwiają odpowiednią i we właściwym czasie
ingerencję w proces produkcyjny niwelując możliwe do wystąpienia defekty. Na polskim
rynku informatycznym powstało wiele programów przeznaczonych do wspomagania SPC a
jedną z wiodących firm zajmujących się oprogramowaniem wspomagającym SPC, jest Firma
KSI Software. Jednakże w zakładach przemysłowych ze względu na ograniczenie kosztów lub
specyfikę procesu, nadal podstawowym narzędziem do tworzenia kart kontroli i na ich
podstawie wnioskowania o przebiegu procesu, jest program MS Excel z rodziny Microsoft
Office.
2.1. Przyczyny zmienności w procesach
W każdym procesie istnieje pewien stały poziom zmienności, którego nie można uniknąć.
Poziom ten jest właściwy dla danego procesu oraz nieodłącznie z nim związany. Wyróżniamy
dwie kategorie przyczyn zmienności procesu: normalne oraz specjalne [3-4]. Na początku
stosowania SPC identyfikuje się i eliminuje zakłócenia specjalne. Ma to na celu
ustabilizowanie warunków, w jakich przebiega proces by były przewidywalne, ponieważ tylko
wówczas można sterować procesem statystycznie. Dopiero po wyeliminowaniu przyczyn
specjalnych można zidentyfikować i zmniejszać przyczyny normalne. W przypadku
ponownego pojawiania się przyczyn specjalnych należy je natychmiast wyeliminować, tak aby
móc kontrolować proces, a w konsekwencji uczynić go procesem sterowalnym.
2.1.1. Przyczyny normalne (ang. Common Cause)
Przyczyny normalne, zwane także losowymi, są czynnikami wpływającymi bezpośrednio
na zmienność procesu i są nierozerwalnie z nim połączone. Powstają z przyczyn naturalnych i
mają charakter przypadkowy. Ponieważ przyczyn normalnych nie można w łatwy sposób
zidentyfikować ani wyeliminować, wymaga to wprowadzenia daleko idących zmian, np.
poprzez eliminacje usterek spowodowanych błędami wykonania konkretnego elementu
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wchodzącego w skład narzędzia. Przy wykreśleniu wyników pomiarów zauważymy, że
wszystkie punkty będą leżały w pewnych granicach naturalnej zmienności, są rozłożone
losowo wokół linii średniej oraz nie występują charakterystyczne ciągi kolejnych punktów
(rys.1). Jeżeli punkty spełniają te warunki to proces znajduje się w stanie statystycznie
uregulowanym i jest określany jako stabilny [3-4].
Granica naturalna

Linia środkowa

Granica naturalna

Rys.1. Przykładowy rozkład punktów pomiarowych dla przyczyn normalnych.
2.1.2. Przyczyny specjalne (ang. Special Cause)
Przyczyny specjalne są czynnikami zaburzającymi naturalną zmienność procesu oraz
powodują jego rozregulowanie, a przede wszystkim są nieprzewidywalne. W celu wykrycia
przyczyn specjalnych, występujących podczas procesu, stosuje się metody statystyczne.
Po dokonaniu pomiarów elementu, w którym występują zakłócenia specjalne i naniesieniu ich
na wykres widoczne będą punkty wychodzące poza naturalne granice zmienności
oraz nielosowe układy kolejnych punktów (rys.2). Proces, na który wpływają przyczyny
specjalne, znajduje się w stanie nieuregulowanym i określany jest mianem procesu
niestabilnego [3- 4] .
Granica naturalna

Linia środkowa

Granica naturalna

Rys.2. Przykładowy rozkład punktów pomiarowych dla przyczyn specjalnych.
2.2. Karty kontrolne jako narzędzia do analizy stabilności procesu
Karty kontrolne są graficznym narzędziem, za pomocą którego wykonuje się, w sposób
ciągły, test istotności różnicy pomiędzy wartością wybranej próbki a wartością wynikającą z
dużej ilości zebranych próbek. Umożliwiają one stwierdzenie, czy w danym momencie
odchylenie od określonej normy traktuje się jako normalne, czy specjalne. Ujawnione za
pomocą karty kontrolnej odchylenia, rozumiane jako przyczyny specjalne, od zadanej normy
wskazują na rozregulowanie procesu (rys.3). Niebezpieczeństwo rozregulowania procesu jest
sygnalizowane pojawieniem się na karcie kontrolnej punktów poza liniami kontrolnymi (rys.4),
lub specyficznymi sekwencjami następujących po sobie punktów [1, 3-5].
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Punkt powyżej GLK
GLK
GLO
LC
DLO
DLK
Punkt poniżej DLK

Rys.3. Wybrany fragment przykładowej karty kontrolnej procesu, z wyraźnie
zasygnalizowanymi punktami dotyczącymi niebezpieczeństwa rozregulowania procesu, gdzie:
GLK (UCL) – górna linia kontrolna, DLK (LCL) – dolna linia kontrolna, LC – linia centralna,
GLO – górna linia ostrzegania, DLO – dolna linia ostrzegania.
GLK
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f
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GLK

A
B
C
LC
C
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DLK A

Rys.4. Sekwencje punktów sygnalizujące o niebezpieczeństwie rozregulowania procesu, a)
jeden punkt poza strefą A, b) dziewięć kolejnych punktów w strefie C lub poza nią na tej samej
linii centralnej, c) sześć kolejnych punktów malejących lub rosnących, d) czternaście punktów
naprzemian rosnących i malejących, e) dwa z trzech kolejnych punktów w strefie A lub poza
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nią, f) cztery z pięciu kolejnych punktów w strefie B lub poza nią, g) piętnaście kolejnych
punktów w strefie C lub poniżej linii centralnej, h) osiem kolejnych punktów po obu stronach
linii centralnej lecz żaden w strefie C.

3. STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW
Strategiczna karta wyników opracowana dla samodzielnego przedsiębiorstwa stanowi
podstawę kart wyników poszczególnych jej wydziałów i jednostek organizacyjnych. Jest ona
przede wszystkim narzędziem wdrożenia strategii opisanym za pomocą konkretnych
mierników i wskaźników zdolności procesu. Typ kart kontrolnych (rys.5), zależy od rodzaju
pobieranych danych, karty tworzone są zarówno dla cech mierzalnych, tzn. ocenianych
liczbowo, jak i niemierzalnych, ocenianych alternatywnie.
Karty konrolne
Karty kontrolne przy ocenie
liczbowej
Karty podstawowe

Karty specjalne

Karty kontrolne przy ocenie
alternatywnej
p
np

X

Ruchomej średniej

c

X-R

CUSUM

u

X-s

Karty dla krótkich
serii

IX-R
Me-R

Rys. 5. Podział kart kontrolnych ze względu na przeznaczenie.
Karty kontrolne dla cech mierzalnych służą do kontroli takich czynników, jak: długość w
metrach, średnica oraz jakość produktu. W tym przypadku zakłada się, że zmienność wewnątrz
próbki podlega rozkładowi normalnemu, a wszelkie odchylenia mają niekorzystny wpływ na
precyzję funkcjonowania kart. Rozróżnić należy karty podstawowe oraz specjalne, na
podstawie których możliwe jest wnioskowanie o aktualnym stanie procesu i zmianach jakości,
zanim pojawi się odchylenie. Na kartę należy nanieść również dolną i górną granicę
ostrzegania, która będzie pomocna, przy wizualnej analizie kart kontrolnych. Do najbardziej
znanych kart dla cech ocenianych liczbowo należy karta kontrolna średniej X , zwana też
kartą położenia. Na kartę nanosi się wartości średnie wyników pomiarów elementów próbek,
pobieranych podczas procesu produkcyjnego. Analizę średnich na karcie dokonuje się za
pomocą testu istotności dla wartości oczekiwanej procesu, za estymator przyjmuje się wartość
średnią procesu X 0 , która jest wartością przyjmowaną na podstawie danych konstrukcyjnych
(wartość nominalna, środek pola tolerancji). Mamy wówczas do czynienia z kartą z zadanymi
wartościami docelowymi (podejście procesowe) lub wyznacza się ją na podstawie pomiarów
uzyskanych w próbie pilotowej, czyli bez żadnych wartości normatywnych, tzw. podejście
stabilizacyjne [1-4].
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Karty kontrolne dla cech niemierzalnych, tzw. karty do kontroli alternatywnej dzielą
elementy na dwie klasy: wadliwe (złe) i niewadliwe (dobre). Karty te są jednotorowe a ich
konstrukcja i stosowanie jest prostsze niż w przypadku kart do kontroli liczbowej. Posiadają
jednak pewną wadę, a mianowicie; wymagają one próbek o znacznie większej liczebności dla
zapewnienia tego samego stopnia ochrony producenta, czy konsumenta [1-4]. Przy konstrukcji
wykresu nanosimy numery próbek na oś odciętych, natomiast na osi rzędnych zaznaczamy
frakcję elementów wadliwych w danej próbce lub liczbę niezgodności dla kontrolowanego
elementu. W przypadku kart kontrolnych do oceny alternatywnej inaczej, niż w przypadku kart
do oceny liczbowej, interpretuje się przekroczenie linii kontrolnych. Przekroczenie górnej linii
kontrolnej świadczy o wzroście wadliwości procesu i stanowi podstawę do rozważenia
możliwości podjęcia niezbędnych regulacji. Natomiast przekroczenie dolnej linii kontrolnej nie
jest sygnałem do regulacji procesu, lecz informuje o znacznym obniżeniu wadliwości procesu,
należy wówczas odszukać przyczyny powodujące jego poprawę i utrwalić je. Karta kontrolna p
jest stosowana, przy kontroli bieżącej, do monitorowania frakcji elementów niezgodnych z
założeniami procesu, gdzie pod pojęciem frakcji elementów wadliwych rozumie się stosunek
elementów wadliwych do wszystkich elementów. Karta kontrolna c jest stosowana wtedy, gdy
podczas sterowania procesem badamy liczbę wad przypadających na jednostkę produktu lub
partię o ustalonej liczebności produktów. Za produkt uważa się zarówno sztukę określonego
wyrobu, np. 10 mb materiału, jak i jego wielkość, np. wielkość emaliowanej powierzchni
blachy. Rzadziej karta c jest wykorzystywana do badania liczby wadliwych produktów w
próbce o liczebności n [1-5].

4. WSKAŹNIKI ZDOLNOŚCI PROCESU
Jakość związana jest ściśle ze zdolnością procesu produkcyjnego, a wskaźniki zdolności
procesu zajmują podstawowe znaczenie w kompleksowej ocenie jakości analizowanego
procesu. Do najczęściej stosowanych należą wskaźniki oznaczone symbolami: Cp, Cpk i Cpm.
[3,5,8]. Za podstawowy wskaźnik zdolności procesu uważany jest wskaźnik Cp. Jest on
wyrażony wzorem:

Cp =

T
, gdzie:
6σ

(1)

T = USL – LSL
USL – górna granica przedziału tolerancji
LSL – dolna granica przedziału tolerancji
σ – odchylenie standardowe obserwowanej zmiennej o rozkładzie normalnym
USL oraz LSL są, zazwyczaj, granicami ustalonymi przez konstruktora lub projektanta
wyrobu. Wyznaczają one obszar zmienności cechy, w którym produkt jest uważany za zgodny
z wymaganiami jakościowymi. Przy analizie zdolności procesu wzrost wartości współczynnika
Cp wiąże się ze wzrostem jego zdolności. Wskaźnikom zdolności procesu Cp przypisuje się
następujące charakterystyki opisowe:
Cp < 1 – niska zdolność procesu (element niedopuszczalny),
1 < Cp < 1,33 – średnia zdolność procesu (element akceptowalny, traktowany jako
element dopuszczalny),
Cp > 1,33 – wysoka zdolność procesu (element dopuszczalny),
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Wadą tego współczynnika jest to, że nie zależy on od średniej wartości procesu a jedynie
od odchylenia standardowego. Ze względu na wadę wskaźnika Cp, wykorzystywany jest
wskaźnik Cpk, będący jego modyfikacją. Wskaźnik ten uwzględnia, zarówno rozpiętość
przedziału oraz wartość nominalną współczynnika μ procesu.
Cpk = min(Cpu:Cpl)

(2)

gdzie: Cpu – wskaźnik zdolności dla górnej granicy przedziału tolerancji, określony
wzorem:

C pu =

USL − μ
3σ

(3)

Cpl – wskaźnik zdolności dla górnej granicy przedziału tolerancji, określony wzorem:

C pl =

USL − μ
3σ

(4)

Pomiędzy Cp i Cpk zachodzi nierówność Cp ≥ Cpk, przy czym nierówność ta może
wystąpić tylko wtedy, gdy wartość przeciętna procesu jest zgodna z założoną wartością
nominalną. Wraz ze wzrostem różnicy pomiędzy Cp i Cpk wzrasta stosunek średniej wartości
procesu do wartości nominalnej.
Trzecim wskaźnikiem oceny zdolności procesu jest Cpm. Uwzględnia on rozrzut badanej
cechy oraz ewentualne położenie środka obserwacji. Wskaźnik Cpm obliczany jest wg wzoru:

C pm =

USL − LSL
2
2
2
6τ
, τ = σ + (μ − T )

(5)

gdzie: T – docelowy poziom przeciętny procesu.
Podstawową różnicą, występującą pomiędzy wskaźnikami Cp i Cpm, jest odniesienie się
odpowiednio do odchylenia standardowego, [3-5].
Six Sigma jest precyzyjnie zorganizowaną, bazującą na realnych danych metodologią
eliminacji defektów, strat i wszelkich problemów z jakością, we wszystkich dziedzinach
produkcji, usług, zarządzania lub innej działalności biznesowej. Podstawą metodologii Six
Sigma jest połączenie znanych technik statystycznego sterowania jakością z innymi, zarówno
prostymi, jak i zaawansowanymi metodami statystycznymi. Istotnym elementem jest
połączenie technik statystycznego sterowania jakością z systematycznym szkoleniem całego
personelu, dla każdego szczebla organizacji, włączonego w procesy i działania objęte metodą
Six Sigma. System ten umożliwia ciągłe obniżanie kosztów własnych, poprzez redukcję
kosztów złej jakości (COPQ – Cost Of Poor Quality) i zakłada, że wewnątrz zakładu ustala się
pewną przestrzeń na opinię klienta (Voice of Customer), w celu pełnego poznania wymagań,
reagując odpowiednio poprzez poprawę wyników wewnętrznych, [5].

210

InvEnt 2010

5. ANALIZA WPŁYWU PROGRAMU DO STATYSTYCZNEJ
KONTROLI JAKOŚCI NA ZMIANĘ ILOŚCI WADLIWYCH
ELEMENTÓW
Zagadnienie praktyczne polegało na wyznaczeniu, przy użyciu programu do statystycznej
kontroli jakości, czynników mających decydujący wpływ na efektywność procesu wytwarzania
i jakość elementu typu podszybie (rys.6), dla nowego modelu samochodu osobowego
wprowadzanego na Polski rynek. W zakres przeprowadzonych badań zaliczyć należy:
wykonanie pomiarów dla trzech serii tłoczonego elementu, dokonanie charakterystyki
dotyczącej przebiegu procesu wytwarzania detalu oraz opracowanie wyników pomiarów.

Rys.6. Podszybie do samochodu osobowego- rys. techniczny oraz model numeryczny.
Podstawą zaprojektowania procesu produkcyjnego każdego elementu składowego są plany
konstrukcyjne. Projektant nanosi na rysunek punkty bazowe oraz charakterystyki kluczowe dla
każdego elementu, które są wykorzystywane do zaprogramowania urządzenia pomiarowego.
Następnie projektant ustala również tolerancję, najczęściej górną i dolną, w której niejako te
pomiary powinny się mieścić. Tolerancja ta jest odgórnie narzucona liczbowo lub określona
wg konkretnej normy. Tolerancja oraz pomiary charakterystyk kluczowych stanowią podstawę
do obliczania wskaźników zdolności procesu.
Firma X pracuje w systemie trzyzmianowym, na każdej zmianie powstaje 1800 elementów
spośród, których wybierane są elementy poddawane badaniom. Na próbę składają się pierwszy
i ostatni wyprodukowany element oraz elementy ze środka serii z odstępami przynajmniej co
500 sztuk. W przypadku gdy proces nie przebiega prawidłowo elementy, do próby, pobierane
są częściej. Pomiary przebiegają na bieżąco podczas trwania procesu, dzięki czemu można go
przerwać w dowolnym momencie, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Analizie poddane zostały 3 serie produkcyjne podszybia, czyli ok. 16200 sztuk. Wszystkie
punkty zawierały tolerancje górną 0,5 mm oraz dolną – 0,5 mm. Na każdej zmianie
dokonywane były pomiary kontrolne kilku elementów, na podstawie których przygotowywano
wyniki analizy produkcji elementu typu podszybie. Podczas pierwszej zmiany dokonano 8
pomiarów, które zamieszczono w Tab.1. Pola zaznaczone na czerwono wskazują odchyłki od
zadanej normy. Jak można zaobserwować na podstawie wyników w załączonych tabelach, już
podczas dokonywania pomiarów możliwe jest wykazanie nieprawidłowości, a w przypadku
dużych niezgodności przerwanie procesu. Dane z działu kontrolno-pomiarowej przesyłane są,
przez sieć informatyczną do działu zajmującego się kontrolą jakości. Następnie dział kontroli
jakości przenosi te dane do indywidualnie przygotowanego, dla każdego elementu arkusza
programu MS Excel, tworząc w ten sposób kartę kontrolną.
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Tab. 1. Dane pomiarowe oraz karta kontrolna dla pomiarów pobranych na pierwszej zmianie
podczas produkcji.

Stworzona karta kontroli dokładnie opisuje, którymi obszarami elementu należy zająć się w
szczególności. Znając współczynniki Cpk można wyznaczyć, jaki procent produkcji zostanie
dopuszczony do następnego procesu, a jaki należy naprawić przed dopuszczeniem. Za
elementy dopuszczone uważa się elementy o Cpk = (1:1,33) oraz Cpk >1,33, natomiast
niedopuszczone o Cpk <1. Procent elementów dopuszczonych i nie dopuszczonych oblicza się
według wzoru:

P=
gdzie:

nC pk
n

⋅100%[%] ,

(6)

nC pk – ilość punktów o Cpk = (1:1,33) oraz Cpk >1,33 dla elementów dopuszczonych
oraz Cpk <1 dla elementów niedopuszczonych.
n – ilość wszystkich punktów.
Następnie zostaje wyliczony udział procentowy elementów dopuszczonych do dalszej
obróbki i tak:
dla Cpk = (1:1,33)
dla Cpk > 1,33

3
⋅100 % = 14,3[% ]
21
3
Pd 2 = ⋅100 % = 14,3[% ]
21
Pd 1 =

Procent elementów dopuszczonych wynosi odpowiednio:

PD = 28,6[% ]

Sumując P dla Cpk = (1:1,33) i Cpk > 1,33 otrzymujemy PD = 28,6 % elementów
dopuszczonych podczas pierwszej zmiany. Analogicznie obliczono procent elementów
niedopuszczonych PW (o Cpk <1) do dalszej obróbki, które należy poprawić i wynosi
15
odpowiednio:
PW = ⋅100 % = 71,4[% ]
21
Wyliczony udział procentowy elementów dopuszczonych oraz nie dopuszczony do dalszej
części procesu produkcji umożliwił w ten sposób ocenę efektywności zastosowania programu
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do statystycznej kontroli jakości. Przedstawiony sposób zbierania danych, tworzenia karty
kontroli oraz obliczania elementów dopuszczonych i nie dopuszczonych do dalszej obróbki jest
identyczny dla wszystkich serii a także zmian, dlatego dla kolejnej zmiany procentowy udział
elementów dopuszczonych i nie dopuszczony do dalszej części procesu produkcji kształtuje się
następująco;
- wskaźniki określone na podstawie danych zebranych na drugiej zmianie:
Procent elementów dopuszczonych do dalszej obróbki.

Pd 1 = 9,5[% ]
dla Cpk > 1,33
Pd 2 = 23,8[% ]
Procent elementów dopuszczonych:
PD = 33,3[% ]
dla Cpk <1
PW = 66,7[% ]

dla Cpk = (1:1,33)

- oraz wskaźniki określone na podstawie danych zebranych na trzeciej zmianie:
Procent elementów dopuszczonych do dalszej obróbki.
dla Cpk = (1:1,33)

Pd 1 = 19[% ]
Pd 2 = 28,6[% ]

dla Cpk > 1,33
Procent elementów dopuszczonych:

PD = 47,6[% ]

dla Cpk <1

PW = 52,4[% ]

Oprócz arkusza z pomiarami i obliczeniami, tworzony jest drugi arkusz, który w prosty
sposób graficzny obrazuje które punkty umiejscowione są poza bezpiecznym zakresem
określonym wg normy (rys.7).

Rys.7. Graficzne przedstawienie wyników pomiarów oraz wskaźników kart kontrolnych dla
sporządzonych w oparciu i pomiary na przykładowej zmianie produkcyjnej.
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6. OCENA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU DO ANALIZY SPC
Podczas jednej serii wykonywanych jest 5400 elementów, co daje 1800 sztuk na zmianę.
Znając współczynniki Cpk można obliczyć ile z wyprodukowanych elementów należy
poprawić. Obliczamy ją mnożąc procent wadliwych elementów P oraz liczbę
wyprodukowanych elementów.
Liczbę wadliwych elementów na kolejnych zmianach obliczam według wzoru:

n D = PW ⋅1800

(7)

Liczba elementów dopuszczonych dla zmiany pierwszej serii pierwszej:

n D = 28,6% ⋅1800 = 514

(8)

Liczba elementów niedopuszczonych dla zmiany pierwszej serii pierwszej:

nW = 71,4% ⋅1800 = 1286

(9)

Analogicznie obliczono liczbę elementów dopuszczonych
w pozostałych zmianach i seriach, a dane zamieszczono w Tab. 2.

i

niedopuszczonych

Tab.2. Zestawienie elementów dopuszczonych i niedopuszczonych podczas trzech serii.
SE
RIA

p

1

4
2

3

P
W

71
,4%
66
,7%
52
,4%
52
,4%
47
,6%
42
,9%
23
,8%
19
,0%
14
,3%

PD
28
,6%
33
,3%
47
,6%
47
,6%
52
,4%
57
,1%
76
,2%
81
,0%
85
,7%

Elementy
niedopuszczone nW

Elementy
dopuszczone nD

1286

514

1200

600

943

857

943

857

857

943

771

1029

429

1371

343

1457

257

1543

Zmiany wskaźnika zdolności procesu CPK, w postaci elementów dopuszczonych
i niedopuszczonych, podczas kolejnych pomiarów, przedstawiono na rys.8. Elementy nie
dopuszczone skierowane zostają do komórki naprawczej, którą obsługuje dwóch pracowników,
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pracujących na dwie zmiany, po 8 godzin. Jeden pracownik jest w stanie jest poprawić ok. 285
elementów na jednej zmianie. Koszt roboczogodziny pracownika wynosi 30 zł, natomiast koszt
produkcji jednego elementu to 12 zł. W Tab. 3 zamieszczono niezbędne dane, które posłużą do
obliczeń efektywności procesu produkcji elementu typu podszybie.
Tab.3. Dane do obliczeń efektywności.
Il
ość
54
00
12
64
800
8
35
28
5
2
11
40
11
20

Nazwa
Ilość elementów w serii
Koszt produkcji elementu KE
Koszt produkcji serii KS
Czas pracy
Koszt roboczogodziny KR
Il. el. poprawianych na zmianę przez 1 pracownika
Ilość pracowników
Il. el. poprawianych na 2 zmiany przez 2 pracowników
npop
Koszt dnia pracy komórki (2 pracowników na 2 zmiany)
Kpk

Jedno
stka
szt.
zł
zł
h
zł
szt.
os.
szt.
zł

Liczba elementów

Wykres zm ian w spółczynnika CPK
2000
1500
niedopuszczone

1000

dopuszczone

500
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pomiar

Rys.8. Wykres zmian współczynnika CPK.
Na podstawie danych z Tab.3 można obliczyć, jakie straty przynosiły kolejne serie
i analogicznie, jaki zysk uzyskano poprawiając na bieżąco błędy podczas produkcji. Ilość dni
niezbędnych na poprawę niedopuszczonych elementów nDNI obliczono następująco, wg wzoru:
n DNI =

∑n

Wi

∑n

Wi

, gdzie:

(10)

n pop

- suma elementów wadliwych serii i, gdzie i = 1,2,3

n pop - Ilość elementów poprawianych na 2 zmiany przez 2 pracowników
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Obliczenia dla serii pierwszej:

n DNI

3429
=
= 3,0 [DNI]
1140

Obliczenia dla serii drugiej:

n DNI

2571
=
= 2,3 [DNI]
1140

Obliczenia dla serii trzeciej:

n DNI =

1029
= 0,9 [DNI]
1140

Znając ilość dni potrzebnych na dokonanie poprawy niedopuszczonych elementów
obliczony zostanie koszt naprawy KN:

K N = n DNI ⋅ K pk ,

gdzie:

(11)

nDNI - ilość dni potrzebnych na poprawę niedopuszczonych elementów
K pk - Koszt dnia pracy komórki
Obliczenia dla serii pierwszej:
K N = 3 ⋅1120 = 3660 [zł]

Obliczenia dla serii drugiej:

K N = 2,5 ⋅1120 = 2800 [zł]

Obliczenia dla serii trzeciej:
K N = 1 ⋅1120 = 1120 [zł]

7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
W związku z graficznym przedstawieniem wyników dokonano dwóch przezbrojeń na linii
produkcyjnej. Na podstawie analiz wyników pomiarów, zaobserwowano istotny wpływ
programu na poprawę jakości produkowanych elementów. Straty, w stosunku do kosztów
produkcji bez wad, zmniejszyły się w poszczególnych seriach kolejno: o 5,2 %, 4,3% oraz
1,7%. Straty wykazują tendencję malejącą, co wskazuje na efektywność programu
wspomagającego SPC i prowadzi do zmniejszenia liczby występujących defektów. Dane
uzyskane za pomocą kart kontrolnych, umożliwiły ingerencję w proces, niwelując błędy, które
zaistniały podczas przebiegu procesu, celem minimalizacji ewentualnych strat poniesionych
podczas procesu produkcyjnego. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów należy
stwierdzić, iż w początkowej fazie pomiarów proces produkcji, nowego modelu samochodu
osobowego, nie był do końca ustabilizowany a okres stabilizacji procesu trwał trzy cykle
produkcyjne. Stwierdzono również, że kolejnym krokiem Firmy będzie przygotowanie się do
wdrożenia bardziej specjalistycznego programu do statystycznej kontroli jakości, co w
przyszłości pozwoli na:
¾ ocenę jakości wyrobu w momencie wprowadzenia do karty kontrolnej wyniku pomiaru,
a w przypadku, gdy dane będą wprowadzane na bieżąco, informacja zwrotna będzie
wygenerowana automatycznie,
¾ skorygowanie na bieżąco nastawy maszyn, a w konsekwencji poprawienie jakości, gdy
operator zauważy, że jakość półproduktu jest niższa od oczekiwanej, zanim będzie
konieczne przerwanie procesu produkcji a część surowca zostanie zmarnowana,
¾ analizę danych jakościowych w celu znalezienia słabych ogniw produkcji (raporty
jakości i trendu z możliwością wielorakiego filtrowania wyświetlanych na nich danych),
¾ utrzymanie stabilności procesu, poprzez podjęcie akcji korekcyjnej, zanim parametr
procesu wyjdzie poza granice specyfikacji oraz identyfikację słabych stron procesu
produkcji,
¾ ograniczenie strat wynikających z konieczności monitorowanie jakości wyrobu, a w
konsekwencji poprawę wyników.
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SPC SYSTEM IN THE ASSESSMENT OF QUALITY IN
PRODUCING A DENOTED CAR BODY ELEMENT
Abstract
In the article system solutions and problems connected with them concerning
producing the car body element were presented for the automotive industry. The
special emphasis was put on the analysis of quality data in the process to find
weak links of the production.
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THE SPECIFICATION OF RISK MANAGEMENT
OF CONSTRUCTION ENTERPRISES IN POLAND
Summary
The present article is devoted to the process of risk management for construction
enterprises in Poland. The key problem for entrepreneurs is to determine the
existence of risk, its scale and influence on the organisation of an enterprise, as
well as a possible reaction to it. Polish construction industry is closely connected
with the overall economic situation. The macroeconomic risk, together with the
pace of the development of Polish economy, has a strong influence on the level of
demand for building services. The inclination towards undertaking construction
ventures is bound up with the raise of GDP, as well as with the perception of the
situation on the market and the prospect of development.

1. RISK MANAGEMENT
Risk management constitutes an element of organisation control, a way of acting (and
actually also of thinking), enabling permanent control over the risk that the organisation is
subjected to. Another issue of concern in risk management is the search for any possible
reactions to the risk.
By the term ‘management’ we mean a set of actions encompassing decision planning and
making, organising, conducting and controlling, directed towards the organisation’s resources
(human, financial, tangible and information) and carried out with a view to achieving the
organisation’s goals in a skilful and efficient way [4]. The rudimentary procedures involved in
the process of management are: determining the method of operation, coordinating actions and
resources, staff management, the observation and evaluation of the organisation’s activity.
The processes of management can be applied under a variety of circumstances, in riskoriented organisations (both big and small, old and new ones), as well as in non-commercial
organisations (governmental, educational, health care and non-traditional organisations). Risk
management encompasses a range of consciously planned and made decisions aimed at the
elimination or limitation of the negative effects of risk. Therefore, the process of risk control is
a reasonable (sensible, rational) manipulation of risk situation in order to protect the present
and future assets, making it possible to run a business activity. Since the assets are meant to
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achieve the company’s goals, the risk management procedures help the management board to
meet these goals, for instance, benefits or shares in the market[3].
Risk management is a very complex process. If it is to be effective, that is, if it is supposed
to bring benefits for the company, it should be deeply rooted in it. This means that in an
organisation there is no room for such actions which are not embraced by risk management.
Thus, it is possible that an area which is not controlled may become a cause of harm or damage
leading to the deterioration of the company’s situation, or even to its bankruptcy.
The fundamentals of the entire process of risk management for enterprises is a thorough
examination of the threats which may come up in the course of its realisation, the evaluation of
their impact on the undertaking, as well as responding to them through elimination, transfer,
limitation or absorption of risk. Without this knowledge, a successful fight with risk is virtually
impossible. The rule number one of effective risk management is to become preoccupied with
risk at an early stage of enterprise. An early inspection of threat usually allows for the lowering
of costs and increases the effectiveness of actions. Obviously, the process of risk management
must be economical. What should be avoided at all costs is a situation in which the cost of a
particular reaction to a specific risk surpasses the loss which may be caused by that threat.
The process of risk management consists of three rudimentary procedures: risk
identification, risk analysis, and response [8].
Risk identification is a procedure consisting in determining possible threats for a given
undertaking, specifying the circumstances and causes which may pose a threat in the course of
the realisation of the undertaking. Risk analysis consists in describing the threats as well as
evaluating the range of a possible loss. The response to risk is equivalent with the elimination
of threats, at least a partial transfer of risk to a different aspect of the contract, and, if this is not
feasible, restricting its influence or absorbing the risk by the building contractor [5].
Diagram 1 shows a detailed outline of risk management concerning a construction
undertaking [6].
From the point of view of prospective projects, especially crucial elements of the process of
risk management are data archiving and the process of learning and getting experience. This
has an influence on the improvement of identification and analysis of risk concerning similar
undertakings which are to be carried out in future. It allows to get acquainted with the threats
and enhances self-assurance in making decisions about construction undertakings.
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Risk management

Risk
identification

Risk
analysis

Response to
the risk

Brainstorming
Interviews
Inspections
Research conducted by
specialists

Qualitative and
quantitative analysis

Elimination
Transfer
Limitation
Risk absorption

Control and
Archiving

Monitoring,
Reports, Accounts,
Financial statements

Constant
improvement and
modernisation

Collecting data
Learning

The classification of
major threats

The hierarchy of risk
Loss evaluation or
departure from the
original goals
Changes in the project or
the organisation of an
undertaking
Contractual provisions
Insurance
Withdrawal from an
undertaking

Diagram 1. The outline of market management
Source: A. Madyda, Dziennik ryzyka – zarys komputerowego wspomagania procesu
zarządzania ryzykiem przedsięwzięć budowlanych, w: Zarządzanie organizacjami-finanse,
produkcja, informacja, red. Naukowa H. Howaniec, W. Waszkielewicz, Wydawnictwo
Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2009, p. 242.

2. THE MANAGEMENT OF CONSTRUCTION ENTERPRISE
MARKET
In the case of construction industry, the act of determining the probability of occurrence of
certain changes is greatly hindered. The problem stems from the isolation of building industry.
We will elaborate only on those features which are central to the economy of undertakings. The
key element having influence on the specific character of construction and assembly works is
the building itself. According to the Building Code, a building is an element of construction
permanently fixed to the ground, sectioned off in space by means of wall barriers, and having
fundaments and a roof.
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The immobility of a building implies the necessity of constant transfer of manufacturing
powers. This in turn poses problems connected with the accommodation for building workers,
the transfer of people and equipment, additional payments (separation allowance), new land
conditions, the necessity of construction site development and liquidation, et cetera.
Another attribute of building industry is the time-consuming nature of a building process. The
construction of a single-family house can take several months, whereas the production of many
other industrial products can be completed within a couple of hours. This attribute can be
compared only to shipbuilding. In the case of construction industry, this long time-span of
production has many consequences, especially economic ones. It hinders the possibilities of a
settlement between the contractor and investor, the organisation of a building process, meeting
the deadlines, as well as it rises the plausibility of occurrence of unfavourable incidents in the
course of production.
Many building and installation works are carried out in the open air. This characteristic
implies a considerable dependence on changing weather conditions. Consequently, it makes it
necessary for certain construction works to be performed seasonally. Winter months are
especially unfavourable. Although the technical means for a thorough elimination of
seasonality are already available, one should remember about the economic viability of such
actions. The elimination of seasonality is related to extra costs, time and effort.
Next feature which separates construction from other industries is the individual character
of a building product resulting from the necessity to comply with the guidelines laid down by
an individual investor, as well as from unique setting and unpredictable weather conditions.
The individualisation of a building product is partly tempered by the industrialisation of
construction and the standardisation of elements and whole buildings. Nevertheless, in the case
of single-family houses, industrial and public buildings, the scale of individuality of production
character is still substantial. In spite of several similarities in actions, solutions and types of
buildings, each construction process is different. The major difference lies in the setting.
Differences in ground types, the level of groundwater, humidity, the reaction of environment,
and local architecture requirements all impose different technological solutions.
The differences in the style and structures of management as well as the human factor
(different local personnel) also magnify the effect. The abundance of various materials,
products and building equipment available on the market is huge. This additionally contributes
to the diversification of the end product. The use of a large number of varied materials leads to
the dependence on supplies and services coming from other branches of economy, which is
greater than in any other field of industrial production. Table 1 below presents exemplary
repeatable and unique elements of construction undertakings.
The conditions of carrying out building and installation works listed above clearly
emphasise their influence upon the decisions made, at the same time hindering a correct
judgement of the probability of unfavourable occurrences.
The significance of market management in the case of undertaking construction ventures is
much bigger than in the case of many other branches of economy. The time-consuming nature
of a building process, together with the economic resources possessed, make it necessary to
secure them. The benefits coming from market management can be divided into strategic,
financial, marketing, and tactic ones.
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Table 1. Repeatable and unique elements of construction undertakings
Repeatable
Some of the materials used, e.g. concrete,
steel, etc.
Parts of the building which always have the
same function
Several construction solutions
Structures of management
Style of management
Project

Unique
The location and local conditions
Different local personnel
The level, standard and quality of
workmanship
Materials’ wear and tear
The sources of materials, tools and equipment
Different technologies
Weather conditions

Source: Raftery J., Risk analysis in Project Management, E & FN SPON, An Imprint of
Chapman & Hall, 1994, p. 45.
Strategic benefits:
1. Decision making is more accurate thanks to clear consideration of the impact of risk.
2. The company’s image in the eyes of investors, partners, suppliers and competition is
improved due to effective capitalisation on the personnel’s experience and the minimisation of
costs.
3. Heightening the awareness of the existence of risk in the decision-making process
Financial benefits:
1. Securing profits
2. The improvement of finances management
3. The reduction of financial loss
Marketing benefits:
1. Increasing the chances of winning a tender
2. A better grasp of an undertaking through the identification of risk and strategies aimed at
limiting its impact
3. The recognition of links existing between the cost, time and price of an undertaking.
Tactic benefits:
1. The amelioration of the quality of alternative plans
2. More systematic decision making
3. The introduction of the element of realism into the process of offer planning and preparation
Risk management can prove helpful in the realisation of a particular construction
undertaking within a specified period of time, and avoiding unnecessary increase of the cost
anticipated in the initial plan. Among other things, risk management may:
a) make it possible to make a good decision concerning enhanced regularity of works and
limited subjectivity of actions,
b) allow for the comparison of strong points of the undertaking and risks resulting from the
uncertainty of prognosis concerning possible effects,
c) assure a better grasp of the plan through the identification of risk,
d) have a strong influence on enterprise management through a categorical demand for
making reasonable steps to ensure security if the investment is seriously jeopardised
(e.g. in a contract),
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e)

deepen the company’s experience and facilitate communication and agreement both
inside the company and with the client.
Risk management is most valuable at the initial stage of project creation, as well as at the
outset of investment realisation from the point of view of considerable flexibility characteristic
at that point. It is much easier to implement any changes in that period. Moreover, it is less
expensive than if it was done at a further stage of realisation. For instance, any construction
faults or errors in technical documentation or the acceptance of a wrong technology can be
corrected if noticed at this initial point. However, there are also situations in which it is no
longer possible to eliminate such unfavourable incidents, but nevertheless it is worth trying to
minimise their negative impact [6].
The process of risk management should be continued throughout the period of the
realisation of an undertaking. Risk management should embrace every activity of the enterprise
and should be stretched over the period of the validity of the undertaking. Risk management
can be suspended only in the event of an urgent need, since it is an action aimed at eliminating
the effects.
Risk management can help a construction business to make right decisions about putting in
a bid for the realisation of a given construction undertaking. Decision making cannot be based
on the belief in one’s abilities or “intuition”. By contrast, it should be preceded by a thorough
analysis of the situation and the risk involved.
Normally, the problem of risk is complex and requires a careful and thoughtful approach.

3. RISK AND THE MACROECONOMIC SITUATION
Three general groups of factors contributing to the emergence of risk are commonly
distinguished in literature: macroeconomic, mesoeconomic and microeconomic [1].
The macroeconomic factors are related to the situation of overall national economy together
with the changes that take place in it and international relations (e.g. the state of economy,
inflation, monetary, legislative and customs policy).
The level of risk in a business activity depends on the scale of impact of separate factors on the
enterprise. The more sensitive the enterprise is to the macroeconomic factors (that is those
factors of which it has little or no control), the more risky the undertakings [2].
This risk is determined by the following agents:
1) the economic situation resulting from a strong correlation between a change of the rate of
return of separate investments and changes (or a downturn) affecting the overall economy,
2) a change of inflation rate causing the decrease of purchasing power of profit gained from
separate investments in comparison with the initial outlays,
3) the risk of the interest rate, which is a consequence of inflation; it consists in investment
capital outflow and its deposition in much less hazardous bank accounts,
4) the risk of exchange rate; it concerns financial instruments subject to currency
denomination in a currency different from the investor’s, caused by changes in the
exchange rate, significantly differentiating the return rates represented in different
currencies,
5) the political risk resulting from political decisions and events occurring both inside the
country and at the international level, which have influence on the economic situation and
investors’ decisions,
6) the risk of profit reinvestment caused by the variability of interest rates.
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There is a strong correlation between construction industry and the overall economic
situation. The macroeconomic risk and the pace of the development of Polish economy have a
considerable impact on the level of demand for construction services. The inclination to take
up building undertakings is related to the increase in GDP as well as with the perception of the
economic situation and the opportunity of development. The current and forecasted rate of
economic development shows the hazard of stagnation. On the one hand, an increase of
realisation in the field of infrastructural construction is anticipated on the grounds of already
initiated EU projects, the availability of EU resources and the facilities and roads that are under
construction due to EURO 2012. On the other hand, the field of housing industry is affected by
a decrease in the demand for new apartments, which is a consequence of problems with
obtaining accessible home loans, as well as due to the economic crisis.

4. THE RISK OF LEGAL ENVIRONMENT
Under Point 5 of the Building Code, construction works are carried out in accordance with
effective law regulations, norms and principles stemming from the knowledge about
construction [7].
Frequent amendments, inconsistency, as well as the lack of uniform interpretation of
regulations, especially in the case of tax law, results in a risk connected with the legal
environment in which a building company runs its business activity. Since the law changes so
often, many regulations are not formulated in a sufficiently accurate way, and it is sometimes
the case they lack explicit interpretation. The risk also concerns the value added tax. The risk
cannot be ruled out due to a long limitation period of tax liabilities (5 years).
The inconsistency and doubts concerning interpretation, especially common when it comes
to tax law, or the incongruity of decisions made by administrative and judicial bodies, also
affect other branches of law. Special focus should be placed on the directives forced together
with Poland’s access to the European Union (especially the directives concerning building
products, energy saving and protection of the environment).
Therefore, problems of legal nature can have a negative impact on the activity and results
obtained by construction companies.

5. CONCLUSIONS
There are two different approaches to the concept of risk in the management of an
investment process: an active and a reactive attitude. The former is based on anticipatory
identification of threats, planning preventive measures in order to reduce potential effects of
risk. The latter option, on the other hand, incorporates measures aimed at counteracting risk
which took place in the course of project realisation.
The necessity for the active approach towards risk management in construction industry
points to the importance of anticipatory recognition of risk and the evaluation of the level of
risk for reasonable decisions at the moment when a contractor vies for a building undertaking.
When a construction enterprise takes up the realisation of a building undertaking, it is fully
responsible for the risk taken, especially in the case of a flat-rate contract where the sum is
fixed. A loss, that is any additional costs resulting from inconvenient circumstances, must be
paid by the contractor from the financial reserves for risk or from insurance (if the contractor
disposes of such). On the other hand, if the contractor lacks financial reserves, the costs are
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covered from own or external resources (for instance by taking out a bank loan), which can
have a negative effect on achieved results as well as on the company’s current and future
business activity.
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reverzné inžinierstvo, 3D laserové skenovanie, dynamické skenovacie systémy

Milan MAGDECH1, Milan GREGOR2

DYNAMICKÉ 3D LASEROVÉ SKONOVACIE SYSTÉMY
Abstrakt
Článok opisuje technológiu 3D laserového skenovania ako nástroj reverzného
inžinierstva. Opisuje spôsob digitalizácie s využitím 3D laserového skenovania
a rozdeľuje skenovacie systémy statické a dynamické. Opisuje problematiku
v oblasti dynamického 3D skenovacieho systému.

1. ÚVOD
Neustály výskum a vývoj prináša úplne nové prístupy, metódy a technológie pre
navrhovanie a testovanie nových výrobkov, výrobných procesov a systémov, ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou každého produktu. V súčasnosti sa ukazujú technológie digitalizácie,
virtuálnej reality a simulácie ako progresívne nástroje, ktorými môžeme eliminovať náklady
pretože problematiku prenášajú do virtuálneho prostredia, kde prostredníctvom a 3D modelov
a nástrojov simulácie dokážeme navrhovať a optimalizovať či už samotný výrobok alebo
výrobné systémy a procesy. A tak sa pojem digitalizácia a digitálny stáva akoby novou normou
v takmer všetkých oblastiach súčasnosti. Digitalizačne technológie vytvárajú digitálnu
dokumentáciu a to buď klasickými prístupmi alebo nástrojmi reverzného inžinierstva, ktoré
transformujú reálne objekty na virtuálne 3D modely.

2. 3D LASEROVÉ SKENOVANIE NÁSTROJ REVERZNÉHO
INŽNIERSTVA
3D laserové skenovanie predstavuje najefektívnejšiu bezkontaktnú metódu priestorového
merania, ktorá prostredníctvom laserového skenera, ktorý vysiela laserový lúč, určuje
priestorové súradnice meraného objektu prostredníctvom polárnej metódy. Takto získané
informácie predstavujú vstupné informácie pre reverzné inžinierstvo pretože sú použiteľné pre
tvorbu priestorových 3D modelov. Nasnímaný objekt môže byť pomocou špeciálneho softvéru
zobrazený vo forme mračna bodov, na základe ktorého je vytvorený 3D model objektu a môže
byť prenesený do CAD systému. Spôsob merania prostredníctvom laserového skenera sa
vyznačuje rýchlosťou a presnosťou zamerania súčasného stavu, kompletnosťou
a bezpečnosťou.
Laserové skenovanie má uplatnenie všade tam, kde je potrebné vytvoriť 3D model reálneho
objektu od zložitých stavieb, konštrukcií, priemyselných objektov (budovy, stroje, obslužné
1
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prostriedky), interiérov, podzemných priestorov (tunely, bane), kultúrneho dedičstva (budovy,
historické artefakty, vykopávky) až po medicínu, dizajnérstvo a forenzne vyšetrovanie.

3. SKENOVACIE SYSTÉMY
Laserové skenovanie je vykonávané prostredníctvom skenovacích systémov, ktoré
predstavujú sústavu 3D laserového skenera a jeho príslušenstva. Do príslušenstva patria
riadiaci počítač + softvér, batéria, statív/podvozok. Jedným z kritérií podľa čoho je možné deliť
skenovacie systémy je pozícia skenera pri skenovaní. Podľa tohto kritéria môžeme deliť
skenovacie systémy na: - statické skenovacie systémy
- dynamické skenovacie systémy
3.1. Statické skenovacie systémy
Sú systémy pri ktorých je skener umiestnený na statíve a voči objektu/priestoru ktorý
skenuje nevykonáva pohyb. Svoju pozíciu mení až po vykonaní merania, pretože na vytvorenie
kompletného 3D modelu objektu je potrebné viac skenovaných dát.
Stredoeurópsky technologický inštitút v Žiline (CEIT) pri procese digitalizácie používa
statický skenovací systém, pre ktorý vyvinul vlastný postup digitalizácie:
‐ Osadenie pevných bodov (súradný systém haly vo forme referenčnej mriežky),
‐ Osadenie referenčných bodov,
‐ Tachymetria – zameranie pevných bodov a referenčných bodov,
‐ Osadenie referenčných gúľ,
‐ 3D laserové skenovanie
‐ Registrácia, úprava a transformácia 3D skenovaných dát vo forme mračna bodov do
príslušného CAD systému,
‐ Samotný proces digitalizácie – fyzická tvorba 3D model
3.2. Dynamické skenovacie systémy
Rastúca potreba rýchleho a charakteristického vyhodnotenia zložitého prostredia vytvára
priestor pre cely rad úloh ako zefektívniť proces digitalizácie. Výrazný potenciál v tejto oblasti
má mobilný 3D skenovací systém, ktorý na jednej strane získava presné 3D dáta prostredia,
ktoré sú nevyhnutné pre účely projektovania, a na druhej strane získava presné 3D dáta, ktoré
sú k dispozícií v reálnom čase a slúžia ako informácia pre navigáciu v neznámom prostredí.
Dynamický skenovací systém pozostáva z laserového skenera a príslušenstva, ktoré sú
umiestnené na dynamickom nosiči. Dynamické skenovacie systémy môžeme rozdeliť
vzhľadom na riadenie dynamického nosiča na autonómne a neautonómne.
Problematika autonómneho mobilného skenovania je zložitý proces, ktorý predstavuje
komplexný problém zahŕňajúci široký okruch problematiky, ktorú treba riešiť. Hlavné úlohy,
ktoré je potrebné riešiť sú:
- riadenie autonómneho
mobilného skenovacieho systému (kontrola mobilnej
platformy a zároveň kontrola skenera a skenovacieho procesu),
- vytvorenie konzistentného modelu prostredia v jednotnom súradnicovom systéme z
viacerých údajov,
- výpočet ďalších pozičných bodov tak aby sa zabezpečilo úplne efektívne pokrytie
celej scény prostredia a aby sa odstránili obmedzenia pohybu medzi týmito bodmi,
- vyhýbanie sa objektom.
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Riadenie autonómneho mobilného skenovacieho systému (kontrola mobilnej platformy
a zároveň kontrola skenera a skenovacieho procesu)
Úplná a správna kontrola autonómneho mobilného systému si vyžaduje aby pri zbere
údajov bola zabezpečená priestorová orientácia v danom prostredí. Mobilný skenovací systém
sníma prostredie a vytvára mapu daného prostredia v reálnom čase, či už z údajov získaných zo
skenera alebo je mobilná platforma vybavená vlastným nezávislým systémom SLAM
(Simultaneus Loacalization and Mapping) napríklad prostredníctvom infračervených senzorov.
V dynamických skenovacích systémoch ako auto a lietadlo sa na určovanie pozície a tým
zabezpečenie orientácie systému využívajú systémy GNSS ako GPS, DGPS, s podporou IMU,
ktoré sú taktiež kompatibilné s autonómnym mobilným skenovacím systémov, ale len v
„outdoor“-ových podmienkach.
V doteraz vyvíjaných systémoch boli použité 2D skenery, ktoré tvorili sústavu viacerých 2D
skenerov. Jeden je namontovaný vodorovne a druhy vo vertikálnej polohe aby bolo možné
vytvoriť výsledný 3D model, ktorý je kombináciou údajov z oboch skenerov.
Vytvorenie konzistentného modelu prostredia v jednotnom súradnicovom systéme z
viacerých údajov.
Jednou z hlavných otázok, ktorú si môžeme položiť pri mobilnom skenovaní, keď vieme že
táto metóda je ovplyvňovaná a postihovaná rôznymi chybami je, ako presne si navzájom
zodpovedajú naskenované a spracované údaje s realitou. Pre komplexné 3D zobrazenie
prostredia je potrebné viacero skenov bez chýb. Aby mohol byť vytvorený správny a
konzistentný model z viacerých skenov, skeny musia byť spojené v jednotnom súradnicovom
systéme. Tento proces sa nazýva registrácia, ktorá je vykonávaná na základe priestorových
informácií prostredníctvom sady algoritmov. Po registrácii by výsledná orientácia
súradnicového systému 3D modelu mala byť rovnaká.

Obr.1. Výsledná registrácia „n“ skenov
Výpočet ďalších pozičných bodov tak aby sa zabezpečilo úplne efektívne pokrytie celej
scény prostredia a aby sa odstránili obmedzenia pohybu medzi týmito bodmi.
Ako už bolo uvedené, na vytvorenie úplného 3D modelu je potrebných veľa 3D skenov z
rôznych pozícií bez kolízií a chýb. Autonómny robot si musí plánovať ďalšie pozície, tak aby
pokryl celý resp. čo najväčší priestor, a aby namerané údaje mali vysokú výpovednú hodnotu.
Cieľová pozícia predstavuje určitý odhad na základe prepočtov z naskenovaných dát.
Vyhýbanie sa objektom.
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Jednou z dôležitých otázok v oblasti mobilnej robotiky je ako sa robot dokáže vyhýbať
iným objektom, ktoré predstavuj prekážky v pohybe, ako napríklad objekty vyčnievajúce
z okraja, ktoré často nemusia byť detekované senzormi a môže nastať kolízia s týmito
objektmi.
Špecifickými prekážkami sú dynamické objekty, ktoré okrem toho, že môžu prekážať
v trajektórií mobilného skenovacieho systému spôsobujú chyby a odchýlky naskenovaných
údajov prostredia.

4. Záver
Mobilné laserové skenovacie systémy v súčasnosti predstavujú moderné riešenia, ktoré
umožňujú výrazne skrátiť čas priestorového zamerania reálnych objektov pri vysokej
produktivite a bezpečnosti práce. Takéto systémy budú v budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu
pri získavaní konkurenčnej výhody najmä pri vytváraní digitálnych 3D modelov. Vývojom
dynamickej 3D skenovacej platformy sa výrazne skráti čas a zvýši najmä bezpečnosť
pracovníkov obsluhujúcich laserový skener v nebezpečných a málo prístupných priestorov.
Tento príspevok vznikol v rámci riešenia výskumnej úlohy APVV-0597-07 podporenej
Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja.
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Priemyselné inžinierstvo v dimenziách EÚ. Jasná, 24.-26.5.2009, ISBN 978-80-8933307-3, s.240-245.

DYNAMIC 3D LASER SCANNING SYSTEMS
Abstract
This paper describes a 3D laser scanning technology as a tool for reverse
engineering. Describes how to use digital 3D scanning and laser scanning
systems distributed static and dynamic. Describes the issue in a dynamic 3D
scanning system.
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technologický transfer, komercializácia

Marián MAJCHRÁK1, Helena TUREKOVÁ2

TECHNOLOGICKÝ TRANSFER A MOŽNOSTI JEHO
KOMERCIALIZÁCIE FORMOU LICENCOVANIA
Abstrakt
Dnešné rýchle tempo technologických zmien núti firmy kombinovať interné
generovanie technológií s ich externým obstaraním. Či sa jedná o produktovú
alebo procesnú technológiu, stále väčší dôraz sa kladie na spoluprácu
a spoločné aktivity s vonkajšími zdrojmi– univerzitami, výskumnými inštitúciami
a inými firmami. Jedným z mechanizmov obstarávania technológie je aj
technologický transfer. Práve jeho komercializáciou formou licencovania sa
zaoberá predkladaný článok.

1. TECHNOLOGICKÝ TRANSFER
Technologický transfer môžeme definovať ako cieľavedomý, časovo ohraničený proces
prenosu poznatkov (vytvorených inou organizáciou), umožňujúcich inovovať výrobky
a technológie, prípadne zavádzať úplne nové výrobky a technológie. Technológie alebo
poznatky, ktoré majú byť predmetom transferu, by mali byť na špičkovej technickoekonomickej úrovni. Transferom sa dosahuje rýchlejšieho a niekedy aj efektívnejšieho rastu
úrovne technológií firmy než vlastným výskumom. Uplatnenie transferu slúži k dosiahnutiu
požadovanej rentability podniku.
Strelecký pod transferom technológie rozumie prenos technológie (s novým obsahom a
dimenziou) z jednej organizácie na druhú. Je to proces, počas ktorého sa výsledky vedy a
výskumu transformujú na komerčne uplatniteľnú technológiu.
Technologický transfer by sme jednoducho mohli definovať ako proces prenosu vedeckých
vynálezov z jednej organizácie na druhú s cieľom ich ďalšieho rozvoja a využívania.
Donedávna bol transfer technológii chápaný predovšetkým ako technická pomoc vyspelého
sveta krajinám ekonomicky slabším, najmä rozvojovým. Ako príklad transferu bol uvádzaný
hospodársky zázrak Južnej Kórei. Rozhodujúcim stimulom kórejského ekonomického rastu
však nebol len pasívny dovoz licencií nových technológii, ale kombinácia nákupu licencií
a koncentrovaného vývojového úsilia vlastných vynálezcov, ktorým sa rýchlo podarilo
prekonať parametre zakúpených technológií. Transfer technológii neznamená teda iba
preberanie poznatkov licenčných partnerov, či už domácich alebo zahraničných, ide aj o to, aby
nové poznatky, postupy a metódy boli rozširované a prehlbované.
1
2
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Transfer technológie môžeme deliť na komerčný a nekomerčný. Komercializácia transferu
znamená, že pre predávajúcu stranu technológia predstavuje určitý druh tovaru, ktorý má
hodnotu a ktorého využitie je zdrojom výnosu. Pre kupujúcu stranu znamená získanie
technológie síce náklady, súčasne však jeho využitie predstavuje prínos v podobe vyššej
konkurencieschopnosti, získania nových trhov a v konečnom dôsledku zvýšenie hospodárskeho
výsledku.
Komercializácia technologického transferu najčastejšie prebieha týmito dvoma formami:
• zakladaním vlastných firiem, t.j. vytváraním tzv. spin-off a start-up firiem,
• využitím duševného vlastníctva.
Tu si treba uvedomiť, že ani jeden z týchto dvoch spôsobov komercializácie výsledkov
(zakladaním vlastných firiem, alebo ďalšími spôsobmi) výskumu a vývoja nie je proces
jednoduchý a samozrejmý a to z dvoch dôvodov:
1. Aby výskumné pracovisko kdekoľvek na svete mohlo takéto riešenia ponúkať, musí
mať dostatočnú výskumnú infraštruktúru, dostatok ideí a technológií, ktoré bude trh
akceptovať.
2. Len skutočne málo nápadov, technológií sa v konečnom dôsledku stane trhovo
úspešnými, viď. nasledujúci tabuľka.
Tab. 1. Financovanie vývoja nového produktu
Fáza

Počet ideových
projektov

Pomer
postupujúcich

Náklady na
ideový projekt

Celkové
náklady

Posúdenie ideového
projektu

64

1:4

1 000

64 000

Test koncepcie

16

1:2

20 000

320 000

Vývoj produktu

8

1:2

200 000

1 600 000

Marketingový test

4

1:2

500 000

2 000 000

Uvedenie na trh

2

1:2

5 000 000

10 000 000

5 721 000

13 984 000

Celkom
1.1 Komercionalizácia využitím duševného vlastníctva

V niektorých prípadoch možno technológiu komercionalizovať prostredníctvom licencií
alebo predajom práv k duševnému vlastníctvu, teda nie na základe vývoja produktov
a procesov. Existuje viacero práv k duševnému vlastníctvu, ktoré možno pri využívaní
technológie použiť, predovšetkým sa jedná o patenty, autorské práva a práva k priemyselným
vzorom alebo registrácie priemyselných vzorov.
Prakticky vo všetkých krajinách funguje nejaký systém patentovej legislatívy, ktorého
cieľom je podporovať inovácie tým, že sa umožní vytvoriť istú formu monopolu na ich
výsledky za predpokladu, že sú splnené určité požiadavky:
•
Novosť- znamená, že vynález musí mať nové vlastnosti, ktoré nie sú dosiaľ známe v
oblasti techniky. V patentovej prihláške musí vynálezca podrobne opísať vynález a
porovnať ho s existujúcim stavom techniky v danej oblasti, aby tým dokázal jeho
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•

•

•

novosť. Pred samotným podaním patentovej prihlášky sa odporúča vykonať rešerš v
technickej oblasti, do ktorej vynález patrí. Vo väčšine krajín sa patentové práva
prisudzujú tomu, kto si o patent prvý požiada.
Vynálezcovská činnosť – znamená, že patentovateľný vynález sa musí od stavu
techniky odlišovať viac než len novosťou, musí zahrňovať aj tzv. vynálezcovskú
činnosť. Podľa § 8 patentového zákona sa vynález považuje za výsledok vynálezcovskej
činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejmým spôsobom zo stavu techniky. Medzi
aspekty hodnotenia vynálezcovskej činnosti patrí predovšetkým osoba fiktívneho
odborníka a jeho kvalifikácia, prípustný stav techniky, spôsob hodnotenia, indície
svedčiace o nezrejmosti riešenia atď.
Priemyselné použitie- znamená, že vynález môže byť zostrojený alebo použitý v
ktoromkoľvek priemyselnom odvetví alebo musí mať praktické využitie. Nemôže ním
byť len samotná myšlienka alebo teória. Ak je vynález výrobkom, musí sa dať daný
výrobok vyrábať. Pokiaľ je vynález pracovným postupom, potom sa musí dať tento
postup uskutočniť. V praxi sa v žiadostiach o patenty musí uvádzať vždy špecifické
použitie danej technológie a u každej ďalšej aplikácie sa musí žiadať o ďalší patent.
Patentovateľný predmet- nie všetko sa dá patentovať, napríklad softvér je predmetom
autorských práv. Otázka patentovateľnosti vynálezov, respektíve podmienok
patentovateľnosti, patrí k základným podmienkam, ktoré majú svoj pôvod v
Štrasburskej dohode – 1963 a preto aj v zákone č. 435/2001 o patentoch, dodatkových
ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
402/2002 Z. z. (ďalej patentový zákon) sú zakotvené analogické, harmonizované
ustanovenia.

Predaj práv k duševnému vlastníctvu na základe licencie môže mať pre firmu viacero prínosov:
•
Redukujú sa, alebo úplne eliminujú, výrobné a distribučné kanály a riziká.
•
Rozširuje sa trh.
•
Technológia sa využije v iných aplikáciách.
•
Vznikajú tak odvetvové štandardy.
•
Firma získa prístup k doplnkovým technológiám.
•
Môžu sa účinne zablokovať konkurenčné vývojové aktivity.
•
Konkurent sa premení na obhajcu.
Keď firma uvažuje o podpísaní licenčnej zmluvy, mala by brať do úvahy najmä mieru
exkluzivity, teritórium a typ koncového použitia, dobu poskytnutia licencie, typ a úroveň
platieb za licenciu. Najčastejšie sa pri určení ceny licencie používajú tieto metódy:
•
Bežné trhové percento- závisí na odvetvových štandardoch.
•
Pravidlo 25% - cena licencie vychádza z hrubého zisku držiteľa licencie dosiahnutého
počas užívania technológie.
•
Návratnosť investície- cena licencie vychádza z nákladov poskytovateľa licencie na
vývoj technológie.
•
Zdieľanie zisku- cena licencie závisí na pomerných investíciách a riziku. Najskôr sa
odhadne celkový objem zisku za celý životný cyklus technológie/produktu. Potom sa
vypočítajú pomerné investície a zvážia sa podľa podielu rizika. Nakoniec sa výsledok
porovná s alternatívami, napríklad návratnosťou pre držiteľa licencie, nákladmi na
napodobenie alebo nákladmi na súdne spory.Úspešné využitie práv k duševnému
vlastníctvu so sebou prináša tiež riziká a náklady:
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•
•
•
•

Náklady na prieskum, registráciu a obnovovanie registrácie.
Potreba registrácií na mnohých národných trhoch.
Plné odhalenie vašich nápadov.
Nutnosť prípadne si svoje práva vymáhať súdnou cestou.
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TECHNOLOGY TRANSFER AND POSSIBILITIES OF ITS
COMMERCIONALIZATION BY LICENSING
Abstract
Today's rapid pace of technological changes is forcing companies to combine
the internal generation with external technology acquisition. Whether the
product or process technology, an increasing emphasis on cooperation and joint
activities with external resources- universities, research institutions and other
companies. One of the mechanisms for the procurement of technology is
technology transfer. This study deals with the commercialization of technology
transfer.
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montaż samochodów osobowych, kosztów działań

Józef MATUSZEK1, Ewa GOLIŃSKA2

PROBLEMATYKA KOSZTÓW DZIAŁAŃ NA
PRZYKŁADZIE WYBRANEGO STANOWISKA MONTAŻU
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
Streszczenie
W artykule scharakteryzowano problematykę kosztów działań w przemyśle
motoryzacyjnym. Na przykładzie wybranego stanowiska linii montażu
samochodów osobowych przedstawiono tendencje zastosowań współczesnych
metod i technik zarządzania kosztami pracy bezpośredniej. Podano przykładowy
model rozliczania kosztów w rachunku kosztów działań w analizowanym
przedsiębiorstwie.

1. WSTĘP
Globalizacja rynków, bardzo szybki postęp techniczny, automatyzacja procesów
wytwórczych, globalne współzawodnictwo oraz stale rosnące wymagania klientów wpłynęły
na cele i style zarządzania przedsiębiorstw. Większość przedsiębiorstw, w tym
przedsiębiorstwo branży motoryzacyjnej, o którym mowa w artykule, zrezygnowało
z systemów zarządzania pionowego na rzecz zarządzania poziomego. Oznaczało to zmianę
orientacji z funkcjonalnej na procesową, a w konsekwencji prowadziło do analiz zdarzeń
gospodarczych przez pryzmat realizowanych procesów, a nie wykonywanych przez
poszczególne komórki organizacyjne funkcji związanych z funkcjonalną strukturą
organizacyjną przedsiębiorstwa.
Teoria i praktyka rachunku kosztów z pewnym opóźnieniem zareagowała na opisane
potrzeby [1]. Obecnie problematyka rachunku kosztów działań spotyka się z szerokim
zainteresowaniem. Szybko zmieniające się otoczenie organizacji oraz duża złożoność
procesów wytwórczych sprawiają, że informacje dostarczane przez tradycyjne systemy
rachunku kosztów nie są wystarczająco szybkie i wiarygodne dla potrzeb decyzyjnych. Dlatego
przewiduje się [1], że w najbliższych latach nowoczesne koncepcje rachunku kosztów staną się
strategiczną koniecznością wielu polskich przedsiębiorstw. W nowym podejściu dąży się nie
tylko do ograniczenia kosztów za wszelką cenę, ale także do kształtowania odpowiedniej
struktury i wielkości kosztów z uwzględnieniem pożądanego przez nabywców poziomu jakości
1
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i funkcjonalności produktu. Oznacza to konieczność wdrożenia systemu sterowania kosztami,
który umożliwi analizę ponoszonych nakładów jednocześnie w kategoriach wartości dla
potencjalnych nabywców i kosztu dla firmy [2,3].

2. KOSZTY REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH FAZ PROCESÓW
PRODUKCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW
PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO
Cechą charakterystyczną przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego jest produkcja
potokowa, realizowana na liniach produkcyjnych. Koszt całkowity produkcji wyrobów (jeżeli
będziemy produkowali jeden produkt) może być określony wg algorytmu kalkulacji
podziałowej):

(1)
gdzie:
Kwł
ΣKr
n

- koszt własny produkcji
- suma kosztów rodzajowych związanych z produkcją wyrobów w danym
rozpatrywanym okresie czasu
- ilość sztuk wyprodukowanych wyrobów w danym okresie czasu

W przypadku produkowania kilku różnych rodzajów produktu można posłużyć się wzorem (2)
w którym za pomocą współczynnika „w” (współczynników w przypadku kilku różnych
produktów) szacuje się koszty produkcji innych wyrobów.:

(2)
gdzie:
n1
n2
w

- liczba produkowanych sztuk wyrobu 1
- liczba produkowanych sztuk wyrobu 2
- współczynnik przeliczający liczbę sztuk wyrobu 2 na równoważną liczbę
sztuk wyrobu 1

Określenie współczynnika „w” nastręcza trudność, ponadto w przypadku potrzeby
określenia kosztów poszczególnych faz czy operacji w przebiegu procesu produkcyjnego
powyższe algorytmy nie zdają egzaminu. Współczesne przedsiębiorstwo postrzegane jest nie
przez pryzmat pionów czy wydziałów, lecz procesów niezbędnych do wytworzenia i sprzedaży
produktów. W procesach tych zużywane są różnorodne zasoby, czego wartościowym
odzwierciedleniem są koszty materiałów, energii, robocizny, itp. Podstawowym założeniem
koncepcji rachunku kosztów działań, który przedstawiono w artykule, jest fakt, że przyczyną
powstawania kosztów w przedsiębiorstwie nie są realizowane procesy, które jako całość
określają koszt produktu.
Tradycyjnie dotychczas w takim przypadku stosowane były algorytmy kalkulacji
doliczeniowej (rys.1). Algorytmy te polegają na odrębnym obliczaniu kosztów każdego ze
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składników kosztów dla danego produktu (nośnika kosztów3). Koszty bezpośrednie są
przyporządkowane do nośnika wprost na podstawie dokumentu źródłowego4, natomiast koszty
pośrednie dolicza się jako narzut procentowy kosztów bezpośrednich.

Rys.1 Algorytm określania kosztów własnych nośnika według metody kalkulacji
doliczeniowej [4]
Podany na rys.1 algorytm znajduje zastosowanie do określenia kosztów całkowitych
produktu. W przypadku potrzeby określenia kosztów fazy procesu produkcyjnego (np. kosztów
operacji na danym stanowisku pracy) można posłużyć się określeniem kosztów przerobu –
rys.2.

3
4

nośnikiem może być produkt/wyrób, partia produkcyjna, program produkcji, zlecenie itp.
dokument źródłowy stanowią dane zawarte w Zakładowym Arkuszu Rozliczeniowym

236

InvEnt 2010

Rys. 2 Algorytm określania kosztów przerobu [5]
Kalkulacja ta uwzględniająca koszty stanowiskowe (koszty urządzenia – obrabiarki,
oprzyrządowania, narzędzi) oraz kosztów pracy bezpośrednio produkcyjnej (wynagrodzenie,
szkolenia, odzieży ochronnej, posiłków regeneracyjnych dla pracownika5).

3. PRZYKŁAD
Określenie kosztów przeprowadzono zgodnie z algorytmem podanym na rys.2 (w praktyce
można uznać, biorąc pod uwagę rozpatrywanie w przytoczonym przykładzie tylko kosztów
pracy bezpośredniej, że są to koszty określone jako część kosztów wg algorytmu rachunku
kosztów działań).
Przykład dotyczy problemów przedstawionych w pracach [6,7].
W artykule podano szczegółowy opis czynności dla stanowiska 9.8. – montaż spoilera
i kanapy tylnej (rys.3); zawiera on 48 wyszczególnionych czynności (od 9.1 do 9.48). Zostały
one tak pogrupowane, że czynności 9.27-9.48 dotyczą wyłącznie montażu kanapy i nie mają
wpływu na obrane w pracy warianty 1-5 (rys.4), dlatego zostaną pominięte w analizie
przypadku.
Omawiane przedsiębiorstwo branży motoryzacyjnej jest zarządzane według koncepcji lean
production. Zakłada że w warunkach ostrej, bezpośredniej konkurencji cena jest ustalana przez
rynek, a przedsiębiorstwo musi odpowiednio zarządzać kosztami, jakością
i
5

poprzednio koszty przerobu (Kp) były równe sumie kosztów robocizny bezpośredniej (Krb) i kosztów
pośrednich przerobu (Kpp)
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funkcjonalnością produktu. Warunkiem sukcesu rynkowego jest zaprojektowanie produktu,
którego wartość określona na podstawie tych trzech strategicznych wymiarów będzie zgodna
z oczekiwaniami konsumentów. „Osiąganie przewagi konkurencyjnej nie polega na
minimalizacji kosztów lub maksymalizacji wartości, ale na optymalizacji relacji kosztów
i wartości” [8]. Ważniejsze jest zapewnienie odpowiedniego wpływu na działania
pracowników bezpośrednio produkcyjnych i menedżerów średniego szczebla, związane
z redukcją kosztów niż dokładne rozliczanie kosztów ogólnych [9].

Rys. 3. Fragment odcinka 9 linii montażowej (czynności 9.1-9.8), (gdzie czynność: 9.1.
montaż wykładziny podłogowej, 9.2. montaż uszczelek gumowych maski silnika, klapy
bagażnika, i drzwi, 9.3. montaż zestawu chłodniczego, 9.4. montaż hamulca ręcznego i konsoli,
9.5. montaż filtra powietrza, 9.6. montaż akumulatora 9.7. montaż wygłuszenia silnika i
bagażnika, 9.8. montaż spoilera i kanapy tylnej), A – strefa transportu wewnątrzzakładowego,
B – strefa składowania pustych palet, C – strefa składowania części do montażu, D – strefa
montażu bezpośredniego (opracowanie własne).
Omawiane przedsiębiorstwo produkcyjne ogranicza lub wręcz eliminuje swobodę
i uznaniowość w obszarze wynagradzania pracowników. System wynagrodzeń jest jasny
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i czytelny, mocno związany z oceną pracowników i zaszeregowaniem ich w odpowiedniej
grupie na tablicy umiejętności (grupy A, B, C, D).
Tab.1 Tabela stawek zaszeregowania osobistego w omawianym przedsiębiorstwie
motoryzacyjnym (opracowanie własne)
tabela stawek płac zasadniczych
zaszeregowanie
stawka
pracownika
zaszeregowania
A
75
B
85
C
100
D
130

Rys.4 Wielowariantowość przebiegu procesu produkcyjnego na stanowisku 9.8.
– wybrane przypadki (opracowanie własne).
W oparciu o tak ustalony taryfikator kwalifikacyjny buduje się tabelę stawek płac
zasadniczych (tab.1).
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Ze względu na poufność danych stawki zaszeregowania podane są w umownych
jednostkach kosztowych na umowną jednostkę czasu. Należy pamiętać, że wynagrodzenia nie
są jedynym elementem składającym się na koszt pracy. Należałoby do nich dodać inne składki,
które należy liczyć w oparciu o model określania kosztów pracy bezpośrednio produkcyjnej
zaproponowany na rys.2.
Przeanalizowano pięć wariantów obsady pracowniczej (rys. 4) : wariant 1 (3 pracowników
z grupy zaszeregowania C), wariant 2 (3 pracowników z grupy zaszeregowania C oraz
pracownik z grupy B), wariant 3(po 2 pracowników z grupy zaszeregowania B i C), wariant 4
(po 1 pracowniku z grup B, C i D), wariant 5 (2 pracowników z grupy zaszeregowania D).
Tab.2 Zmianowy czas operacji montażu na stanowisku 9.8. – pominięto operacje 27-48,
dotyczące wyłącznie montażu spoilera (opracowanie własne
na podstawie danych z badanego przedsiębiorstwa motoryzacyjnego)

nr
rodzaj
czynności nadwozia
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1

H+C

2

H+C

3

H

4

H

5

H

6

H+C

7

H+C

8

H+C

9

H+C

10

H+C

krótki opis
czynności/ruchu
roboczego
zeskanowanie
numeru części i numeru
VIN pojazdu
zamknięcie pokrywy
bagażnika
odbiór spoilera z
palety
centryczne
ustawienie spoilera w
pokrywie bagażnika
montaż spoilera
kontrola ustawienia
przewodu ujemnego w
lewej części komory
silnika
przejście do
następnego pojazdu
montaż zmieniarki
płyt CD
montaż bezpiecznika
w wersji z drugą turbiną
powietrza
montaż bezpiecznika
ogrzewania tylnej szyby

czas
ilość
całkowity
operacji powtórzeń
czas

0,262

400

104,8

0,288

400

115,2

0,28

289

80,92

0,42

289

121,38

0,68

289

196,52

0,145

400

58

0,052

400

20,8

0,805

14

11,27

0,115

112

12,88

0,115

400
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11

H+C

12

H+C

13

H

14

H+C

15

H+C

16

H

17

H

18

H

19

H+C

20

H+C

21

H+C

22

H+C

23

C

24

C

25

C

26

C

montaż bezpiecznika
ogrzewania przedniej
szyby
montaż przekaźnika
intercoolera w skrzynce
bezpiecznikowej
montaż przekaźnika
w wersji cold-climate
montaż przekaźnika
w wersji twin-speed
montaż przekaźnika
– klimatyzacja
montaż dwóch
przekaźników w wersji
diesel
kontrola stanu
powłoki lakierniczej
spoilera
wymiana baterii we
wkretarce /spoiler/
wymiana baterii we
wkretarce /zmieniarka
CD/
wymiana pustego
kartonu z przekaźnikami
wymiana pustego
kartonu z
bezpiecznikami
wymiana baterii w
skanerze
demontaż 10-ciu
klipsów
zabezpieczających
dach
otwarcie dachu
kontrola ustawienia
szyby tylnej podczas
otwierania dachu
test ustawienia
zaczepów mocujących
w pokrywie bagażnika

0,115

231

26,565

0,115

112

12,88

0,069

7

0,483

0,069

112

7,728

0,069

380

26,22

0,23

175

40,25

0,083

289

23,987

0,76

4

3,04

0,76

1

0,76

0,56

2

1,12

0,56

2

1,12

0,76

1

0,76

0,231

78

18,018

0,345

78

26,91

0,345

78

26,91

0,299

78

23,322

1007,8
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Wykorzystanie rachunku kosztów działań umożliwia wyznaczenie kosztów robocizny
bezpośredniej dla wielowariantowego przebiegu procesu. Koszty te zostały przedstawione
w tabeli 3. Zgodnie z tabelą 3, że w każdym z analizowanych przypadków wariantem
najkorzystniejszym jest wariant 3.
Tab.3 Koszty robocizny bezpośredniej dla różnych wariantów przebiegu procesu
produkcyjnego, przy różnej obsadzie pracowniczej. Dotyczące wyłącznie montażu spoilera
(opracowanie własne na podstawie danych z badanego przedsiębiorstwa motoryzacyjnego).

BRAK

wariant 1:

SPOILERA wariant 2:
wariant 3:
wariant 4:
wariant 5:
SPOILER wariant 1:
SPORT wariant 2:
wariant 3:
wariant 4:
wariant 5:
SPOILER wariant 1:
TYPOWY wariant 2:
wariant 3:
wariant 4:
wariant 5:

1,2, 6,7,8,11,15,16,19-22 (dodatkowo 7x2)
1,2, 6,7,8,11,15,16,19-22 (dodatkowo 2,6,7x3,
19-21)
1,2, 6,7,8,11,15,16,19-22 (dodatkowo 6, 7x3,)
1,2, 6,7,8,11,15,16,19-22 (dodatkowo 7x2)
1,2, 6,7,8,11,15,16,19-22 (dodatkowo 7,19-21)
1-15, 17-22 (dodatkowo 7x2)
1-15, 17- 22 (dodatkowo 2,6, 7x3, 17- 21)
1-15, 17- 22 (dodatkowo 6, 7x3, 17)
1-15, 17-22 (dodatkowo 7x2)
1-15, 18-22 (dodatkowo 7, 18-21) )
1-7, 10,11,13,15,17,18,20-22 (dodatkowo 7x2)
1-7, 10,11,13,15,17,18,20-22 (dodatkowo
7x3,17x3)
1-7, 10,11,13,15,17,18,20-22 (dodatkowo 7x3,
17x3)
1-7, 10,11,13,15,17,18,20-22 (dodatkowo 7x2)
1-7, 10,11,13,15,17,18,20-22 (dodatkowo 7)

4,72
6,77
4,55
4,96
8,52
7,17
9,88
6,80
7,53
12,61
5,53
5,37
5,16
5,60
6,86

4. PODSUMOWANIE
Przeprowadzona analiza przedstawia niedoszacowanie jednostkowych kosztów produktów
w stosunku do metod tradycyjnych Niedoszacowanie, podobnie jak przeszacowanie,
jednostkowych kosztów produktów prowadzi do podejmowania błędnych decyzji - eliminuje
się produkty przynoszące przedsiębiorstwu ukryte zyski, a pozostawia te, które generują
niewidzialne straty.
Opracowany model ABC dla kalkulacji kosztów produktów dostarcza szacunkowych
danych na temat budżetowania kosztów działań. Celem takiego budżetowania jest zwiększenie
użyteczności informacji płynących z rachunku kosztów działań oraz ich wpływu na decyzje
dotyczące efektywności działań, poprzez przewidywanie zachowania się kosztów pośrednich
w przyszłości.
Wszystkie te działania maja na celu rozwinięcie na doskonałym poziomie działań systemu
organizacyjnego w omawianym przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej, tak aby
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w niedalekiej przyszłości osiągnęło poziom konkurencyjności WCM. Dokonanie tego będzie
możliwe wyłącznie dzięki rozwinięciu kompetencji, zaangażowaniu wszystkich osób, które
działają na poziomie organizacyjnym, rygorystycznemu stosowaniu metodologii i narzędzi dla
systemu produkcji, zmierzeniu się z marnotrawstwem i stratami oraz identyfikacji działań bez
wartości dodanej.
Powyższe zagadnienia, a w szczególności metodologia Cost Deployment będzie
przedmiotem dalszych badań.
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MANAGEMENT OF LABOUR SYSTEM
ON THE EXAMPLE OF CARS ASSEMBLY LINE
Abstract
Some changes that take place in work systems on car assembly lines have been
characterized in the article. Taking as an example some motor car assembly
lines, the tendencies of using contemporary management methods and techniques
have been presented. Some examples of new solutions in work processes
projecting used in the motor cars assembly in one of the automotive industry
companies have been given.
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normowanie, czas pracy, metody

Józef MATUSZEK1, Dawid KURCZYK2

METODY I TECHNIKI NORMOWANI CZASU PRACY
Streszczenie
W artykule przedstawiono korzyści płynące z normowania czasu pracy
w przedsiębiorstwie. Zaprezentowano strukturę czasu pracy w odniesieniu do
pracownika oraz maszyny. Omówiono wybrane metody i techniki normowania
czasu pracy wśród których znalazły się: chronometraż, obserwacja migawkowa,
fotografia czasu pracy, metody polegające na analizie ruchów elementarnych
oraz metody analityczno-porównawcze.

1. WSTĘP
Normowanie czasu pracy stanowi podstawę prawidłowego podziału pracy w obrębie
przedsiębiorstwa i racjonalnej organizacji przebiegu pracy. Przy pomocy norm pracy stworzyć
można obiektywnie kryteria dla planowania, organizacji, motywacji, realizacji i kontroli
produkcji. Stanowią one punkt wyjścia dla określenia możliwości produkcyjnych, oraz
obciążenia każdego stanowiska roboczego, oddziałów, wydziałów itd. W literaturze można
spotkać się z różnymi definicjami normy pracy. W najbardziej ogólnym znaczeniu pod
pojęciem normy pracy rozumie się miernik wyrażający nakład pracy ustalony do wykonania
danego zadania roboczego w warunkach uznanych za niezbędne ze względu na techniczne,
organizacyjne i ekonomiczne wymagania. Normy pracy ustala się zarówno dla pracowników
jak i maszyn produkcyjnych. Do najważniejszych korzyści płynących z normowania czasu
pracy oraz ustalania norm pracy można zaliczyć:
•
dyscyplinowanie pracy przez ciągłe konfrontowanie założonych parametrów
technicznych,
technologicznych
i
organizacyjnych
z
warunkami,
w jakich przebiega normowany proces pracy,
•
korzyści płacowe związane z wynagradzanie, pracowników za wykonywaną pracę, oraz
stymulowania wydajności pracy dzięki bodźcom oddziaływania norm pracy,
szczególnie w systemach pracy akordowej i dniówki premiowej,
•
pozwalają na kalkulację kosztów, ustalanie kosztów normatywnych oraz kontrolę
kosztów robocizny i kosztów wzorcowych wyrobów.
Normowanie czasu pracy stanowi podstawę efektywne zarządzania czasem pracy (wszelkie
czynności, które związane są z funkcjonowaniem systemu czasu pracy w przedsiębiorstwie).
Efektywne zarządzanie czasem pracy wymaga szczegółowej analizy struktury czasu
w obszarach związanych z pracownikami, stanowiskami pracy, przepływem informacji,
materiałów i środków finansowych (rys. 1)[1]
1
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Rys. 1 Obszary stosowania zarządzania czasem w procesie wytwarzania [1]

2. STRUKTURA CZASU PRACY
Czas pracy to czas zużywany przez człowieka w procesach realizacji zadań lub okres, w
którym człowiek wydatkuje swoją siłę roboczą w procesie wytwarzania dóbr i usług. [2]
Czas pracy cechuje elastyczność, czyli zmienność i zróżnicowanie rozwiązań, a jego
wykorzystanie nie jest już indywidualną sprawą pracownika, ale także jego pracodawcy, jest
jednym z najważniejszych czynników decydujących o produktywności przedsiębiorstwa i jego
konkurencyjności na rynku. Dlatego też tak niezmiernie ważne jest, aby czas ten był
wykorzystany w sposób optymalny z korzyścią dla wszystkich stron.[1].
Pojęcie czasu pracy można donieść to każdego z obszarów zarządzania czasem pracy
przedstawionych na rys1. Jednak na potrzeby artykułu ograniczono się jedynie do trzech
obszarów: pracowników, stanowisk pracy i realizacji zadania (realizacji zleceń produkcyjnych)
W skład czasu dotyczącego pracownika wchodzi czas pracy i czas przerw. Bardziej
szczegółową strukturę czasu pracy pracownika przedstawiono na rys. 2. Czas pracy, w
odniesieniu do maszyny, nosi nazwę czasu dyspozycyjnego i składa się z: czasu użytkowego i
czasu przestojów lub czasu pracy i czasu przerw maszyny lub urządzenia. Bardziej
szczegółową strukturę przedstawiono na rys. 3. Przytoczone struktury czasu pracy są
propozycją tworzącą podstawy do analizy i racjonalizacji przebiegu pracy systemów
produkcyjnych. Stosowane dotychczas struktury jak np. struktura czasu realizacji zadania
zgodnie z polskimi normami, którą przedstawiono na rys.4 są niewystarczające z punku
widzenia otrzymywanych informacji.
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Rys. 2 Przykładowa struktura czasu pracy pracownika [1]
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Rys. 2 Przykładowa struktura czasu pracy stanowiska roboczego[1]
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Rys. 4 Struktura czasu według PN-90/M-01172-I-1

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANYCH
METOD I TECHNIK OKREŚLANIA CZASU PRACY
Określenie czasu pracy można zdefiniować jako ustalenie przez wykorzystanie
różnorodnych technik – czasu wykonania określonej pracy fizycznej i umysłowej. Wybór
i zarazem skuteczność techniki, która będzie użyta zależy od celu, jakiemu mierzenie pracy ma
służyć i od ogólnej strategii działania organizatorskiego. Na rys. 5 przedstawiono podział
metod i technik określania czasu stanowiących szeroki wachlarz możliwości.
3.1 Chronometraż
Chronometraż jest technika mierzenia czasu pracy, która polega na rejestrowaniu czasu
trwania i tempa pracy, wykonywanej w danych warunkach. Celem jest ustalenie czasu nowego,
niezbędnego do jej wykonania, gwarantującego określony poziom wydajności. [2] Technika ta
występuje w kilku wariantach:
• ciągłym, czas trwania wszystkich czynności badanego procesu pracy mierzy się
nieprzerwanie (od momentu rozpoczęcia każdego cyklu pomiarowego do jego
zakończenia). Charakter togo chronometrażu jest celowy, ze względu na to, iż
mierzone elementu procesu pracy trwają dłużej niż 10 sekund,
• wyrywkowym, polega na pomiarze czasu tylko wybranych elementów badanego
procesu,
• cyklicznym, czas trwania elementów procesu wynosi poniżej trzech sekund.
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METODY I TECHNIKI NORMOW ANIA CZASU PRACY
OPARTE O STRUKTURĘ
CZASU W G PN

OPARTE O STRUKTURĘ
CZASU W G REFA

ANALITYCZNO POMIAROW E
CHRONOMETRAŻ

OBSERW ACJA
MIGAWKOW A
FOTOGRAFIA CZASU
PRACY

ANALITYCZNO OBLICZENIOW E
W G RUCHÓW
ELEMENTARNYCH
MTM 1, MTM 2,
MTM 3, W F,
BMP 1, BMP 2,
TMC

OPARTE O PROPONOW ANĄ
STRUKTURĘ CZASU

ANALITYCZNO PORÓW NAW CZE
PORÓW NANIE
I SZACOW ANIE
METODA
APROKSYMACYJNA

W G NORMATYWOW
PRZEDMIOTOWYCH

Rys.5 Klasyfikacja metod i technik normowania czasu pracy [1]
Pomiary chronometrażowe dokonywane są za pomocą stopera lub kamery video.
Dokumentacja pomiarów chronometrażowych obejmuje: kartę charakterystyki stanowiska
roboczego, arkusz chronometrażowy, na którym rejestruje się wyniki pomiaru, kartę wyników
chronometrażowych (przedstawiającą przeciętny czas trwania elementów), kartę normowania
na podstawie chronometrażu, w której podaje się normę czasu pracy dla danej operacji.
Podczas opracowywania wyników chronometrażu czas trwania każdego elementu jest
obliczany ze średniej arytmetycznej czasów zarejestrowanych i skorygowanych
o współczynnik oceny tempa pracy. W wyniku danych obliczeń uzyskujemy faktyczny czas
wykorzystywany na realizację danego elementu cyklu produkcyjnego. Na podstawie danego
czasu, ustala się normy czasu społecznie niezbędnego na wykonanie założonej czynności
w określonych warunkach technologicznych przez przeciętnego pracownika. Ustalone normy
muszą być powiększone o dodatek czasowy na czynności pomocnicze, odpoczynek
pracownika oraz czynnik związany z obciążeniem wynikającym z danego środowiska pracy,
np. obciążenie termiczne. [1][3]
3.2 Obserwacja migawkowa
Metoda obserwacji migawkowej należy do najbardziej znanych metod obserwacji
i zarazem jest najpopularniejszą oraz najczęściej wykorzystywaną techniką gromadzenia
informacji o istniejącym stanie procesu. Metoda ta należy do metod statystycznych, dlatego
aby móc prawidłowo określić przeciętny czas np. wykonania czynności, czy przestoju,
powinno się dokonać odpowiednio dużej liczby obserwacji. Cele obserwacji migawkowych
obejmują: sprecyzowanie struktury czasu pracy i przerw maszyn i ludzi, określenie udziału
elementów czasu uzupełniającego jako dodatku do norm czasu wykonania, wskazanie poziomu
wydajności pracy grup pracowników, wskazanie stopnia napięcia poszczególnych norm pracy,
wskazanie wagi problemu cyklicznej fluktuacji na stanowiskach pracy, zebranie ilościowe
informacji o wynikach pracy na stanowiskach pracy dla wypracowania odpowiednich norm
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pracy. Osoba, która dokonuje obserwacji powinna zaznajomić się z procesami pracy w taki
sposób, aby bez błędnie zidentyfikować poszczególne frakcje. Technika obserwacji
migawkowej polega na:
•
przeprowadzeniu 1 – 2 sekundowych spostrzeżeń w ściśle określonych w sposób
losowy momentach czasowych,
•
skojarzeniu spostrzeżeń z odpowiednią frakcją badanego układu zmianowego czasu
pracy,
•
obliczeniu za pomocą rachunku prawdopodobieństwa struktury czasu pracy według
frakcji przewidzianych układem pomiarowym.
Wprowadzając obserwacje migawkową doprowadza się do zastąpienia badań ciągłych np.
fotografii dnia pracy, badaniami cząstkowymi, które są mniej pracochłonne, ale wymagają
dużego profesjonalizmu od osoby dokonującej badań. [1][4]
3.3 Fotografia czasu pracy
Fotografia czasu pracy polega na wykryciu istniejących różnic między teoretycznym, a
rzeczywistym przebiegiem pracy, a także na zebraniu danych statystycznych czynnościach
normowanych mających charakter przypadkowy. Jej główną cechą jest to, że nie jest ona
związana z żadną konkretną operacją. Ma ona swoje odzwierciedlenie w pewnej grupie robót
technologicznych.
Tab1. Zestawienie metod normowania czasu pracy [5]
Rodzaj
obserwacji
pomiarów

Pracochłonność Długość Dokładność Wiarygodność Dokładność
wyników
badań
okresu obserwacji
wyników
badań
badań

Chronometraż
duża

krótki

duża

duża

duża

Fotografia
czasu pracy

duża

średni

duża

średnia

średnia

Obserwacja
migawkowa

mała

długi

średnia

duża

średnia

Podczas dokonywania pomiaru czasu pracy daną techniką obserwator wykonuje następujące
czynności:
•
rozpoczyna badania w określonym czasie np. początek zmiany,
•
notuje wszystko, co dzieje się z obserwowanym pracownikiem, oraz czas
wykorzystywany przez niego,
•
aby uzyskać pełny obraz wykorzystania czasu pracy, dokonuje danego pomiaru
kilkakrotnie, przez kolejne dni pracy.
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Technikę tą przeprowadza się co jakiś czas, na ogół co kwartał. Wskazane jest
przechowywanie arkuszy obserwacyjnych wraz z zestawieniem wyników ze względu na duże
koszty ich prowadzenia. Fotografię dnia pracy stosuję się rzadko, przeważnie w przypadku,
gdy w grę wchodzą czynności lub stanowiska warunkujące przebieg całego procesu pracy np.
tzw. „wąskie gardła”. [1]
W tabeli 1 zestawiono porównanie przedstawionych dotychczas analityczno – obliczeniowych
metod i technik normowania czasu pracy.
3.4 Metody polegające na analizie ruchów elementarnych
Analizy ruchów elementarnych zakłada pewne porównanie, które mówi o tym, że każde
działanie człowieka można rozłożyć na proste ruchy wykonywane przez jego korpus
i kończyny, oraz, że czas działania jest sumą czasów ruchów składających się na to działanie.
[6] Metoda ruchów elementarnych „pozwala rozłożyć każdą pracę ręczną na elementy
podstawowe pracy (ruchy elementarne), dla których są ustalone normatywy czasu wykonania
zależne od cech ruchu i warunków, w jakich są one wykonywane.
W każdej takiej metodzie określony jest związek między sposobem wykonywania pracy
i organizacją stanowiska roboczego a czasem trwania pracy. Pozwala to na optymalizowanie
szeroko rozumianej organizacji pracy z punktu widzenia kryterium czasu”. [1]
A). Metoda normatywów elementarnych MTM
Metoda MTM (ang. Methods - Time Measurement) jest bardzo szczegółowa, dlatego
stosujemy ją tam gdzie mamy do czynienia z masowością danego rodzaju operacji lub
czynności. System ten posiada znaczną charakterystykę, precyzję i szerokie możliwości
zastosowania, ale z drugiej strony jest bardzo uciążliwy, aby zastosować go bezpośrednio.
W metodzie tej dokonano podziału ruchów elementarnych na 3 grupy. Pierwszą stanowią
elementy pracy kończyn górnych (palców, rąk i ramion) i zaliczają się do niej takie czynności
jak: sięganie, przemieszczanie, chwytanie, obracanie, umiejscawianie, naciskanie, rozdzielanie,
puszczanie, ruchy korby. Grupę drugą stanowią elementy pracy oczu: przesunąć spojrzenie,
przyjrzeć się. Ostatnią grupę czynności stanowią elementy pracy ciała i kończyn dolnych.
Grupa ta została podzielona na trzy podgrupy. Pierwszą podgrupę stanowią elementy pracy
kończyn dolnych: ruch stopy, ruch nogi. Druga podgrupa to elementy pracy ciała
w płaszczyźnie poziomej: chodzenie, kroki boczne, obrót tułowia. Ostatnią podgrupę stanowią
elementy pracy ciała w płaszczyźnie poziomej: pochylanie, schylanie, klękanie na jedno
kolano, klękanie na oba kolana, siadanie. Analizowaną czynność, wykonywaną przez
pracownika, rozbija się na przedstawione ruchy elementarne. Dla każdego z przedstawionych
ruchów elementarnych istnieje normatyw, który pozwala określić czas trwania danego ruchu
elementarnego. Przykładowo, gdy znany jest kąt obrotu i waga detalu to korzystając
z normatywu dla ruchu obracania można odczytać ile czasu będzie trwał tenże ruch. Gdy
odczyta się czas wykonywania wszystkich ruchów elementarnych składających się na daną
operację to ich suma da normatywny czas wykonywania operacji. [6][ 7]
B) Metoda ruchów połączonych TMC
Metoda TMC (wł. Tempo Dei Movimenti Collegati) – powstała we Włoszech na podstawie
metody MTM. Aby uniknąć długości analiz MTM włoska metoda zamyka mikro ruchy
w podstawowych sześciu elementach: przenoszenie, umiejscawianie, rozdzielnie, obracanie,
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ruchy tułowia, ruchy uzupełniające. Metoda TMC określa czasy wykonania w sposób
bezpośredni w funkcji elementu podstawowego zakładając, że czas jest zmieniany z mikro
ruchami z MTM i jest wyrażony w tysięcznych minuty. [8]
C). Metoda Work - Factor
Twórcy metody work - factor (J. Quick i W. Shea) ustalili w swoich badaniach przede
wszystkim to, że czas wykonania różnych ruchów zależy od czterech okoliczności takich jak:
• części ciała, która wykonuje czynność,
• drogi po jakiej jest wykonywany ruch,
• ciężaru lub oporu jaki towarzyszy ruchowi,
• stopnia opanowania ruchu przez wykonawcę.
Pierwsze trzy wymienione czynniki można ustalić jednoznacznie. Ostatnia z nich jest
najtrudniejsza do ustalenia. Metoda ta uwzględnia również, że ruch jest albo swobodny albo
ograniczony w mniejszym lub większym stopniu. [9]
D). Metoda badania i mierzenia pracy (BMP)
Metoda BMP jest polską oryginalną odmianą metody MTM. Została opracowana w 1976 r.
przez E. Kiełkiewicza i J. Kaganowicza. BMP jest wykorzystywana do usprawniania przebiegu
pracy, wyznaczania czasu wykonania pracy i określania stopnia jej trudności. Jest to metoda
uniwersalna, tzn. może być stosowana do analizy każdego rodzaju pracy w układzie człowiek –
praca ręczna – środowisko robocze – otoczenie. Ze względu na długość czasu wykonania
operacji stanowiących przedmiot badania rozróżnia się następujące odmiany BMP:
• metoda BMP – czas wykonania badanych działań od 0,3 do 5 minut,
• metoda AMP – czas wykonania badanych działań od 3 do 30 minut,
• metoda BMP – 2 – czas wykonania badanych działań od 5 minut do 30 godzin. [10]
3.5 Normowanie pracy wg normatywów technologicznych
W praktyce produkcyjnej w przemyśle maszynowym, najszersze zastosowanie znalazła
metoda analityczno – obliczeniowa normowania czasu operacji. Metoda ta oparta jest na
analizie wymaganych zabiegów obróbkowych, określeniu czynności ręcznych i maszynowych,
uszeregowaniu ich wg przebiegu procesu i następnie obliczeniu czasu trwania takiej operacji
na podstawie posiadanych normatywów czasu na czynności ręczne i normatywów
technologicznych (parametry decydujące o przebiegu i czasie danej obróbki).
Obliczenia w metodzie analityczno – obliczeniowej są wykonywane w oparciu o strukturę
normy czasu i zależą od rodzaju stosowanych normatywów pracy. Na podstawie analizy treści
operacji określa się warunki wykonywania kolejnych zabiegów obróbkowych (dobór narzędzi,
ilość przejść, dobiegi i wybiegi, chłodziwo, głębokość, posuwu i prędkości skrawania). Można
tu wyróżnić normę określaną „z góry” – przez projektanta stanowisk pracy w oparciu o tablice
normatywnych parametrów wykonywanej pracy. [11]
3.6 Metoda porównania i szacowania
Ten sposób normowania czasu pracy stosuje się głównie do prac niepowtarzalnych lub
rzadko powtarzalnych. Stwierdzono, że w obrębie każdej z tych czynności występuje pewna
liczba elementów, które są powtarzalne i mogą być mierzone za pomocą chronometrażu lub
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wyznaczone za pomocą systemu normatywów czasowych. W ten sposób ustalona norma
stanowi kompilacje obowiązujących normatywów czasu dla elementów powtarzalnych oraz
czasu ustalonego na podstawie szacunku dla tych czynności, które się nie powtarzają.
Posiadając wystarczające doświadczenie i dokumentacje oraz postępując według
ustalonych zasad metodycznych, dokładność określonych czasów jest w wielu przypadkach
wystarczająca, nawet dla celów wynagradzania.
Aby porównanie było miarodajne niezbędne jest porównanie nie tylko wyrobów (ich
parametrów geometrycznych, materiału, z którego są wykonane, itd.), ale również warunków
(ergonomicznych, motywacji, organizacji) i metod pracy (typ, stan techniczny maszyn
i urządzeń). Określenie czasu pracy tą metodą jest stosowane w warunkach produkcji
jednostkowej i małoseryjnej, w pracach remontowych, itd., czyli tam gdzie zmienność
wykonywanych prac jest duża. [4]
3.7 Metoda aproksymacyjna
Metoda w oparciu o aproksymację np. analizę korelacji i regresji ustala normy czasowe dla
robót, których parametry da się związać zależnością z innymi wcześniej wykonywanymi
pracami.
W nowoczesnym przedsiębiorstwie przemysłowym, wiele prac, realizowanych zwłaszcza
w obszarze technicznego przygotowania produkcji należy do grupy trudno mierzalnych. Jako
trudno mierzalne określa się prace, charakteryzujące się np.: zmiennością treści, brakiem
powtarzalności, długim okresem trwania, itd. Dla określenia pracochłonności tych prac nie
wystarczają metody tradycyjne oparte o pomiary czasu lub tradycyjne szacowanie
pracochłonności w oparciu o papierową dokumentację. Złożoność i różnorodność
realizowanych zadań wymaga uwzględnienia wielu czynników dotychczas pomijanych przy
określaniu pracochłonności. Konieczne jest opracowanie nowej metody określania czasu pracy
wykorzystującej metody sztucznej inteligencji.
Współcześnie wyróżnia się wiele metod i technik uznawanych za metody sztucznej
inteligencji. Zaliczamy do nich między innymi: analizę korelacji i regresji, rozpoznawanie
obrazu bazujące na relacyjnych bazach danych. [4]

4. PODSUMOWANIE
Normowanie czasu pracy odgrywa bardzo ważną rolę w efektywnym zarządzaniu
przedsiębiorstwem. Wykorzystanie norm czasu pracy pozwala lepszą organizację produkcji
i jednostek produkcyjnych. Ułatwia ustalanie stawek płacowych. Pozwala na przeprowadzenie
dokładniejszej kalkulacji kosztów. Pomaga określić zapotrzebowania na pracowników
z punktu widzenia zarówno ich zawodów i specjalności, jak i potrzeb poszczególnych komórek
produkcyjnych (organizacyjnych) przez bilansowanie pracochłonności wykonywanych zadań
z funduszem efektywnym czasu pracy. Jest pomocne przy tworzeniu oceny rozwoju
technicznego oraz postępu organizacyjnego i ekonomicznego w przedsiębiorstwie. Pomaga
w ustalania potrzeb w zakresie potrzeb pracy (maszyn, urządzeń, pomocy warsztatowych).
Istnieje szeroki wachlarz rozmaitych metod i technik normowania czasu pracy. Każda z
nich ma wiele zalet ale jest jednocześnie obarczona pewnymi ograniczeniami. Dlatego należy
dokonać trafnego wyboru, który powinien zależeć od stawianego celu, charakteru produkcji,
powtarzalności czy funduszu czasu. Pojawiły się na rynku oprogramowania wspomagające
określanie czasu pracy związane np. z metoda ruchów elementarnych.
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Wraz z rozwojem technologii informacyjnych możliwy jest rozwój metod normowania
czasu pracy np. poprzez wykorzystanie do tego celów algorytmów opartych na sztucznej
inteligencji. Inny ciekawym przykładem ewolucji metod normowania czasu pracy jest
przeniesieni niektórych z nich do wirtualnej rzeczywistości. Przykładem może być
wykorzystanie kombinezonu sprzężonego z komputerem jako narzędzia do rejestracji ruchów
a następnie odtworzenie sekwencji pracy w wirtualnej rzeczywistości w celu dokładnej analizy
ruchów elementarnych. Pojawiają się także moduły wspomagające normowanie czasu pracy
w pakietach typu ERP.
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METHODS AND TECHNIQUES OF STANDARDIZING
WORKING HOURS
Abstract
In the article benefits coming from standardizing working hours in the enterprise
were described. A structure of working hours was presented with reference to the
employee and the machine. Chosen methods and techniques of standardizing
working hours were discussed among which they were: the timing, brief
observation, the photograph of working hours, methods consisting in analysis
of basic moves and analytical-comparative methods.
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výrobné organizácie, finančná analýza.

Iveta MEDVECKÁ1, Milan GREGOR2, Stela GREGOROVÁ3

PLÁNOVANIE A HODNOTENIE VÝKONNOSTI
VÝROBNÝCH ORGANIZÁCIÍ
Abstrakt
Predkladaný článok sa zaoberá problematikou plánovania a hodnotenia
výkonnosti výrobných organizácií, ktorá je bližšie rozpracovaná v mojom
projekte dizertačnej práce. V článku sú spomenuté základné metódy finančnoekonomickej analýzy podniku z klasického pohľadu. Závislosti medzi
účtovníctvom a skutočným stavom majetku, závislosti medzi štruktúrou majetku,
medzi ich využitím, či nevyužitím.

1. HODNOTENIE VÝKONNOSTI VÝROBNÝCH ORGANIZÁCIÍ
Každý jeden podnik je vystavený zmenám okolia a tlaku konkurencie. Vstupom SR do
Európskej únie prechádzala naša ekonomika v krátkom časovom horizonte ďalšou
transformáciou, a preto sa podmienky pre podnikanie ešte viac skomplikovali. Je teda
nevyhnutné, aby boli takýmto podmienkam prispôsobené aj adekvátne metódy.
Trhová ekonomika je založená na dvoch základných fenoménoch, na ponuke a dopyte.
Ďalším významný ekonomickým javom je konkurencia, ktorá je ,,hybnou silou“ každého
trhového odvetvia. Konkurencia posúva kvalitu výrobkov a služieb stále vpred. Neexistuje
podnik, ktorý by ju ignoroval. [2]

2. KLASICKÉ METÓDY FINANČNEJ ANALÝZY
Voľba metódy musí byť urobená s ohľadom na:
• účelnosť – to znamená, že musí odpovedať dopredu zadanému cieľu,
• nákladnosť – mala by byť primeraná návratnosti vynaložených nákladov,
• spoľahlivosť – možno zvýšiť kvalitnejším využitím všetkých dostupných dát.
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Finančná analýza v zásade využíva dve skupiny metód, a to metódy elementárne a vyššie.
Vyššie metódy nepatria k metódam univerzálnym, pretože ich použitie je závislé na hlbších
znalostiach matematickej štatistiky.
2.1. Metódy elementárnej analýzy
Finančná analýza pracuje s ukazovateľmi, ktorými sú buď položky účtovných výkazov
a údaje z ďalších zdrojov, alebo čísla z nich odvodené. Vo finančnej analýze zohráva
najdôležitejšiu úlohu časové hľadisko, preto je dôležité rozlišovanie stavových a tokových
veličín. Stavové veličiny sa vzťahujú k určitému časovému okamžiku, naopak tokové veličiny
sa vzťahujú k určitému časovému intervalu.
Štandardným členením ukazovateľov je členenie na ukazovatele absolútne, rozdielové
a pomerové:
•
Absolútne ukazovatele - vychádzajú priamo z posudzovania hodnôt jednotlivých
položiek základných účtovných výkazov.
•
Rozdielové ukazovatele - sa vypočítavajú ako rozdiel určitej položky aktív s určitou
položkou pasív.
•
Pomerové ukazovatele - sú definované ako podiel dvoch položiek najčastejšie zo
základných účtovných výkazov. Hodnota ukazovateľa vyjadruje veľkosť ukazovateľa
v čitateli na jednotku ukazovateľa v menovateli.
Horizontálna analýza (analýza trendu)
Zaoberá sa časovými zmenami absolútnych ukazovateľov. Je potrebné vytvárať dostatočne
dlhé časové rady, aby sme sa vyhli nepresnostiam z hľadiska interpretácie výsledkov prepočtu.
Pri vyhodnocovaní tohto druhu analýzy treba brať do úvahy aj okolité podmienky, ktorými
sa rozumie predovšetkým zmeny v daňovej sústave, zmeny dopytu, zmeny cien vstupov, vstup
nových konkurentov na trh, zmenené podmienky na kapitálovom trhu či medzinárodné vplyvy.
Podstatou horizontálnej analýzy je porovnávanie hodnôt zvolených položiek výkazov
v rôznom čase. Prívlastok „horizontálna“ vyjadruje skutočnosť, že v jednom riadku je
sústredených viacero obsahovo (vecne) rovnakých údajov, ktoré sa líšia časovým obdobím,
o ktorom vypovedajú. [1]
Analýza súvahy vedená po horizontále skúma vývoj jednotlivých položiek ako i vzťahy
medzi majetkom a zdrojmi jeho krytia. Najznámejším pravidlom, ktorého rešpektovanie sa tu
uplatňuje je tzv. „zlaté bilančné pravidlo“. Podľa neho je prípustné použiť na finančné krytie
neobežného majetku (NM) len také finančné zdroje, ktoré má podnik dlhodobo k dispozícií.
Takými sú vlastné imanie (VI) a dlhodobý cudzí (požičaný) kapitál (DPK). [4]
Správnu reláciu medzi nimi vyjadrujú nasledovné nerovnosti:
NM < VI + DPK resp. NM – (VI + DPK) < 0

(1)

Ak je celkový objem neobežného majetku menší, ako je objem finančných zdrojov, ktoré sú
dlhodobo k dispozícií, hovoríme, že podnik je prekapitalizovaný. Ak tomu tak nie je,
hovoríme, že podnik je podkapitalizovaný a nerovnosti majú tvar:
NM > VI + DPK resp. NM – (VI + DPK) > 0

(2)
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Z bilančnej rovnováhy, ktorá musí byť v súvahe zachovaná, vyplýva, že tieto vzťahy majú
adekvátny odraz aj v oblasti obežného majetku (OM). Tieto majú byť kryté najmä
krátkodobým cudzím kapitálom (KPK). Stavu prekapitalizovania teda zodpovedajú nerovnosti
OM > KPK resp. OM – KPK > 0

(3)

Obežný majetok je väčší ako objem krátkodobých cudzích zdrojov. Je to umožnené tým, že
časť dlhodobých zdrojov možno použiť tiež na krytie OM. Možno nimi kryť trvalú potrebu
zásob. Táto relácia súčasne garantuje návratnosť krátkodobého cudzieho kapitálu (ide najmä
o bežný úver banky a obchodný úver).
Rozdiel OM – KPK > 0 nazývame čistý prevádzkový kapitál (ČPK).
Ak je podnik podkapitalizovaný, registrujeme v oblasti obežných majetkov vzťah:
OM < KPK resp. OM – KPK < 0

(4)

Nazývame ho nekrytý dlh. Vypovedá o tom, že podnik použil krátkodobý požičaný kapitál
na financovanie stálych aktív. To môže byť nebezpečné pre stabilitu podniku, pretože
povinnosť vrátiť cudzí kapitál mu vzniká skôr, ako dôjde k reprodukcii neobežného majetku.
V takomto prípade je porušené zlaté pravidlo financovania. To si vyžaduje, aby bol zachovaný
súlad medzi disponibilnosťou s finančnými zdrojmi (dobou, na ktorú sú k dispozícii)
a životnosťou majetku, ktorý bol na ich základe obstaraný. [4]
Vertikálna analýza (percentný rozbor)
Vertikálna analýza sa zaoberá vnútornou štruktúrou absolútnych ukazovateľov. Ide vlastne
o to, že dávame do pomeru jednotlivé položky účtovných výkazov k celkovej sume aktív či
pasív. Zo štruktúry aktív a pasív je zrejmé, aké je zloženie hospodárskych prostriedkov
potrebných pre všetky aktivity podniku a z akých zdrojov boli získané. Ekonomická stabilita
firmy závisí práve na schopnosti vytvárať a udržiavať rovnovážny stav majetku.
Výhodou vertikálnej analýzy je fakt, že nie je závislá od medziročnej miery inflácie
a umožňuje tak porovnateľnosť výsledkov za rôzne roky a takisto porovnanie jednotlivých
podnikov a ich trendov za viac rokov. Relevantné údaje sú umiestnené v stĺpci (vertikálne)
a vyjadrujú participáciu časti na celku, teda štruktúru celku, jeho kvalitu. [3]
Z údajov vertikálnej a horizontálnej analýzy je možné skúmať tzv. bilančné pravidlá.
Tieto pravidlá poskytujú radu doporučení, ako by malo vedenie podniku riadiť financovanie
podniku, aby bola dosiahnutá finančná rovnováha. Jedná sa o nasledujúce pravidlá [1]:
•

Zlaté bilančné pravidlo financovania

Dlhodobé aktíva by mali byť financované vlastným kapitálom a dlhodobým cudzím
kapitálom. Krátkodobé aktíva krátkodobým cudzím kapitálom. Ako náhle by boli dlhodobé
aktíva financované krátkodobým kapitálom, nemal by podnik istotu stabilného financovania po
vypršaní jeho splatnosti. Istejší dlhodobý kapitál tak dostáva prednosť pred lacnejším
krátkodobým kapitálom.
Vlastný kapitál + Dlhodobý cudzí kapitál > Dlhodobé aktíva
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•

Zlaté pravidlo vyrovnania rizika

Podnik podstupuje nižšie riziko v prípade, že má vyšší podiel vlastného kapitálu ako
cudzieho. V najkrajnejšom prípade by ich pomer mal byť aspoň 1:1.
Cudzí zdroj < Vlastný zdroj
•

Zlaté pari pravidlo

Dlhodobý majetok by mal byť väčší ako vlastný kapitál. Rovnosť pripadá do úvahy iba
v extrémnom prípade.
Dlhodobé aktíva > Vlastný kapitál
•

Zlaté pomerové pravidlo

Tempo rastu investícií by nemalo ani v krátkodobom časovom horizonte predstihovať
tempo rastu tržieb, aby bola udržaná dlhodobá finančná rovnováha. V prípade, že by podnik
investoval viac, než je patričná úroveň tržieb, mohol by sa dostať do problémov v oblasti
likvidity.
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PLANNING AND EVALUATION OF THE CORPORATION'S
PERFORMANCE
Abstract
The article deals with the planning and performance evaluation of
manufacturing the organizations, which is in more detail in my dissertation
project. Article mentioned the basic methods of financial and economic analysis
in the classical perspective. Dependence between accounting and the actual state
of assets, depending on the structure of assets, including their use, or
withholding.
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kapacita, náklady

Iveta MEDVECKÁ1, Lucia VRÁBLOVÁ2

NÁKLADY VÝROBY V ZÁVISLOSTI OD VYŤAŽENOSTI
VÝROBNÝCH ZARIADENÍ
Abstrakt
Článok sa zaoberá oblasťou určenia výrobnej kapacity v podniku v rámci
sledovania nákladov výroby. Stručne popisuje kapacitné výpočty v strojárskej
výrobe ich charakteristiku a základné teoretické prístupy v tejto oblasti. Ako
jeden zo smerov je rozvinutý spôsob závislosti výrobných nákladov od kapacity
výrobného zariadenia, resp. od množstva vyrábanej produkcie. V závere sú
zhrnuté výsledky krátkeho prieskumu v danej oblasti.

1. ÚVOD
Každé výrobné zariadenie ako jeden z výrobných faktorov disponuje určitou technickou
kapacitou, ktorá je mu daná konštrukčne. Využívanie technickej kapacity výrobného zariadenia
(vyťaženosť) vyjadrujeme stupňom vyťaženosti, čo je pomer skutočného využitia technickej
kapacity a technickej kapacity udávanej v percentách.
Kapacitné výpočty v strojárskej výrobe majú určité osobitosti. Predovšetkým rozsiahly
výrobný sortiment výrobkov pri väčšine podnikov obyčajne nevyjadruje výrobnú kapacitu
podniku v naturálnych jednotkách. Výpočty sa preto orientujú najmä na kvantifikáciu potrieb
materiálnych prvkov, na splnenie požadovaných výrobných úloh alebo na stanovenie výrobnej
kapacity a jej porovnanie s celkovou prácnosťou plánovaného množstva výrobkov a súčiastok,
čiže zisťovanie nárokov na výrobnú kapacitu.
Z hľadiska teórie rozoznávame tri typy kapacít – projektovanú, efektívnu a skutočnú, ktoré
kvôli prehľadnosti vysvetlíme nižšie.
•
Projektovaná kapacita ide o tzv. maximálnu kapacitu podľa teoretických kapacitných
výpočtov. Predstavuje maximálny výkon, ktorý je možné dosiahnuť v ideálnych
podmienkach.
•
Efektívna kapacita sa udáva ako - maximálna kapacita (projektovaná kapacita) mínus
straty zapríčinené výrobným procesom ako napríklad údržba, kontrola a iné. Predstavuje
reálne možný výkon pre daný výrobkový mix, určený rozvrh, efektívny časový fond,
plánovanú údržbu, kvalitu, prestávky a podobne.
•
Skutočná kapacita, resp. aktuálna ide o skutočne dosahovaný výkon po uvedení
výrobného stroja do prevádzky. Býva vždy menšia ako hodnota efektívnej kapacity.
1
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2. ZÁVISLOSŤ PRIEMERNÝCH NÁKLADOV OD STUPŇA
VYŤAŽENOSTI VÝROBNEJ KAPACITY
Predpokladajme, že vďaka záujmu odberateľov chce podnik v ďalšom roku zvýšiť odbyt
vyrábaných strojných súčiastok. V minulom roku podnik vyrobil spolu 240 000 ks súčiastok,
pričom odpredaných bolo 220 000 kusov. Vyťaženosť výrobnej kapacity bola pri danom objeme
vyrobených súčiastok využitá na 80 %. Z toho vyplýva, že väčší objem výroby je realizovateľný
aj bez dodatočných investícií a bez zamestnávania nových výrobných pracovníkov. Podnik
plánuje na budúci rok zvýšenie výroby na 270 000 súčiastok.
Otázka znie, či je tento objem výroby realizovateľný v rámci existujúcej výrobnej kapacity
a aké vysoké budú výrobné náklady tejto výroby?
Z uvedených údajov vyplýva, že maximálna technická kapacita podniku pri skutočnej výrobe
240 000 súčiastok a pri stupni vyťaženosti 80 % je 300 000 súčiastok za rok (240 000 : 0,80 =
300 000). Plánovaná výroba 270 000 súčiastok je teda s existujúcimi výrobnými pracovníkmi
a strojným zariadením realizovateľná. Táto plánovaná výroba by zvýšila stupeň vyťaženosti na
90 % (plánovaná kapacita / maximálna kapacita, 270 000 : 300 000 = 0,9).
Ak napríklad pri výrobe 240 000 súčiastok boli celkové výrobné náklady vo výške 650 000 €,
pričom variabilné náklady dosiahli sumu 474 500 € a fixné náklady 175 500 €, potom celkové
náklady na jednu súčiastku predstavovali sumu približne 2,71 € (650 000 € : 240 000). Náklady
na plánovaných 270 000 súčiastok by predstavovali približne 731 700 € (270 000 x 2,71 €). Tento
výpočet vedie len k približne správnemu výsledku. Celkové náklady v budúcom roku musia byť
vzhľadom na vyššiu vyťaženosť a vyšší objem výroby vyššie ako v predchádzajúcom roku. Je
však potrebné zistiť, ako sa pri zmene vyťaženosti zmenia jednotlivé druhy nákladov, pričom je
zrejmé, že celkové fixné náklady sa pri zmene vyťaženosti výrobnej kapacity nemenia avšak
fixné náklady prepočítané na 1 ks súčiastky pri zvyšujúcom sa objeme výroby budú klesať
a naopak.

3. ZÁVISLOSŤ VARIABILNÝCH NÁKLADOV OD VYŤAŽENOSTI
Variabilné náklady sa menia pri zmene objemu výroby, teda aj pri zmene vyťaženosti sa budú
meniť buď proporcionálne alebo progresívne. Typickým príkladom variabilných nákladov je
spotreba surovín a pomocných materiálov. Na výrobu jednej súčiastky sa používa základný
materiál v hodnote 2,32 €. Celkové materiálové náklady sa v tomto prípade zvyšujú
proporcionálne, t. j. v rovnakom pomere s rastúcim objemom výroby súčiastok. Materiálové
náklady prepočítané na jednu súčiastku zostávajú pri zmenenej vyťaženosti konštantné. Okrem
výrobného materiálu sú pri výrobe súčiastok proporcionálnymi nákladmi aj pomocné materiály
a sčasti aj mzdy výrobných pracovníkov. Progresívny priebeh nákladov nastáva vtedy, keď je
percentuálna zmena nákladov väčšia ako percentuálna zmena vyťaženosti. Takáto situácia môže
nastať, ak sa stroje využívajú v oblasti maximálnej výrobnej kapacity, čo vedie k zvýšeným
nákladom na opravy a k zvýšeniu počtu nepodarkov, alebo ak sa k mzdám výrobných
pracovníkov vyplácajú príplatky za nadčasové hodiny alebo za prácu počas sviatkov. Ak sa do
základného materiálu našej súčiastky vŕtajú otvory napríklad pri 70 % stupni vyťaženosti
a nepodarky dosahujú napr. 2 % z celkového počtu vyrobených súčiastok. Na výrobu 1 000
súčiastok potom treba spracovať 1 020 kusov základného materiálu. Pri cene jedného kusa
základného materiálu 2,32 € dosahuje materiálová spotreba na spracovania 1 020 ks hodnotu
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2 366,40 €. Ak by sa zvýšil stupeň vyťaženosti a tým aj množstvo nepodarkov pripadajúcich na X
kusov bezchybných súčiastok, narástla by spotreba materiálu podľa Tab. 1.
Tab. 1. Závislosť spotreby materiálu od množstva nepodarkov

70

2

210 000

214 200

2,32

spotreba materiálu
za bezchybný
spolu
ks (vrátane
(v €)
nepodarkov)
(v €)
496 944,00
2,37

80

5

240 000

252 000

2,32

584 640,00

2,44

90

8

270 000

291 600

2,32

676 512,00

2,51

100

12

300 000

336 000

2,32

779 520,00

2,60

stupeň
vyťaženosti nepodarky súčiastky
stroja
(v %)
(v ks)
(v %)

súčiastky
vrátane
nepodarkov
(v ks)

jednotková
cena
materiálu
(v €)

Z Tab. 1. vyplýva, že materiálové náklady sa s rastúcim množstvom nepodarkov zvyšujú
progresívne, a to tak celkové, ako aj pripadajúce na jeden bezchybný kus súčiastky.

4. ZÁVISLOSŤ ZMIEŠANÝCH NÁKLADOV OD VYŤAŽENOSTI
Niektoré pracovné operácie pri výrobe súčiastky sú vykonávané na pracovných strojoch
s daným elektrickým výkonom v KW. Podnik uhrádza v pravidelných, napríklad mesačných
platbách spotrebu elektrickej energie, napr. 0,40 € za 1 KWh a pri základnom mesačnom
poplatku 10 € vznikli by podniku pri rozdielnom časovom vyťažení stroja s výkonom 24 KWh
v každom mesiaci náklady podľa Tab. 2.
Tab. 2. Závislosť zmiešaných nákladov od vyťaženosti stroja
pracovné hodiny
stroja
(za mesiac)

spolu

na hodinu

spolu

na hodinu

spolu

na hodinu

100
120
140

10 €
10 €
10 €

0,10 €
0,08 €
0,07 €

1 200 €
1 440 €
1 680 €

12,0 €
12,0 €
12,0 €

1 210 €
1 450 €
1 690 €

12,10 €
12,08 €
12,07 €

160

10 €

0,06 €

1 920 €

12,0 €

1 930 €

12,06 €

fixné náklady

variabilné náklady

celkové náklady

Z Tab. 2. vyplýva, že náklady na elektrickú energiu, ktoré vznikajú prevádzkou stroja
obsahujú fixné aj variabilné nákladové podiely. Základný poplatok vzniká každý mesiac
v rovnakej výške a predstavuje podiel fixných nákladov. Spotreba elektrickej energie stroja závisí
od množstva pracovných hodín, teda náklady na spotrebovanú energiu sú variabilné.
Tieto variabilné náklady sa s rastúcou výrobou zvyšujú proporcionálne. Fixné náklady
prepočítané na hodinu práce stroja s rastúcim objemom výroby (vyťaženosti stroja) klesajú, čo
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spôsobuje, že aj celkové náklady vzťahujúce sa na 1 pracovnú hodinu stroja pri zvýšenom
objeme výroby klesajú.

5. ZÁVER
Analýza, kontrola a riadenie výrobných nákladov majú veľký význam pre zlepšenie
hospodárnosti a rentability podniku v konkurenčnom prostredí. Jedným z faktorov, ktorý
ovplyvňuje jednotlivé druhy a celkové výrobné náklady je stupeň vyťaženosti výrobnej kapacity.
Hodnotenie závislosti nákladov konkrétneho výrobku od vyťaženosti výrobnej kapacity
preukázalo tieto skutočnosti:
• Celkové fixné náklady sa pri zmene vyťaženosti nemenia, jednotkové fixné náklady sa so
stúpajúcou vyťaženosťou znižujú a naopak.
• Celkové variabilné náklady sa s rastúcou vyťaženosťou zvyšujú proporcionálne, variabilné
náklady vzťahované na 1 ks výrobku zostávajú pri zmene vyťaženosti konštantné.
• Celkové náklady sa pri rastúcej vyťaženosti zvyšujú a jednotkové celkové náklady sa
znižujú.
Tento príspevok vznikol v rámci riešenia úlohy Výskumnej a edukačnej grantovej agentúry
Ministerstva školstva SR (VEGA) číslo 1/0417/09.
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THE COSTS OF PRODUCTION VERSUS THE CAPACITY
OF THE PRODUCTION MACHINERY
Abstract
The article deals with the specification of the production capacity in the
enterprise and monitoring the production costs. Briefly describes the capacitive
calculations in mechanical manufacturing, characteristics and basic theoretical
approaches in this area. The dependency of the production costs according to
capacity is developed as one possibility of this approach. The overall state and
disadvantages of current methods are summarized in the conclusion together
with the ways of potential fields of the next research.

263

InvEnt 2010
rynek zagraniczny, strategie wejścia

Przemysław MUSIAŁ1

SPECYFIKA I FORMY WEJŚCIA PRZEDSIĘBIORSTWA
PRZEMYSŁOWEGO NA RYNKI ZAGRANICZNE
(GLOBALNE)
Streszczenie
W publikacji przedstawiono aspekty dotyczące sposobów wchodzenia
przedsiębiorstwa przemysłowego na rynki zagraniczne (globalne).Uwzględniono
specyficzne uwarunkowania, które wpływają na podejmowane decyzje zarówno
w odniesieniu do otoczenia zewnętrznego, jak i atutów tkwiących w samym
przedsiębiorstwie. To one właśnie wpływają na kluczowe działania
nowoczesnych firm wykraczających poza granice państwa, w którym są
zlokalizowane.

1. UWARUNKOWANIA WEJŚCIA PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKI
ZAGRANICZNE
Każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność biznesową i posiadające ambicje
w zakresie własnego rozwoju, staje przed koniecznością nieustannej ekspansji. Ze względu na
swoistą specyfikę, przedsiębiorstwo operujące na rynku produktów przemysłowych,
w poszukiwanie nowych rynków zbytu z czasem zmuszone zostaje do wychodzenia poza
własny kraj. Rozpoczyna działalność wychodząc na rynki zagraniczne, a ze względu na
współczesne uwarunkowania oznacza to docelowe funkcjonowanie na rynku globalnym.
Dlatego przedsiębiorstwo plasujące produkty przemysłowe na rynkach zagranicznych,
powinno uwzględniać w swoich decyzjach uwarunkowania otoczenia, w którym zamierza
docelowo działać, ale również potencjał, jakim dysponuje (patrz rys.1). Ten ostatni to
otoczenie wewnętrzne, do którego zaliczają się: zasoby ludzkie, rzeczowe, finansowe oraz
informacyjne. Otoczenie zewnętrzne – środowiskowe (zagraniczne) obejmuje otoczenia:
ekonomiczne, technologiczne, kulturalne oraz prawno-polityczne [8].

1

Dr Przemysław Musiał, Politechnika Śląska, Katedra Zarządzania i Informatyki, 40-019
Katowice, ul. Krasińskiego 8.

264

InvEnt 2010
Uwarunkowania decyzji wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne [15]
OTOCZENIE
• Gospodarka
• Technologia
• Kultura
PRZEDSIĘBIORSTWO
• Polityka/prawo
¾ Zasoby ludzkie
¾ Zasoby rzeczowe
¾ Zasoby finansowe
¾ Zasoby informacyjne

DECYZJE
STRATEGICZNE

Rys.1. Uwarunkowania decyzji wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne [15]
1.1. Uwarunkowania środowiskowe (zewnętrzne)
ekonomiczne, technologiczne, prawne oraz kulturowe [14 i 17]. Ze względu na swoją
specyfikę i stopień ważności, każde z nich wymaga szerszego omówienia.
1.1.1. Otoczenie ekonomiczne
Bardzo istotnym elementem kształtującym otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwa,
operującego na rynkach zagranicznych jest zwiększanie się różnego rodzaju powiązań,
pomiędzy gospodarkami państw – uczestników wymiany międzynarodowej. Nabiera to
szczególnego znaczenia z uwagi na postępujące się procesy integracyjne, ogniskujące się
w postaci tworzenia i „rozrastania się” wspólnot rynkowych takich jak – UE, ASEAN, NAFTA
czy MERCOSUR. Szersze otwarcie nowych rynków zbytu, zwiększenie swobody przepływu
kapitałów w rezultacie wyeliminowania różnego rodzaju barier handlowych powodują
dynamiczny wzrost wymiany międzynarodowej. Pozytywnym przesłankom tworzenia struktur
integracyjnych mogą towarzyszyć pewne zakłócenia, które mogą się uwidaczniać w zmianach
przepływu kapitałów (głównie chodzi o negatywne skutki przepływu kapitału spekulacyjnego).
W zdecydowanie najmniejszym stopniu mogą ten fakt odczuć kraje wysokouprzemysłowione,
nazywane często postindustrialnymi tj. USA, Japonia czy większość krajów Unii Europejskiej
[16]. Zresztą zmiany w gospodarce światowej przebiegają stosunkowo wolno, a wspomniane
państwa – liderzy w obrocie handlowym pozostają bez zmian (może poza ostatnim
dynamicznym rozwojem Chin i Indii). Jednocześnie pomimo ciągłych procesów
liberalizowania obrotów międzynarodowych, obserwuje się wzrost presji na podtrzymywanie
ochrony własnych rynków, poprzez wykorzystywanie takich narzędzi jak: cła, kwoty
produkcyjne, nierównomierne przyznawanie ograniczeń w zakresie emisji CO2, oskarżenia
dumpingowe czy ochronę niektórych gałęzi gospodarki ze względu na dokonujące się
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przeobrażenia własnościowo-strukturalne. Ogromne znaczenie w przezwyciężaniu tych
niekorzystnych tendencji ma dialog międzynarodowy podejmowany w ramach prac Światowej
Organizacji Handlu (WTO), a także kolejnych porozumień zapoczątkowanych przez Rundę
Urugwajską. Zasadniczym ich celem jest rozszerzenie wielostronnych kontaktów oraz wzrost
obrotów międzynarodowych poprzez stopniowe ograniczanie i znoszenie ciągle jeszcze
obecnych barier handlowych.
Należy pamiętać, iż otoczenie ekonomiczne wyznacza potencjał rynkowy danego kraju
(regionu) i stwarza ogólne możliwości działania przedsiębiorstwa, nie tylko w zakresie
sprzedaży (zbytu) jego produktów, lecz także w sferze zaopatrzenia (dostaw surowców,
materiałów, podzespołów, urządzeń do produkcji, siły roboczej itd.) [3]. W zasadzie
niezależnie od poziomu rozwoju gospodarczego, w każdym kraju można znaleźć pewne okazje
rynkowe, jednak dopiero głębsza analiza ekonomiczna pozwala ocenić ich atrakcyjność,
łączące się z nim ryzyko i realne możliwości wykorzystania. Niewątpliwie wzrost liberalizacji
i większa otwartość rynku międzynarodowego oprócz możliwości rozwojowych stwarza
również zagrożenia. Dlatego każda firma działająca w tej skali, powinna pilnie obserwować
zmiany dokonujące się w otoczeniu ekonomicznym, w miarę potrzeby szybko reagować
względnie korygować podejmowane decyzje strategiczne.
1.1.2. Otoczenie technologiczne
Drugim ważnym uwarunkowaniem otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa jest otoczenie
technologiczne, wyrażone jako technika i technologia to najbardziej wyrazisty czynnik
kształtujący życie społeczne. Każda nowa technologia jest elementem powodującym tzw.
„twórczą destrukcję”. Wynalezienie tranzystorów spowodowało spadek zainteresowania, a
następnie wyraźny spadek produkcji lamp próżniowych, upowszechnienie się samochodu
wyraźnie zmniejszyło przewozy koleją, natomiast zmniejszyła czytelnictwo gazet. Wiele
przedsiębiorstw, zamiast przekształcać stare produkty i produkować nowe, ignoruje zmiany lub
walczy z nimi, powodują kurczenie się rynków dla swych produktów [6]. Ze względu na
postępujący progres współczesnego życia, w ostatnich latach obserwuje się wzrost znaczenia
konkurencji w sferze nowych konstrukcji oraz procesów wytwarzania. Wzrost poziomu
nakładów finansowych na badania rozwojowe i wprowadzanie nowych technologii
w powiązaniu z koniecznością ponoszenia wysokich kosztów marketingu, powodują
zwiększanie się tzw. masy krytycznej, czyli poziomu nakładów, który zapewnia
przedsiębiorstwu ciągłość korzyści czerpanych z otoczenia handlowego [1]. Masa krytyczna
składa się z dwóch części:
1) masy początkowej, która jest inwestycja początkowa niezbędna do stworzenia nowego
produktu i popytu na niego, wprowadzająca ten produkt na rynek;
2) podtrzymującej masy krytycznej, którą stanowi roczna suma nakładów niezbędna do
utrzymania minimalnego udziału w rynku, gwarantującego przedsiębiorstwu utrzymanie
się na nim; dzieli się na trzy elementy:
- przedsiębiorczą masę krytyczną, będącą minimalnym wydatkiem potrzebnym na
utrzymanie produkowanych (sprzedawanych) wyrobów na nowoczesnym poziomie: jej
wielkość jest zależna od nacisku innowacyjnego otoczenia przedsiębiorstw, tzn. im rozwój
innowacji jest szybszy i presja konkurentów większa, tym masa krytyczna szybciej rośnie,
- marketingową masę krytyczną czyli minimalny poziom nakładów potrzebny do tego, aby
zapewnić sprzedaż wyrobów przedsiębiorstwa na rynku,
- operacyjną masę krytyczną potrzebną do utrzymania kosztów produkcji na takim
poziomie, aby towary mogły być sprzedawane po cenie zapewniającej zrównanie
nakładów z dochodami; ta masa krytyczna jest wysoka w branżach, w których ma miejsce
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produkcja masowa, a inwestycje związane z rozwojem nowych technologii są znaczne,
natomiast mała w branżach low-tech o nieskomplikowanej technologii.
Obecnie zasoby finansowe przedsiębiorstwa powinny być większe od rozumianej w ten
sposób masy krytycznej, aby przedsiębiorstwo mogło się rozwijać. Jednak nie zawsze zasoby
finansowe pojedynczej firmy wystarczają na wdrażanie nowych technologii mających na celu
sprostanie dynamicznie rozwijającej się konkurencji. Często dochodzi do realizacji
kosztownego przedsięwzięcia przy wspólnym udziale kilku przedsiębiorstw, a niekiedy przy
wydatne pomocy państwa w postaci subwencji, niskoprocentowych kredytów lub w postaci
udziału państwa w przyszłych zysków. Przykładami mogą być alianse koncernów
międzynarodowych celem łączenia kapitałów, np. Mercedes z Chryslerem, Thyssena
z Kruppem w hutnictwie, względnie stworzenia wspólnego produktu – budowa jednego
systemu komputerowej rezerwacji miejsc przez firmy lotnicze, tzw. Star Alliance (m.in.
Lufthansa, United Airlines, SAS, LOT), ale również duże zaangażowanie kapitału
państwowego – budowa eurotunelu łączącego Wielką Brytanię z Francją pod kanałem
La Manche.
1.1.3. Otoczenie prawno–polityczne
Otoczenie prawne firm operujących na rynkach międzynarodowych to zespół norm oraz
przepisów na nich obowiązujących [15]. Oprócz norm i przepisów wewnętrznych istnieją także
przepisy prawa ponadnarodowego ratyfikowane przez państwowe organy do tego upoważnione
i powołane. Z punktu widzenia decyzji strategicznych dotyczących wchodzenia
przedsiębiorstwa przemysłowego na rynki zagraniczne otoczenie to odgrywa bardzo ważną
rolę. Korupcja, brak spójności przepisów prawa, np. podatkowych, możliwości legalnego
transferu zysków (prawo dewizowe) itp., mogą w zdecydowany sposób ograniczać obrót
handlowy oraz inwestycje. Przykładem pozytywnej ewolucji w tym zakresie może być Polska,
która na początku lat 90-tych dosyć surowo oceniana jako atrakcyjna dla inwestycji i wymiany
handlowej, zaczęła z czasem przyciągać przedsiębiorstwa zagraniczne. Apogeum rozwoju
w tym względzie Polska osiągnęła po przystąpieniu akcesyjnym do Unii Europejskiej w 2004
roku.
Niezwykle istotne jest rola władz i ustroju politycznego w danym kraju. Rządy mogą
promować, przeszkadzać względnie aktywnie wspierać wszelkie działania biznesowe
w obrocie międzynarodowym. Działania przedsiębiorstw uzależnione są od stopnia ryzyka
politycznego, które obejmuje:
•
ryzyko ogólnej niestabilności systemu politycznego w określonym kraju (stabilność
polityczna wiąże się zazwyczaj ze stabilnością polityki monetarnej, fiskalnej itd.);
•
ryzyko utraty własności zasobów zaangażowanych za granicą lub kontroli nad ich
wykorzystaniem (ograniczenia swobody inwestowania, narzucone udziały lokalne,
nacjonalizacja, wywłaszczenie, konfiskata);
•
ryzyko operacyjne, odnoszące się do działań firmy na miejscowym rynku (kontrola cen,
podatki, narzucone źródła dostaw i komponenty, wymagania wobec produktu, działania
reklamowe);
•
ryzyko transferu (np. ograniczeń przepływu towarów, płatności, osób i technologii) [11].
1.1.4. Otoczenie kulturowe
Przy działaniach firmy na skalę międzynarodową, w wielu sytuacjach powinno się
uwzględniać uwarunkowania kulturowe. Cechy kulturowe krajów w wielu przypadkach są
zróżnicowane, ale w pewnych są do siebie zbliżone. W ostatniej dekadzie obserwuje się
dążenie do eksponowania wspólnego dorobku kulturowego (w tym historycznego) i relatywnej
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unifikacji, np. tworzenie Eurokonstytucji. Rozpowszechnianie jednolitych wzorców
kulturowych sprzyja stosowaniu przez firmy strategii globalnych. Zachowywanie odrębności
kulturowych zmusza firmy do stosowania zróżnicowanych strategii wejścia i funkcjonowania
na wybranym rynku. Takie czynniki jak religia panująca w danym kraju, sposób
przekazywania informacji oraz ich akceptacja w społeczeństwie, sposób komunikowania się,
hierarchia ważności celów z punktu widzenia społecznego, zachowania się w grupie itp. są
bardzo ważnymi przesłankami i sygnałami dla przedsiębiorstw. Dodatkowo można wspomnieć
o sposobie interpersonalnego komunikowania się w różnych kulturach. Chodzi tu
o przekazywanie informacji, która może być ściśle związana z kontekstem lub nie. Według
tego kryterium można wyróżnić kultury tzw. wysokokontekstowe, gdzie informacja jest ściśle
związana z kontekstem (Japonia i kraje arabskie) oraz tzw. niskokontekstowe (Niemcy). Ma to
bardzo duże znaczenie w negocjacjach między menedżerami z krajów reprezentujących różne
rodzaje kultury, jak również w przypadku tworzenia i działania różnych przedsiębiorstw.
Sposób przekazywania informacji i jej powiązanie z kontekstem są brane pod uwagę przy
prowadzeniu przez firmę np. działań promocyjnej. Ogólnie wydaje się, że znaczenie otoczenia
kulturowego w odniesieniu do produktów przemysłowych ma zdecydowanie mniejsze
znaczenie dla przedsiębiorstw wchodzących na rynki zagraniczne, aniżeli dóbr
konsumpcyjnych.
1.2. Czynniki wewnętrzne
Oprócz uwarunkowań zewnętrznych, na decyzję i sposób wchodzenia przedsiębiorstwa na
rynki zagraniczne ma potencjał, którym ono dysponuje. A.Sznajder wyróżnia trzy wiodące
czynniki wewnętrzne składające się na otoczenie wewnętrzne: zasoby rzeczowe, finansowe
i ludzkie [15]. Uzupełnieniem są zasoby informacyjne, które obejmują całokształt wiedzy na
temat sektorów i rynków, na których operuje przedsiębiorstwo. Do zasobu informacji zaliczają
się m.in. poziom popytu na rynku (rynkach), oferta podażowa konkurencji, poziom
kształtowania się cen czy wiedza na temat istniejących niszy, które stwarzają dla każdej firmy
możliwość wygenerowania ponadnormatywnych zysków [7]. Ze względu swoją specyfikę
uwaga autora skupia się na trzech podstawowych zasobach tj. rzeczowych, finansowych
i ludzkich.
1.2.1. Zasoby rzeczowe
Do zasobów rzeczowych zalicza się wyposażenie techniczne tj. maszyny i urządzenia,
jakimi dysponuje przedsiębiorstwo, magazynowane i zakupione surowce oraz materiały do
produkcji, ale również produkty stanowiące asortyment przedsiębiorstwa. W odniesieniu do
tych zasobów, niezwykle ważne jest nie tylko ich stan w określonym czasie, lecz także
możliwość zmieniania ich statusu, elastyczności tj. ilości i jakości w zależności od potrzeb.
Posiadane przez przedsiębiorstwo wyposażenie techniczne pozwala na określenie jego
zdolności do: konstruowania (wytwarzania produktów przemysłowych o pożądanych cechach
jakościowych) i technologii, czyli procesu produkcyjnego pod kątem właściwego przebiegu
i „ekonomicznych” kosztów.
Patrząc przez pryzmat współczesnych przedsiębiorstw przemysłowych, wyposażenie
techniczne to nie tylko same maszyny i urządzenia (tzw. hardware), ale również system
organizacji produkcji i systemy komputerowe sprzyjające efektywności produkcji (software).
Łączy się z tym rozwój systemów produkcji wspomaganej komputerowo CIM (Computer

268

InvEnt 2010
Integrated Manufacturing)2. Przedsiębiorstwa posiadające takie systemy mogą je powiązać np.
z systemami logistycznymi (Kanban, just-in-time), dzięki czemu mogą osiągnąć lepszą pozycję
konkurencyjną poprzez utrzymywanie zapasów surowców i produktów na minimalnym
poziomie, co obniża znacząco koszty operacyjne.
1.2.2. Zasoby finansowe
W zasadzie stan posiadanych przez przedsiębiorstwa zasobów finansowych, decydują
w głównej mierze o możliwościach ekspansji zagranicznych. Ich duży wolumen znacząco
determinuje liczbę możliwych do przyjęcia wariantów, zaś niedobór limituje wybór. Pomimo
faktu, iż potencjał wielu firm globalnych można porównywać z majątkiem i dochodami
całkiem dużych państw, to nie ma na świecie przedsiębiorstwa posiadającego nieograniczoną
ilość środków finansowych. Dlatego każde przedsiębiorstwo, operujące w ramach gospodarki
rynkowej i realizujące swoje cele biznesowe, posiłkuje się dwoma rodzajami finansowania. Są
to finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne.
W przypadku finansowania zewnętrznego można wyróżnić: finansowanie udziałami,
polegające na podnoszeniu kapitałów poprzez przyjmowanie nowych akcjonariuszy
(udziałowców), emisję długoterminowych obligacji czy GDR-ów, subwencje oraz zaciąganie
krótko- (rewolwingowych) i długoterminowych kredytów od stosownych instytucji
finansowych (banków).
Jeśli chodzi o finansowanie wewnętrzne to obejmuje ono głównie wypracowane zyski
z prowadzonej działalności komercyjnej (pomniejszone o podatki i dywidendę), odpisy
z funduszu amortyzacyjnego względnie sprzedaż części zbędnego majątku. Dodatkowo można
wymienić takie formy jak factoring czy leasing.
1.2.3. Zasoby ludzkie
Podstawą jednak decyzji dotyczącej podejmowania jakiejkolwiek działalności na rynku
międzynarodowym jest posiadanie, odpowiednio przygotowanej i skutecznej kadry ludzkiej.
Kadra to nie tylko kierownictwo, ale również pracownicy, ich potencjał i wiedza. Bardzo
ważna jest ich orientacja zagraniczna, tj. skłonność do podejmowania różnych form działania
na rynkach zagranicznych. Na zagraniczną orientację mają wpływ następujące czynniki:
dystans psychiczny do rynków zagranicznych, wiek i poziom wykształcenia, znajomość
języków obcych, wyjazdy za granicę, skłonność do ryzyka, stosunek do pracy za granicą itp.
Im większa ilość cech oraz menedżerów skłonnych do podejmowania wymienionych działań,
tym większa trafność w opracowywaniu działań strategicznych. Większa jest również
możliwość wyboru form działania, wiążącego się z większym zaangażowaniem zasobów
za granicą. Wszelkie wdrażane i realizowane strategie mają szanse być bardziej ofensywne.

2

Jednocześnie można wymienić inne wspomagane procesy komputerowe w przedsiębiorstwie
takie jak: planowania – CAP (Computer Aided Planning), kontroli jakości – CAQC (Computer
Aided Quality Control), projektowania – CAD (Computer Aided Design), inżynierii – CAE
(Computer Aided Enginneering), produkcji – CAM (Computer Aided Manufacturing), czy
systemy informacji marketingowych – MIS (Marketing Information System).
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2. TYPOWE STRATEGIE WEJŚCIA PRZEDSIĘNIORSTWA NA
RYNKI ZAGRANICZNE
Strategie wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne różnią między sobą podejściem i
sposobem docelowego funkcjonowania. Do kluczowych cech określających przedmiotowe
wejście zalicza się przede wszystkim:
wielkość i zakres zaangażowania kapitałowego oraz zasobów firmy;
stopień podejmowanego ryzyka;
zakres kontroli nad prowadzonymi działaniami;
horyzont czasowy podjętej inwestycji.
Biorąc pod uwagę powyższe elementy, w literaturze wyróżnia się cztery kluczowe metody
wejścia:
1) Eksport produktów;
2) Strategie kontraktowe;
3) Kooperacja
4) Bezpośrednie inwestycje poprzez zaangażowanie zasobów [10].
2.1. Eksport
Zdecydowana większość przedsiębiorstw na rynku produktów przemysłowych,
rozpoczynających swoją działalność w skali międzynarodowej wykorzystuje eksport.
W przypadku małych firm, taka forma zostaje również jedyną docelową formą działań. W tym
obszarze wymienia się:
- eksport pośredni – polega na sprzedaży produktów na rynkach zagranicznych przez
pośrednika, ulokowanego w kraju producenta lub w większości przypadków, na rynku
docelowym. Pośrednikami są wyspecjalizowane centrale handlu zagranicznego, domy
handlowe lub brokerzy, kupujący produkty na własny rachunek względnie działający na
podstawie prowizji agencyjnej.
- eksport kooperacyjny – obejmuje realizowaną sprzedaż produktów na rynkach
zagranicznych przy wykorzystaniu istniejącej w kraju wejścia infrastruktury dystrybucyjnologistycznej, należącej do innej firmy niż wchodzącej;
- eksport bezpośredni – dotyczy samodzielnej sprzedaży i dystrybucji produktów przez
przedsiębiorstwo na rynkach zagranicznych. W przypadku tej formy handlowej korzysta się
z własnych przedstawicielstw, działających w krajach, do których trafiają sprzedawane
produkty.
2.2 Kontraktowe metody wchodzenia
Taka forma oparta jest zazwyczaj na bliższych kontaktach biznesowych, poprzez udzielanie
przedsiębiorstwu operującemu na rynku zagranicznym własnych koncepcji działania. Są to:
- licencjonowanie – to transakcja kontraktowa, w ramach której przedsiębiorstwo
(licencjodawca) oferuje wskazane w umowie, prawnie zastrzeżone zasoby przedsiębiorstwu
zagranicznemu (licencjobiorcy), w zamian za opłatę licencyjną. Zasobami tymi są zwykle
znaki firmowe, technologiczne know-how, procesy produkcyjne, patenty.
- franchising – jest umową, w której franchisodawca daje franchisobiorcy prawo do
korzystania na określonym obszarze geograficznym z koncepcji biznesu wraz ze znakiem
handlowym w zamian za opłatę franchisingową. Pakiet, którego umowa dotyczy, może
zawierać plan marketingowy, metody szkolenia czy systemy monitorowania jakości;
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- kontraktacja czynności produkcyjnych za granicą – to metoda wejścia, gdzie podmiot
zagraniczny zobowiązuje się wykonać zlecenie przedsiębiorstwa wchodzącego tj. część lub
wszystkie czynności związane z wytwarzaniem produktów. Cały marketing realizowany jest
przez firmę – zleceniodawcę.
2.3. Metody kooperacyjne
Najczęściej wyróżnia się tutaj dwie formy:
spółka joint venture – to prawnie wyodrębniony pomiot, powstały w wyniku połączenia
kapitałów dwóch lub więcej, niezależnych od siebie podmiotów gospodarczych z
różnych krajów, w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia biznesowego, w długim
horyzoncie czasowym [2]. Ze względu na zaangażowanie kapitałowe i rzeczowe, można
wyróżnić joint venture większościowe (powyżej 50% własności), zrównoważone oraz
mniejszościowe (poniżej 50% własności).
alianse strategiczne – koalicja co najmniej dwóch przedsiębiorstw, zmierzająca do
rozłożenia kosztów rozwoju nowych produktów czy technologii. Alianse mogą polegać
również na łączeniu kluczowych zasobów marketingowych, takich jak kanały
dystrybucji czy marki handlowe, w celu poprawy globalnej pozycji rynkowej
uczestników porozumienia.

-

2.4. Bezpośrednie zaangażowanie inwestycyjne
Przedsiębiorstwa stosunkowo duże i operujące w skali międzynarodowej, zazwyczaj
wybierają formy wejścia opierające się wyłącznie na własnym zaangażowaniu kapitałów,
w formie plasowania bezpośrednich inwestycji. Przenoszenie całej produkcji za granicę jest
dokonywane poprzez wykupywanie istniejących już podmiotów względnie tworzenie „od
podstaw” nowych w kraju wejścia. Podstawowe metody tego rodzaju to:
- przejęcie przedsiębiorstwa zagranicznego – polega na wykupieniu przedsiębiorstwa
zagranicznego w celu wykorzystania jego infrastruktury biznesowej, w tym także przejęcia
posiadanej przez niego sieci logistycznej oraz klientów.
- tzw. inwestycje „zielonego pola” (green field investments) – bezpośrednie inwestycje
dokonywane przez firmy zagraniczne na rynkach wejścia, polegające na tworzeniu
kompleksowej infrastruktury biznesowej, w tym produkcyjnej, od początku (od podstaw).

3. KRYTERIA OCENY SPOSOBÓW I WYBORU WEJŚCIA NA RYNKI
ZAGRANICZNE
Przyjęcie różnych strategii wejścia na rynki obce, wykorzystujących wymienione formy
działalności międzynarodowej wiąże się z niejednakowym poziomem ryzyka i stopniem
kontroli (patrz rys.2).
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RYZYKO
Małe
Duże
o----------------o--------------------------------------------------------o-------------------o
Eksport Licencje
Joint
Własna
venture
produkcja za granicą
KONTROLA
Mała
Duża
o---------------------------o---------------------------------------o--------------------------------o
Eksport
Licencje
Joint venture
Własna prod. za granicą
Rys.2. Stopień ryzyka w różnych strategiach wejścia na rynki zagraniczne [4]
Rysunek wyraźnie wskazuje, że najmniejsze ryzyko działania i najniższy stopień kontroli
występują w przypadku eksportu, natomiast ze strategią wejścia na rynek zagraniczny
za pomocą produkcji podjętej za granicą wiąże się największe ryzyko, ale i kontrola jest
największa. Przykładem nasilających się tendencji wchodzenia z produkcją własną za granicą
przez koncerny międzynarodowe jest Polska, która już w latach 90-tych stała się miejscem
napływu dużych inwestycji. Większość z nich jest obecna do dnia dzisiejszego. Budowa od
podstaw nowego przedsiębiorstwa to chociażby fabryka General Motors w Gliwicach, czy
zakład silników Isuzu w Tychach. Inną formą był zakup polskiego przedsiębiorstwa wraz
z marką handlową np. polskich hut przez Mittala. Z różnymi strategiami wiąże się transfer
poszczególnych zasobów przedsiębiorstwa za granicą (tabl.1). Najwięcej zasobów jest
zaangażowanych przez przedsiębiorstwo poza krajem macierzystym, w sytuacji lokowania się
z montażem za granicą i wykonania całej produkcji na rynku zagranicznym, a to oznacza, że
z tymi strategiami wiąże się największe ryzyko. Dlatego decyzje dotyczące takich inwestycji
powinny być podejmowane z dużą ostrożnością, i po przeprowadzeniu wnikliwych oraz
wyjątkowo starannych badań marketingowych. Ten sam problem, w nieco inny sposób
przedstawia rysunek 3. Najmniejsze ryzyko działania wiąże się z przyjęciem strategii eksportu
oraz prowadzenia działalności gospodarczej za granicą bez zaangażowania własnego kapitału
(sprzedaż licencji, produkcja kontraktowa, usługi w sferze zarządzania). Przyjęcie strategii
wymagającej udziału kapitałowego przedsiębiorstwa oznacza dla niego zwiększenia ryzyka.
O tym, w jakim zakresie przedsiębiorstwo zaangażowało swoje zasoby na danym rynku,
świadczą dwa czynniki: suma zaangażowanych zasobów i stopień zaangażowania tych
zasobów. Wybór przez przedsiębiorstwo strategii wejścia na rynki zagraniczne jest
uwarunkowany czynnikami zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Do czynników
zewnętrznych, wywodzących się z otoczenia przedsiębiorstwa należą:
•
wielkość, dynamika i potencjał rynku zagranicznego;
•
„bliskość” rynku zagranicznego (geograficzna, kulturowa);
•
charakterystyka danej branży (grupy produktów);
•
bariery bezpośrednie i pośrednie;
•
warunki polityczne i prawno-administracyjne;
•
stopień ryzyka, zwłaszcza politycznego;
•
dostępność kapitału i know-how.
Spośród czynników wewnętrznych, a więc pochodzących z samego przedsiębiorstwa,
można wymienić:
cele strategiczne przedsiębiorstwa;
zasoby i przewagi konkurencyjne firmy;
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-

umiejętności w zakresie działania w warunkach ryzyka międzynarodowego;
czynnik czasu i potrzeba kontroli;
kryteria i sekwencja doboru rynków zagranicznych;
specyfika asortymentu przedsiębiorstwa i lokalizacji jego produkcji.

Tabl.1.Charakter zasobów zaangażowanych za granicą przy różnych formach wejścia [5]
Zasoby zaangażowane za granicą
Sposób wejścia na
rynki zagraniczne

Technologia
(know-how)
o
X

produkt

kadry

Zasoby
rzeczowe

X
Eksport
X
Produkcja na
zamówienie
X
Sprzedaż licencji
X
o
Franchising
X
X
o
Joint venture
o
X
X
X
Montaż za granicą
X
X
X
Produkcja za granicą
Uwaga: X – transfer zasobu o zasadniczym znaczeniu, o – transfer wspomagający

kapitał

o
X
X
X

Przyjęte cztery wiodące formy wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne mają swoje
wady i zalety. Zestawienie poszczególnych mankamentów i atutów zestawiono syntetycznie
w formie tabelarycznej (patrz tabl.2). Analiza wszelkich plusów i minusów, przy
uwzględnieniu czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych, w ramach otoczenia
określających potencjał i otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa, pozwalają mu na sprawny
wybór optymalnych form wejścia na monitorowane i dogłębnie zbadane docelowe rynki
zagraniczne.
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DZIAŁALNOŚĆ ZA
GRANICĄ

EKSPORT

Ze swego kraju

Z kraju trzeciego

Z udziałem
kapitałowym

Własne
przedsiębiorstwo

Spółki z
partnerem
zagranicznym

Bez udziału
kapitałowego

Licencje

Produkcja
kontrakto
wa

Usługi dot.
zarządzania

Rys.3. Strategie wejścia na rynki zbytu [13]

4. POZOSTALE UJĘCIA STRATEGICZNEGO WEJŚCIA
PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKI ZAGRANICZNE
W odniesieniu do wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne, w literaturze pojawiają
się również dwie formy strategiczne tj. strategie ze względu na stopień koncentracji
rozproszenia geograficznego oraz strategie tzw. pola rynkowego, które z uwagi na swoją
specyfikę zostaną szerzej omówione [15]. W odniesieniu do strategii wejścia ze względu na
stopień koncentracji i rozproszenia geograficznego można wyróżnić następujące dwa rodzaje:
wypukłe, polegające na tym, że od początku wejścia firma dąży do szybkiego
osiągnięcia celu, ponosząc duże nakłady, generuje od razu szybki przyrost sprzedaży,
wklęsłe, charakteryzujące się tym, że wchodzi się na rynki powoli, ale potem nasila się
działanie na rynku i coraz szybciej zbliża się do założonego celu.
Pierwsza z wymienionych strategii znajduje zastosowanie wówczas, gdy przedsiębiorstwo
dysponuje odpowiednio dużymi zasobami i działa na rynku z niewielkim ryzykiem. Gdy firma
preferuje ostrożne działanie i nie zamierza od razu ponosić dużych nakładów, obawiając się
ryzyka lub, aby nie zwracać uwagi konkurencji na nowe produkty, dopóki nie zdobędzie
odpowiedniej pozycji na rynku, wybiera strategię drugą. Pierwszą z tych strategii stosują
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Tabl. 2. Zalety i mankamenty podejść do umiędzynarodowienia [oprac. własne]

Podejście
do umiędzynarodowienia
Eksport/import
Licencje
Wspólne przedsięwzięcie
- Joint venture
Inwestycje bezpośrednie

Zalety
-

niewielkie nakłady
niewielkie ryzyko
nie ma potrzeby
adaptacji
- większa zyskowność
-

Mankamenty
-

cła i podatki
wysokie koszty transportu
restrykcje państwowe

brak elastyczności
sprzyjają konkurentom
szybkie wejście na rynek - podział własności
dostęp do materiałów (ograniczona kontrola
i technologii
i zyski)
zwiększona kontrola
złożoność
istniejąca infrastruktura większe ryzyko gospodarcze
i polityczne
większa niepewność

zazwyczaj firmy amerykańskie i zachodnioeuropejskie, inwestujące na polskim rynku, np.
Philips w branży elektronicznej czy Fiat w branży motoryzacyjnej. W odmienny sposób
podchodzą do nowych rynków firmy japońskie, dysponujące niejednokrotnie większym
kapitałem niż konkurenci. W początkowej fazie skupiają się na obserwacji i kontroli rozwoju
wydarzeń, zaznaczając swoją obecność w stopniu marginalnym. Dopiero po pewnym czasie
nasilają działania inwestycyjne i w wielu przypadkach przejmują pozycje lidera na danym
rynku. Przykładem może być przemysł samochodowy w USA, praktycznie zmonopolizowany
w niektórych segmentach przez producentów, pochodzących z kraju Kwitnącej Wiśni.
Jeśli chodzi o tzw. strategie pola rynkowego, to jedną z najpopularniejszych koncepcji, jest
systematyka przeprowadzona przez Ansoffa, według kryteriów produkt – rynek. Tzw. macierz
Ansoffa z jego propozycjami opcji strategicznych przedsiębiorstwa ilustruje rysunek 4.
Strategie penetracji rynku oznacza intensyfikację sprzedaży dotychczas plasowanego produktu
na tym samym, dotychczasowym rynku. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy rynek nie jest
nasycony i jest możliwe dotarcie do nabywców na tym rynku. Strategia rozwoju rynku oznacza
wchodzenie ze sprzedażą tego samego produktu na nowe rynki, czyli maksymalizowanie
procesów umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa. Strategia rozwoju produktu polega na
podnoszeniu walorów oferowanych produktów, w celu zwiększenia sprzedaży na rynku, gdzie
prowadzona była i jest dotychczasowa działalność. Strategia innowacji produktowo-rynkowej,
tzw. strategia dywersyfikacji, wiąże się z największym ryzykiem i pociąga za sobą najwyższe
koszty. Może ją stosować przedsiębiorstwo innowacyjne o dużych, a nawet bardzo dużych
zasobach, ponieważ wymaga rozszerzenia działania przez wejście na nowe rynki z produktami
niewytwarzanymi dotąd w firmie. Przykładami mogą być praktycznie wszystkie firmy
globalne, operujące na wszystkich rynkach i wchodzące na docelowe rynki zagraniczne,
zazwyczaj poprzez wykup firm, względnie w formie budowy od podstaw nowych (w sektorze
hutniczym, chociażby Mittal czy ThyssenKrupp).
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RYNKI
Dotychczasowe

Nowe

Stare
Strategie penetracji
rynku
PRODUKTY

Strategie rozwoju
produktu

Strategie rozwoju
rynku
Strategia innowacji

Nowe
Strategie rozwoju

Strategia innowacji

Rys.4. Strategie w układzie produkt – rynek (macierz Ansoffa) [9]

PODSUMOWANIE
Każde przedsiębiorstwo przemysłowe posiadające ambicje rozwoju, a operujące jedynie na
rynku krajowym, musi w swoich działaniach docelowych budować strategie wykraczania poza
rynek macierzysty tj. strategie wchodzenia na rynki zagraniczne. Aby urealniać swoje działania
przedsiębiorstwo takiego typu, powinno brać pod uwagę elementy otoczenia zewnętrznego, do
którego zalicza się: otoczenie gospodarcze, technologiczne, kulturowe i polityczno-prawne, ale
również otoczenia wewnętrznego. Do tego ostatniego należą szeroko pojęte zasoby, takie jak
ludzie, majątek trwały, posiadane informacje, i przede wszystkim finanse. Właśnie zasoby
decydują o realnych możliwościach penetrowania rynków globalnych, poprzez specyficzne
metody i zasady wejścia. Do wyboru są proste kontrakty, szerokie spektrum kooperacji, a
skończywszy na bezpośrednim zaangażowaniu inwestycyjnym tworzącym infrastrukturę na
rynku zagranicznym. Ostatecznym elementem rozstrzygającym jest ocena poziomu ryzyka,
kontroli oraz realizowania założonych a priori celów.
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SPECIFIC AND FORMS OF INDUSTRIAL ENTERPRISE
ENTERING FOREIGN (GLOBAL) MARKETS
Abstract

In publication have been presented the ways of industrial enterprise entering
foreign (global) markets. There are specific conditions, which have influence on
decisions taken in relation to outside environment, as well as strengths belong to
enterprise. These strengths have positive and key influence on activities of
modern enterprises having ambition to cross the border of country, familiar
place of their location.
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informačné, komunikačné, technológie, sklad, skladové hospodárstvo, dodávateľský reťazec,
toky, procesy, riadenie.

Ján NEUPAUER1, Martin KRAJČOVIČ2

SKLADOVÉ INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ
TECHNOLÓGIE
Abstrakt
Dôležitosť informácií je v súčasnosti veľmi veľká a sú dôležité pre vykonávanie
správnych rozhodní, pretože so správne načasovanými a kvalitnými
informáciami si uľahčujeme rozhodovanie. Celková prevádzka skladu
a dodávateľského reťazca je udržovaná v pohybe prostredníctvom komunikácie
a dodávaní informácií. Informačné a komunikačné technológie umožňujú zber,
analýzu a vyhodnocovanie dát a presun informácií z jedného bodu do druhého.

1. DÔLEŽITOSŤ INFORMÁCIÍ
Informačné a komunikačné technológie (ICT, z angl. Information and Communication
Technology) umožňujú zber, analýzu a vyhodnocovanie dát a presun informácií z jedného bodu
do druhého. Toky informácií v skladoch a dodávateľských reťazcoch sú tak zásadné, ako fyzické
toky tovaru a materiálu. Tieto toky informácií sa vyskytujú nielen vo vnútri jednotlivých
spoločností, ale rovnako medzi externými dodávateľmi, zmluvnými partnermi a odberateľmi. V
dôsledku toho sú všetky toky fyzického tovaru, ľudí a materiálu spúšťané pomocou ICT.
Prevádzka skladu a dodávateľského reťazca ja udržovaná v pohybe prostredníctvom komunikácie
a dodávania informácií.
Informácie, ktoré sú správne načasované a kvalitné, uľahčujú rozhodovanie – dobrá
informovanosť umožňuje učiniť dobré rozhodnutie (to isté platí i obrátene). Všetky časti
dodávateľského reťazca sa viažu na ICT, čo sa týka plánovania, organizovania, prevádzky a
administratívy spolu so všetkými ostatnými súvisiacimi procesmi riadenia.
Informácie musia prúdiť nielen zhora nadol, ale taktiež v rámci podniku a v komunikácií s
vonkajším okolím. Informácie, požadované kýmkoľvek na akejkoľvek úrovni, sú napojené a
tvoria súčasť komplexného súboru manipulácie s dátami a komunikácie. [1]
1.1. Výhody elektronického sveta
ICT uľahčuje všetky vyššie spomínané základné spúšťacie, koordinujúce a kontrolné
funkcie naprieč skladom a dodávateľským reťazcom. Zavedenie XML jazyka (= rozšíriteľný
značkovací jazyk, z angl. eXetensible Mark-up Language), ktorý slúži ako protokol pre presun
dát medzi počítačmi, umožnilo pružnejší a jednoduchší presun a zlepšilo metodológiu výmeny
elektronických dát (EDI, z angl. Electronic Data Interchange). XML funguje prostredníctvom
1
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internetu a nevyžaduje špecializovanú sieť. Môže totiž otvoriť dvere do elektronického sveta i
menším podnikom, ako označujú nasledujúce výhody, vyplývajúce zo zviditeľnenia na
webových stránkach: [3]
•
Odberatelia majú bezprostredný prístup k dátam.
•
Podporujú výberové zdieľanie dát s určitými obchodnými partnermi.
•
Uľahčujú vnútropodnikové operácie s hladkým priebehom a riadením dodáva-teľského
reťazca.
•
Rozšírené pokrytie služieb (dlhšie doby, širšia oblasť).
•
Pružné metódy komunikácie.
•
Rozšírená odberateľská základňa:
- prístup na nové trhy, ktorý vyžaduje funkčnosť internetového zviditeľnenia,
- špecifikácia na cenovo riadenom trhu.
•
Pozdvihnutie firemného imidžu a značky.
•
Zvýšená celková účinnosť daných postupov a úkonov.
•
Automatizácia postupov, ako je spracovanie objednávky.
•
Zníženie nákladov za transakcie a zákaznícky servis.
Podniky by mali disponovať „zbraňami” v rámci svojej stratégie dosiahnutia svojich
cieľov, ako je napríklad rozvoj zdieľanej užívateľskej siete s cieľom dosiahnuť nižšej cenovej
základne; lepším on-line prepojením s dodávateľmi a maloobchodnými predajcami a
partnerská spolupráca s maloobchodníkmi pre uľahčenie rýchlejšieho doplňovania zásob. [4]
1.2. Zlepšenia zásluhou ICT
ICT prináša a stále bude prinášať rôzne zlepšenia hlavne tam, kde je vyžadované
nasledujúce: [1]
•
Okamžitý prístup k informáciám,
•
Úspora nákladov,
•
Konkurenčná výhoda,
•
Presnosť,
•
Zjednotenie a koordinácia,
•
Zníženie dodacích lehôt,
•
Zlepšenie kontroly,
•
Kvalitnejšie služby.
Informačné a komunikačné technológie vniesli do systémov riadenia dodávateľských
reťazcov mimoriadnu a stále rastúcu výkonnosť.

2. POUŽITIE ICT V SKLADOVEJ PREVÁDZKE
V skladovej prevádzke sa používajú systémy ako sú: systém riadenia zásob (IMS), systém
riadenia skladov (WMS), automatizované systémy obsluhy zariadení a automatizovaný zber
dát.
2.1. Systém riadenia zásob
Systémy riadenia zásob môžu riadiť toky informácií, týkajúcich sa všetkých skladovaných
položiek, ktoré prejdú skladom. Môže teda poskytovať informácie o nasledujúcom: [2]
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•
•
•
•

Charakteristiky dopytu, napr.: priemerný dopyt, smerodajné odchýlky na jednu SKU
(skladová položka - angl.Stock Keeping Unit).
Určuje metódy doplňovania zásob, týkajúcich sa toho, čo a koľko objednať.
Sleduje mieru spotreby jednotlivých SKU.
Poskytuje informácie, potrebné k riadeniu, napríklad: ktoré položky sú spotrebovávané;
kedy a v akom množstve; kde sú v sklade alebo v distribučnej sieti umiestnené; kto je
dodávateľ; aké sú dodacie lehoty; aké sú ceny za jednotlivé SKU?

2.2. Systémy riadenia skladov
Tieto systémy môžu pokrývať všetky manipulačné činnosti v rámci skladu, napríklad
príjem tovaru s príjmovými dokladmi a prideľovanie etikiet s označením umiestnenia, príprava
vychystávacích zoznamov, presun tovaru do priestoru miest odberu. ICT totiž poskytujú
výhody, ako napr. zlepšenú kontrolu zásob, ľahké vyhľadávanie, zlepšenie úrovní produktivity
a lepšiu informovanosť ohľadom manažmentu. Navyše môžu byť prepojené so systémami
objednávania a rovnako poskytujú priame prepojenie medzi príjmom objednávky a operáciami
vychystávania a expedície, spolu s kontrolou financií a kreditu. [2]
Nasledovná tabuľka ukazuje niektoré činnosti, ktoré môžu byť realizované v rámci systému
riadenia skladu, do každej z týchto činností je prostredníctvom systému automatického zberu
dát zabudovaná kontrola, ktorá je pravdepodobne najdôležitejším aspektom WMS.
Tab. 1. Činnosti, ktoré je možné realizovať prostredníctvom WMS[1]
Činnosť
Príjem
Umiestnenie v sklade/skladovanie
Vychystávanie

Expedícia

Niektoré možné charakteristiky
WMS
Automatická kontrola snímaním
Bezpapierový
Automatický výber umiestnenia
poskytuje úsporu miesta
Stanovanie priorít pri uvoľňovaní
výrobkov
Dávkové alebo vlnové vychystávanie
Bezprostredné potvrdenie vychystávky
Aktivácia automatického doplnenia
Plánovanie a rozfázovanie nákladok
Automatická kontrola snímaním
Bezpapierový

Toky informácií v skladoch a v dodávateľských reťazcoch sú tak zásadné, ako fyzické toky
tovaru a materiálu. Poskytovanie informácií je požadované v každom štádiu a na každej úrovni
dodávateľského reťazca a pokroky v rozvoji ICT operačných systémov a počítačových
schopností ich získavania zjednodušujú a zlacňujú. Informačné a komunikačné technológie
obvykle znižujú náklady, čo znamená, že s primeraným používaním ICT môžu rásť zisky.
2.2. Automatizované systémy obsluhy zariadení
Tieto systémy sú vhodné pre manipuláciu a skladovanie a majú za následok výstavbu
vysokých skladovacích budov, vyšších ako 15 metrov. Definitívne zvýhodňujú také skladové
činnosti, v rámci ktorých sa operuje s malým sortimentom výrobkov s vysokou obrátkovosťou
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(minimálne dvojzmenná prevádzka a viac ako 60 paliet za hodinu), a činnosti, pri ktorých
môžu byť využité výhody, ako sú napríklad: schopnosť prevádzky 24 hodín denne, 7 dní
v týždni; znižujú vysoké mzdové náklady; maximalizujú využitie drahých základných nájmov
za m2; zlepšujú bezpečnosť a znižujú množstvá krádeží vzhľadom k obmedzenému prístupu
ľudí; a iné. [1]

ZÁVER
ICT vniesli do systému riadenia dodávateľských reťazcov mimoriadnu a stále rastúcu
výkonnosť. Niektorí ľudia by mohli dokonca tvrdiť, že to bol hlavne rozvoj v oblasti ICT,
ktorý umožnil vlastný rozvoj skladu a riadenie dodávateľských reťazcov. Niektoré oblasti
použitia ICT môžu byť pre niektoré podniky len „science fiction“, pre iné sú dennou realitou.
Vďaka automatizácií pohybu materiálu v sklade už nie je hlavná manuálna činnosť, ale
zahrňuje automatické skladovanie a vyhľadávanie položiek a prostredníctvom systému riadenia
zásob (WMS) môže byť realizovaná kontrola všetkých činností.
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
IN THE STORE
Abstract
The importance of information is now very big and important for the
implementation of good strong, because the timing and quality of information to
facilitate decision making. Total warehousing and supply chain is kept in motion
through communication and delivery of information. Information and
communication technologies enable the collection, analysis and evaluation of
data and transfer information from one point to another.
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Ján NEUPAUER1, Martin KRAJČOVIČ2

ZÁSOBY A DODÁVATEĽSKÝ REŤAZEC
Abstrakt
Spoločnosti si začínajú uvedomovať, že zbytočne držané zásoby kdekoľvek v
dodávateľskom reťazci majú vplyv na ich celkové náklady. Udržiavané zásoby
surovín, komponentov a hotových výrobkov sú považované relevantné a
poskytujú príležitosti pre zlepšovanie. Tradičné metódy plánovania zásob sú
stále menej použiteľné pre mnoho firiem a tak sú nahradzované novšími.

1. PROBLÉMY S TRADIČNÝMI PRÍSTUPMI PLÁNOVANIA ZÁSOB
Tradičné metódy plánovania zásob sú stále menej použiteľné pre mnoho firiem. To platí aj
pre ekonomicky objednávané množstvo (EOQ). I keď je ešte stále užitočný a platný nástroj v
mnohých okolnostiach, niektoré z hlavných predpokladov, na ktorých je založený, sú menej
reálne pre spoločnosti, ktoré prijali efektívnejší prístup k riadeniu ich logistických činností a
činností dodávateľského reťazca (SC). Hlavné predpoklady, ktoré sú základom pre EOQ,
nemusia platiť pre celý rad firiem a ich výrobky. Pravidlá, ktoré boli kedysi použité pri plánovaní
zásob, prechádzajú zmenou.
1.1. Zásoby a čas
Vysoká hladina zásob skrýva mnoho problémov, ktoré sa vyskytujú v celom dodávateľskom reťazci. Firmy môžu poskytnúť mnoho dôvodov pre držanie zásob, ale niektorí môžu
používať vysokú úroveň zásob, aby sa ochránili od týchto problémov, pretože nie sú schopní
alebo ochotní ich riešiť. Medzi dôvody držania vysokých zásob patria:
•
nespoľahliví dodávatelia;
•
výrobné problémy;
•
problémy s kvalitou;
•
nepredvídateľný dopyt ai.
Vysoká hladina zásob je spojená s vysokými nákladmi súvisiacimi s udržiavaním zásob.
Tie zahŕňajú napríklad: náklady na skladovacie priestory, manipulačné, náklady na straty
(znehodnotenie), poistenie zásob, náklady vyplávajúce z viazanosti finančných prostriedkov v
zásobách, náklady na vhodné fyzikálno-chemické a klimaticko-technologické udržiavanie,
náklady vzťahujúce sa k fyzickému opatrovaniu zásob na sklade a i.
Jedným zo spôsobov zníženia zásob je redukcia dodacej lehoty. Cieľom je zníženie
zbytočného času potrebného na realizáciu objednávky a tým znížiť potrebu držania veľkého
1
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množstva zásob na krytie tohto časového posunu. To môžeme dosiahnúť niekoľkými spôsobmi, ako sú:
•
riadenie dodávateľského reťazca ako celku,
•
používanie lepších informácií,
•
dosiahnutie lepšej viditeľnosti zásob v SC pre všetkých partnerov,
•
sústredenie sa na kľúčové procesy,
•
používanie JIT techniky na úrýchlenie toku produktov prostredníctvom SC,
•
používanie rýchlejšej prepravy – je to jeden z kompromisov v oblasti logistiky.
Rýchlejšia doprava bude určite drahšia.
•
rozvoj partnerstva v SC.
1.2. Analýza času a zásob
Ak chceme porozumieť vzťahu času a zásob, je potrebné poznať činnosti, ktoré prinášajú
pridanú hodnotu a ktoré nie. Činnosť pridávajúce hodnotu, je tá, ktorá poskytuje pozitívny
prínos výrobok alebo ponúkanú službu. A činnosť nepridávajúce hodnotu, je tá, ktorá môže
byť vyradená z procesu a nebude významne vplývať na konečný výrobok. Cieľom je
identifikovať a odstrániť tie činnosti, ktoré pridávajú náklady, ale nepridávajú hodnotu.
Držanie zásob v rámci dodávateľského reťazca je jednou z nich a mnohé spoločnosti sa ich
snažia odstrániť.
Jednou z metód zvýrazňovania zbytočných zásob je mapovanie dodávateľského reťazca.
Toto umožňuje spoločnosti mapovať množstvo držaných zásob. Príklad je uvedený na obrázku
1, je to príklad z US textilného priemyslu.

Obr.1. Príklad mapy dodávateľského reťazca s vyznačením zásob [2]
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Tento príklad jasne ukazuje príležitosti pre redukciu času v rámci dodávateľského reťazca
znížením zbytočných zásob. Niektoré zásoby sú potrebné, ale ako o tom svedčí tento konkrétny
príklad, sú tu zásoby v konečnom sklade na 20 dní a 15 v distribučnom centre. S lepšou
viditeľnosťou dodávateľského reťazca, je priestor pre odstránenie niektorých zásob v nich.

2. NAJNOVŠÍ VÝVOJ V PLÁNOVANÍ ZÁSOB
2.1. Plánovanie zásob pre výrobu
Najnovší vývoj v plánovaní zásob je zameraný na riešenie niektorých problémov pomocou
tradičných prístupov na doplňovanie zásob. Sú založené na koncepcii MRP a MRP II. Tieto
systémy sú dnes pomerne dobre zavedené, ako aj iné techniky, ako JIT alebo Kanban. Jasné
výhody týchto systémov vo výrobe viedeli k ďalšiemu rozvoju pridružených techník pre
distribúciu – plánovanie distribučných požiadaviek (DRP).
Najnovšie systémy prijali širšie prístupy plánovania. Umožňujú plánovanie v rácmi celého
podniku, a dokonca pre kompletný dodávateľský reťazec – plánovanie podnikových zdrojov
(ERP) a plánovanie dodávateľského reťazca (SCP).
2.2. Plánovanie zásob maloobchodného predaja
V maloobchode je požiadavka na zásoby úplne odlišná ako u výrobcov. Nové typy
systémov riadenia zásob boli vyvinuté v posledných rokoch. Niektoré z týchto prístupov majú
významné podobnosti, ale hlavným cieľom je podporovať väčší prehľad a informovanosť v
rámci SC, aby sa znižovali zásoby a zlepšovali služby zákazníkom. Medzi hlavné plánovacie
techniky patria:
Riadenie zásob dodávateľom (VMI) – výrobca je zodpovedný za monitorovanie a riadenie
zásob. Je zodpovednosťou výrobcu, aby zabezpečil, že potrebný produkt bude vždy k
dispozícií. Takéto opatrenia sú závislé na presných a včasných informáciách. Tzn., že VMI je
významným krokom k zjednodušeniu a zefektívneniu distribučného reťazca. Na strane
maloobchodu sa usporia zdroje a eliminuje out-of-stock (položky bez zásoby), na strane
výrobcu sa spriehľadní tok tovaru a umožní lepšie plánovať výrobu.
Systém plynulého zásobovania (CRP) – mení tradičný proces zásobovania riadený
maloobchodom na proces vzájomnej spolupráce. Plynulé zásobovanie začína prijatím správy
elektronickej výmeny dát (EDI) popisujúci denný stav zásob. CRP generuje na základe histórie
vývoja dodávaok týždennú predpoveď a stanovuje bezpečnú hladinu zásob. Po uskutočnení
základných výpočtov optimalizuej dodávku časovým vyváženiam zásob tovaru s ohľadom na
logistiku, prepravné a iné obmedzenia.
Rýchla reakcia (QR) – tu je cieľom prepojiť výrobcu bližšie k reálnemu dopytu na
maloobchodnej úrovni. Existujú silné podobnosti so systémom plynulého zásobovania, ale pri
QR je dôraz kladený na časovu kompresiu a príležitosť pre výrobcu prebudovať výrobné
operácie s cieľom umožniť „malé a časté” doplňovanie zásob. Toto umožňuje výrobcovi
reagovať na zmeny v dopyte vo veľmi krátkom časovom rozmedzí.
Efektívne reakcie na požiadavky zákazníka (ECR) – vytvára podmienky pre vzájomnú
spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zúčastňujú na procese distribúcie. Hlavným cieľom je
zaistenie optimálnej úrovne zásob v SC, ktorá sa odhaduje na základe očakávaného vývoja
dopytu, a zabezpečuje dodávky od výrobcov. Prijíma objednávky z distribučnej siete a stará sa
o realizáciu týchto dodávok. ECR sleduje informácie o stave a pohybe zásob a priebehu
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procesu vybavovania zákazníckych objednávok, ktoré potom poskytuje jednotlivým článkom
reťazca.
Spoločné plánovanie, predpovedanie a doplňovanie zásob (CPFR) – tento systém umožňuje v
rámci SC zdieľať marketingové a výrobné informácie, na ich základe sa pomocou špeciálnych
nástrojov k spracovaniu dát identifikujú odchýlky od plánov a dodávok a následne sa príslušne
prispôsobujú. Kľúčovým prínosom CPFR spočíva vo vytvorení systému zdieľania informácií.
Na jeho základe vznikajú presnejšie predpovede a jasne definované operatívne postupy.
Podstatou tvorby predpovedí sú statické metódy implementované v IS. Získané výsledky sú
následne odovzdávané všetkým článkom v reťazci.

ZÁVER
Pre plánovanie zásob v rámci SC je potrebné používať novšie metódy. Ako bolo
spomínané, hlavné predpoklady pre EOQ nemusia platiť pre celý rad firiem a ich výrobky. Pri
stanovovaní zásobovacích požiadaviek, je potrebné rozlišovať, či sa jedná o závislú potrebu
alebo nezávislú. Prístup EOQ je bežne používaný pre výrobky s nezávislým dopytom. Pre
závislý dopyt sa využívajú systémy MRP a MRP II. Okrem toho je potrebné zmapovať celý
SC, ako pomôcku pre analýzu zásob v dodávateľskom reťazci. Táto mapa poukazuje na
činnosti, ktoré pridávajú hodnotu a na tie, ktoré hodnotu nepridávajú ale vytvárajú iba náklady.
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INVENTORY AND THE SUPPLY CHAIN
Abstract
Companies are beginning to realize that they unnecessarily held stocks anywhere
in the supply chain have an impact on their overall costs. Maintained inventory of
raw materials, components and finished products are considered relevant and
provide opportunities for improvement. Traditional methods of planning, stocks
are still less usable for many companies and are being replaced as newer.
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Vladimír NOVÁK1

NOVÉ TRENDY V SKLADOVOM HOSPODÁRSTVE
Abstrakt
Skladové zásoby z logistického hľadiska majú predstavovať hospodárne
optimum. Preto je veľmi dôležité určiť optimálne množstvo skladovaného
materiálu a poistné množstvo zásob, aby sme vedeli za každých okolností pružne
reagovať na požiadavku zákazníka. Z tohto pohľadu je riešenie návrhu
skladovania jedným z kľúčových prvkov, ktorý delí firmu od úspechu a
neúspechu v porovnaní s konkurenciou..

1. ÚVOD
Dobre fungujúce zázemie je základ preto aby fungovala celá spoločnosť tak ako má.
Skladovanie je jednou z najdôležitejších častí logistického systému. Preto efektívne riadenie
skladov pre spoločnosť znamená uvoľniť financie viazané v zásobách a súčasne včas a rýchlo
reagovať na potreby vlastné ako aj na požiadavky zákazníkov. Vedieť čo, kde a koľko
znamená mať možnosť použiť voľné prostriedky tam, kde môžu priniesť väčší prospech.
Skladové hospodárstvo umožňuje komplexné riadenie hmotných tokov medzi jednotlivými
skladmi. Ďalej rieši blokácie a rezervácie tovaru, uzávierky a inventúry skladov ,zobrazí
históriu pohybov všetkých skladových položiek , sleduje kusy, sériové čísla a podobne.

2. LOGISTIKA SKLADOV
Napriek tomu, že skladovanie sa všeobecne považuje za jeden z negatívnych prvkov v
materiálovom toku podniku, pretože so skladovaním je spojené prerušenie plynulého toku
materiálu na nejakú dobu, vo väčšine podnikov sa nedá úplne odstrániť a preto sa s ním musí
rátať. Úlohou skladového hospodárstva je zaisťovať uskladnenie materiálu a jeho včasnú
prípravu pre výrobný proces, uskladnenie a odosielanie hotových výrobkov. Skladovanie je
činnosť, pri ktorej sa fyzikálne ani iné parametre skladovaného materiálu nemenia (s výnimkou
technologického skladovania). Snahou každého podniku teda je minimalizovať zásoby
skladovaných materiálov a tým minimalizovať náklady na skladovanie týchto zásob.

3. VYCHYSTÁVANIE V OBLASTI SKLADOVEJ LOGISTIKY
Problémy vychystania materiálu v skladovej oblasti zabezpečujú rozdeľovacie činnosti a
operácie vychystávania materiálu , kedy sa robí jeho výber z ucelených manipulačných
1
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jednotiek a na základe požiadaviek trhu sa materiál kompletuje do nových – ďalších kompletov
uložených v príslušných manipulačných jednotkách.[1]
Tovar k človeku
S nasadením človeka
Človek k tovaru
Systém y vychystávania
V ychystávacie roboty
Automatizované
V ychystávacie
automaty

Obr.1. Systémy vychystávania
systém "človek/obsluha k tovaru" - statické usporiadanie:
Pracovník sa pohybuje smerom k uskladnenému tovaru, vyberá z regálov požadované
čiastkové množstvá a vracia sa s tovarom späť do vychystávacej zóny.Základné alternatívy:
• sklady s podlahovými regálmi
• blokové sklady
Medzi najväčšie výhody tohto systému patria kratšie priebežné časy spracovania zákaziek,
tento systém je flexibilný voči kolísajúcim požiadavkám zákazníkov.
systém "tovar k obsluhe/človeku" - dynamické usporiadanie:
Tovar uložený v manipulačných jednotkách sa prepravuje do vychystávacej zóny), pracovník
odoberie potrebné množstvo a manipulačná jednotka je prepravená späť do skladu. Základné
alternatívy:
• sklady so zakladacími regálmi a automatizovanými regálovými dopravnými prostriedkami
• sklady s príručnými regálmi automatizovanými dopravnými prostriedkami

4. NOVÉ TRENDY V SKLADOVANÍ A VYCHYSTÁVANÍ
V dnešnej dobe a uponáhľanom svete sú nové trendy a nové nápady veľmi dôležité.
Zameral som sa hlavne na nové trendy v skladovaní a vyskladňovaní.
4.1. "RIADENÝ SKLAD - BarIS Handy GO! - handheldovo riadený logistický proces"
Technológia riadenia skladových operácií BarIS Handy GO! je dnes už nevyhnutnosťou
efektívneho využívania vlastných zdrojov a prispieva ku konkurencieschopnosti podniku.
Handheld je on-line WiFi prenosný terminál s operačným systémom a aplikáciou Handy
GO!.(obr.2) Uvedená technológia manipulácie s tovarom cez čiarový kód sa používa pre celý
logistický proces, tj. od príjmu tovaru, jeho kontroly na objednávku, cez naskladnenie na
ľubovoľnú alebo presne určenú pozíciu, prevod tovaru v sklade, vychystávanie a prípravu na
expedíciu. Výhodou tejto technológie je vysoká presnosť úloh, ktorá je viazaná na manipuláciu
tovaru pomocou čiarového kódu, absolútnu elimináciu zámeny tovaru, intuitívne ovládanie,
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rýchle zvládnutie celého procesu, jednoduchá zastupiteľnosť pracovníkov a ich efektívna
kontrola. [2]

Obr.2. Hanheld
4.2. IN A BOX
Automatický sklad na krabice(obr.3) je tvorený centrálnou uličkou, ktorou prechádza
vysokozdvižný výťah, s dvoma regálmi pre skladovanie krabíc, ktoré sú umiestnené na jeho
stranách. Na jednom konci regála sa nachádza oblasť automatizácie a manipulácie tvorená
dopravníkmi , kam výťah umiestni náklad vybratý z regálu. Výťah priblíži krabicu k
pracovníkovi a tento ju po skončení svojej práce vráti na výťah, ktorý ju umiestni späť do
regálu. Celý systém je riadený riadiacim softvérom, ktorý registruje umiestnenie všetkého
materiálu v sklade a udržiava inventár v reálnom čase. Sklady s dvojitou hĺbkou umožňujú
skladovať v dvoch hĺbkových úrovniach v regáli, čo znásobuje skladovacie kapacity. Tento
systém je ideálny pre rovnováhu medzi skladovacou kapacitou a rýchlosťou manipulácie. Je to
jednoduchý štandardný systém automatického skladovania škatúľ, ktorý zahŕňa v jednom
produkte regály, stroj, prepravník a riadiaci softvér. [3]

Obr.3 Systémy vychystávania
4.3. BT Radioshuttle
Mnoho spoločností môže v procese materiálovej manipulácie ťažiť z výhod automatizácie.
BT Autopilot je jednoduchý bez obslužný systém pre opakované premiestňovanie tovaru.
Laserové navádzanie a technológie automatického učenia robí zo systému Autopilot
hospodárne riešenie pre aplikácie, kde sa často opakujú rovnaké prepravné trasy. Systém
Autopilot môže zvýšiť účinnosť a ušetriť financie pri preprave tovaru medzi výrobnými
linkami a taktiež skladovými priestormi, alebo medzi dopravníkovým zariadeniami a
systémami.
BT Radioshuttle ponúka riešenia pre rozsiahle skladovacie systémy s vysokou hustotou
zaskladnenia (obr.4). Systém je založený na elektricky poháňaných nosičoch nákladu BT
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Radioshuttle, ktoré transportujú náklady z a do skladovacích tunelov v regálových systémoch
so špeciálnou konštrukciou. To umožňuje nadmieru efektívne využitie drahých skladovacích
priestorov . Celý regálový systém je obsluhovaný iba dvoma satelitnými vozíkmi BT
Radioshuttle, ktorý je riadený pomocou diaľkových ovládačov z kabíny vysokozdvižných
vozíkov určených k zásobovaniu vychystávacej zóny. [4]

Obr.4 Systémy vychystávania

5. ZÁVER
Súčasné trendy v oblasti logistiky sú postupne uplatňované i v podmienkach slovenských
podnikov vzhľadom na neustále rastúci konkurenčný tlak. Práve preto je nvyhnutné zavádzať
nové poznatky do praxe.Takými sú aj metódy použité v článku, ktoré slúžia na rýchle a
efektívne vyskladnenie tovaru,k jednoduchšiemu a rýchlejšiemu zásobovaniu vychystávacej
zóny, ale aj pre automatizovanú manipuláciu s krabicami. Vďaka týmto technológiam sa nám
podarí odstrániť zmätkovosť a znížiť časy skladovania čo nám v konečnom dôsledku znížuje
celkové náklady. Ak chce podnik pristúpiť k akýmkoľvek zmenám v oblasti logistiky, je
nevyhnutné zvážiť či skutočne pozná súčasný stav, vie popísať nedostatky a problematické
oblasti a navrhnúť optimalizačné kroky.
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NEW TRENDS IN WAREHOUSING
Abstract
Stocks from the logistical point of view have an economic optimum. It is very
important to determine the optimal amount of stored material and written a
number of stocks that we know at all times to react flexibly to customer
requirements. From this perspective, the proposal is addressing one of the key
storage elements, which divided the company success and failure in comparison
with competitors.
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skladovanie, projektovanie skladu, softwerová podpora, algoritmus

Vladimír NOVÁK1, Martin KRAJČOVIČ2

PROGRESÍVNE PRÍSTUPY K PROJEKTOVANIU
SKLADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
Abstrakt
Článok sa zaoberá popisom procesu projektovania skladov a jeho podporou z
pohľadu aplikácie moderných technológií. V úvode článku je vysvetlený rozdiel
medzi skladom a distribučným centrom a je popísaný skrátený algoritmus pre
návrh skladov a jeho jednotlivé kroky, ako aj jeho nasledujúce využitie v bežnej
praxi. V závere článku sú zhrnuté prínosy a výhody, ktoré by mali byť dosiahnuté
po integrácii spomenutého algoritmu a jeho následneho využívania.

1. ÚVOD
Skladovanie je činnosť, pri ktorej sa fyzikálne ani iné parametre skladovaného materiálu
nemenia (s výnimkou technologického skladovania). Z hľadiska ekonomického nenadobúda
materiál vyššiu úžitkovú hodnotu, ale naopak, skladovanie vyvoláva náklady, ktoré
nepriaznivo ovplyvňujú výslednú rentabilitu výrobkov. Snahou každého podniku teda je
minimalizovať zásoby skladovaných materiálov a tým minimalizovať náklady na skladovanie
týchto zásob. [1]

2. SKLADY VS.DISTRIBUČNÉ CENTRÁ
Sklad má dve hlavné funkcie. Primárna funkcia skladu je expedícia materiálu v správnom
množstve, kvalite, čase, nepoškodené a v správnom poradí dostať k odberateľovi. Sekundárna
funkcia skladu je, že je to miesto kde sa udržujú zásoby , čiže ho môžeme definovať ako
miesto kde sa prerušuje materiálový tok, eventuálne aj miestom kde dochádza ku kompletácii
materiálu.
Distribučné centrum je miestom kde sa zásoby a materiál triedi, prípadne kompletáciou
a združovaním priamych dodávok, čiže je miestom, kde sa materiálový tok v zásade
neprerušuje.
Tieto rozlišovacie znaky ktoré sú medzi skladmi a distribučnými centrami často nebývajú
a nie sú v praxi uznávané a rešpektované. Hlavným dôvodom prečo to tak je, je práve to, že
udržovanie zásob a triedenie prebieha spravidla v jednom objekte. [2] Preto je dôležité
definovať si aké funkcie má plniť sklad a aké funkcie distribučné centrum(tab.1).
1
2
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Tab. 1. Porovnanie funkcií
Funkcie skladu
Vyrovnávacia funkcia
Poistná funkcia
Kompletačná funkcia
Zušľachťovacia funkcia

Funkcie distribučného centra
Rozdeľovacia funkcia
Konsolidačná funkcia
Kompletačná funkcia

3. NÁVRH POSTUPU PRI PROJEKTOVANÍ SKLADU
Projekt skladu vyžaduje realizáciu niekoľkých základných krokov, ktoré sú dôležité pre
návrh správne fungujúceho skladu. Tieto kroky popisuje algoritmus na obr. 1.
Prvý krok je zhromaždenie, spracovanie a analýza vstupných údajov. Medzi základné údaje
je možné zaradiť kapacitu skladových zariadení, skladovú zásobu materiálu , obrat materiálu,
ročný príjem a výdaj materiálu, zmennosť skladu, priemernú dobu skladovania a podobne.
Súčasťou tohto kroku je i analýza získaných údajov a triedenie položiek podľa spoločných
znakov do podskupín. Ako základné nástroje pre rozbor skladového programu sa využívajú:
ABC analýza, XYZ analýza, analýza obrátkovosti zásob, analýza a triedenie položiek na
základe podobnosti fyzikálnych znakov (tvar, rozmery, hmotnosť, atď.), atď.
Druhý krok zahrňuje voľbu skladovacej sústavy. Skladovú sústavu definujeme ako spôsob
skladovania, ktorý je určený výberom typu manipulačných jednotiek, druhov skladovacích
zariadení a druhov obslužných manipulačných prostriedkov. Východiskom pre voľbu
skladovej sústavy je klasifikácia materiálových položiek, realizovaná v prvom kroku.
Tretím krokom je výber konkrétnych technických prostriedkov skladovania a kapacitné
dimenzovanie skladu. Cieľom tohto kroku je určiť typy, parametre a počet manipulačných
jednotiek, skladovacích zariadení a manipulačných prostriedkov pre skladovanie jednotlivých
materiálových skupín.
Štvrtým krokom pokračuje návrh dispozičného riešenia (layoutu) skladu, čiže
rozmiestnenie prevádzkových, pomocných, sociálnych a správnych plôch. Prevádzkova plocha
je plocha, ktorú zaberajú skladovacie zariadenia a manipulačné jednotky resp. voľne položený
materiál musíme k nej prirátať plochu pre dopravné uličky ďalej plochu príjmu, plocha
vykládky a preberania materiálu včítane reklamačnej plochy a nesmieme zabudnúť na
expedičnú plochu a taktiež na plochu kontroly a balenia výrobkov, kompletizácie objednávok a
plochu nakládky. Ostatné plochy skladu tvoria plochy pomocných prevádzok, ale taktiež tu
rátame aj s plochami, ktoré nám v sklade zaberajú kancelárie, prístupové chodby, toalety
a umyvárne a šatne pre pracovníkov.
Predposledný krok je výpočet celkových nákladov respektíve ekonomické zhodnotenie.Pre
ekonomické zhodnotenie potrebujeme informácie čo sa týka investícii na kúpu skladovacích
zariadení a manipulačných jednotiek. Ďalej náklady na údržbu a opravy , investičné výdavky
na zriadenie skladu , náklady na prevádzku skladu a výkony skladu, ktoré príslušné riešenie
poskytuje.
Posledným krokom je porovnanie vypočítaných celkových nákladov s reálnym stavom, čiže
rozpočtom ktorý je na tento projekt pripravený. V prípade variantného riešenia je súčasťou
hodnotenia aj porovnanie jednotlivých variantov a výber najvhodnejšieho variantu.
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Obr.1. Zjednodušený algoritmus pre projektovanie skladov

4. PODPORNÉ NÁSTROJE PRE PROJEKTOVANIE SKLADOV
Vývoj a výskum je v dnešnej dobe jedným z najhlavnejších faktorov ako uspieť v dnešnom
uponáhľanom a konkurenciou nabitom svete. Tak ako sa nezaobídeme bez inovácií výrobkov,
nemôžme existovať ani bez inovácií technológii. Na Katedre priemyselného inžinierstva sa už
dlhšie obdobie rozvíja metodika 3D projektovania systémov s využitím moderných technológií
digitálneho podniku. Hlavná pozornosť bola venovaná predovšetkým návrhu a projektovaniu
výrobných dispozícií, o čom svedčí jednak rozsiahla databáza 3D modelov výrobných strojov a
zariadení, ako aj témy dizertačných prác riešené na KPI (napr. dizertačné práce od autorov
Furmann, Kováčová, Budzeľ, Furmannová, atď.). Cieľom dizertačnej práce „Progresívne
prístupy k projektovaniu skladového hospodárstva” je rozšíriť oblasť projektovania o návrh
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metodiky projektovania skladov v prostredí digitálneho podniku a s podporou moderných
informačných technológií vo všetkých fázach postupu popísaného v algoritme, t.j. od fázy
analýzy vstupných údajov, cez kapacitné dimenzovanie, až po optimalizáciu a návrh 3D
dispozičného riešenia projektovaného skladu. Je to o to zložitejšie, že pri skladovacích
zariadeniach sa jedná o väčšiu variantnosť používaných typov a rozmerov ako pri výrobnych
zariadeniach.
Cieľom je vytvorenie aplikácie, ktorá bude zahŕňať celý algoritmus riešenia s prepojením
na vhodné 3D prostredie. Po načítaní výstupov z algoritmu budú 3D modely načítané z vopred
pripravených 3D knižníc a potom sa vykoná rozmiestnenie jednotlivých skladovacích
zariadení s podporou vytvorenej aplikácie. Ďaľším plusom môže byť možnosť parametrickej
úpravy jednotlivých skladovacích zariadení, prípadne manipulačných jednotiek.

5. ZÁVER
Zrýchlenie a zefektívnenie návrhu skladovacích priestorov vyžaduje prepojenie analytickej,
prepočtovej, optimalizačnej a vizualizačnej stránky celého procesu projektovania. Jednou z
možností je vytvorenie kompaktnej aplikácie, ktorá bude podporovať všetky kroky postupu
popísané v algoritme, spolu s možnosťou prepojenia na existujúce 3D prostredie, slúžiace pre
vizualizáciu dispozičneého riešenia skladu.
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PROGRESSIVE APPROACHES TO PLANNING STOCK
Abstract
In this article, the authors focus on the promotion of design stores. The
introduction highlights the difference between the store and distribution center
and continue designing the accelerated algorithms for the design of stores.
Further steps are described algorithm and its subsequent use in normal praxi.V
end of article summarizes the benefits and advantages that should be achieved
after the integration of that algorithm and its subsequent use.
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społeczna odpowiedzialność biznesu, raportowanie społeczne.

Wioletta OCIECZEK1, Bożena GAJDZIK2,
Marzena KUCZYŃSKA-CHAŁADA3, Marcin PILARCZYK4

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
SEKTORA HUTNICZEGO – STUDIUM PRZYPADKU
Streszczenie
Celem publikacji było przedstawienie społecznej odpowiedzialności biznesu na
przykładzie przedsiębiorstwa hutniczego. Jako studium przypadku posłużyło
produkcyjne przedsiębiorstwo hutnicze ArcelorMittal. Przedsiębiorstwo należy
do globalnej grupy kapitałowej ArcelorMittal − światowego producenta stali
i wyrobów hutniczych. W 2008 roku przedsiębiorstwo opublikowało pierwszy
raport o odpowiedzialnym biznesie. Jego wyniki zostały przytoczone w część
praktycznej w publikacji.

1. WSTEP
Pod koniec XX wieku społeczeństwa coraz dotkliwiej odczuwały negatywne skutki
bezrobocia, niszczenia środowiska, zderzania się różnych kultur czy nieetycznych działań
przedsiębiorstw. Organizacje na całym świecie domagały się opracowania i przestrzegania
zasad etycznego biznesu oraz działań na rzecz ochrony środowiska i społeczeństw. Dzięki ich
apelom wprowadzono w przedsiębiorstwach produkcyjnych działania określane mianem
społecznej odpowiedzialności [1, s.520-524].
W koncepcji społecznej odpowiedzialności biznes nie może odbywać się kosztem
środowiska i społeczeństwa [2,3, p.124].
Bycie przedsiębiorstwem społecznie
odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i budowanie
przyjaznych relacji z wszystkimi grupami interesariuszy [4, s.13-14].
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2. WYMIARY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTW
W praktyce gospodarczej społeczna odpowiedzialność biznesu przejawia się w dwóch
wymiarach: zewnętrznym i wewnętrznym. Przytoczony zakres działań wynika z podziału
otoczenia przedsiębiorstw na wewnętrzne i zewnętrzne. W przypadku działań wewnętrznych
odbiorcami są pracownicy i ich rodziny. W przedsiębiorstwach zorientowanych na społeczną
koncepcję biznesu przyjmowane są nowe wartości i podstaw (zasady etyczne,
równouprawnienie, poszanowanie godności drugiego człowieka). Pracodawcy kładą nacisk na
stworzenie bezpiecznych warunków pracy. W procesie tym uczestniczą także pracownicy linii
produkcyjnych, który znają i stosują zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym
z podstawowych założeń koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi jest doskonalenie
potencjału wszystkich zatrudnionych pracowników i traktowanie jej, jako integralnej części
rozwoju całej firmy. Pracownicy są zachęcani do uczenia się i rozwijania [5, s.217].
W wymiarze zewnętrznym społecznie odpowiedzialny biznes dotyczy kilka obszarów
przedmiotowych. Pierwszy obejmuje zarządzanie środowiskowe realizowane w ramach
dynamicznego modelu ochrony środowiska polegającego na zapobieganiu powstawaniu
zanieczyszczeń i realizacji strategii Czystszej Produkcji w myśl koncepcji zrównoważonego
rozwoju [6, s.76-90]. Drugi obszar to działania na rzecz społeczności lokalnych. Zakres tych
działań obejmuje między innymi inwestycje społeczne, współpracę z organizacjami
pozarządowymi i innymi partnerami lokalnymi, wolontariat pracowniczy, zaangażowanie
przedsiębiorstwa w działalność filantropijną, tworzenie nowych miejsc pracy, w tym stanowisk
dla osób niepełnosprawnych. Trzeci obszar działalności przedsiębiorstw dotyczy współpracy
z interesariuszami przedsiębiorstwa w procesie transakcji kupna i sprzedaży. Przykładowe
działania: przestrzeganie terminowości dostaw i płatności wobec kooperantów, monitoring
jakości produktów, sprawne reagowanie na skargi klientów i innych partnerów procesu kupna
i sprzedaży, uwzględnianie społecznych i ekologicznych aspektów w decyzjach handlowych
[4]. Częścią wspólną wewnętrznego i zewnętrznego wymiaru społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw jest przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych, a przede wszystkim
praw człowieka − humanizm społeczny [7].
W miarę rozwoju koncepcji odpowiedzialnego biznesu pojawiły się różne inicjatywy
opracowania kluczowych zasad, wytycznych i standardów [8, s. 152-153]. W ostatnich latach
pojawiły się następujące opracowania [9]:
− standardy procesu (process standards) − określają procedury kształtowania relacji
z interesariuszami, komunikacji, budowania systemów zarządzania (AA1000, GRI),
− standardy wyników (performance standards) − określają, co jest dopuszczalne, a co nie
(Global Compact, Konwencje MOP),
− standardy zasad (foundation standards) − określają najlepszą praktykę
w poszczególnych obszarach (Wytyczne OECD),
− standardy certyfikowane (certification standards) − określają, jaki powinien być system
zarządzania w danym obszarze ( ISO 26000, SA8000, ISO14001, EMAS),
− standardy przeglądów (screening standards) − określają, jakie warunki
przedsiębiorstwo musi spełniać, aby mogło zostać zakwalifikowane do danej grupy
przedsiębiorstw (FTSE4GOOD, DJSGI).
Wymienione standardy nie mają charakteru obligatoryjnego. Firmy same decydują, który
standard stosować i jaki zakres działań realizować.
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3. STUDIUM PRZYPADKU – ARCELORMITTAL
W 2008 roku grupa ArcelorMittal opublikowała pierwszy raport o odpowiedzialnym
biznesie za 2007 rok. Jego tytuł: „Ponosimy odpowiedzialność za zmienianie jutra”
nawiązywał do hasła marketingowego korporacji „zmieniamy jutro” (transforming tomorrow).
Raport przedstawiał działania korporacji w czterech obszarach społecznie
odpowiedzialnego biznesu: ładu korporacyjnego, miejsca pracy, środowiska przyrodniczego,
rozwoju społeczności lokalnych. Raport obejmował 70 stron i został powielony w 11 tysiącach
egzemplarzy. Dostępny był także na stronie www przedsiębiorstwa. W odróżnieniu od
wcześniejszych publikacji (Social Rewiev) raport jest bardziej dokładny i przejrzysty przez
zastosowanie wielu wskaźników strategicznych. Raport był pierwszym podsumowaniem
dialogu społecznego pomiędzy interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi [10].
Przywództwo w grupie kapitałowej ArcelorMittal ma na celu przekształcanie przemysłu
stalowego i społeczności lokalnych według zasad zrównoważonego rozwoju
i odpowiedzialności biznesowej [11]rzedsiębiorstwie utworzono dwanaście zespołów
zbierających informacje o całej korporacji, które przyczyniają się do budowania strategii na
poziomie całego przedsiębiorstwa i przygotowują je do wdrożenia systemu społecznej
odpowiedzialności według standardu ISO 26000.
Korporacyjna odpowiedzialność gwarantuje najwyższe standardy, na przykład w kwestii
równego traktowania udziałowców, niezależności zarządu, precyzyjnie określonej roli
odpowiedzialności dyrektorów oraz pracowników średniego szczebla.
Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw doprowadziły do ewolucji poglądów na
temat głównych czynników sukcesu rynkowego. Do tradycyjnych źródeł przewagi
konkurencyjnej zalicza się: produkty, procesy technologiczne oraz zasoby finansowe.
Natomiast współczesne rozumienie sukcesu rynkowego oparte jest na kapitale ludzkim, czyli
na pracownikach o wysokich kwalifikacjach zawodowych, kreatywnych, elastycznych,
mobilnych i przedsiębiorczych. Korporacja ArcelorMittal jako organizacja nowoczesna
postawiła na rozwój zawodowy pracowników. W zakładach grupy organizowane są szkolenia,
funkcjonuje Uniwersytet (Mittal University) oraz Akademia Menedżera. Z racji globalnego
zasięgu projektu, programy szkoleniowe są dostępne w języku angielskim (e-learning). Przez
Serwis Global English (www.globalenglish.com) pracownicy mają możliwość nauki języka
angielskiego on-line 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dla 60 użytkowników w Polsce.
Natomiast Wirtualne Centrum Szkoleniowego − Online Training Centre (OTC) Thomson
NETg (www.netglearning.com) to baza setek szkoleń z obszarów funkcjonalnych, takich jak
np. księgowość i finanse, obsługa klienta, zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzedaż, marketing,
zarządzanie projektem czy planowanie, do której w Polsce dostęp aktualnie ma
63 użytkowników. Planowane jest także wdrożenie kolejnych inicjatyw w ramach Mittal
University, takich jak np. Business Book Reviews (www.businessbookreview.com) i Steel
University (www.steeluniversity.com) [12, s.4]. Akademii Menedżera oferuje szkolenia, kursy
dla kadry kierowniczej. Struktura programu Akademia Menedżera składa się z trzech
podstawowych bloków:
− blok 1 Postawa i wiedza – jego celem jest budowa nowych postaw pracowniczych, nowej
kultury organizacyjnej i wartości przedsiębiorstwa,
− blok 2 Umiejętności menedżerskie obejmuje cztery tematy szkoleń: zarządzanie wynikami,
przywództwo, efektywność osobista, przywództwo w zespole; celem programu jest
podnoszenie umiejętności menedżerskich kadry kierowniczej,
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− blok 3 Umiejętności profesjonalne – to szkolenia i treningi z zakresu: sztuki prezentacji,
myślenia innowacyjnego i analitycznego, radzenia sobie ze stresem, podejmowania decyzji
i rozwiązywania problemów, prawa pracy, rozmowy rekrutacyjnej, zarządzania kosztami
produkcji, „lean manufacturing, zarządzania łańcuchem wartości, zarządzania projektami,
negocjacji handlowych, zarządzania procesem sprzedaży, technik prowadzenia rozmów
handlowych, motywowania i delegowania uprawnień, rozwiązywania konfliktów i trudnych
sytuacji w firmie, komunikacji biznesowej, budowania współpracy w zespole, oceny
pracownika oraz zarządzania zmianą 13, s.93-100].
Program Akademia Menedżera jest sukcesywnie uzupełniany o nowe tematy szkoleń. Jest
to program wieloletni (planuje się kolejne jego edycje). Bezpośrednie wydatki na naukę
i rozwój w 2007 roku wynosiły 112 mln USD.
Przedsiębiorstwo stawia na rozwój kompetencji przywódczych. Stworzono nowy schemat
organizacyjny korporacji, który skupia się na:
− wykorzystaniu kompetencji kadry zarządzającej,
− podejmowaniu decyzji zorientowanych na wynik,
− myśleniu strategicznym,
− pracy zespołowej,
− efektywnej komunikacji,
− podnoszeniu kompetencji (uczenie się i rozwój zawodowy),
− orientacji na rynek i udziałowców.
W raporcie opublikowanym przez korporację podkreśla się rolę przedsiębiorstwa
w ochronie środowiska. Istotnym problemem jest ograniczenie emisji CO2. Przedsiębiorstwo
wykorzystuje dwie drogi redukcji emisji CO2:
⎯ bezpośrednia redukcja emisji CO2 w procesach produkcyjnych,
⎯ przetwarzanie stali (globalnie przetworzona stal przynosi 600 mln ton CO2 oszczędności
rocznie). ArcelorMittal jest największym przetwórcą złomu na świecie.
Przedsiębiorstwo racjonalnie gospodaruje zasobami i zagospodarowuje odpady. Średnio
rocznie zużywa się do produkcji stali około 18 milionów m3 wody. ArcelorMittal zużył
w procesach produkcyjnych w 2006 roku 2,2 bln m3 wody. Celem korporacji jest redukcja
zużycia wody, zwłaszcza w Północnej Ameryce. Odprowadzanie ścieków odbywa się
wyłącznie przez system osadników i separatorów. Do wód powierzchniowych lub do gruntu
odprowadzane są tylko wody deszczowe. W 2007 roku ścieki nieoczyszczone stanowiły
niespełna 1% wszystkich ścieków, w 2008 roku już wszystkie ścieki poddano oczyszczeniu. W
gospodarce odpadami około 83% odpadów pochodzących z procesów produkcyjnych jest
poddawanych odzyskowi. Pozostała część jest unieszkodliwiana lub czasowo magazynowana
[14,s. 30-31].
Dbałość o społeczeństwo przejawia się także w tworzeniu nowych miejsc pracy.
W Liberii korporacja zainwestowała 1,5 bln USD w stal i górnictwo razem z przemysłem
szynowym i rozwojem portów, zapewniając 3,5 tys. nowych miejsc pracy.
Kolejnym komponentem strategii korporacji jest rozwój umiejętności społeczności
lokalnych przez finansowanie szkoleń i kursów. Strategia rozwoju społecznego opiera się na:
⎯ ciągłości − umożliwia rozwój społeczności w długim okresie czasu,
⎯ lokalności − uwzględnia uwarunkowania kulturowe społeczności lokalnych (tradycje,
zwyczaje, nawyki),
⎯ zintegrowaniu − współpraca z przedstawicielami społeczności, w tym: władzami
lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, a także prywatnymi partnerami.
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W procesie realizacji strategii korporacja powołała Radę ds. Odpowiedzialnego Biznesu, której
zadaniem jest skupianie się na szczególnie palących kwestiach społecznych.
Reasumując, programy odpowiedzialnego biznesu w korporacji ArcelorMittal realizowane
są już trzy lata (od 2007 roku). W 2008 roku ukazał się pierwszy raport korporacji ukazujący
zakres realizowanych zadań. W 2009 roku opublikowane zostały raporty lokalne i regionalne
poszczególnych przedsiębiorstw wchodzących w skład grupy ArcelorMittal, np. ArcelroMittal
Ostrawa (raport dostępny jest na stronie www.arcelormittal/ostrawa).

4. PODSUMOWANIE
W ciągu ostatnich lat zaszły zatem ogromne zmiany w poglądach na temat roli biznesu we
współczesnej gospodarce. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją, według której
przedsiębiorstwa dobrowolnie decydują się pomóc w stworzeniu lepszego społeczeństwa
i czystszego środowiska. Korzyści wynikające dla przedsiębiorstw publikujących raporty
społecznego są następujące [15, s.241]:
− wzmocnienie wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie,
− zbudowanie nowej reputacji (social responibility corporation),
− stworzenie nowych możliwości biznesowych (nowe rynki, innowacje produktowe, lepsze
rozwiązania technologiczne itp.),
− zapewnienie stabilności i zrozumienia w otoczeniu (wśród poszczególnych grup
interesariuszy),
− zwiększenie atrakcyjności przedsiębiorstwa jako pracodawcy (społecznie odpowiedzialny
biznes przyciąga wysoko wykwalifikowanych pracowników),
− zwiększenie motywacji pozaekonomicznej (wzrost zaangażowania pracowników
w wykonywaną pracę),
− zwiększenie efektywności działań przez ich usprawnienie i doskonalenie,
− budowanie efektu synergii w przedsiębiorstwie i pomiędzy nim a otoczeniem przez
wzmożoną współpracę różnych pionów organizacyjnych i grup społecznych.
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw prowadzi do rozwoju nowych form
partnerstwa w przedsiębiorstwie i poza nim. Powstaje nowa forma dialogu społecznego i nowa
wartość przedsiębiorstw oparta na jedności ekonomicznej, społecznej i ekologicznej.
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THE EFFECTS OF CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY BASED ON AN EXAMPLE OF
STEELWORKS
Abstract
The aim of the publication was to present the effects of corporate social
responsibility based on an example of steelworks. As a case study steelworks
ArcelorMittal was taken. The company is a part of global capital group – the
world’s producer of steel and steelworks products. In the theoretical part the key
rules of corporate social responsibility are presented as well as the process of
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výrobný systém, 3D model, montážne pracovisko

Lucia ONDREJOVÁ1

TVORBA 3D MODELOV VÝROBNÝCH PROSTRIEDKOV
A VÝROBNÝCH SYSTÉMOV
Abstrakt
Predmetný článok sa zaoberá moderným prístupom k projektovaniu výrobných
systémov. Využitím najmodernejších inovačných trendov, konkrétne virtuálnej
reality a 3D modelovania sa projektovanie systémov zjednoduší, urýchli a
zmodernizuje. V praktickej časti je vytvorený 3D návrh výrobnej haly, ručné
montážne pracovisko a modely niektorých obrábacích strojov.

ÚVOD
Pri projektovaní výrobných systémov sa riešia najmä priestorovo – štrukturálne hľadiská, ktoré
vymedzujú vzťahy medzi jednotlivými výstavbovými prvkami a prostriedkami. Výrobný systém je
zoskupenie výrobných prostriedkov (výrobných strojov, robotov, dopravných zariedení a pod.) v
priestore a čase. Ich úlohou je realizácia výrobných procesov procesu tak, aby z polovýrobkov
vznikli súčiastky a výrobky s predpísanými vlastnosťami, ktoré sú dané technickou
dokumentáciou.[1] Medzi najmodernejšie inovačné trendy v projektovaní výrobných systémov
patria modely virtuálnej reality, ktoré umožňujú užívateľovi vnímať generované prostredie ako
reálne a vstupovať s ním do vzájomnej interakcie. V súčasnosti pre projektovanie sa využívajú
vyspelé CAD systémy, ktoré umožňujú tvorbu 3D modelov výrobných prostriedkov a výrobných
systémov. V laboratórnych podmienkách školiaceho pracoviska sú preto vytvárané 3D modely
základných druhov výrobných prostriedov a systémov ako súčasť komplexného informačného
systému určeného pre podporu projektovania.

1. 3D MODELY VÝROBNÝCH STROJOV, ZARIADENÍ A SYSTÉMOV
Mnoho podnikov využíva vyspelé CAD systémy na tvorbu 3D modelov výrobných
prostriedkov. Pomocou nich je možné odhaliť nedostatky ešte pred začatím budovania
výrobného systému. Medzi najpoužívanejšie patria AutoCad, Inventor, Pro/Enginner,
SolidWorks a pod. Ich neoceniteľnou výhodou je možnosť tvorby databázy, ktorú je následne
možné použiť ako pracovný zdroj údajov na projektovanie rôznych variantov dispozičných
riešení výrobných pracovísk. Pomocou softwaru SolidWorks boli vytvorené 3D modely
výrobných zariadení pre proces obrábania. Príklady zjednodušených 3D modelov výrobných
zariadení sú uvedené na obr.1, obr.2, obr. 3, obr. 4, obr. 5 a obr. 6.
1
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Obr. 1. 3D model frézy

Obr. 2. 3D model rámovej píly

Obr. 3. 3D model brúsky

Obr. 4. 3D model montážneho lisu

Obr. 5. 3D model stojanovej vŕtačky

Obr. 6. 3D model pákových tabuľových
nožníc
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Rozmiestňovanie strojov a pracovísk je najhlavnejšou činnosťou technologického
projektovania. Usporiadaním pracoviska sa zabezpečuje efektívnosť výroby, jednoduché
riadenie, minimálna medzioperačná preprava, hygiena a ergonómia pracovného prostredia,
bezpečnostné predpisy a šetrenie výrobnej plochy. Jednotlivé modely strojov boli použité na
vytváranie 3D modelu výrobnej haly určenej na obrábanie. Manipuláciou je možné pohybovať
zariadeniami a tak upravovať navrhované riešenia. Tvorba 3D modelu výrobnej haly prináša
mnoho výhod, napr. priama vizualizácia, možnosť kontroly, rýchle prevedenie zmien,
optimalizácia a pod. Na obr. 7 sú uvedené príklady 3D modelov výrobnej haly.

Obr. 7 3D model výrobnej haly
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2. 3D MODELY MONTÁŽNYCH PRACOVÍSK A SYSTÉMOV
3D modely je možné úspešne využiť aj pri návrhu neautomatizovaných montážnych pracovísk.
Montážny proces je možné definovať ako súhrn operácií spájania súčiastok do celkov až hotových
výrobkov v určitej technicky účelnej postupnosti, ktorá zodpovedá predom stanoveným technickým
podmienkam.[2] Napriek veľkému pokroku v oblasti automatizácie a mechanizácie zatiaľ nie je
možné úplne vylúčiť človeka z montážneho procesu. Náklady na ručnú montáž sú podstatne nižšie,
ako keby úlohu vykonával zložitý inteligentný stroj. Ergonomicky správne navrhnuté pracovisko je
nielen bezpečnejšie, ale súčasne znižuje únavu pracovníka a tým kvantitatívne ako aj kvaligtatívne
ovplyvňuje výkon. [3]
Na základe ergonomických požiadaviek sú pomocu programu FMS soft navrhnuté typové
pracoviska pre neautomatizovanú montáž. Príklad pracoviska určeného najmä pre montáž
menších predmetov, ľahších ako 2 kg je uvedený na obr.9. Kvôli lepšej pohyblivosti a dosahu
pracovníka bola zvolená práca v stoji.

Obr. 8. 3D model navrhovaného pracoviska pre ručnú montáž
Montážne pracovisko pozostáva z častí, ako výškovo nastaviteľný montážny stôl, vhodné
osvetlenie, informačná tabuľa, 2 krát manipulačný vozík so zásobníkmi (posuvný regál)
uhlovo nastaviteľná plošina, zásobníky, stojan na náradie a panel s elektrickými zásuvkami.
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Správne rozmiestnenie na pracovisku je možné overiť znázornením dosahového priestoru
pracovníka. Iný príklad je zobrazený na obr. 9.
Na efektívne využitie pracovnej sily musí mať pracovník vytvorené optimálne pracovné
podmienky. Projektová príprava sa zaoberá tvorbou týchto podmienok. V článku bol použitím
softwarov SolidWorks a FMS soft navrhnutý 3D model výrobnej haly a 3D model ručného
montážneho pracoviska a znázornenie dosahového priestoru pracovníka. Integrácia moderných
technológií do 3D modelovania má veľký potenciál a v rámci implementácie do výrobného
procesu predpokladáme jej široké uplatnenie.

Obr. 9. Znázornenie dosahového priestoru pracovníka
Tento príspevok bol vytvorený v rámci riešenia projektov VEGA 1/0052/08 Systémový prístup k
racionalizácii pracovných procesov vo výrobných podnikoch a VEGA 1/0679/08 Integrovaný
systém pre inovatívne projektovanie, plánovanie a organizovanie výroby.
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MANUFACTORING RESOURCES AND PRODUCTION
SYSTEMS 3D MODELS GENERATION
Abstract
Presented article deals with modern approach to production systems projecting. Using
most modern innovative trends, concretely virtual reality and 3D modeling, system
projecting becames easier, fastern and more modern. Practical part of the article 3D
projection of production shop, manual assembly workstation and some devices models.
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simulačný model, nácvik chôdze, mechatronická topánka SMILING, simulačný
softvérWITNESS, plán tréningov, simulačný experiment.

Daniela ONOFREJOVÁ1

NÁVRH PLÁNU TRÉNINGOV S REHABILITAČNOU
MECHATRONICKOU TOPÁNKOU SMILING PRE
SIMULAČNÝ EXPERIMENT
Abstrakt
V rámci experimentov s verifikovaným odladeným simulačným modelom rehabilitačnej
ambulancie bolo mojou úlohou preskúmať ako niektoré situácie ovplyvnia chod
prevádzky: či má dostatočnú priestorovú a personálnu kapacitu pre zavedenie novej
rehabilitačnej procedúry - tréningov seniorov s rizikom pádu pomocou rehabilitačnej
mechatronickej topánky SMILING.

1. ANALÝZA PLÁNU TRÉNINGOV
Simulačný model Rehabilitačnej ambulancie Geriatrického centra Sv. Lukáša v Košiciach
(GCKE) bol navrhnutý na Technickej univerzite v Košiciach, Strojníckej fakulte v simulačnom
softvéri Witness Performance Manufacturing Edition 2007 pre následné experimentovanie s
vytvoreným modelom za účelom zavedenia novej dočasnej aktivity – nácviku chôdze s
rehabilitačnou topánkou a predikcie ako to ovplyvní chod prevádzky [3]. Navrhlo sa niekoľko
alternatív, ktoré boli otestované v simulačnom modeli a následne vyhodnotené.
Pri vypracovaní plánu tréningov som vychádzala z komplexného tréningového plánu
vypracovaného výskumným pracoviskom, ktoré sa špecializuje na tréning chôdze, a je zároveň
spoluriešiteľom projektu SMILING. Testovanie topánky SMILING je plánované v štyroch
centrách (rehabilitačné centrá, fitnes kluby, výskumné pracoviská), ktoré sa zaoberajú
nácvikom chôdze seniorov; a nachádzajú sa v Taliansku, Izraeli, Slovensku a Švajčiarsku.
Úlohou centier je výber testovacej vzorky s počtom 24 pacientov podľa stanovených kritérií
(napr. vek 65 rokov a viac, schopnosť prejsť aspoň 20 metrov bez pomoci, bez vážneho
sluchových či zrakového poškodenia, atď.), ich náhodné rozdelenie do 2 skupín (S1, S2),
zabezpečenie asistencie zdravotným personálom a vyhodnotenie tréningových experimentov.
Výberová vzorka pozostáva v skutočnosti z 27 pacientov, z toho 3 pacienti slúžia ako
náhradníci, ak by jeden z 24 dobrovoľníkov vypadol. Za výpadok pacienta sa považuje
skutočnosť, že viac ako 3x sa nezúčastnil tréningu. V rozvrhu tréningov sa počíta aj s daným
faktom.
Testovacie experimenty boli vopred schválené Etickou komisiou Ministerstva
zdravotníctva SR. Súhrnne celý proces realizácie experimentov trvá 20 týždňov (Obr. 1).
1
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manažmentu a ekonomiky, B. Němcovej 32, 042 00 Košice, Slovensko, e-mail:
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Tréning každej zo skupín trvá 8 týždňov, z toho každý týždeň 2 x po 30 minút (Obr. 2). Pred
začatím tréningového experimentu a po jeho ukončení nasleduje fáza meraní, ktoré trvajú 1
týždeň, dokopy sa merania realizujú 4 týždne.

Obr. 1. Proces testovania/ experimentov s 2 prototypmi topánky v trvaní 20 týždňov [2]

4
Obr. 2. Tréningový plán
Pri experimentoch testovaní pacienti používajú 2 ks prototypov navrhnutej mechatronickej
topánky SMILING, a to 4 týždne bez rušenia topánky, potom 4 týždne s rušením, a naopak.
Jeden prototyp sa používa, a druhý slúži ako záloha, ak sa na používanom prototype vybije
batéria a musí sa dať na niekoľko hodín do nabíjačky. Hodnotenie experimentov sa bude
zapisovať do 4 pripravených formulárov, z toho 2 formuláre slúžia operátorom a 2 formuláre
testovaným subjektom.
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Podrobnejšie popisovať testovací experiment z hľadiska logistiky nie je potrebné.
Vypracovaný tréningový plán je súčasťou experimentov s navrhnutým modelom GCKE
v simulačnom softvéri WITNESS; experiment bol realizovaný za ideálnych podmienok.
Na definovanie pracovných zmien plánovaného testovania nácviku chôdze seniorov
s mechatronickou topánkou SMILING bol použitý denný/týždenný rozvrh tréningov v dvoch
návrhoch za účelom zistenia a výberu vhodnejšieho variantu:
a) variant 1 – 4 dni v týždni so 6 pacientmi/deň
b) variant 2 – 3 dni v týždni s 8 pacientmi/deň.

2. EXPERIMENT S NOVOU PRIDANOU AKTIVITOU „TRÉNING”
Tréning (detailizovaný vyššie) je kľúčovou aktivitou pre experimentovanie s navrhnutým
verifikovaným a validovaným simulačným modelom GCKE, za účelom predvídať zaťaženie
prevádzky pre jej optimálne plánovanie v čase prebiehania testovacích experimentov
s dočasnou aktivitou GCKE – tréningom na obdobie 100 pracovných dní (20 týždňov).
Počas tohto obdobia bude testovaných 24 pacientov, čiže spolu prebehne za ideálnych
podmienok 480 testovacích aktivít (príchodov pacientov). Na každé testovanie je vyhradený
čas cyklu v trvaní asi 30 minút (distribučným rovnomerným rozdelením UNIFORM (25, 35)).
Z toho vyplýva, že časový fond samotného nácviku chôdze seniorov trvá 14400 minút za
ideálnych podmienok. Tréning prebieha v inom časovom rozvrhu ako bežná prevádzka, podľa
pracovných zmien Test_tyzden1 nastavených podľa Variantu rozvrhu 1 a Test_tyzden2
podľa variantu rozvrhu 2.

Obr. 3. Simulačný model v softvéri WITNESS po ukončení simulácie s pridaním
plánovaného experimentu „tréning” [1]
Na tréning prichádzajú TestPacienti (reprezentovaní prvkom „časť“) podľa rozvrhu, ktorý
majú definovaný v aktívnom profile, každých 30 minút.
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Počas tréningu bude na prevádzke pracovať 5 fyzioterapeutov (z celkového počtu
zamestnaných 6), a 1 Technik ktorého úlohou bude nastavenie a nasadenie topánky SMILING,
jej oprava, uskutočnenie meraní, a v prípade potreby i asistencia testovanému pacientovi pri
testovacích tréningoch. Predpokladám, že uvedená skutočnosť zníži celkovú vyťaženosť
prevádzky, z dôvodu obmedzenia kapacity pracovnej sily – obsluhy obslužných zariadení, ako
aj z obmedzenia priestoru, kde bude tréning realizovaný.
Úlohou obsluhy je nastavovať kanál obsluhy pre požiadavku, ktorá za účelom obsluhy
prišla do vybraného kanála obsluhy a vyžaduje obsluhu, a v niektorých prípadoch aj obsluhu
po celý čas strávenia požiadavky v kanáli, aj priamo vykonať. Obsluha vždy obsluhuje viac
obslužných kanálov po poradí v akom obslužné kanály obsluhu požadujú.
Môže preto nastať stav, že obslužný kanál čaká na obsluhu z dôvodu zaneprázdnenosti
všetkých obsluhujúcich jednotiek, alebo obslužný kanál čaká na svoje nastavenie pre potreby
obsluhy.
Experiment s pridaním aktivity tréning predstavuje uzavretý jednokanálový SHO
s deterministickým typom rozdelenia vstupného prúdu požiadaviek, s rovnomerným
rozdelením času obsluhy (D,U,1, 480, ∞) s obmedzenou kapacitou požiadaviek v systéme,
s nekonečným počtom potenciálnych požiadaviek v zdroji a s obmedzenou dobou jeho trvania.

Literatúra
[1]

[2]

[3]

BIGOŠ, P.- ONOFREJOVÁ, D.: Design Of Simulation Model And Experimenting With
Model In Order To Solve Logistics Issues In Healthcare Sector. In ACTA
MECHANICA SLOVACA, vol. 13, no. 4 (2009), p. 28-38. Košice : SjF TU, 2009.
ISSN 1335-2393.
ONOFREJOVÁ, D.- BIGOŠ, P.- ŠIMŠÍK, D.: Survey for logistics for the mobility
training strategy of subjects wearing "Intelligent shoe". In: 23. microCAD:
International scientific conference, 19-20 March 2009. Miskolc: University of Miskolc,
2009. p. 165-170. ISBN 978-963-661-880-3.
ONOFREJOVÁ, D.- BIGOŠ, P.- ŠIMŠÍK, D.: Návrh simulačného modelu
geriatrického centra. XXXV. Medzinárodný seminár katedier a inštitútov
transportných, stavebných, úpravárenských a poľnohospodárskych strojov, 10-11
September 2009,Technická univerzita v Košiciach 2009, s.69-77.ISBN 978-80-5532042-3.

DESIGN OF THE TRAINING PLAN WITH
REHABILITATION MECHATRONIC SHOE SMILING FOR
SIMULATION EXPERIMENT
Abstract
Within experiments with verified validated simulation model of the rehabilitation
ambulance, the main goal was to study how certain situations influence the performance
of the operation: sufficient space and staff capacity for implementing new rehabilitation
procedure – training seniors with a risk of fall using rehabilitation mechatronic shoe
SMILING.
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obslužné procesy, AGV.

Silvia PALAJOVÁ1

OBSLUŽNÉ PROCESY A AUTOMATICKY NAVÁDZANÉ
VOZIDLÁ AGV
Abstrakt
Článok rozoberá problematiku obslužných procesov výroby, ich funkcie, typy
a parametre hodnotenia. Jadrom tretej kapitoly je najrýchlejšie sa rozvíjajúca
oblasť manipulácie s materiálom – automaticky navádzané vozidlové systémy
AGV. Zameriava sa ich princípy fungovania, riadiace systémy a rôzne
konštrukčné vyhotovenia.

1. ÚVOD
Neodmysliteľnou súčasťou výrobného procesu sú pomocné a obslužné procesy, ktoré
zabezpečujú nerušený priebeh základného výrobného procesu a vytvárajú podmienky pre jeho
dobrý chod. Spolu s prípravou výroby predurčujú kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele
a výsledky výrobnej činnosti. Je preto veľmi dôležité sledovať úroveň techniky, organizácie
a riadenia pomocných a obslužných procesov [1].

2. OBSLUŽNÉ PROCESY
Obslužné procesy výroby zabezpečujú a dopĺňajú hlavné a pomocné (zabezpečenie náradia,
výrobných pomôcok, energií, údržby) výrobné procesy. Sú to všetky netechnologické operácie,
ktorých cieľom je pohotovo reagovať na potreby základného výrobného procesu, predchádzať
poruchám a zabezpečovať rozmanité potreby vlastného technologického procesu. Inými
slovami zabezpečiť plynulý, spoľahlivý a hospodárny chod výroby pri minimalizovaní
nákladov vynaložených na obsluhu výroby. Z toho vyplývajú požiadavky na obsluhu:
pohotovosť, preventívnosť, spoľahlivosť, variabilnosť, kapacitná vyváženosť a hospodárnosť.
Obslužné procesy výroby sa dajú definovať aj ako odborné premiestňovanie, loženie
a usmerňovanie materiálu (polotovarov, polovýrobkov, hotových výrobkov) vo výrobe, obehu
a skladovaní.
2.1. Parametre hodnotenia obslužných procesov
Keďže obslužné činnosti sú veľmi rôznorodé a väčšinou majú stochastický charakter,
používajú sa rôzne parametre ich hodnotenia. Obyčajne sa však používajú bežné časové,
1
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pracovné a nákladové ukazovatele (napr. produktivita práce, prácnosť obsluhy, počty
robotníkov v obsluhe, náklady vynaložené na obsluhu, a pod.), ktoré musia vychádzať zo
základného cieľa obsluhy výroby. Tieto ukazovatele nevyjadrujú cieľ obsluhy, ale skôr
prostriedok ako cieľ dosiahnuť. Preto nemôžu byť náležitým kritériom pre hodnotenie úrovne
obslužných činností.
Medzi určitou výškou nákladov vynaložených na obsluhu a výškou strát vo vlastnej výrobe
existuje množstvo variant pohybujúcich sa v týchto extrémnych hraniciach:
1. malý rozsah obsluhy aj za cenu vysokých strát v hlavnom výrobnom procese,
2. nadmerne veľký rozsah obsluhy s nepatrnými stratami v základnej výrobe.
Optimalizačné kritérium sa bude nachádzať v rozmedzí týchto extrémnych hraníc [1].
2.2. Delenie obslužných procesov
Vo všeobecnosti sa obslužné procesy delia podľa oblastí, v ktorých pôsobia:
 doprava,
 skladové hospodárstvo,
 obalové hospodárstvo,
 oblasť triedenia, merania, váženia,
 hospodárenie s odpadom.
Dôležitou oblasťou z hľadiska dosiahnutia pružného výrobného systému, ktorého hlavným
cieľom je neustále znižovanie nákladov a čo najväčšie uľahčenie prechodu produkcie z jedného
typu výrobku na druhý, je organizácia a riadenie dopravných systémov. Pri flexibilnom riešení
materiálových tokov možno totiž dosiahnuť pružné a rýchle prispôsobenie sa základného
výrobného procesu požiadavkám trhu. Tu prichádzajú na rad mobilné robotické systémy na
prepravu materiálu v rámci prevádzky.

3. AUTOMATED GUIDED VEHICLES
Používanie mobilných robotických systémov a manipulátorov zodpovedá životným
potrebám podnikov a krajín, a pomáha odstrániť ručnú a nízko kvalifikovanú prácu, čo je
jednou z dôležitých sociálno-ekonomických úloh. Technický rozvoj sa posunul od
jednoduchých programovateľných typov, určených na obsluhu výrobných strojov a zariadení,
k adaptívnym priemyselným robotom a manipulátorom. K takýmto, tzv. inteligentným
transportným systémom, patria aj systémy automaticky navádzaných vozidiel označovaných
ako AGV (Automated Guided Vehicles) resp. FTS (Fahrerlose Transport Systeme).
Ide o moderné systémy vnútrozávodnej logistiky pre oblasť prísunu vstupného materiálu,
medzioperačnej dopravy polovýrobkov i uskladnenie hotovej produkcie, ktoré zahŕňajú vozidlá
bez operátora. Vozidlá sú schopné sledovať vytýčenú dráhu a sú riadené počítačom resp.
mikroprocesorovou jednotkou, ktorá je mimo priestoru vozidla.
Na rozdiel od konvenčných zariadení na prepravu materiálu sú AGV schopné nájsť si
určenú cestu na dosiahnutie cieľa a vykonať prepravné a manipulačné úlohy. Cez externé
riadiace centrum prijímajú riadiace príkazy, ktoré obsahujú informáciu o type nákladu, smere
pohybu a cieľoch prepravy.
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3.1. Riadiaci systém AGV
Na to, aby sa AGV pohybovali po stanovenej dráhe, musia mať riadiacu jednotku
a pohybové a riadiace senzory, ktoré snímajú a kopírujú tvar dráhy [3].

Obr.č.1 Riadiaca jednotka

Obr. č. 2 Senzor

Riadiaci systém obsahuje funkcie, ktoré zabezpečujú predchádzanie kolíziám AGV, nastavenie
priority na križovatkách a prepojenie s externými zariadeniami.
Adresne riadené automatizované trate s individuálnym pohonom vozíka viazaným na
jazdnú dráhu sú dopravné zariadenia, ktoré slúžia na automatizovanú medzioperačnú dopravu a
manipuláciu s materiálom v automatizovaných aj konvenčných výrobách, kde sa dopravný
vozík pohybuje po dráhe vytvorenej s jednou alebo viacerými pevnými vodiacimi dráhami
(napr. koľajnicami).
Riadenie vozíkov je založené na predvoľbe cieľových adries. Modernejšie systémy majú
realizovaný prívod energie a informačných signálov pomocou trolejových zberačov.
Ich súčasné použitie je najmä v prepojení skladov s pružnými výrobnými systémami pri
doprave a manipulácii s materiálom, výrobnými nástrojmi a vznikajúcim technologickým
odpadom. Systémy AGV zabezpečujú, že manipulácia s materiálom je pružná a
prispôsobiteľná buď pri zmene trasy, alebo voľby prepravnej palety. Takto fungujúci dopravný
systém umožňuje rýchlo modifikovať alebo rozširovať prepravné úlohy v minimálnom čase a s
minimálnymi nákladmi.
AGV môžu byť navádzané pomocou reálnej alebo virtuálnej línie.
o Reálna línia – vozíky sú navádzané pomocou stacionárneho vodiaceho systému
uloženého na alebo v podlahe.
o Virtuálna línia pracuje na princípe opisu dráhy v programe.
Väčšina súčasných AGV pracuje na princípe laserového (druh virtuálneho) alebo induktívneho
(druh reálneho) navádzania.
 Navádzanie laserovým lúčom. Vozík je vybavený laserom, ktorý cez rotujúcu optiku
vyžaruje lúče. Pozdĺž trasy vozíka sú umiestnené reflektory, ktoré podľa typu použitej
metódy sú kódované alebo nekódované. Vysielaný lúč sa odrazí od reflektora a spracuje
sa v integrovanej meracej časti vozidla. Na vyhodnotenie polohy sa využíva spracovanie
informácií o nameranej zmene uhla, času alebo ich kombinácia.
3.2. Typy AGV
Podľa vyhotovenia a nadstavby môže ísť o vozidlá s vysokozdvižným variantom,
univerzálnym nosičom, medzioperačným odoberacím/odovzdávacím modulom, paletové
vozíky, vozidlá pre montážne liky, a pod. Ďalšou možnosťou sú tzv. ťahače, za ktorými sa
pripojí sústava vozíkov. Nezvyčajnosťou nie sú ani vozidlá vybavené plošinou s automatickým
naložením a vyložením nákladu. Môžu byť typu zdvíhacieho-spúšťacieho zariadenia, aktívne
alebo pasívne valčekové, reťazové alebo pásové dopravníky, príp. s viacerými priečinkami
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podľa požiadaviek zákazníka. Vozíky tratí viazaných na pohyb po podlahe môžu v svojej
nadstavbe obsahovať pomocné manipulačné prostriedky: teleskopické vidlice, valčekové
dopravníky a pod. Na obr. č. 3 sú uvedené rôzne typy konštrukčného vyhotovenia
automatických vozidlových systémov.

Obr. č. 3 Možné konštrukčné vyhotovenia AGV systémov

4. ZÁVER
Nároky na flexibilitu vnútropodnikovej prepravy neustále rastú, a to aj v oblasti
automatických dopravných prostriedkov. Dnes už bežné indukčné AGV systémy s nemennou
trasou navádzania vyžadujú isté náklady pri stavebných úpravách spôsobených zmenou
výrobného programu či výrobnej dispozície. Preto je potrebné aplikovať pružné systémy so
zvýšenou autonómnosťou a takým softvérom, ktorý umožňuje výmenu údajov s riadiacim
strediskom, neustále sledovanie trajektórie, okamžitej polohy a orientácie vozidla.
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SERVICING PROCESSES AND AUTOMATED GUIDED
VEHICLES AGV
Abstract
An article deals with the theme of service manufacturing processes, their
functions, sorts and value indexes. Heart of the third chapter is system of
Automatic Guided Vehicles AGV – the fastest up-graded field of material
manipulation. It targets the principles of their behavior, controlling systems and
various constructional factures.
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simulácia, metamodelovanie

Silvia PALAJOVÁ1, Milan GREGOR2,

OPTIMALIZÁCIA RIADENIA VÝROBNÝCH SYSTÉMOV
S PODPOROU SIMULAČNÉHO METAMODELOVANIA
Abstrakt
Článok je zameraný na využitie podporných nástrojov simulácie
a metamodelovania v oblasti riešenia problémov výrobných procesov a ich
optimalizácie. V úvode autori popisujú proces simulácie, jej výhody a možnosti
získavania vstupných dát pre simulačný model. Hlavná časť príspevku je
venovaná princípom metamodelovania a jeho praktického využitia.

1. ÚVOD
Pre udržanie a zvyšovanie konkurencieschopnosti a pre snahu o prežitie na trhu musia
dnešné výrobné podniky pružne reagovať na požiadavky zákazníka a neustále zlepšovať svoje
procesy, a to efektívne a v krátkom čase. Klasické analytické metódy neraz narážajú na hranice
svojich možností a sú často krát použiteľné len pre jednoduché systémy. Riešenie
komplexných a dynamických úloh vyžaduje použitie takých nástrojov, ktoré pomáhajú nájsť
riešenie problému blízke optimu a podporia proces rozhodovania na všetkých úrovniach
podniku. Takýmto podporným prostriedkom, nielen v technických vedách, je simulačné
metamodelovanie.

2. SIMULÁCIA
Simulácia je štatisticko-experimentálna metóda vychádzajúca z princípov matematickej
štatistiky, ktorá odstraňuje nedostatky analytických metód a testovaním rôznych variant riešení
znižuje riziko nesprávnych rozhodnutí, čo sa odrazí na nemalých ekonomických prínosoch. Jej
podstata spočíva v nahradení reálneho výrobného systému simulačným modelom, na ktorom sa
vykonáva súbor experimentov. Výsledky experimentov je potrebné správne interpretovať
a najlepšie riešenie aplikovať na reálny systém.
Výhodami simulácie sú: komplexný pohľad na systém, možnosť riešenia zložitých
výrobných a logistických systémov, testovanie veľkého množstva variantov, skrátená doba
získania výsledkov, podpora tímovej práce, testovanie extrémnych situácií (je bezpečná),
analyzovanie a nastavenie konceptuálneho systému, skrátenie doby spracovania podkladov pre
rozhodovanie, atď. Napriek všetkým výhodám treba vedieť, kedy je vhodné simuláciu použiť,
aby náklady na realizáciu simulácie a zlepšení v systéme neprevyšovali prínosy.

1
2
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2.1. Integrácia simulačného modelu na reálny výrobný systém
Pre simulačný model je často zdrojom dát, týkajúcich sa celého výrobného systému,
externý informačný systém. Pre jednoduché spracovanie a transfer dát je možné využiť MS
Excel, ktorý uľahčuje manipuláciu s dátami v databáze príslušného modelu. Do tejto databázy
môžu byť údaje načítavané priamo z reálneho výrobného systému s využitím senzorov
napojených cez riadiacu jednotku na počítač. Takýto systém zároveň umožňuje meniť
nastavenia reálneho systému v počítači (vektor vstupných faktorov). Po vykonaní simulačných
experimentov sú ich výsledky automaticky transferované do MS Excelu vo forme tabuliek
resp. grafov a na ich základe možno vykonať optimalizáciu systému.

3. METAMODELOVANIE
Zložité procesy sú často popisované prostredníctvom rozsiahlych modelov, ktoré sú
považované za dobrú aproximáciu reality. Avšak, podpora rozhodovania, prieskumná analýza
a rýchle adaptívne výpočty mnohokrát vyžadujú jednoduchosť pre pochopenie a vysvetlenie
opisu skutočnosti. Simulácia je náročná metóda a jej využitie si vyžaduje dlhší čas. Preto sa pre
potreby rýchleho rozhodovania využíva simulačné metamodelovanie. Simulačný metamodel je
matematický
(regresný)
model,
získaný
aplikáciou
simulačného
modelu.
Metamodel vysvetľuje základnú podstatu vstupno-výstupných vzťahov systému cez
jednoduché matematické funkcie
Y ≈ f (X ) .

(1)

Využitie funkcie ƒ umožňuje predpovedať výstup Y pre daný vstup X. Matematicky môže byť
vzťah (1) písaný ako metamodel
Y = f ( X ;θ ) + ε ,

(2)

kde ε reprezentuje premennú šumu, a f ( X ; θ ) je regresná funkcia popisujúca základnú
T
závislosť výstupu Y na premennej X. Vektor θ = θ1 , θ 2 ,..., θ m
je súbor koeficientov, od
ktorých závisí regresná funkcia. Niektoré, možno všetky, tieto koeficienty sú neznáme a musia
byť odhadnuté prispôsobením regresnej funkcie k zisteným výsledkom simulácie. Pokiaľ sú
dva alebo viac metamodelov rovnako vhodných pre dáta, vyberie sa ten najjednoduchší [7].
Metamodely môžu byť v rozsiahlejších simuláciách používané ako stavebné prvky, aby sa
zvýšila efektívnosť počítačových experimentov. Grafické znázornenia metamodelu sú, za
predpokladu jednoduchej a ľahkej formy, tiež užitočné pre analyzovanie a podávanie
informácií [7].
Tvorba metamodelu (obr. 1) začína simulačným modelom, na ktorom sa uskutoční
niekoľko simulačných behov pre rôzne hodnoty vstupných parametrov. Po stanovení cieľu
metamodelu sa pre jeho zjednodušenie kombinujú niektoré vstupy alebo sa odstránia tie, ktoré
sa ukázali ako zbytočné. Po zozbieraní dát, ktoré musia byť dostatočne nezávislé, sú tieto
pomocou odhadov parametrov rozdelenia nahradené krivkou funkcie, ktorá popisuje
metamodel a je spoľahlivou aproximáciou pôvodných výstupných dát.
Hromada [5], na Katedre priemyselného inžinierstva Žilinskej univerzity vyvinul metodiku
simulačného metamodelovania. Gregor, Štefánik a Hromada [3] vyvinuli postup využitia
metamodelovania pre optimalizáciu prevádzky systémov štíhlej výroby. Gregor, Hromada

(

)
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a Matuszek [2] aplikovali metamodelovanie pre aproximatívne ťahové riadenie v prostredí
digitálneho podniku. Coze [1] analyzoval možnosti aplikácií metamodelovania v prostredí
digitálneho podniku.
Kroky vývoja metamodelu

Definícia problému
REÁLNY SYSTÉM

Definovanie rozsahu
vstupných premenných
Návrh plánu experimentov

Návrh a validácia
simulačného modelu

REALNY SYSTEM
Y1 = f(X1, X2, ... ,Xs)

Y
1

X
1
X
2
X
r

SIMULAČNÝ MODEL
Y 1 = f(X 1, X 2, ... ,Xr , ν )

Y
1

X
1
X
2
X
m

Návrh metamodelu
SIMULAČNÝ MODEL

META-MODEL
Y=f(X 1,X2, X3, ..., Xn)

X
1
X
2
X
s

Testovanie validity
metamodelu

METAMODEL
Y 1 = f(X 1, X 2, ... ,Xm) + ε

Y
1

Obr.1 Princíp metamodelovania
3.1. Metamodelovanie ako nástroj optimalizácie
Na zostavenie metamodelu boli vyvinuté rôzne techniky. Lineárne polynomické
aproximácie sú jednoduché a sú často používané simulačnými výskumníkmi [7]. Pružnejšie
a intuitívne priblíženie poskytujú nelineárne prístupy (ako nelineárna regresia, Krigingove
a neurónové siete), ktoré sú však komplexnejšie. Ďalšími možnosťami sú racionálne
metamodely alebo Bayesianove prístupy.
Poruchy,
turbulencie

I

O
Výrobný systém

Výrobné úlohy

Plánovanie
výroby

Reálny
rozvrh
Normatívny rozvrh

Informácie o
turbulenciách

Expertný
systém

Korekcie
Metamodel

Meranie
výstupov

Monitorovanie
výstupných
charakteristík

Parametrický
simulátor

Obr.2 Možná konfigurácia pre podporu rozhodovania [4]
Simulačné metamodely možno použiť na optimalizáciu výkonnosti systému, ktorá závisí od
množstva faktorov. Pre prípad, kedy je počet simulačných behov obmedzený, a kedy musí byť
do metamodelu zahrnuté veľké množstvo faktorov, je užitočné použiť Bayesianove metódy,
riešiace problémy, pri ktorých zlyháva klasická stochastická optimalizácia [6]. Ich hlavnou
výhodou je, že umožňujú začlenenie predchádzajúcich znalostí do metamodelu, a že pri získaní
ďalších hodnôt X umožňujú prírastkovú aktualizáciu θ , a teda aj f ( X ; θ ) .
V prácach [2], [3], [5] boli spracované rozsiahle projekty aplikácie metamodelovania pre
analýzu a podporu riadenia diskrétnych i kontinuálnych výrobných systémov. Princípy
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experimentálneho konceptu riadenia výroby s aplikáciou simulačného metamodelovania sú
znázornené na obrázku 2.

4. ZÁVER
Pri metamodelovaní musia byť skúmané vzťahy medzi systémom, simulačným modelom
a metamodelom, vrátane správnosti a platnosti modelu. Vysokú prioritu treba klásť na validitu
metamodelu vzhľadom na reálny systém. Predmetom výskumu v tejto oblasti je voľba typu
experimentálneho návrhu (ktorý má súvis so všetkými vlastnosťami, mnohými rozhodnutiami
a výskumnými problémami), určenie stupňa požadovanej presnosti, typu metamodelov
vzhľadom k vlastnostiam, podmienok vykonávania experimentov, atď.
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PRODUCTION SYSTEM CONTROL OPTIMIZATION
SUPPORTED BY SIMULATION METAMODELLING
Abstract
This paper is focused on using of supporting tools of simulation and
metamodelling in the area of solving problems of production processes and their
optimization. The introductory part of the article describes simulation process,
its advantages and possibilities of input data mining for simulation model.
Further part deals with the principles of metamodelling and with exploitation of
simulation metamodels.
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RFID, RFID middleware, podnikové IT siete, RFID sieť

Eva Carmen POLÁČKOVÁ1

RFID MIDDLEWARE
Abstrakt:
Systém RFID sa skladá z hardwaru, vrátane RFID čítačiek a softvér. Tento
softvér beží na obyčajných PC alebo serveroch a skladá sa z middleware, ktorý
obsahuje logiku aplikácie RFID, a backend databázového systému (napr.
Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL) na ukladanie informácií o značke.
Typické, tagy obsahujú identifikačné číslo a možno niektoré položky-špecifických
informácií.

1. ÚVOD
Aby sa dosiahol maximálny efekt využívania RFID technológie, je potrebné v procese
implementácie hľadať riešenia spôsobu prepojenia RFID údajov s rozhodovacími procesmi
organizácie. Pre tieto procesy sú v podniku ústredím IT systémy. Teda, pokiaľ RFID systémy
nesplynú s podnikovými IT systémami, organizácie a podniky investujúce do RFID
technológie nebudú schopné zvýšiť produktivitu a optimalizovať svoje procesy.

2. RFID MIDDLEWARE
RFID middleware má 4 základné funkcie :
1) Zber údajov: Middleware je zodpovedný za extrakciu, združovanie, hladkosť
a filtrovanie údajov z mnohonásobných RFID snímačov z celej RFID siete.
2) Smerovanie údajov: RFID umožňuje spojenie RFID siete s podnikovými systémami.
Robí tak smerovaním údajov do vhodných podnikových systémom v rámci podniku.
3) Riadenie procesov
4) Nástroj manažmentu: monitoruje a koordinuje snímače.
Presne v tejto fáze implementácie RFID technológie vstupuje middleware. Middleware je
softvér, ktorý spája nový RFID hardvér s podnikovými legacy IT systémami. RFID hardvér je
totiž relatívne bezcenný bez programových nástrojov, s ktorými pracujú užívatelia. A práve
túto funkciu spĺňa middleware : softvérový nástroj.
Middleware smeruje dáta medzi RFID sieťami a IT systémami v rámci štruktúr organizácie.
Je zodpovedný za kvalitu a použiteľnosť informácií dodanými z RFID systémov. Riadi tok
údajov medzi mnohými snímačmi a podnikovými aplikáciami, ako napr. supply chain
manažment alebo ERP (Enterprise Resource Planning) v rámci organizácie. Až donedávna sa
1
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všetok záujem o RFID technológiu sústredil na štítky a snímače. Po prechode RFID projektov
z pilotných do výkonných fáz dochádza u užívateľov RFID technológie k zameraniu na
middleware. [2]
2.1. Základné funkcie rfid middleware
Použitie termínu middleware je také široké, nielen v RFID ale v celom spektre IT, že začína
pomaly strácať svoj skutočný význam. Narozdiel od ostatných konkretizácií middlewaru, RFID
middleware je z veľkej časti navrhovaný pre prevádzku na okraji IT siete a nie v blízkosti
centra. To vyžaduje použitie decentralizovaných sietí a decentralizovanej IT infraštruktúry.
RFID middleware posúva dáta do a z bodov transakcií. Napríklad, v procese tag-read,
middleware posúva údaje obsiahnuté na štítku od snímača ku vhodnému podnikovému IT
systému. Obrátene, pri procese tag-write, middleware posúva údaje z IT systému k vhodnému
snímaču a napokon k vhodnému štítku. RFID middleware má 4 základné funkcie :
•
Zber údajov: middleware je zodpovedný za extrakciu (vytiahnutie), agregáciu
(nahromadenie), filtráciu a zoradenie údajov od mnohonásobných RFID snímačov
v celej RFID sieti. Slúži ako regulátor, resp. tlmič medzi objemov prvotných údajov
zozbieraných RFID snímačom a relatívne malým objemom údajov vyžadovanými
podnikovými IT systémami v jeho rozhodovacích procesoch. Bez tohto rozboru, resp.
filtrácie údajov by mohol byť podnikový IT systém rýchlo zahltený tokom údajov.
Existuje napríklad odhad pre Wal-Mart, ktorý pri prechode na štítkovania tovarov po
položkách bude generovať dva terabajty prvotných údajov každú sekundu.
•
Smerovanie údajov: middleware umožňuje integráciu RFID sietí s podnikovými
systémami. Vykonáva túto funkciu riadením údajov do vhodných podnikových
systémov v rámci organizácie. Inými slovami, middleware explicitne určuje smer
zvolených údajov. Napríklad, niektoré dáta môžu byť nasmerované do sekcie
skladového hospodárstva podniku za účelom sledovania zásob, kým iné dáta sú
nasmerované na inú aplikáciu pre potreby objednania resp. zníženia zásob.
•
Riadenie procesov: RFID middleware sa využíva aj ako nástroj pre spustenie prípadov
založených na podnikových pravidlách. Napríklad : na podnikovej webovej stránke je
vystavená objednávka na paletu umiestnenú vo vzdialenom sklade, čakajúcu na
spracovanie. Podnikový IT systém zodpovedný za zásielku posúva nákupnú objednávku
na middleware systém, ktorý je potom schopný presne lokalizovať skladovú bránu, kde
je umiestnená paleta a zapísať dodacie informácie na štítok palety. Iné udalosti
a procesy, ktoré je middleware schopný riadiť sú napr. neautorizované odoslanie, nízke
zásoby alebo výdaj tovaru zo skladu.
•
Nástroj manažmentu: ďalšia funkia middlewaru je monitoring a kooridnácia
snímačov. Veľká organizácia môže disponovať stovkami alebo tisíckami snímačov
rôznych typov a značiek umiestnených vo vlastnej sieti. [1]
2.2. Middleware ako súčasť rfid: epc architektúra
Mnoho súčasných vyvíjajúcich sa middleware produktov je založených na štandarde
EPCglobal, tiež známych ako Savant. Savant špecifikácie triedia komponenty middlewaru
podľa funkcií, ktoré vykonávajú, ako to zobrazuje Obr.1 v tejto súčinnosti sa uvádzajú tri
funkčné kategórie:
•
Jadrové procesy,
•
rozhrania snímačov,
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•

aplikačné podnikové adaptéry.

Obr.1 RFID Middleware ako súčasť RFID systému a podniku, Jadrové procesy[1]

Fukcie jadrových procesov triedia a narábajú s RFID údajmi zozbieranými sieťou snímačov
pred ich nasmerovaním do aplikácií podnikových IT s cieľom redukcie sústredenia prvotných
údajov v podnikovej sieti. Funkcie jadrových procesov zahrnuté v middleware aplikáciach
umožňujú údajom, aby boli spracované nie centralizovane, ale naopak, decentralizovane, čo
možno najbližšie smerom k podnikovej sieti. Tým sa znižuje bremeno uvalené na dátové
prenosové siete a centrálne počítače. Prinajmenšom, middleware eliminuje svojou činnosťou
výskyt nepravidelných, duplikovaných, zbytočných a chybných údajov, čím sa automaticky
znižuje skladbu údajov, ktoré smerujú do podnikovej siete (upstream). V dobre nastavenej
prevádzke je väčšina údajov zozbieraná RFID sieťou očakávaná. Napríklad spoločnosť Hawlett
Packard (HP), ktorá prevádzkuje RFID systémy v Spojených štátoch a v Brazílií, vytvorí spolu
5 terabajtov údajov každý deň. Spoločnost nevyužije všetky informácie a až na výnimky a
chyby v zásielkách vyhodí middleware zostatok údajov von.
Čo sa týka opačného toku informácií (downstream), od podnikových IT sietí smerom
k RFID sieti, funkcie jadrových procesov prekladajú podnikové pravidlá a príkazy z riadenia
procesov do konfiguračných príkazov. [2]
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2.3. Súčasný stav rozvoja middlewaru
Middleware sa v rámci svojho rozvoja stále nachádza vo svojej rannej fáze. Súčasné RFID
riešenia sa zameriavajú iba na integráciu a koordináciu snímačov a možností následnej
filtrácie údajov. Keďže väčšina pilotných RFID systémov boli read-only systémy, aj
middleware riešenie dostupné v súčasnoti sú analogicky read-only a nemajú žiadne tag-write
funkcie.
V budúcnosti sa dôraz bude klásť na optimalizáciu a zefektívnenie schopností middlewaru,
tak aby organizácie mohli zo systému RFID vyťažiť maximum z jeho výhod. Je v tom zahrnutá
aplikačná integrácia, účastnícka integrácia, riadenie nástrojov a snímačov, riadenie procesov
a schopností rozvoja aplikácií, rozširovania architektúry a administratívnych zložiek.

3. ZÁVER
Kľúčom pre výber jedného alebo viacerých produktov middleware je spôsob integrácie
alebo optimalizácie podnikových činností a procesov v rámci infraštruktúry RFID technológie.
Ďalší dôležitý faktor, ktorý treba určiť je, či bude intraštruktúra RFID technológie v podniku
ako otvorená architektúra alebo ako časť regulovaného (closed-loop) informačného systému,
v ktorom urýchľuje dobu obrátky paliet, či debien. Dôležitým determinantom pre výber je
veľkosť organizácie alebo podniku, rozsah či komplexnosť dedičných „legacy“, ERP alebo
SCM systémov a vplyv, resp. efekt rušivých elementov v skladoch, alebo iných častiach
organizácie na snímače štítkov.
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RFID MIDDLEWARE
Abstract
An RFID system consists of hardware, including RFID readers, and software.
The software runs on ordinary PCs or servers and consists of middleware, which
contains the logic of the RFID application, and a backend database system (e.g.,
Oracle, SQL Server, Postgres, MySQL) for storing information about the tags.
Typically, the tags contain an identification number and possibly some itemspecific information.
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RFID technológia, riziko,prínos, náklady.

Eva Carmen POLÁČKOVÁ1

PRÍNOSY, RIZIKÁ A NÁKLADY RFID TECHNOLÓGIE
Abstrakt:
RFID technológia je známa ako najvýznamnejší prielom technológie v
posledných desiatich rokoch - Analytici hovoria jej vplyv na zmeny podnikových
procesov bude väčší, než dosahuje dramatického poslednej technológie, ako je
fax, internet alebo mobilné telefóny. Vizionári tvrdia, že technológia je kľúčom k
všadeprítomnej, self-prispôsobenie informačných systémov.

1. ÚVOD
Pojem RFID (angl. Radio Frequency Identification) je všeobecný termín, ktorý označuje
technológie využívajúce elektromagnetické signály na automatickú identifikáciu objektov.
Objekty je možné identifikovať bez potreby priamej viditeľnosti, bez nasmerovania zo
vzdialenosti niekoľkých metrov, pričom objekt sa môže pohybovať. Napriek tomu, že súčasný
záujem o túto technológiu, by mohol viesť k dojmu, že ide o úplne prevratnú novinku, nie je to
úplne tak. Prvé zariadenia, ktoré využívali princíp RFID, boli použité už počas 2. svetovej
vojny na odlíšenie spojeneckých lilietadiel. RFID dobre poslúži na rozpoznanie materiálu,
polotovaru, rôznych látok vo výrobnom procese. Pomáha pritom určiť, aká operácia sa má s
daným produktom uskutočniť, kde sa určitý produkt nachádza, prípadne slúži na štatistické
sledovanie toku materiálov a výrobkov [1].

2. PRÍNOSY, RIZIKÁ A NÁKLADY RFID TECHNOLÓGIE
Z hľadiska podniku, ktorého hlavným cieľom je generovanie zisku, je pri posudzovaní
investície do novej technológie dôležité najmä správne posúdenie prínosov a rizík, ktoré
súvisia s jej zavedením. Môžeme povedať, že dôraz sa kladie hlavne na ekonomickú
návratnosť a peňažný prínos vloženej investície.
Na to, aby sme boli schopní peňažne vyjadriť návratnosť konkrétnej investície (ROI,
Return On Investments), potrebujeme poznať zisk a všetky úspory, ktoré s ňou súvisia na
jednej strane a náklady na jej realizáciu na strane druhej. Ako už bolo spomenuté, problémom
pri informačných technológiách je fakt, že ich prínos sa prejavuje v mnohých častiach podniku
a vôbec nie je jednoduché ich všetky identifikovať a dostatočne popísať. Z tohto dôvodu je
použitie nasledujúcej metódy, ktorá sa bežne používa, veľmi zložité.

1
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Vzorec pre výpočet návratnosti investicií:
ROI RFID

(1)

Pozrime sa teda, čo všetko si treba všímať a brať do úvahy, aby sme mohli vyjadriť
návratnosť investície do rádio frekvenčnej identifikácie.
2.1. Prínosy RFID
Každá technológia má svoje prínosy a riziká pri zavadzaní. Vždy je potreba vychádzať zo
základného predpokladu, že pokiaľ klient zvažuje zavadzanie novej technológie, tak
zdôrazňuje výsledný efekt a tým je vždy ekonomická návratnosť a prínos vloženej investície
(zisk). Základným cieľom pri implementácii RFID systému v podniku je efektívne získavanie
informácií, ktoré svojou povahou umožnia zmeny v podnikových procesoch a teda povedú k
zvýšeniu výkonnosti a zníženiu nákladov. Práve zlepšovanie jednotlivých procesov a
znižovanie nákladov má viesť k tomu, aby sa podniku vrátili zavádzanie náklady a výdavky
súvisiace s prevádzkou daného RFID systému. Pritom už nezáleží na tom, či sa v konečnom
dôsledku jedná o efektívnejšie sledovanie a riadenie zásob, obmedzenie omylov pri dodávkach
produktov, zvýšenie spokojnosti zákazníka, obmedzenie krádeží, alebo výkonnejší systém
sledovania a riadenia výroby.
Ďalším prínosom, ktorý môže takýto systém podniku poskytovať je zabezpečenie
informácií získavaných v reálnom čase, ktoré môžu vylepšiť rozhodovacie procesy
manažmentu, eliminovať rôzne neefektívnosti, optimalizovať využívanie podnikového
vybavenia (zariadenia, automobily, iné drahé položky), alebo môžu pomôcť pri zabezpečovaní
konzistentných služieb zákazníkom. Tieto informácie už majú charakter, ktorý môže prinášať
finančný prospech podniku aj z dlhodobého hľadiska.
Možno konštatovať, že skutočná hodnota RFID systému spočíva v jeho schopnosti pomôcť
podniku dosiahnuť takú úroveň (efektívnych) procesov, ktorá by bez rádio frekvenčnej
identifikácie vôbec nebola možná. Taktiež treba uviesť, že tieto systémy nemusia byť
nevyhnutne nasadzované do podniku "globálne", ale že majú zmysel aj v prípade nasadenia na
špecifické aktivity alebo procesy. V takýchto prípadoch sa ich pozitívny účinok môže objaviť v
relatívne krátkom čase. Z benefitov, ktoré sa dajú popísať aj menej abstraktným spôsobom a
ktoré možno relatívne ľahko vyjadriť peňažne, možno uviesť napríklad úsporu pracovnej sily,
prípadne zníženie počtu defektov vo výrobe. Tie sú už svojou povahou ľahšie popísateľné, čo
výrazne pomáha pri peňažnej kvantifikácii celkových prínosov. [4]
2.2. Rizika spojené s technológiou RFID
RFID bezpečnostné kontroly
Táto kapitola hovorí o bezpečnostných kontrolách, ktoré môžu potenciálne znížiť obchodné
riziká spojené s RFID systémami. RFID implementácie sú značne upravené. Ako výsledok,
vymenované bezpečnostné kontroly nie sú aplikovateľné alebo efektívne pre všetky RFID
aplikácie. Organizácie musia zvážiť riziko, ktorému čelia a zvoliť vhodný mix kontrol pre ich
prostredie, pričom musia brať do úvahy faktory ako regulačné požiadavky, mieru ohrozenia a
náklady a výkon. Táto kapitola zahŕňa bezpečnostné kontroly aplikovateľné na väčšinu RFID
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implementácií. Nevenuje sa bezpečnosti RFID – aktivovaným rýchlym kartám a platobným
systémom.
V tejto kapitole sa nehovorí ani o kontrole bezpečnosti súvisiacej s IT systémami, ako je
infraštruktúra sieti, databázy, webové servery, pretože tieto sú už pokryté inými
bezpečnostnými požiadavkami a návodmi. Napr. servery EPC Informačnej služby (EPCIS)
môžu byť dostupné cez internet obchodným partnerom. Tie by mali byť chránené tými istými
typmi kontroly, ktoré by boli použité pre hocijaký iný systém, ktorý čelí internetu (t.j.
zakódovanie citlivej komunikácie, kontrola prístupu aby sa zamedzilo neoprávnenému prístupu
k dátam a systému), aby sa zaistila bezpečnosť dát zbieraných RFID systémom. [3]
RFID bezpečnostné kontroly sú rozdelené do 3 skupín:
- riadiace,
- prevádzkové,
- technické.
Riadiace
Riadiaca kontrola zahŕňa dohľad nad bezpečnosťou RFID systému. Napríklad, ak vedenie
organizácie potrebuje aktualizovať existujúce stratégie zaoberajúce sa RFID
implementáciami.[2]
Prevádzkové
Prevádzková kontrola zahŕňa činnosti vykonávané na dennej báze systémovými užívateľmi.
Napríklad, RFID systém potrebuje prevádzkové kontroly aby sa zaistila fyzická bezpečnosť
systémov a ich správne používanie.[2]
Technické
Technická kontrola používa technológiu na monitorovanie alebo obmedzenie činností,
ktoré môžu byť vykonávané v rámci systému. RFID systém potrebuje technickú kontrolu pre
niekoľko príčin ako: ochrana dát na štítku, zapríčinenie štítkov k seba zničeniu a ochranu
bezdrôtovej komunikácie.[2]
Informácia poskytovaná pre každú kontrolu zahŕňa:
popis kontroly a ako pracuje,
typy implementácií alebo aplikácií, kde môže byť kontrola užitočná,
výhody, ktoré kontrola poskytuje, ako aj riziká, ktoré znižuje,
slabé stránky kontroly, vrátane toho, prečo to nemusí byť efektívne v niektorých
prostrediach a aké zvýšené riziká a ďalšie znepokojenia zostávajú, keď je kontrola
realizovaná.
2.3. Náklady RFID
Pre finálne posúdenie návratnosti investícií do RFID systému potrebujeme poznať aj
opozitum prínosov – náklady. Stanovenie nákladov na zavedenie a prevádzkovanie RFID
technológie je tak isto zložité, ako posudzovanie prínosov. Pridáva sa ešte aj fakt, že kým sa pri
hodnotení prínosov pozeráme na RFID systém ako na celok, pri analyzovaní nákladov je
výhodné dekomponovať ho na jednotlivé prvky tak, ako boli popísané v článkoch, ktoré sú
uvedené na začiatku – čítacie zariadenia, tagy a middleware. Treba taktiež zohľadniť všetko, čo
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sa inštalovanej RFID siete dotýka: personál, IT infraštruktúra, podnikové procesy a priestory, v
ktorých budú jednotlivé rádio-frekvenčné zariadenia inštalované.
Najčastejšie sa pri posudzovaní finančnej náročnosti RFID implementácie pozerá iba na
cenu čítacích zariadení a tagov, čo je veľká chyba. Náklady kompletného systému takejto autoidentifikácie okrem tagov a čítačiek zväčša zahŕňajú aj obslužný software, školenia
zamestnancov, prípadné upgrady už zabehnutého informačného systému a jeho aplikácií a
náklady na prepracovanie niektorých procesov, ktorých sa nový systém dotkne. Niektoré sa
môžu dokonca úplne zrušiť. RFID tagy zvyčajne tvoria iba 15 až 25 % celkových nákladov na
RF systém, aj keď ide o opakujúcu sa nákladovú položku. Napriek tomu často na seba spolu s
čítacími zariadeniami strhnú väčšinu pozornosti, čo vedie k prehliadnutiu celkového dopadu
rádio-frekvenčného systému na podnikovú infraštruktúru a ostatné procesy. Cena tagov sa
výrazne líši v závislosti od ich typu a množstva, ktoré podnik plánuje nakúpiť a používať. Je
prirodzené, že pasívne tagy sú lacnejšie ako výkonnejšie aktívne a cena na kus pre odberateľa
klesá s narastajúcim množstvom v objednávke. [4]

3. ZÁVER
Drvivá väčšina podnikov po rozhodnutí zaobstarať si technológiu umožňujúcu automatickú
identifikáciu siahne po službách špecializovaných firiem, ktoré majú s jej nasadzovaním
skúsenosti a majú k dispozícii odborný personál.
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BENEFITS, RISKS AND COSTS OF RFID TECHNOLOGY
Abstract:
RFID technology is known as the most important breakthrough technology of the past decade Analysts say its impact on business process change will be greater than achieved dramatic
recent technologies such as fax, internet or mobile phones. Visionaries say that technology is
the key to a pervasive, self-adapting for information systems.
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údržba strojov a zariadení, CyberGlove II, virtuálna realita.

Peter POÓR1

APLIKÁCIA DÁTOVEJ RUKAVICE CYBERGLOVE II PRI
DEMONTÁŽI MOTORA ŠKODA
Abstrakt
Predložený príspevok sa zaoberá prístupom k údržbe strojov a zariadení na báze
použitia virtuálnej rukavice CyberGlove II. Prezentuje nový prístup
k problematike údržby, keď si pracovník vo virtuálnom prostredí „nacvičí“
požadovanú údržbu zariadenia, skôr ako ho reálne uvidí. Následne na praktickej
ukážke demonštruje údržbu motora vo virtuálnom prostredí programu CATIA.

ÚVOD
Medzi základné činnosti pri hospodárení firiem patrí starostlivosť o základné prostriedky.
Každý výrobný závod chce, aby výrobné systémy a zariadenia fungovali a boli riadené
spoľahlivým spôsobom. Jedným z najdôležitejších aspektov dobre organizovanej výroby je
údržba strojov a zariadení. Pod pojmom údržba rozumieme kombináciu všetkých technických,
administratívnych a riadiacich činností počas cyklu životnosti položky s cieľom udržať alebo
obnoviť taký jej stav, v ktorom môže vykonávať požadovanú funkciu. kvalite [1]. Moderná éra
informačnej spoločnosti a počítačov vplýva na všetky aspekty každodenného života. Údržba a
opravárenské procesy sú v súčasnosti komplexným fenoménom. V laboratóriu na SjF TU v
Košiciach sú overované a skúšané rôzne inovačné metódy a prístupy analýzy, projektovania a
plánovania údržby strojov a zariadení. Jedným z prístupov je aj používanie virtuálnej reality za
pomoci využitia technických zariadení, ktorých prioritné určenie je pre virtuálnu realitu a
ergonomických modulov systému CATIA.

1. CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A SOFTWAROVÝCH
LABORATÓRNYCH NÁSTROJOV
Uvedený koncept využíva nasledovné technické zariadenia a softwarové nástroje.
Pracovná stanica: Tvorí „jadro” celého systému, jedná sa o PC nasledovných parametrov:
procesor QuadCore Intel Xeon E5440, 2833 MHz, základná doska Hewlett-Packard HP xw6600
Workstation s čipsetom Intel Seaburg 5400B, systémová pamäť 3328 MB (DDR2-667), grafický
akcelerátor NVIDIA Quadro FX 3700 (512 MB), monitor Samsung SyncMaster 2233. Táto
stanica slúži ako základ pre periférie popísané nižšie:
1
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Dátová rukavica Cyberglove II: slúži na zaznamenávanie pohybov prstov (palec, ukazovák,
prostredník) ruky (v našom prípade sa jedná o človeka vykonávajúceho údržbu), ktoré sú v
reálnom čase prenášané do virtuálneho prostredia programu Dassault’s CATIA V5R15
Zabezpečenie interakcie medzi rukavicou a programom CATIA umožňuje software Virtual
Hand for V5, ktorý v CATII vytvorí 3D model ruky . To umožňuje animáciu, zachytávanie
pohybu, digitálny prototyping. V laboratóriu je k dispozícii rukavica Cyberglove II (obr.1, 2) od
firmy Immersions corporation, ktorú na území Českej a Slovenskej republiky zastupuje firma
MCAE s.r.o. Rukavica funguje na bezdrôtovom bluetooth rozhraní a pracuje na frekvencii 2,4
GHz. Dosah je 15 metrov od počítača. Na zachytávanie pohybu prstov a ruky slúži 18 senzorov.
Napája sa pomocou batérie, ktorá vydrží v prevádzke 3 hodiny, výrobca udáva životnosť 1 rok.

Obr.1. Immersion Cyberglove II

Obr.2. Správne nasadená virtuálna
rukavica

Trekovacie zariadenie Flock of Birds: od firmy Ascension Technology slúži na real-time
monitoring polohy a pohybov rukavice. Umožňuje simultánne zaznamenávanie všetkých
senzorov bez straty signálu. Dosah zariadenia je 75 cm ± 10 cm. Uhlový rozsah je ±180°
azimut & rolovanie, ±90° elevácia. Zariadenie monitoruje 144 operácií za sekundu, v rovinách
X,Y,Z, orientačných uhloch alebo rotačnej matici.(obr 3)
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Obr.3. Trekovacie zariadenie Flock of Birds [2]
1.1. Konfigurácia virtuálnej rukavice v prostredí CATIA
Po správnom zapojení dátovej rukavice a trekovacieho zariadenia je potrebné rukavicu
nakonfigurovať. Konfiguráciu vykonáme pomocou dodávaného softwaru Device Configuration
Utility (DCU). Po načítaní dostupných periférií vyberieme položky Device → Add. Software sa
pokúsi o prepojenie s CyberGlove. Po úspešnom pripojení sa v rozhraní DCU zobrazí virtuálna
3D ruka.

Obr.4. Správne pripojená virtuálna rukavica CyberGlove
Prepojenie virtuálnej rukavice s programom CATIA vykonáme spustením pluginu
VirtualHand z menu Start→ Immersion→ VirtualHand→ plug-ins→ <product>. S rukavicou je
dodávaný jednoduchý model guličky, na ktorom si priblížime interakciu s virtuálnym prostredím.
Virtuálny model pridáme pomocou príkazu Hand1.object→Flexible/Rigid Sub-Assembly.
Pomocou voľby Start→Digital Mockup→VirtualHand vyvoláme okno, pomocou ktorého je
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možné zadávať rôzne príkazy slúžiace na manipuláciu s rukavicou (manipulácia s celým
objektom, alebo iba jeho časťami, „prechádzanie“ objektmi, zachytávanie videa, tvorba stôp...).

Obr.5. Model guličky a trajektória vykonaných pohybov

3. APLIKÁCIA VIRTUÁLNEJ SIMULÁCIE PRACOVNÝCH
ČINNOSTÍ PRI DEMONTÁŽI MOTORA ŠKODA
Jednoduchý model guličky samozrejme v praxi neobstojí. Software CATIA umožňuje
projektovanie komplexných strojných zariadení pozostávajúcich z mnohých komponentov.
Teda aj využitie virtuálnej rukavice nie je limitované na jednoduchú súčiastku. V našom
prípade si predstavíme údržbu motora ŠKODA. Reálny motor vidíme na obr. 6.

Obr.6. Motor ŠKODA

Obr.7. Virtuálny model motora v
prostredí CATIA

Virtuálny zjednodušený model vidíme na obr. 7. Pozostáva z jednotlivých komponentov,
s ktorými je možné pomocou virtuálnej rukavice manipulovať. Pod manipuláciou rozumieme
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otáčanie, zmeny uhla pohľadu, priblíženie, uchopenie jednotlivých častí motora a ich následný
presun – virtuálnu demontáž komponentov. Na to, aby bolo možné s jednotlivými časťami modelu
hýbať, je potrebné uchytiť plochu na troch miestach, keďže senzory na palci, ukazováku
a prostredníku sú kľúčové. Takisto je možné nastaviť „prechádzanie“ modelom a tak sa dostať ku
komponentom vo vnútri motora. V rámci simulácie údržby ukážeme využitie rukavice CyberGlove
II na jednoduchom príklade. Pracovník si vo virtuálnom prostredí natrénuje odobratie kľuky a
následné odloženie na stôl. Software následne vyhodnotí trajektóriu pohybu ruky, čo môže byť
dôležité z ergonomického hľadiska, výpočtu časov opravy a údržby. Takisto je možné zaznamenať
celkovú údržbu na zariadení spolu s časmi a pohybmi ruky. Finálny výsledok prezentujú obr. 8 a 9.

Obr. 8, 9 Virtuálna údržba motora

4. ZÁVER
Z vykonanej simulácie údržby motora vidíme, že virtuálna realita má budúcnosť aj v takom
odvetví, ako je údržba a obnova strojov a zariadení. Medzi najväčšie klady trénovania
pracovníkov virtuálnom prostredí skôr, ako budú opravovať skutočný model patrí nepochybne to,
že si „natrénujú“ údržbu v skutočnosti. Takisto odpadá opotrebenie materiálu, poškodenie
prístroja z nedbanlivosti alebo neodbornosti. Vizualizácia modelu a možnosť vidieť celý systém
z viacerých uhlov takisto pomáha. Na druhej strane, takýto „nový“ typ údržby so sebou prináša aj
určité riziká. Je potrebné organizovať školenia pre zamestnancov zamerané na manipuláciu
s rukavicou, takisto senzory na rukavici sú krehké. Je treba brať do úvahy aj softwarové riziko
zlyhania. Napriek tomu je možno toto jeden z trendov, ktorými sa bude údržba strojov
v budúcnosti uberať.
Tento príspevok bol vytvorený v rámci riešenia VEGA 1/0679/08 Integrovaný systém pre
inovované projektovanie, plánovanie, organizovanie a riadenie výroby.
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APPLICATION OF CYBERGLOVE II IN ŠKODA ENGINE
DISASSEMBLY
Abstract
Presented contribution deals with machinery maintenance approach based on
use of CyberGlove II. It presents new insight into the problematic of
maintenance, when the worker first trains maintenance in virtual reality.
Consequently a practical demonstration follows where car engine is maintained
in virtual CATIA environment.
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safety fieldbus systém , bezpečnosť, Markovova analýza.

Ján ROFÁR1

PRIEMYSELNÉ SIETE TYPU SAFETY FIELDBUS A ICH
HODNOTENIE
Abstrakt
Tento článok pojednáva o dôležitosti a spôsobe hodnotenia bezpečnostných
parametrov priemyselných sieti typu safety fieldbus vo fáze návrhu a vývoja systému.

1. ÚVOD
Súčasná doba je charakterizovaná vývojom a implementáciou nových automatizačných
technológií. Ich uplatnenie je veľmi široké a pokrýva aplikácie od jednoduchých procesov až po
zložité bezpečnostne kritické procesy. Je stále náročnejšie zabezpečiť, aby na zariadeniach
nedochádzalo k poruchovým stavom, čo je hlavnou požiadavkou bezpečnej prevádzky. Na
produktivitu má vplyv vyššia úroveň zabezpečenia ako aj väčšia zložitosť zariadení. Zložitejšie
zariadenia a vyššie nároky na monitorovanie vedú k zvyšovaniu počtu situácií, pri ktorých dochádza
k zastaveniu zariadenia, čo negatívne ovplyvní činnosť riadiacich systémov výroby. Tieto problémy
vyplývajú z koncepčne nevyhovujúcej konštrukcie výrobného vybavenia. V minulosti sa u zariadení
ako prvé navrhovali riadiace systémy a zabezpečenie bolo u zariadenia doplnené neskôr ako
nadstavba. Pritom je oveľa vhodnejšie integrovať obe funkcie už vo fáze návrhu systému a tak
dosiahnuť situáciu, kedy sú zabezpečenie a produktivita prepojené a nie oddelené časti systému,
vzájomne spolupracujú a zvyšujú celkovú flexibilitu a transparentnosť zariadení. Presun k
systémom integrujúcim riadiace a bezpečnostné prvky tiež odpovedá najnovším bezpečnostným
európskym štandardom, ktoré zavádzajú koncept funkčnej bezpečnosti. Funkčná bezpečnosť je
súčasťou celkového zabezpečenia zariadení a závisí od správnej funkcie bezpečnostných systémov,
elektronických systémov, riadiacich systémov, s nimi súvisiacich technologických systémov a
externých prvkov obmedzujúcich riziko. K týmto technológiám patria okrem riadiacich a
výkonových zariadení, aj zariadenia a prvky tvoriace komunikačný systém. Systémy, u ktorých sa
kladie zvýšený dôraz na plnenie ich bezpečnostnej funkcie sa nazývajú bezpečnostne relevantné
systémy. Najčastejšie používaným zástupcom bezpečnostne relevantnej (BR) komunikačnej siete
v priemysle sú tzv. safety fieldbus systémy.

2. PRIEMYSELNÉ SIETE TYPU SAFETY FIELDBUS
2.1. Požiadavky na priemyselné siete
Priemyselné siete sa v niektorých aspektoch líšia od bežných počítačových sietí použitých v
informačných systémoch. Predovšetkým sa používajú odlišné typy uzlov, prevažuje komunikácia
1

Ing. Ján Rofár, PhD., Katedra priemyselného inžinierstva, SjF, ŽU Veľký diel, 010 26 Žilina
tel: 041 – 513 5071; e-mail: jan.rofar@fstroj.uniza.sk
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medzi jednotlivými strojmi a kladú sa odlišné nároky na komunikáciu v rámci výrobného procesu.
Od toho sa odvíjajú aj rozdielne požiadavky na siete v priemyselných aplikáciách, čo sa zákonite
prejavuje v odlišnosti ich architektúr a spôsobu komunikácie [1].
2.2. Základný princíp safety fieldbus
Štandardné fieldbus technológie síce obsahujú v rámci svojich protokolov ochranné
mechanizmy na zabezpečenie prenosu dát, ale chýba im schopnosť nezávisle a rýchlo detegovať
poruchy v sieťových prvkoch, v prenosovom médiu alebo v zariadeniach a vyvolať presne
špecifikovaný bezpečný stav v súlade s požadovanou úrovňou integrity bezpečnosti SIL.

Obr. 2.1. Vrstvový model safety fieldbus
Existujú viaceré spôsoby na dosiahnutie bezpečnostne relevantnej komunikácie v závislosti od
požiadaviek výslednej aplikácie. Pre safety fieldbus systémy je z pohľadu ich uplatnenia dôležitá ich
čo najjednoduchšia implementácia do riadiaceho systému. Jednotlivé spôsoby tejto implementácie
sa odlišujú hardvérovým alebo softvérovým prevedením jednotlivých funkčných časti zariadenia.
Vo všeobecnosti však možno princíp safety fieldbus charakterizovať pomocou vrstvového modelu
zobrazeného na obr. 2.1.
Prídavné bezpečnostné funkcie komunikačného systému možno implementovať
do
bezpečnostnej komunikačnej vrstvy SCL (Safety Communication Layer) komunikačného
protokolu. Typ prídavných ochrán sa volí podľa charakteru aplikácie a bezpečnostných požiadaviek
na ňu kladených. Vytvorená SCL vrstva (ide najčastejšie o vyššie vrstvy v RM OSI, alebo o
špeciálne užívateľské profily v rámci aplikačnej alebo používateľskej vrstvy) nemení protokoly
používané v nižších vrstvách pre komunikáciu so štandardnými zariadeniami. Výhodou takéhoto
prístupu je, že všetky prídavné bezpečnostné mechanizmy sú sústredené v zvolenej vrstve alebo
profile. Tento prístup nemení štandardný bezpečnostne irelevantný (BI) spôsob komunikácie a po
jednej zbernici je možné komunikovať medzi BI (len štandardný zbernicový protokol) alebo BR
(navyše BR vrstva) zariadeniami.

3. HODNOTENIE BEZPEČNOSTI SAFETY FIELDBUS SYSTÉMOV
Všeobecné požiadavky na bezpečnosť sú určené právnymi predpismi a na nich nadväzujúcimi
normami a normatívnymi dokumentmi, ktoré je nutné vždy pre daný navrhovaný systém (objekt)
zistiť a následne aplikovať. Ďalším krokom pri riešení bezpečnosti technických systémov, medzi
ktoré patrí aj safety fieldbus systém, býva v súlade s právnymi predpismi, vypracovanie modelu
oblasti tolerovateľného a netolerovateľného rizika. Daná oblasť netolerovateľného rizika musí byť
ošetrená v rámci uplatnenia manažmentu rizík, a následne musí byť potvrdená analýzou bezpečnosti
a poprípade patričnými skúškami.
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3.1. Metóda analýzy rizík
Realizácia špecifikovaných požiadaviek na bezpečnosť si vyžaduje hlavne systematicky
aplikovať techniky (metódy a postupy) analýzy rizík už v predvýrobných etapách, pretože
požadovanú úroveň bezpečnosti je nutné implementovať do návrhu či konštrukcie systému vo
vývojovej fáze jeho životného cyklu. To umožňuje navrhovať systémy s požadovanou, vopred
definovanou úrovňou bezpečnosti. Význam systematického, kvantitatívneho hodnotenia je v tom,
že umožňuje hodnotiť a porovnávať rôzne varianty riešení, či opatrení ku zvýšeniu bezpečnosti ešte
v období vývoja systému. Ak je použitá kvantitatívna analýza v predvýrobnej etape, musí
vychádzať zo situácie, kde systém ešte fyzicky neexistuje. Odhady ukazovateľov bezpečnosti
fyzicky už existujúcich objektov je možné získavať štatistickými metódami zo skúšok bezpečnosti,
čo je možné u objektov na nižšej úrovni funkčnej zložitosti (súčiastky, jednoduchšie obvody,
moduly, bloky, prístroje apod.), z ktorých sú potom navrhované a vytvárané zložitejšie systémy so
vzájomne odlišnými funkciami [2].
Kvantitatívne hodnotenie v období ich návrhu je možné uskutočniť iba pomocou výpočtov s
využitím aparátu teórie pravdepodobnosti, a výsledky majú tzv. predikčný charakter (t.j. charakter
predpovede). Ide vlastne o predpovedanie bezpečnosti skôr, ako je systém vytvorený, inštalovaný a
uvedený do prevádzky. Ich význam je zároveň aj v tom, že umožňujú dať užívateľovi vopred určité
záruky, že systém bude vyhovovať stanoveným špecifikáciám na bezpečnosť. Základným
nástrojom hodnotenia bezpečnosti systému sú rôzne techniky analýzy rizík. Všeobecný postup
analýzy rizík zahrňuje štyri základné kroky ak sú možné a aktuálne (Obr. 3.1).

Obr. 3.1. Schéma všeobecného postupu analýzy rizík
Po definovaní systému, opisu jeho požadovanej funkcie, podmienok prevádzky a prostredia, v
ktorom sa systém bude nachádzať sa pre definované kritéria poruchy zvolí vhodná reprezentácia
funkcie systému z pohľadu jeho definovanej bezpečnosti a zostavuje sa bezpečnostný model
systému. Týmto modelom sa rozumie grafické znázornenie, matematický alebo iný opis štruktúry
systému, vyjadrujúci vzťah medzi touto štruktúrou a bezpečnostnými vlastnosťami systému v
daných podmienkach použitia. Pomocou modelu sa následné vykoná kvalitatívna resp. kvantitatívna
analýza bezpečnostných vlastností systému.
3.2. Kvantitatívna analýza pomocou MA
Kvantitatívna analýza funkčnej bezpečnosti prenosových systémov vychádza predovšetkým
z analýzy vlastností použitého bezpečnostného kódu.
Základnou charakteristikou bezpečnostného kódu je jeho zvyšková chybovosť. Pred
definovaním zvyškovej chybovosti je nutné poznať bitovú chybovosť prenosového kanála
nevyhnutnú pre ďalší postup analýzy bezpečnostného kódu a následne safety fieldbus systému.
Za účelom analýzy bol zostrojený trojstavový model safety fieldbus systému zobrazený na obr.
3.2.
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Obr. 3.2. Markovov graf pre analýzu safety fieldbus systému
Na začiatku sa systém nachádza v operačnom stave O. V prípade komunikačnej chyby, ktorú
bezpečnostný kód deteguje systém prejde do stavu FS. Tento prechod je charakterizovaný
intenzitou chybných správ detegovaných bezpečnostným kódom λbd. Po bezpečnej reakcii na
prenosovú chybu sa systém opätovne vráti do operačného stavu O intenzitou μb. Keď systém
komunikačnú chybu nedeteguje, prejde do stavu FU. Prechod do tohto stavu je charakterizovaný
intenzitou chybných správ nedetegovaných bezpečnostným kódom λbn. Na základe tohto modelu je
možné porovnávať výsledky kvantitatívnej analýzy pre rôzne dĺžky prenášaných správ, bitové
chybovosti prenosového kanála a ďalšie charakteristiky za účelom určenia vhodného zabezpečenia
pomocou bezpečnostného kódu.

4. ZÁVER
Bezpečnostne relevantné safety fieldbus systémy sa vyznačujú vysokou odolnosťou proti
nebezpečným dôsledkom porúch. Vplyv porúch ovplyvňuje činnosť celého systému od zdroja BR
správ, cez vysielacie bloky, prenosový kanál až k prijímacej časti BR správ. Znalosť možných
porúch safety fieldbus prenosového systému vytvára základné predpoklady pre návrh a realizáciu
opatrení na predchádzanie poruchám, ale aj na detekciu porúch najčastejšie v prijímacej časti
zariadenia. Je potrebné poznať aké poruchy sa v prenosovom systéme vyskytujú, aké boli príčiny
ich vzniku a aké sú ich dôsledky na systém.
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INDUSTRIAL SAFETY FIELDBUS AND ITS EVALUATION
Abstrakt
This paper depicts importance and approach of industrial safety fieldbus evaluation
by its safety parameters in a phase of design and development.
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rizikový profil investora, investovanie, metódy zisťovania, riziko, tolerancia k riziku.

Jozef ŠINKO1

RIZIKOVÝ PROFIL INVESTORA
A METÓDY JEHO ZISŤOVANIA
Abstrakt
Hodnotenie rizikového profilu investora je mimoriadne dôležitým faktorom pri
investičnom rozhodovaní. Správna identifikácia tolerancie investora k riziku
nastaví reálne očakávania k požadovanému výnosu a môže zabrániť
potenciálnym budúcim stratám. Tolerancia alebo averzia investora k riziku je
závažným faktorom pri rozhodovaní o štruktúre investície, nákladov na
investíciu, požadovanej výnosnosti a investičnom horizonte. Preto je mimoriadne
dôležité pred samotným investovaním identifikovať rizikový profil investora.

ÚVOD
Spoločným znakom rôznych typov investícií je riziko straty. Pri voľbe investičnej stratégie
je jedným z kľúčových krokov hodnotenie a stanovenie tolerancie alebo averzie investora
k riziku. V prípade podnikateľských subjektov rozhodujúcu úlohu pri stanovení akceptovaného
investičného rizika zohráva manažment firiem. Výsledný efekt investície je do značnej miery
ovplyvnený samotným správaním sa investorov, manažmentu a vlastníkov firiem. Ochota
podstupovať riziko je veľmi individuálna až emocionálna vlastnosť. Pri investovaní
a investičnom rozhodovaní je však obrovskou chybou jej podliehať. Oblasť skúmania
rizikového profilu investora v investičnom procese je ako pre individuálnych investorov, tak aj
pre firmy značne zanedbávaná a podhodnotená. Pritom sa jedná o veľmi dôležitý faktor.
Správna identifikácia rizikového profilu investora nastaví reálne očakávania k požadovanému
výnosu a môže zabrániť potenciálnym budúcim stratám. Preto je mimoriadne dôležité pred
samotným investovaním identifikovať toleranciu investora k riziku, t. j. zistiť jeho rizikový
profil. Vo svojom článku sa venujem metódam zisťovania rizikového profilu investora a ich
aplikácii v praxi.

1. METÓDY ZISŤOVANIA RIZIKOVÉHO PROFILU INVESTORA
Na zisťovanie akceptácie miery rizika investora možno aplikovať metódy [1]:
1. Meranie subjektívnej tolerancie
2. Simulácia vývoja hypotetických investícií
3. Meranie objektívnej tolerancie
4. Meranie „od oka“
1
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5.

Kombinácie uvedených metód

1.1 Metóda subjektívnej tolerancie
Subjektívna tolerancia patrí medzi najčastejšie používané metódy pri identifikácii ochoty
investora k riziku pri budúcich investíciách. Riziko sa pri tejto metóde zisťuje
samohodnotením investora, ktorý sa vyjadruje k otázkam o vzťahu výnosu a rizika. Investori
podľa amerického prieskumu spotrebiteľských financií SCF (Survey of Consumer Finance)
používaného od roku 1982 pre subjektívne hodnotenie investorov označujú v dotazníku
konštatovanie (stanovisko), ktoré najviac vystihuje ich správanie:
1. Som ochotný akceptovať vysoké finančné riziko pre dosiahnutie vysokého finančného
zisku (5 % všetkých odpovedí).
2. Som ochotný akceptovať nadpriemerné finančné riziko pre dosiahnutie
nadpriemerného finančného zisku (18 % všetkých odpovedí).
3. Som ochotný akceptovať priemerné finančné riziko pre dosiahnutie priemerného
finančného zisku (37 % všetkých odpovedí).
4. Nie som ochotný akceptovať finančné riziko (40 % všetkých odpovedí).
Výhodou metódy merania subjektívnej tolerancie k riziku je samohodnotenie investora
a skutočnosť, že každý investor pozná sám seba najlepšie.
Nevýhodou metódy merania subjektívnej tolerancie k riziku je samotná formulácia otázok,
na ktoré má investor odpovedať, popr. konštatovaní, ku ktorým sa má vyjadriť. Formulácia
otázok, resp. konštatovaní v značnej miere ovplyvní spôsob odpovede investorov. Niektorí
investori môžu mať obavu, že pokiaľ označia akceptáciu žiadnej miery rizika, okolie ich môže
vnímať ako ustráchaných až neschopných. Naopak, pokiaľ označia akceptáciu vysokého rizika,
okolie ich môže považovať za hazardérov.
1.2 Metóda simulácie vývoja hypotetických investícií
Miera tolerancie investora k riziku sa zisťuje nie z vlastnej predstavy o sebe, ale z reakcií
investora na teoretický vývoj jeho investície na trhu. Investorom sa prostredníctvom tejto
metódy prezentujú nie ich reálne investície, ale hypotetické finančné portfólia a možné scenáre
ich vývoja.
Výhodou metódy simulácie vývoja hypotetických investícií je skúmanie kognitívnych
a emočných sklonov k neracionalite, napr. averzia k riziku, citlivosť na stratu, ilúzia kontroly.
Nevýhodou metódy simulácie vývoja hypotetických investícií je skutočnosť, že sa pri nej
neuvažuje s cieľom investície. Zároveň sa skúma len hypotetický vývoj, nie skutočný. Sklony
investorov k iracionálnemu správaniu sa prejavia až po reálnej skúsenosti s investovaním.
1.3 Metóda objektívnej tolerancie
Prostredníctvom tejto metódy sa tolerancia k riziku meria štruktúrou aktív, ktoré už investor
má k dispozícii. Väčšinou sa jedná o podiel rizikových aktív na celkovom čistom majetku
investora. Medzi rizikové aktíva patria akcie, akciové fondy, iný finančný majetok
s premenlivým výnosom, komerčné nehnuteľnosti na podnikateľskú činnosť. Štruktúra
existujúcich aktív má pre budúce investície veľký význam. Každý investor z pohľadu
základného princípu diverzifikácie by mal mať svoj majetok rozložený nielen podľa svojho
vťahu k riziku, ale aj budúcich cieľov a potrieb. Nové investície by nemali byť posudzované
izolovane, ale komplexne v rámci optimalizácie portfólia majetku investora.
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Výhodou metódy objektívnej tolerancie je zistenie, ako investor reálne nakladá so svojim
majetkom a či ho investuje viac do konzervatívnych alebo viac do rizikových investícií.
Nevýhoda metódy objektívnej tolerancie spočíva v praktickej aplikácii, pretože umiestnenie
aktív investora primárne napr. v konzervatívnych investíciách nemusí znamenať jeho veľkú
opatrnosť. Jednoducho investor nemusí mať o rizikovejších investíciách dostatok informácií,
resp. skúsenosti. Problémom môže byť aj definovanie rizikových aktív, napr. rizikovosť
nehnuteľností a podnikateľského majetku. Z praxe môžem konštatovať, že v podmienkach
Slovenska je výrazným obmedzujúcim faktorom pre aplikáciu tejto metódy aj ochota
investorov priznať celý svoj majetok a jeho štruktúru.
1.4. Metóda merania „od oka“
Princípom metódy merania „od oka“ je posudzovanie vonkajších čŕt investora podľa
demografických údajov (pohlavie, vek, rodinný stav, vzdelanie, zamestnanie), finančnej
situácie (majetok, príjem) a povahy investora. Nejedná sa výlučne o subjektívne hodnotenie,
pretože najmä demografické a finančné údaje sú merateľné objektívne veličiny. Podľa
amerického prieskumu spotrebiteľských financií SCF (Survey of Consumer Finance) možno
vzťah k riziku u investorov identifikovať podľa charakteristík:
• Vek: Mladí investori sú k finančným rizikám dosť opatrní, čo pravdepodobne súvisí
z ich nedostatočných skúseností. Tolerancia k riziku rastie až do veku 50 rokov.
Potom začína postupne klesať a po veku 65 rokov sú investori výrazne konzervatívni.
• Vzdelanie: Čím vyššie vzdelanie investorov, tým je vyššia ich tolerancia k riziku.
V skupine vysokoškolských investorov je podiel s nadpriemernou toleranciou k riziku
až 6 krát vyšší ako podiel investorov s nulovou toleranciou k riziku.
• Rodinný stav: Manželia (páry) majú mierne vyššiu toleranciu k riziku ako ľudia žijúci
samostatne. Samostatne žijúci muži majú vyššiu toleranciu k riziku ako ženy. Platí to
však len pre toleranciu meranú subjektívne, nie objektívne.
• Typ zamestnania: Podnikatelia majú väčšiu toleranciu k riziku. Nadpriemerná
tolerancia k riziku bola zistená pri vyše 40 % podnikateľov, pri zamestnancoch cca.
30 %. Príčinou väčšej akceptácie rizika u podnikateľov je väčšia znalosť trhových
rizík.
Objem čistého majetku a ročného príjmu: Investori so značným majetkom a vysokým
príjmom majú väčšiu toleranciu k riziku oproti menej majetným investorom. Otázkou však
zostáva, čo je príčinou a čo následkom. Majú vysoký príjem z dôvodu vyššej miery tolerancie
k riziku pri investovaní, alebo viac riskujú, pretože majú rozsiahly majetok a prípadná strata im
zásadným spôsobom neovplyvní ďalšie podnikanie a existenciu?
1.5 Kombinácie uvedených metód
Použitím len jednej metódy možno toleranciu investora k riziku neprimerane nadhodnotiť
alebo podhodnotiť. Nie je možné rozhodovať sa len podľa jednej vlastnosti investora a z tohto
pohľadu uprednostniť len jednu metódu. Pri kombinácii viacerých z uvedených metód možno
systematické chyby meraní spriemerovať, čím bude výsledok rizikového profilu investora
bližšie ku skutočnosti, ako len pri použití jednej metódy.
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ZÁVER
Hodnotenie rizikového profilu investora je mimoriadne dôležitým faktorom pri investičnom
rozhodovaní. Správna identifikácia tolerancie investora k riziku nastaví reálne očakávania
k požadovanému výnosu a môže zabrániť potenciálnym budúcim stratám pri investovaní.
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THE INVESTOR´S RISK PROFILE
AND METHOD´S OF ITS FINDING
Abstract
The accurate identification of investor´s tolerance to risk will set real
expectations to required yield and can avoid potencial future losses. The
evaluation of investor´s tolerance to risk is specially important by the investment
decision. The tolerance or the aversion to risk is a serious factor in decision
about the structure of investment, cost of investment, required rate of return and
the pay-back period.
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ISO radu 9000, firemná kultúra, kultúra kvality

Eva SLAMKOVÁ1, Ivan LITVAJ2

PRÍČINY NEKVALITY VÝROBKOV A SLUŽIEB
Abstract
In my paper We deal with the the root causes of low quality of products and services,
experiences with ISO standards, particularly We deal with this issue in small and
medium-size companies. It also deals with the quality culture in organizations.

1. SKÚSENOSTI S ISO NORMAMI V PRAXI
Trhové prostredie v ktorom pracujú súčasní manažéri na všetkých stupňoch riadenia
v organizáciách globálnej trhovej ekonomike je charakterizované doteraz nebývalým nárastom
poznatkov vo vede a výskume čo sa prejavuje v nástupe a obrovskom rozmachu nových
technológii, rýchlym rozvojom informačných a telekomunikačných technológii, prechodom
z priemyselnej spoločnosti na informačnú spoločnosť. Tieto zmeny sa v podnikovej sfére prejavujú
rastom konkurencie, skracovaním životných cyklov, skracovaným času potrebného na vývoj
nových a inovovaných výrobkov. Kvalita výrobkov a služieb sa dnes chápe ako nevyhnutná
podmienka úspechu na trhu.
Skúsenosti získané budovaním, certifikáciou a udržiavaním systémov manažmentu kvality
podľa noriem ISO radu 9000 vedú k poznaniu, že značná časť týchto systémov sa prejavuje iba
formálne, bez významnejších efektov v organizácii. Dôvodom je absencia mnohých základných
princípov efektívnosti systémov manažmentu kvality v konkrétnom systéme manažmentu kvality
v organizácii.
Veľmi častým javom certifikovaného systému riadenia kvality podľa ISO 9000 v slovenskej
spoločnosti, je skutočnosť, že tieto systémy neprinesú významnú pridanú hodnotu. V skutočnosti sa
jedná iba o potrebu procesy dokumentovať v organizácii a preukazovať sa, že sme držiteľmi
certifikátu kvality podľa ISO noriem, lebo si to od nás vyžaduje zákazník, odberateľ, alebo
výberová komisia ktorá rozhoduje o určitej zákazke. Analýza príčin tejto skutočnosti vedie
k poznaniu, že väčšina procesov v rámci týchto systémov manažmentu kvality v praxi ešte neboli
vykonané a nie sú splnené niektoré základné princípy zabezpečenia funkčnosti moderných
systémov riadenia kvality, ako napríklad:
▪
princíp zásady prevencie,
▪
princíp spätnej väzby,
▪
princíp orientácie na zákazníka,
▪
princíp transparentnosti v riadení organizácie,
▪
princíp merania výsledkov organizácie,
▪
princíp tímovej práce,
▪
princíp neustáleho zlepšovania.
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2. FIREMNÁ KULTÚRA A JEJ VPLYV NA KVALITU
Firemnú kultúru je možné všeobecne definovať ako súbor podnikových cieľov, myšlienok,
pravidiel, noriem, postojov, hodnôt, spoločenského vedomia, presvedčení, ale aj histórie, zvykov,
tradícií a hmotných podmienok. Vyjadruje hierarchiu hodnôt, ktorú by mali vyznávať všetci
pracovníci bez rozdielu a to či sa jedná o manažéra alebo radového zamestnanca.
Fenomén kultúry v organizácii sa dnes odráža v modernom ponímaní manažérstva kvality,
ktorého podstatou už nie je len riešenie výrobkovej (kvantifikovateľnej) kvality, ale aj riešenie
motivačných stratégií zamestnancov firmy na čo najširšej báze. Kvalita vo veľkej miere závisí na
kvalite pracovníkov, ktorých je treba vzdelávať, vhodne motivovať a poskytnúť im možnosti na
rozvíjanie nových myšlienok a stratégií. Vytvorenie firemnej kultúry, ktorá bude prídnou hodnotou
pre podnik je záležitosťou a nástrojom v rukách vedúcich pracovníkov. V prenesenom zmysle slova
by sa dalo povedať, že aký je charakter a osobnosť vedúcich pracovníkov, taký je obyčajne
charakter a imidž podniku. Platí tu tzv. dominový efekt správania sa ľudí vo firme. Pri budovaní
prostredia komplexného manažérstva kvality uvedené platí absolútne stopercentne. Aj keď to
možno znie ako fráza, faktom ostáva, že: „Bez záujmu, iniciovania, záväzku a zodpovednosti
vrcholového manažmentu žiaden podnik nevybuduje účinný systém kvality a už vôbec nie
komplexné manažérstvo kvality“.
2.1. Prvky „kultúry kvality“ vo firme
▪
▪
▪
▪
▪
▪

V krátkom zozname vymenujeme tie najdôležitejšie prvky:
nové chápanie kvality,
do praxe sa presadí len priorita presadzovaná vrcholovým manažmentom,
produkty s veľkým „P“,
nové vzťahy manažérov k akcionárom a zamestnancov k zamestnávateľom,
náročnejšia dimenzia firemnej kultúry,
zásada efektívnosti.

2.2. Zásady kultúry kvality v organizácii
▪
▪
▪

Zmeny v správaní pracovných síl organizácie - (Systémy a postupy - nemusia vždy
uspokojovať súčasné a budúce potreby zákazníkov. Nové postupy môžu byť nezlučiteľné
s existujúcimi systémami a postupmi).
Kultúra - jasné domnienky, postoje, hodnoty a presvedčenie členov organizácie, ktoré určujú
spôsob, akým sú v nej veci vykonávané.
Kultúra kvality vzťahov so zákazníkmi (externými i internými) je založená na skupinovej
práci. (Horovitz a Panak 1992) argumentujú, že kultúra kvality je najdôležitejším prvkom
dobrej služby zákazníkovi.

2.3. Znaky "kultúry kvality" (Adebanjo a Kehoe 1998):
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Oddanosť najvyšších manažérov kvalite.
Zapájanie a delegovanie právomocí zamestnancom.
Tímová práca.
Zameranie na zákazníkov.
Partnerstvo s dodávateľmi.
Riadenie kvality vrcholovým riadiacim pracovníkom alebo osobou v rovnakom postavení.
Otvorenosť a dôvera medzi všetkými členmi organizácie.
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▪

"Projektová kultúra" - neformálne vzťahy, priama interakcia medzi zamestnancami,
vytvorenie tímu expertov riešiacich konkrétne úlohy alebo projekty.

3. NEDOSTATKY A RIEŠENIA KVALITY V MALÝCH A STREDNÝCH
PODNIKOCH
V praxi je častým faktom, že živnostníci, malí a strední podnikatelia sa stretávajú so značnými
prekážkami a problémami pri zavádzaní systému manažérstva kvality.
Jedná sa hlavne o tieto prekážky:
▪
nedostatok potrebných profesionálnych skúseností;
▪
vysoké náklady pri tvorbe a zavádzaní systému manažérstva kvality;
▪
podceňovanie významu a dopadov normalizácie a certifikácie.
Rastúci počet živnostníkov, malých a stredných podnikateľov, si vynútil používanie systémov
manažérstva kvality na dosahovanie ich podnikateľských cieľov. No ich úsilie v príslušnej oblasti
potrebuje silnú podporu zo strany stavovských organizácií na prekonanie bariér, najmä na
poskytovanie potrebného know-how. Väčšina veľkých priemyselných podnikov má zavedený
systém manažérstva kvality a zlepšujú svoj systém kvality. Politika kvality v Európskej Únii je
politikou prekonávania rozdielu medzi živnostníkmi, malými a strednými podnikateľmi v oblasti
kvality. Napomáhajú tomu iniciatívy medzinárodnej technickej komisie ISO/TC 176 a udeľovanie
cien za systémy manažérstva kvality. Živnostníci a malí podnikatelia prostredníctvom národných
alebo sektorových organizácií majú už dnes potrebné zázemie na zavádzanie systémov manažérstva
kvality. Národné alebo sektorové organizácie živnostníkom a malým podnikateľom poskytujú
služby a profesionálnu asistenciu v oblasti politiky kvality. Veľké organizácie, na rozdiel od malých
organizácií, na základe svojej internej kompetencie a dostatočných vnútorných zdrojov definujú,
implementujú a manažujú svoje systémy kvality. Pre živnostníkov, malých a stredných
podnikateľov, ktorí sú kolektívne organizovaní, túto expertnú činnosť robia ich národné združenia.
Manažérske systémy kvality a model výnimočnosti respektíve totálne manažérstvo kvality sa
stále viac používajú ako nástroj na preukázanie kompetentnosti na trhu. Živnostníci, malí a strední
podnikatelia preto potrebujú získať túto výhodu, najmä ak je to cesta na dosiahnutie zhody ich
výrobkov s technickými požiadavkami trhu, alebo technickými normami. Veľa živnostníkov,
malých a stredných podnikateľov považuje zavedenie systému manažérstva kvality za finančne
nákladné a časovo náročné. Napriek tomu je všeobecne známe, že kvalita je faktor, ktorý je
rozhodujúcou podmienkou na uspokojenie potrieb zákazníka. Živnostníci, malí a strední
podnikatelia musia mať stanovený svoj primárny cieľ na získanie zákazníkov a preukázať im svoju
kompetenciu. Nástrojom na dosiahnutie týchto cieľov je zavedenie a uplatňovanie systémov
manažérstva kvality. Tým si vytvoria viac príležitostí pri podnikaní a najmä získajú rovnaké
postavenie na trhu ako veľké organizácie a aplikujú rovnaké technické normy.
V záverečnej časti článku sa zameriam na niektoré hlavné príčiny nekvality výrobkov, ktoré
nám poskytujú firmy, či už tie nadnárodné , alebo malé firmy.
3.1. Príčiny nekvality výrobkov a služieb
Kľúčové príčiny z hľadiska zabezpečovania kvality:
Nedostatočná zainteresovanosť predstavených v organizácii. Presadzovať kvalitu znamená
bojovať o prežitie firmy - platí Demingov výrok „ Nemusíte nič meniť, veď prežitie nie je
povinné“. Kvalita znamená uspokojovať potreby zákazníka, nie je potrebný ani ISO
certifikát, dôležité je mať zákazníka.
▪
Kľúčovým problémom je pochopenie významu kvality produktov a služieb.

▪
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▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪
▪

Úzke miesta sa nachádzajú v najvyšších úrovniach hierarchie.
Renomovaní odborníci manažmentu hovoria, že 90% problémov v ustanovizni je
spôsobených zlým riadením. Vedúci pracovník rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje
efektívnosť, kvalitu i hospodárnosť a celkovú úspešnosť v každej inštitúcii !
Zlepšovanie procesov. Demingovo pravidlo 85/15 znamená, že 85% problémov je
zabudovaných do spôsobu vykonávania práce (po procesu) a je teda v rukách manažmentu.
Len 15 % problémov je zapríčinených chybou jednotlivcov. Zlepšovanie kvality vyžaduje
zmenu spôsobov, akými je práca vykonávaná = zmenu a zlepšovanie procesov. Vo firme nie
je možné v riadení nič zmeniť, bez toho, aby došlo k zmene procesov riadenia.
V zabezpečovaní kvality manažéri firmy spôsobujú 80% všetkých nedostatkov kvality
a nákladov s nimi spojených. Nedostatky a ich príčiny je treba hľadať, nájsť a korigovať, za
čo nesie bezprostredne zodpovednosť manažment firmy. Kvalita výrobkov je záležitosť
všetkých zamestnancov, ale zodpovednosť je na manažéroch, ktorí musia určiť ciele kvality
a cestu ich dosahovania.
ISO normy pre kvalitu aj model CAF sa sústreďujú na zákazníka a výsledky procesov
súvisiace s kontinuálnym zlepšovaním. Zvýrazňujú tak úlohu vedenia organizácie, ako aj
účasť všetkých pracovníkov na budovaní konkurenčnej pozície organizácie. Ľudský faktor
sa tak pre túto aktívnu oblasť SMK definuje ako rozhodujúci !
Životné cykly výrobkov sa skracujú a zvyšuje sa ich variabilita. Výsledkom sú neustále
zmeny a rastúce náklady vo výrobných a logistických procesoch, ktoré je možné až z 80%
ovplyvniť ešte predtým, ako sa začne vyrábať. Predvýrobné etapy sa podieľajú na nákladoch
na výrobok 5-10%, ale ich vplyv na náklady a na kvalitu je 70-80%.
Orientácia na kvalitu nahradí a môžeme povedať, že postupne nahradzuje doterajšie trendy
kvantitatívnej orientácie ako sú sklony kapitálu naháňať zvyšovanie obratu.
Certifikáty kvality by mali poukazovať na to, že organizácia splnila požiadavky kladené na
systém manažérstva kvality, nielen na kvalitu produktov, ale celkovej práce organizácie a
napredovania. Certifikáty kvality by mali byť zrkadlom kvality organizácie. Zákazníkom by
malo pomôcť pri výbere to, že organizácia vlastní certifikát manažérstva kvality, má snahu
pracovať kvalitne, sleduje spokojnosť a požiadavky zákazníkov a pod.

Požiadavky zákazníkov na kvalitu produktov, procesov a služieb neustále narastajú. Zákazníci
rozhodujú o tom, čo budú firmy vyrábať, akým spôsobom to budú robiť a akú kvalitu chcú dostať
tak, aby odpovedala ich potrebám a požiadavkám, za ktorú sú ochotní zaplatiť. Kvalita výrobkov
a služieb malých a stredných podnikov je na nižšej úrovni v porovnaní s veľkými podnikmi.
Poukázanie hlavne na nedostatky v zabezpečovaní kvality v malých a stredných firmách môže
pomôcť zvýšiť povedomie v týchto podnikoch o potrebe plánovania, zabezpečovania a zlepšovania
kvality.
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ergonómia, softvérové prostriedky, produktivita práce

Martina SMUTNÁ1, Ľuboslav DULINA2

NÁSTROJE MODERNEJ ERGONÓMIE
Abstrakt
Tento článok pojednáva o vybraných softvéroch ako nástrojoch modernej
ergonómie. Autorka predstavuje kľúčové oblasti zahrnuté v najvýznamnejších
softvérových prostriedkoch virtuálnej reality s ohľadom na pokrok vedy
i techniky.

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Ergonómia je veľmi náročná multiodborová vedná disciplína, ktorú je obtiažne komplexne
zvládnuť i pre vedeckých pracovníkov. Cieľom ergonómie je uchovanie zdravia, teda telesnej,
duševnej a sociálnej spokojnosti človeka, vytvorenie podmienok pre optimálnu činnosť
človeka, ako aj vytvorenie pocitu pohody na pracovisku. Používanie ergonomických zásad
v praxi prispieva k vytváraniu pracovnej pohody, k humanizácií práce a zároveň prináša aj
ekonomický efekt. Aby človek mohol efektívne využívať svoju pracovnú silu a svoju
osobnosť, musí mať pre pracovnú činnosť vytvorené optimálne podmienky, ktoré sú
predpokladom pre rast pracovného výkonu a tým aj produktivity práce. V súčasnosti sú na
pomoc ergonómom k dispozícií mnohé programové produkty, ktoré považujem za nástroje
modernej ergonómie.

2. SOFTVÉROVÉ PROSTRIEDKY MODERNEJ ERGONÓMIE
Moderná ergonómia sa zaoberá efektívnosťou ľudskej práce komplexe v pracovnoorganizačnom systéme človek – stroj - pracovné prostredie.
Je množstvo softvérových programov, ktoré ponúkajú ergonomické riešenia, predstavujem
z môjho pohľadu tie najvýznamnejšie.
2.1 Technomatix Jack – modul Task Analysis Toolkit
Tento vo svete používaný softvér je ergonomickým nástrojom pre simuláciu
a optimalizáciu pracovného prostredia. Umožňuje používateľom okrem iného predovšetkým
zlepšenie pracovných úloh. Na obr.č.1 je ukážka prostredia v tomto softvéry. Využíva sa pri
ergonomickom projektovaní produktov a tiež pri projektovaní ergonomických činností človeka.
Tento systém ponúka digitálne figuríny vo virtuálnom prostredí, priraďuje im úlohy
a analyzuje ich vykonávanie. Program obsahuje rôzne ergonomické analýzy, napríklad silové
predpovede, analýzy NIOSH, RULA, OWAS, časové analýzy MTM a pod. Umožní analýzy
1
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manipulácie a zorného priestoru, oznámi nepohodlie a únavu, vznik bolestí, umožní
automatický dosah a úchop, detekuje kolízie, vyhýbanie sa a pod. Jack je 3D interaktívny
ergonomický CAD balík vyvinutý na Univerzite v Pensylvánií, centrom pre ľudské
modelovanie a simulácie (Center for Human Modeling and Simulation). Jack a Jill sú mená pre
presné digitálne figuríny rôznych veľkostí a váhy vo virtuálnom prostredí tohto softvéru.
Figurínam priraďujeme úlohy a analyzujeme ich výkony.

Obr.č.1 Ukážka prostredia Technomatix Jack (www.plm.automation.siemens.com)
Model pracovného prostredia možno vytvoriť buď priamo v tomto softvéri, alebo
geometriu importovať z bežného CAD-prostredia. Model človeka v prostredí Technomatix
Jack má reálne biomechanické vlastnosti s prirodzeným pohybom a rozsahy kĺbov (prevzaté zo
štúdii NASA). Skladá sa zo 71 segmentov a 69 kĺbov, z ktorých niektoré majú viac osí a viac
stupňov voľnosti, celkom 135 stupňov voľnosti. Štúdia môže byť buď statická (výhľad z auta),
alebo pohybová (výmena súčiastky). Výsledkom je pracovisko, ktoré zohľadňuje schopnosti a
potreby pracovníka a vedie k efektívnejšej, produktívnejšej a bezpečnejšej výrobe s menej
pracovnými úrazmi.
Pokročilejšie analýzy sú dostupné v module Task Analysis Toolkit. Technomatix Jack tiež
podporuje využitie softvérových prostriedkov virtuálnej reality (VR rukavice, okuliare, oblek).
2.2 ErgoMAS
Je výkonný programový balík pre koncepčné ale aj detailné plánovanie od nemeckej firmy
DELTA. Je to manuálny a čiastočne automatizovaný pracovný systém, ktorý umožňuje
vytváranie trojrozmerných výrobných layoutov. Na obrázku č. 2 sú znázornené základné
možnosti tohto softvéru a na obrázku č.3 je ukážka tohto prostredia.

Obr.č.2 Možnosti softvéru ErgoMAS
V programe je možné vytvárať modely zamestnancov a vkladať ich do pracovného prostredia,
kde možno vykonávať rôzne ergonomické analýzy, ako aj časové štúdie.
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Obr.č.3 Ukážka z prostredia softvéru ErgoMAS (www.slcp.sk)
2.3 Envision/Ergo
Tento nástroj, založený na ľudskom pohybe a analýzach úloh, navrhuje riešenia pre
bezpečné pracovné prostredie. Pomocou tohto nástroja, už v štádiu projektovania je možné
prakticky eliminovať čas a náklady na drahé nástroje vzhľadom na počiatočné ergonomické
nedostatky.
Envision/ERGO poskytuje najefektívnejšie užívateľské rozhranie pre simuláciu ľudského
pohybu. Je tu možnosť vytvorenia prototypu rýchleho ľudského pohybu pomocou parametrov
celého tela a držania tela z knižníc. Po výbere umiestnenia figuríny môže byť simulovaná
chôdza, lezenie, dvíhanie a nosenie. Je tu možné rýchlo a efektívne zhodnotiť ručné montážne
úlohy, umožní zlepšiť dobu cyklu, obmedziť zranenia, taktiež umožňuje overiť
možnosti figuríny ako je dosah, manipulačný priestor, zdvíhacia schopnosť a zorný priestor.
Pomocou rúk a snímačov tela vzniká interakcia s reálnymi objektmi. Prostredie tohto softvéru
podporuje širokú škálu virtuálnej reality, zobrazenie polohy a sledovanie objektov a zariadení.
Umožňuje taktiež použitie štandardov vopred stanovených časov, ako MTM-UAS. Poskytuje
tiež možnosť vykonávať ergonomické analýzy, analyzovať rozsah pohybu, dosah a dostupnosť,
a vizuálnu perspektívu. Tiež umožňuje vykonávanie analýzy NIOSH, analýzu Rula, a analýzu
Garg na hodnotenie výdaju energie. Tento program je súčasťou DELMIA’s Enterprise wide
Digital Manufacturing solution. Je ľahko kombinovateľný s robotmi a automatickými
mechanizmami.
2.4 Delmia a jej ergonomické moduly
V neposlednom rade je potrebné spomenúť softvér Delmia, nakoľko sa zaoberám
ergonomickými štúdiami pracoviska práve v tomto softvéry. V rámci statických
ergonomických štúdií, ktoré nevyžadujú tvorbu simulácie posudzujem rozmery pracoviska,
manipulácie s bremenami, hodnotenie funkčného manipulačného priestoru a pod. Avšak pre
vytváranie dynamických ergonomických štúdií sú potrebné zostaviť 3D model pracoviska, jeho
komponentov i pracovníkov a animácie činností. Potom je možné hodnotiť pracovné polohy,
napríklad kinematiku segmentov figuríny, uhlové obmedzenia, analýzy ako NIOSH, SNOOK
and CIRIELLO, biomechanické analýzy, analýzy dosahu a zorného priestoru. Toto všetko
umožňuje modul V5 Human. Ergonómia modulu Delmia Process Engineer, ďalej len DPE,
však obsahuje iba statické analýzy, takže v ňom nie je možné vytvoriť simulačný model
a pracovať s ním. Analýzy sú tu zostavené formou dotazníkov a formulárov. Modul DPE
obsahuje aplikáciu na vyhodnocovanie časových štúdií, respektíve časovú racionalizáciu.
Výpočet časových noriem je založený na základe MTM (Methods-Time Measurement) metód.
Okrem najznámejších metód (MTM-1, MTM-2) je možné použiť aj mnohé ďalšie (Standard
data, UAS, MEK a pod.).
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V súčasnosti je otvorenou otázkou maximálne využitie všetkých možných dostupných, na
trhu ponúkaných softvérových prostriedkov virtuálnej reality. Môžeme napríklad vytvoriť
model pracoviska, umiestniť doň pracovníka a modelovať celý pracovný proces. Analyzovať
jednotlivé činnosti, určovať napríklad spotrebu času a vyjadriť produktivitu práce.
S virtuálnym modelom experimentovať, využívať softvérom ponúkané možnosti efektívnych
pohybov, ich dopad na produktivitu práce a hľadať optimálne riešenia pre pracovníka
i zvýšenie produktivity. Pomocou softvérových prostriedkov virtuálnej reality je možné určiť
spotrebu práce operátora na definovanom pracovisku a hľadať možnosti ako zvýšiť
produktivitu práce pri rešpektovaní zásad ergonómie s cieľom uchovania zdravia a dosiahnutia
maximálnej pohody pre pracovný výkon. Ku tomu všetkému však potrebujeme nielen bohaté
vedomosti z ergonómie ako vedy, ale i prehľad ponúkanej softvérovej ponuky a výber tej
najefektívnejšej. Práve skĺbením jednotlivých programov a ich modulov môžeme dosiahnuť
efektívne riešenia. V súčasnosti sa výskum na Katedre priemyselného inžinierstva zameriava
na prepojenie spomínaných modulov V5 Human a DPE pre analýzu a meranie práce, čím sa
rozšíria možnosti použitia softvéru v spojitosti s ergonomickým riešením pracovísk a meraním
spotreby práce.

3. ZÁVER:
Vo svete vzniklo množstvo softvérových systémov pre podporu činností v oblasti analýzy
a merania práce. Významnými sú programy od MTM Association ako napríklad ADAM, alebo
4M DATA. Sú využívané nové komplexné riešenia, ako napríklad produkt ERGOMAS
a ErgoMOST. Celosvetovo uznávaným a používaným je i softvér TiCon, ktorý sa používa na
meranie, analýzu a optimalizovanie všetkých prevádzkových procesov, kde je ovplyvňujúcim
faktorom čas. Vo svojom článku som sa však zamerala na tie najznámejšie a najpoužívanejšie,
ktoré využívajú nie len tabuľky na výpočty a analýzy, ale i možnosť 3D modelov a simulácií.
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THE MODERN ERGONOMICALLY TOOLS
Abstract
This article discusses selected software as tools of modern ergonomics. The
author presents the key areas covered in the most important means of virtual
reality software to view the progress of science and technology.
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produktivita, údržba, procesy údržby

Martina SMUTNÁ1, Miroslav RAKYTA2

METÓDY ZVYŠOVANIA PRODUKTIVITY PROCESOV
ÚDRŽBY
Abstrakt
Hlavným zámerom článku je však zameranie sa na hlavné nástroje a metódy,
ktoré pomáhajú uľahčiť zber údajov, spracovať získané údaje o poruchách
a prestojoch, využiť ich pre analýzu a návrh nápravných opatrení a v konečnom
dôsledku zvýšiť produktivitu procesov údržby.

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Prieskumy v stredoeurópskom regióne prezrádzajú, že až štyridsať percent pracovného času
zamestnancov tvoria neproduktívne činnosti. Spomínané časové straty vznikajú napríklad
nedostatočným vyťažením zamestnancov, nevhodnou organizáciou práce, neoptimálnym
nastavením priebehu podnikových procesov, nefunkčnými motivačnými systémami a pod. Je
potrebné sa zamerať na riešenia vo všetkých oblastiach, v ktorých je možné pozitívne
ovplyvniť produktivitu, teda hľadať optimálne spôsoby a metódy na zvyšovanie produktivity.

2. SPÔSOBY ZVYŠOVANIA PRODUKTIVITY V PRAXI
Možné zvyšovanie produktivity je v optimalizácií potreby ľudských zdrojov, využívajúc
analýzu procesov podniku a ich následnú optimalizáciu. Druhá oblasť možného zvyšovania
produktivity je aplikácia metód a postupov priemyselného inžinierstva. Práve priemyselné
inžinierstvo sa prioritne zameriava na produktivitu. Najvýznamnejšie faktory vplývajúce na
produktivitu sú: kvalita strojného zariadenia, jeho údržba, výrobné postupy a metódy,
technológie, konštrukcia produktu, organizačné systémy a štýl riadenia, úroveň schopností
pracovnej sily, motivácia a pracovné vzťahy.

3. ÚDRŽBA
Proces riadenia všetkých technických a administratívnych činností počas životného cyklu
objektu s cieľom obnoviť taký jeho stav, v ktorom môže vykonávať požadovanú funkciu pri
súčasnom zohľadnení optimálnych nákladov a požiadaviek na bezpečnosť, environment
a kvalitu vyrábanej produkcie je ÚDRŽBA.
Údržba strojov a zariadení je jeden z najdôležitejších aspektov dobre fungujúcej výroby.
1
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„Údržba musí, rovnako ako hlavné výrobné oblasti, maximálne prispievať k zvyšovaniu
produktivity a tak sa stať produktívnou údržbou.“ Toto hovorí pravidlo produktívnej údržby.
Cieľom údržby akéhokoľvek technického zariadenia je znížiť, až vylúčiť straty, ktoré vznikajú
na základe spôsobu výroby, prevádzkovania a údržby daného zariadenia.
3.1. Procesy údržby
Základné procesy v údržbe podľa normy STN EN 60300-3-14 Manažérstvo spoľahlivosti.
Údržba a zabezpečovanie údržby, sú zobrazené na obrázku č.1

Obr.č.1 Procesy údržby podľa STN EN 60300-3-14
3.2. Metódy pre zvyšovanie produktivity procesov údržby
Ak chceme systém údržby analyzovať, zvýšiť jeho účinnosť, efektívnosť a predovšetkým
produktivitu, musíme definovať poruchy a prestoje, identifikovať príčiny poruchy. Existujú
základné metódy, ktoré slúžia ku zberu údajov o poruchách a prestojoch, spracovaniu týchto
údajov, a ktoré sa ďalej využívajú ku analýze a návrhu nápravných opatrení. Patria sem
napríklad: FMEA, FTA, Diagram príčin a následkov, Regulačný diagram, Paretova analýza ,
Ukazovateľ OEE. Tieto metódy a mnohé ďalšie sú už niekoľko rokov používané, aplikujú sa
v domácich i zahraničných firmách a sú popísané v odbornej literatúre. Menej sa však
spomínajú ďalšie, novšie metódy, medzi ktoré patria:
 ETA – (Event Tree Analysis) Analýza stromu udalostí
Je to induktívny typ analýzy (postup zdola nahor), kde sa realizuje identifikácia možných
následkov a ich pravdepodobností pri výskyte nežiaducej udalosti, ktorá ich vyvolala. Táto
analýza však pracuje iba s bezporuchovými a poruchovými stavmi. Postup a výsledok sa
zobrazuje pomocou stromu udalostí, čo je logická sieť, ktorá po vzniku nežiaducej udalosti
v systéme analyzuje postupnosť nadväzujúcich podsystémov z hľadiska správnej funkcie či
zlyhania.
 RCFA analýza – (Root Cause Failure Analysis)
Slúži na špecifikáciu vrcholovej príčiny systémovej poruchy, teda faktorov, ktoré ju
spôsobujú. Táto analýza je zdrojom informácií pre ďalšie analýzy, ako napríklad FMEA.
Zvyčajne sa aplikuje na poruchy, ktoré sa už v prevádzke v minulosti vyskytli.
 RBMI – (Risk based maintenance and inspection) – metóda údržby a inšpekcií
založená na riziku. Môžeme povedať, že je to prístup na zlepšenie existujúcich programov
údržby. Princíp hodnotenia rizík v procese RBMI je znázornený na obrázku č.2 a následne sú
uvedené jednotlivé fázy, cez ktoré prechádzame v tomto procese.
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Najskôr je popísaný systém, ktorý analyzujeme s ohraničením hraníc systémov zariadení,
komponentov a je zadefinovaná fyzická a funkčná hierarchia.
Nasleduje vykonanie analýzy typov porúch, ich následkov a rizika. Priradia sa hodnoty
rizika ku každému komponentu.
Treťou fázou je návrh stratégií pre zmiernenie, prevenciu porúch, tak aby boli znížené
riziká. Identifikuje sa základná príčina poruchy pre každý typ poruchy, pričom úsilie je
prvotne zamerané na poruchy s najvyšším rizikom.
Proces overenia správnosti, sa vykoná analýzou rizika po aplikovaní navrhnutých stratégií
s cieľom potvrdiť zníženie rizika. Priradia sa nové hodnoty rizika, vychádzajúc
z predpokladu, že sa vykonávajú odporúčané činnosti. Je možné vytvoriť graf závislosti
nákladov na vykonanie aktivít údržby a hodnôt rizika.
V záverečnej fáze nasleduje zdokumentovanie zistení a implementácia procesu, ako
základu pre vytvorenie stratégie riadenia pre budúce aktivity údržby.

Obr.č.2 Schéma princípu hodnotenia rizík v procese RBMI
 RBI – (Risk based inspection) – je to inšpekcia založená na rizikách, resp. Riadenie
inšpekčných prehliadok na základe rizík. Je to proces posudzovania a riadenia rizík, ktorý
hodnotí napríklad riziko straty obsahu tlakových zariadení vplyvom opotrebenia materiálov.
Toto riziko je riadené pomocou vhodne zvolených intervalov inšpekcie zariadenia. Ide tu
o skutočnosť, že priorita aktivít údržby je definovaná na základe hodnotenia rizík.
 PPM – (Probabilistic Preventive Maintenance) – je v súčasnosti svetovým trendom
v oblasti údržby. Táto metóda je založená na RBI a RCM (analýza údržby zameraná na
bezpečnosť). Jej cieľom je kontrola na základe pružne a pevne stanovených intervalov
a vyhodnocovanie týchto kontrol s ohľadom na ohrozenie integrity zariadení a z toho
vyplývajúcich následkov. Pri prekročení určitých prípustných hodnôt je narušená integrita
zariadenia, čo dáva pokyn na nápravné opatrenia.
Intenzívne sa v súčasnosti vyvíjajú nové metódy pre dokonalejšiu údržbu. Sú nimi:
 Expertné systémy
Využívajú sa na hodnotenie okamžitého stavu strojov. Je to metóda, pri ktorej expert hodnotí
stav stroja viachodnotovým výrokom. Tento expert hodnotí napríklad hlučnosť, vibrácie,
zaťaženie a podobne. Aplikácia tohto systému dáva rýchlu a prehľadnú informáciu o stave
strojov a zariadení v podniku.
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 Samoopraviteľnosť
Bolo zistené, že celý rad porúch je možné opraviť automaticky. Je definovaná množina
opraviteľných porúch. Vzniknutá porucha sa identifikuje a zistí sa či patrí do tejto množiny.
Existujú metódy, ktoré takúto činnosť umožňujú. Ide o zálohovanie, rekonfiguráciu, zmenu
prenosových funkcií. Zatiaľ sa tieto spôsoby využívajú v oblasti riadenia strojov.
 Aplikácia umelej inteligencie
Pri dlhotrvajúcom výpadku je nutné previesť systém na náhradnú prevádzku. Aj tú sa snažíme
optimalizovať. K tejto činnosti už dnes využívame inteligentné programy. Všetky činnosti sú
viazané na rozsiahlu množinu technických a ekonomických vzťahov.
Aplikácia umelej inteligencie je intenzívne skúmaná pre zaisťovanie prevádzkyschopnosti
strojov a systémov s vysokým stupňom automatizácie.

4. ZÁVER
Produktivita je základ ziskovosti a schopnosti prežiť v boji s konkurenciou. Ak je zvýšená
výkonnosť, vyššia produktivita práce, lepšia bezpečnosť, kvalita a spoľahlivosť výroby
a kvalitnejšie pracovné prostredie, sú uplatnené moderné postupy a metódy zvyšovania
produktivity.
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METHODS OF IMPROVING PRODUCTIVITY
MAINTENANCE PROCESS
Abstract
The main thrust of the article is, however, focus on main tools and methods to
help facilitate data collection, process data collected on failures and downtime,
used for their analysis and design of remedial measures, and ultimately increase
the productivity of maintenance procedures.
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projekt, projektové riadenie, štandard projektového riadenia

Martina SMUTNÁ1, Eva SLAMKOVÁ2

METODIKA PROJEKTOVÉHO RIADENIA PRINCE 2
VERZUS JEJ NOVÁ VERZIA PRINCE 2: 2009
Abstrakt
Tento článok popisuje dnes najrozšírenejšiu metodiku projektového riadenia,
metodiku PRINCE2. Po jej predstavení, charakteristike, popise vzniku a
vyjadrení výhod tejto metodiky, sa autori zamerali na porovnanie pôvodnej
verzie metodiky PRINCE2 z roku 2005 voči jej novej verzii z roku 2009.

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Napriek skutočnosti že projektové riadenie sa šíri a neustále rozvíja, ešte stále veľká časť
projektov trvá dlhšie ako sa pôvodne plánovalo, prekračuje stanovené rozpočty, prináša menšie
prínosy, ako sa očakávalo, a často sú projekty nakoniec zrušené. Príčinami môžu byť
nesprávne stanovené ciele, nejasne definovaný rozsah a roly účastníkov, podcenenie náročnosti
projektu, zlá a nedostatočná komunikácia medzi účastníkmi projektu i nevhodné metódy
riadenia projektov.
Projekt môžeme chápať ako riešenie problému, hovoríme že projekt je spôsob, ako niečo
urobiť. Cieľom projektu je dosiahnuť zámer, počnúc presným definovaním jeho začiatku,
stanovením časových hraníc, potrebných vstupov, či už financií, materiálu, či ľudských
zdrojov. Plánovanie, organizovanie, sledovanie, kontrolovanie aspektov projektov
a motivovanie osôb zúčastnených na projektoch s cieľom dosiahnuť ciele projektu, je
projektové riadenie. Pre procesy projektového riadenia existujú štandardy a normy, ktoré
poskytujú určité pravidlá a odporúčania. Najrozšírenejšími štandardami projektového riadenia,
podľa ktorých sa uskutočňuje aj certifikácia, sú metodiky Medzinárodnej asociácie
projektového riadenia (International Project Management Association) – IPMA Competence
Baseline, amerického Project Management Institutu – PMI PMBOK Guide a britského Office
of Government Commerce – PRINCE2.
V súčasnosti najrozšírenejšou metodikou projektového riadenia v Európe je práve metodika
PRINCE 2.

Obr.č.1. Logo PRINCE2 – akreditačná známka

2. METODIKA PRINCE2
1
2
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2.1. Predstavenie metodiky
Metodika PRINCE2 bola vytvorená pre všetkých účastníkov projektu. Je univerzálne
aplikovateľná a prezentuje praktiky projektového manažmentu v procesoch, komponentoch a
technikách.
Metodika PRINCE2 poskytuje odpovede na otázky typu:
 Čo robí projektový manažér?
 Čo sa odo mňa ako od účastníka projektu očakáva?
 Aké rozhodnutia by som mal robiť?
 Ak veci nejdú podľa plánu, čo mám robiť?
 Aké potrebujem informácie a aké musím poskytovať?
 Ako prispôsobím metodiku môjmu projektu?
Projekt PRINCE2 je riadený ôsmimi procesmi a ich podprocesmi, ktoré sú zobrazené ako
za sebou nasledujú a ako nadväzujú na obr.č.2
Rozhodujúcimi článkami v projektovom riadení sú komponenty. PRINCE2 má celkovo 7
komponentov. Sú uvedené v tabuľke č.1

Obr.č.2 Model procesu PRINCE2 2009

3. NOVÁ VERZIA METODIKY PRINCE2: 2009
Nová verzia metodiky PRINCE2 2009, získala platnosť v Londýne, 16.6.2009
Britský Office of Government Commerce (OGC), ktorý je vlastníkom PRINCE2, každých
pár rokov preverí metódy, aby zabezpečil čo najdokonalejšie spĺňanie potrieb užívateľov.
OGC verejne konzultovala s viac ako 170 organizáciami a jednotlivcami, aby získala
stanoviská k spôsobu riadenia projektov pomocou metodiky PRINCE2. Referenčná skupina,
ktorá poskytla spätnú väzbu sa skladala zo školiteľov, konzultantov, akademických
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pracovníkov i užívateľov.
3.1. Prínosy metodiky PRINCE2 2009
Obnovený PRINCE2 aktualizuje a zlepšuje metodiku, ale základné princípy zostávajú
takmer rovnaké. Nový manuál poskytuje viac informácií a menej inštrukcií, je zameraný na
vedenie projektu, členov predstavenstva a sponzorov projektov.
 Je aplikovateľná na všetky typy projektov a integrovaná s inými metodikami.
 Nová verzia bola navrhnutá s ohľadom na priblíženie ďalších produktov OGC,
obsahuje prepojenia na iné metodiky.
 Pre všetkých účastníkov projektu poskytuje spoločný slovník, čím podporuje
efektívnu komunikáciu.
 PRINCE2 je menej normatívne a viac flexibilné.
 Je menej teoretické a viac praktické a je jasne viditeľné prepojenie s inými normami.
 Poskytuje viac praktických rád pre implementáciu na mieru (najmä pre menšie
projekty).
 Zahŕňa mäkké aspekty riadenia projektov (napr. vedenie ľudí).
 Kladie dôraz na prínosy, ich sledovanie a realizovanie.
 Nie je byrokratická: nevyžaduje dokumenty a stretnutia, ale informácie a rozhodnutia.
 Viac praktických rád, menej príkazov, je pružnejšia.
 Oproti verzii z roku 2005 je tu znížený obsah manuálu.
 Významnou zmenou je i skutočnosť, že model procesu je k dispozícií na stiahnutie, na
webových stránkach.
 Je tu výrazné zníženie množstva procesov a čiastkových procesov.
 Najvýznamnejšou zmenou v PRINCE2 2009 je existencia dvoch manuálov:
Managing Successful Projects with PRINCE2 – Správa úspešných projektov
s PRINCE2 – je zameraná na ľudí, ktorí pracujú denne na projektoch.
Directing Successful Projects with PRINCE2 - Réžia úspešných projektov s PRINCE2
– poskytuje sprievodcu pre tých, ktorí sú priamo spätí s projektom, alebo sú
sponzormi projektov.
 Umožní im pokyny k rozhodnutiam, ako napr: je to na dobrej ceste, a mal by projekt
pokračovať, a pod. Zavedenie tohto manuálu povedie k ďalšej kvalifikácii pre projekt.
 Ľahký prechod na používanie novej verzie
 Všetky kvalifikácie získané ešte starou verziou manuálu budú aj naďalej v platnosti.
Tab. 1. Porovnanie PRINCE2 2005 a PRINCE2 2009
Oblasť
Témy/Komponenty

PRINCE2 2009
7 princípov
7 tém: (obchodný prípad,
organizácia, kvalita,
plány, riziká, zmeny, zlepšenie)

Procesy

7 procesov

PRINCE2 2005
žiadny
8 komponentov: (obchodný prípad,
organizácia, plány, kontrola,
manažment rizík, kvalita v PR
prostredí, riadenie konfigurácie,
kontrola zmien)
8 procesov

Podprocesy

40 činností zahŕňajúcich
odporúčané postupy.

40 kodifikovaných podprocesov,
vrátane normatívnych opatrení.
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Techniky

2 techniky (produkt založený na
plánovaní, hodnotenie kvality)

Environ-mentálne
projekty

Projekty sú v súlade so životným
prostredím

Manažérske
produkty

26 manažérskych produktov
s poučením o ich vývoji, ktoré
môžu byť kombinované.
8 úloh
Procesy vychádzajú zo zoznamov

Úlohy
Kontrolný zoznam
Poradenstvo

Sú špeciálne pokyny pre vedúcich
manažérov a sponzorov

3 techniky (produkt na základe
plánovania, kontrola kvality,
kontrola zmien)
–
36 manažérskych produktov
10 úloh
Zložky vychádzajú zo zoznamov
Zameranie na projektových
manažérov a nie na členov
projektu.

4. ZÁVER
PRINCE2 je štandard vyvinutý a intenzívne využívaný vládou GB. Je to registrovaná
ochranná známka v GB i v iných krajinách a je zapísaná v U.S Patent and Trademark Office.
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PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGY PRINCE 2
VERSUS A NEW VERSION OF PRINCE 2: 2009
Abstract
This article describes the most widely used project management methodology,
PRINCE2 methodology. After introducing, characteristics, descriptions of terms
and benefits of this methodology, the authors aimed to compare the original
version of the PRINCE2 methodology of the 2005th against the new version of
the 2009th.
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digitálny podnik, organizačná kultúra, organizačné učenie, adaptabilita, ľudský kapitál

Michal STRAPKO1

DIGITÁLNY PODNIK A UČIACA SA ORGANIZÁCIA
Abstrakt
Digitálny podnik je jeden z najnovších a najmodernejších konceptov efektívneho
riadenia firemných systémov a procesov, ktorý priamo alebo nepriamo
ovplyvňuje výkonnosť firmy. Podnik snažiaci sa úspešne implementovať a
využívať nástroje digitálneho podniku by mala mať zodpovedajúcu organizačnú
kultúru. Príspevok popisuje kultúru učiacej sa organizácie ako východisko pre
kultúru reálneho podniku používajúceho digitálne technológie.

1. ÚVOD
Prostredie, vonkajšie ako aj vnútorné, v ktorom organizácie existujú, sa mení. Ak má byť
kultúra organizácie v súlade s takto sa meniacim prostredím, mala by v sebe zahŕňať potenciál
neustále sa turbulentnému prostredie prispôsobovať – mala by byť adaptabilná a to nielen na
meniace sa technologické a inovačné trendy, ale aj na nové teoretické koncepty súvisiace
s riadením ľudského kapitálu.
Ľudský kapitál predstavuje ľudský faktor v organizácii, je to kombinácia inteligencie,
zručnosti a skúseností, čo dáva organizácii, jej zvláštny charakter. Ľudské zložky organizácie
sú tie zložky, ktoré sú schopné učenia, zmeny, inovácie a kreatívneho úsilia, čo v prípade
riadnej motivácie, zabezpečuje dlhodobé prežitie organizácie[4].
V kontexte uvedenej definície ľudského kapitálu by digitálny podnik so svojou sieťou
digitálnych modelov, metód, simulácie a 3D vizualizácie plnil úlohu sofistikovaného nástroja
riadiaceho inteligenciu, zručnosť a skúsenosti ľudí v rámci organizácie pretože účelom
digitálneho podniku je celkové plánovanie, realizácia, riadenie a zlepšovanie podnikových
procesov, zdrojov v prepojení na výrobok už počas návrhu výrobku[2].
Digitálny podnik by mal byť jasne definovaný v stratégií organizácie. Medzi organizačnou
kultúrou a stratégiou organizácie existuje obojstranne determinujúci vzťah, pretože obsah a sila
organizačnej kultúry ovplyvňuje formuláciu a implementáciu stratégie. Organizačná stratégia
ak je úspešne implementovaná ovplyvňuje obsah kultúry. V príspevku považujem za základnú
esenciálnu charakteristikou žiaducej kultúry – adaptabilitu reprezentovanú organizačným
učením.

2. KULTÚRA UČIACEJ SA ORGANIZÁCIE
Za hlavné charakteristiky adaptability kultúry sa v literatúre označujú predovšetkým [3]:
1
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a) schopnosť vnímať signály z vonkajšieho prostredia, interpretovať ich a reagovať na ne tj.
schopnosť organizačného učenia,
b) schopnosť chápať potreby vonkajších a vnútorných zákazníkov firmy, reagovať na ne
a predvídať ich budúce potreby tj. zameranie na zákazníkov,
c) schopnosť zmeny procesov a chovanie za účelom prispôsobiť sa tj. pripravenosť k zmene
V odbornej literatúre sa pojmu učiacej sa organizácie venuje rada autorov, ktorý sa snažia
sformulovať čo najpresnejšiu definíciu. Jedna z nich formulovaná dvojicou autorov (John
Burgoyne a Tom Boyde,1996) „...organizácia, ktoré podporuje učenie všetkých svojich členov
a ktorá sa na základe učenia postupne transformuje. [1]“ Táto definícia sa skladá z dvoch častí:
v tej prvej zdôrazňuje rozvojový potenciál všetkých členov organizácie nielen vrcholových
manažérov a vybraných jedincov, a v tej druhej sa zameriava na rozvoj organizácie samotnej
ako živého organizmu integrujúceho učenie všetkých jednotlivcov vo vnútri organizácie. [1]
Tab.1 Kultúry podporujúce a brániace učeniu [1]
Kultúra podporujúca učenie

Kultúra brániaca učeniu

Vyrovnáva
záujmy
všetkých
záujmových skupín.
Orientuje sa skôr na ľudí ako na
systémy.
Podporuje ľudskú vieru v schopnosť
zmeniť prostredie.
Poskytuje čas k učeniu.

Rozlišuje medzi tzv. „hard“ a „soft“
záležitosťami.
Orientuje sa skôr na systémy ako na
ľudí.
Umožňuje ľuďom zmenu, len keď je
nutná.
Je prísna a skúpa.

K problémom pristupuje celistvo.

Riešenie problémov po častiach.

Podpora otvorenej komunikácie.

Regulované toky informácií.

Podpora tímovej práce.

Viera v individualizovanú súťaž.

Vrcholoví manažéri sú prístupní.

Vrcholový manažéri vládnu.

2.1. Charakteristika učiacej sa organizácie
Kultúra učiacej sa organizácie pozostáva z 11 charakteristík uvedených na obr.1.Pri analýze
kultúry má poskytnúť obraz o tom, čo môžeme očakávať od subjektu, ktorý sa snaží dosiahnuť
určitý stupeň organizačného učenia a ašpiruje na označenie kultúry učiacej sa organizácie. Na
vyhodnotenia organizačného učenia a vytvorenie profilu organizácie sa používa jednoduchý
analytický nástroj- prieskum pomocou písomného dotazníka s uzavretými otázkami so
sumačnou škálou od 1 do 5, pričom hodnotenie 1 bude znamenať, že dané stanovisko
nezodpovedá podmienkam organizácie a organizácia sa tak nechová. Na druhej strane
hodnotenie 5 znamená, že je to v súlade s organizáciu. Maximálny stupeň učenia v danej
charakteristike je vyjadrený hodnotou 10.
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Obr.1. Charakteristika učiacej sa organizácie
Učiaca sa organizácia je chápaná ako organizácia, ktorá je schopná vytvárať, získavať
a prenášať znalosti a v reakcii na nové znalosti a pohľady modifikovať svoje chovanie.
Účelové vytváranie a zhodnocovanie znalostí umožňuje učiacim sa organizáciám dosahovať
pružné reakcie, inovácie a predstih pred konkurenciou. Schopnosť učiť sa rýchlejšie
a kvalitnejšie než ostatné organizácie sa preto stáva zdrojom konkurenčnej výhody
a predpokladom schopnosti dlhodobo sa prispôsobovať požiadavkám meniaceho sa prostredia.

Obr.2. Štýly organizačného učenia [1]
Rovnako ako sa ľudia učia rôznym spôsobom, aj organizácie majú rôzne štýly učenia. Na
obr.2. je uvedených päť štýlov učenia, ktoré sa dajú aplikovať na organizáciu ako živý učiaci
sa systém.
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•
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Proces učenia[1]:
Objavovanie – rozpoznanie rozdielu medzi očakávaním a skutočnosťou
Invencia – analýza nedostatkov a hľadanie riešenia
Implementácia – nové riešenie je implementované
Difúzia – organizácia integruje nové poznanie tak, aby bolo široko dostupné a mohlo
byť využité pre ďalšie situácie

3. ZÁVER
Adaptabilita organizačnej kultúry neznamená len reaktívny charakter na organizačnú
adaptáciu, ale taktiež schopnosť anticipácie a pripravenosti ku zmene. Táto zmena je
podmienená systémom predpokladov, hodnôt, noriem a organizačných praktík, ktoré
podporujú kapacitu organizácie prijímať a interpretovať signály z vonkajšieho a vnútorného
prostredia a reagovať na ne formou interných zmien.
Výskumy zaoberajúce sa organizačnou kultúrou, ktorá by podporovala učenie poukazujú na to,
že je len málo organizácie, ktoré sa touto kultúrou môžu pochváliť, pretože je natoľko vzdialená
kultúre väčšiny pracovísk, že jej vytvorenie je takmer nemožné. Cesta k tejto kultúre vyžaduje
významnú zmenu, zmena sama o sebe je veľmi zložitá, pretože faktory brániace učeniu organizácie
bránia aj požadovanej transformácií. V niektorých záveroch sa uvádza, že všetko, čo by teoretici
učiacej sa organizácie chceli vykonať, sú schopní uskutočniť len v umelom svete - mimo existujúce
organizácie alebo v nejakom paralelnom systéme. Môže tieto požiadavky splniť digitálny podnik?
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DIGITAL FACTORY AND ORGANIZATION LEARNING
Abstract
Digital factory is modern concept of managing organization´s systems and
processes which has a major impact on corporate performance. A company
trying to implement and use tools related to digital factory should have
appropriate organization culture. The article describes culture of organization
learning which could be reference for culture of a real factory using digital
technologies.
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digitálny podnik, plánovanie výroby, softvérová podpora

Jana STRÁPKOVÁ1

MOŽNOSTI VYUŽITIA DIGITÁLNEJ VÝROBY V RÁMCI
PLÁNOVANIA A RIADENIA VÝROBY
Abstrakt
Transformačný proces výrob je ovplyvnený zmenami a novými paradigmami.
Úspešnosť podniku závisí od toho ako sa im dokáže prispôsobiť. Nasledujúci
príspevok je zameraný na najnovšie vývojové trendy v oblasti výroby a možnosti
prepojenia digitálnej výroby s ostatným podnikovým systémami.

1. ÚVOD
Neustále meniace sa podmienky v rámci podnikateľského prostredia, nútia výrobcov
zaoberať sa zvyšovaním svojej konkurencieschopnosti v danom odvetví a zameriavať sa na
ciele konkurencie a udržateľného rozvoja. Súperenie v rámci podnikateľského prostredia
vyžaduje dlhodobú stratégiu, ktorej rast vo výrobnom prostredí je možný jej rozvojom a
s používaním príležitostí, ktorú ponúkajú globálne výrobné siete.
Globálne procesy, normy, vysoká kvalita a výrobné siete predstavujú jadro úspešnej
globalizácie. Holistické výrobné systémy, ktoré sú založené na osvedčených postupoch (best
practises) a základných procesných modeloch v kombinácii s globálnymi priemyselnými
sieťami sú schopné zlepšiť pozíciu podnikov. Snaha podnikov získať postavenie v oblasti
výroby núti podniky rozvíjať spôsobilosť výroby pri zavádzaní nových výrobných technológií.

2. TECHNOLÓGIE BUDÚCNOSTI
Z výsledkov diskusií o budúcej orientácii vývoja výroby boli definované významné oblasti
inovácií, ako hnacia sila pre úspešnú výrobnú konkurencieschopnosť, rast a trvalý udržateľný
rozvoj zamestnanosti. Výroba má významný potenciál umožniť inovačným technológiám
zvyšovať úspech v podnikaní a vytváraní nových výrobkov, rozvíjať hospodárstvo
prispôsobené potrebám budúcnosti. Výrobné spoločnosti sú schopné prevziať vedúce
postavenia na svetovom trhu výrobných zariadení s vysokou výkonnosťou, štandardami
a kvalitou výroby, životného prostredia, sociálnych systémov v priemyselnej oblasti, ak
prekonajú existujúce hranice technológií.
Európska technologická platforma (Manufuture) predstavuje novo zavedený koncept,
ktorého cieľom je spojiť všetky zúčastnené subjekty, aby vypracovali spoločnú dlhodobú víziu,
plány, dlhodobé financovanie a realizovali koherentný prístup k riadeniu. Technologická
1
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platforma špeciálne pre výrobu bude mobilizovať a koncentrovať rozhodujúci objem výskumu
a inovačného úsilia v pláne orientovanom na misie a akcie, ktoré budú poskytovať praktické
výhody pre podniky, ktoré aktívne pôsobia v tomto odvetví. Iniciatíva technologickej
platformy v rámci Európy je zameraná na víziu výroby v roku 2020. Rovnako ako Taylorov
pohľad, vízia je založená na vede a technológiách implementovaných v holistickej integrovanej
výrobe a riadenej smerom k zvyšovaniu udržateľnosti a prosperity. Hlavná a strategická
orientácia je zameraná na podnikateľské modely, moderné priemyselné inžinierstvo
a vznikajúce technológie pre zvyšovanie pridanej hodnoty.
Jadro inovačných oblastí, ktoré majú potenciál transformovať štruktúry priemyselných
podnikov spadajú do oblastí, ktoré zahŕňajú procesné technológie riadené do oblastí s vysokým
výkonom, vysoko funkčné materiály, nanotechnológie, inteligentné mechatronické systémy
predstavujúce základ inteligentných výrobných systémov, poznávanie založené na
informačných a komunikačných technológiách podporujúcich vysokú inteligentnú interakciu
a automatizovanú mobilitu. V dôsledku technického vývoja výrobné systémy v budúcnosti
budú riadené najmä pomocou technológií z týchto oblastí.
2.1 Digitálna výroba
Digitálna výroba používa široké spektrum technických a plánovacích nástrojov, softvér
a informačné, komunikačné technológie pre integráciu nových technológií do výrobných
procesov čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Hlavnou oblasťou výskumu je vývoj
integrovateľných nástrojov pre priemyselné inžinierstvo a prispôsobenie výroby
s prihliadnutím na konfigurovateľnosť systémov. Vízia digitálnej výroby je riadená potrebou
plne digitálnej reprezentácie reality a viacnásobného modelovania dynamického správania sa
výrobných systémov v celom životnom cykle.
Digitálny podnik je komplexný prístup, ktorý sa skladá z virtuálneho podniku a jeho
začlenenia do reálne závodu. Priestor pre skutočné začatie výroby prebieha na základe
osvedčeného simultánneho inžinierstva. Týmto spôsobom môže byť obdobie spustenia výroby
významne znížené a môže byť zlepšená konkurenčná pozícia podniku. Vývoj výrobkov
a plánovanie výroby musia byť v priamej interakcii s cieľom plánovania, efektívnou
produkciou a nákladovou efektivitou. Jednotlivé nástroje na plánovanie, ktoré obsahuje
digitálny podnik sú zamerané na celkové zvyšovanie efektívnosti výroby v podniku. Koncepcia
digitálneho podniku ponúka metódy a softvérové riešenia pre výrobné a plánovacie portfólio,
digitálny vývoj produktov, digitálnu výrobu, predaj a podporu, ktoré poskytujú rýchlejší čas
k vytvoreniu hodnoty.
2.2 Digitálne plánovanie výroby
Plánovanie sa dodnes považuje za proces zložený s niekoľkých krokov, kde fázy rozvoja
plánovania, formovania modelu plánovania a hodnotenie prebiehajú v rôznych časoch. Budúce
modely musia fungovať používaním konceptu riešení jednotného plánovania založeného na
integrovanom riadení a s následným znížením plánovania vzhľadom k jednoznačnej
klasifikácii plánovaných objektov. Plánovanie, ako formulácia spracovania plánu je schopná
riešiť existujúci problém, ak sa vykoná môže byť chápaný ako externe organizovaný proces
vykonávaný pomocou centrálnej plánovacej siete.
Predpokladom pre úspešné digitálne plánovanie výroby je výber vhodného softvérového
riešenia a infraštruktúry vhodných pre jej nábeh, ktoré poskytujú digitálnemu podniku
základný kameň pre integrovanú digitálnu spoluprácu medzi plánovaním výroby
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a inžinierstvom návrhu. Poskytujú plánovačovi prístup k digitálnym údajom o výrobku priamo
v plánovaní životného cyklu im umožňuje kontrolovať údaje s predloženými požiadavkami
oveľa ľahšie a dôkladnejšie ako predtým. Okrem príslušného softvéru a IT infraštruktúry tento
prístup vyžaduje aj vhodných metód pre efektívne plánovanie. V rámci opatrení týkajúcich sa
zabezpečenia štandardizácie výrobných zdrojov a procesov, tieto metódy musia obsahovať
podrobné vymedzenie pracovných tokov, ktoré stanovuje kroky operačného plánovania,
vrátane úlohy a zodpovednosti.
2.3 Integrácia digitálnej výroby s podnikovými systémami
Skúsenosti z mnohých integračných projektov digitálneho podniku jasne ukázali, že každý
podnik má individuálne požiadavky na systém, procesy a integráciu údajov. Vzhľadom
k odlišným výrobným filozofiám je dôležité zvážiť nástroje pre digitálnu výrobu , ale aj rôzne
IT infraštruktúry. (obr. č. 1) Medzi ďalšie požiadavky patrí integrácia procesov s ďalšími
systémami iných spoločností. Praktické, flexibilné integračné koncepty a riešenia pre
uzatváranie medzier medzi CAx systémami na jednej strane a podnikovými systémami
(ERP,PPS atď.) na druhej strane patria k hlavným aspektom na dosiahnutie celkového cieľa
digitálneho podniku.

Obr.1. Integračný proces digitálnej výroby a podnikových systémov
Jednotlivé údaje ako napr. kusovníky, alebo geometrické parametre, ktoré vznikajú počas
projektovania sú riadené systémami umožňujúcimi riadenie údajov (Product Data Management
– PDM). S neustálym pokrokom životného cyklu výrobkov v rámci výroby sa menia údaje
o kusovníkoch používaných podnikovými systémami. Geometrické údaje sú pritom stále
riadene PDM systémami. Pre plánovačov výroby je však dôležitý neustály prístup k procesu
plánovania v systéme, a to ako k existujúcim kusovníkom rovnako aj ku geometrickým
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údajom. V dôsledku týchto požiadaviek sa výrobcovia jednotlivých systémov zamýšľajú nad
tým ako integrovať jednotlivé systémy tak, aby sa odstránila duplicita informácii a čas, ktorý je
potrebný na opätovné zadávanie údajov z jedného do druhého systému. Nástroje riadenia
údajov slúžia na výmenu údajov medzi jednotlivými pracovníkmi na všetkých úrovniach
podniku, dodávateľmi s ohľadom na požiadavky zákazníkov. Takýmto spôsobom možno
okamžite aktualizovať jednotlivé údaje.
Cez všetky dostupné moduly, ktoré poskytujú informačné riešenia nesmieme zabúdať, že
integrácia Digitálneho podniku nie je iba technickou záležitosťou. Je potrebné poukázať na
všetky procesy v tomto prostredí a ich vzájomné prepojenie, čo si vyžaduje veľkú pozornosť
a veľmi dobrú prípravu. Osobitná pozornosť by sa mala venovať jednotným štandardizovaným
procesom, aby bola možná nadväznosť procesov plánovania, digitálneho podniku, vývoja
výrobkov a riadením výroby.

3. ZÁVER
Vytvorenie štandardizovaného rozhrania pre integráciu rôznych softvérových nástrojov do
architektúry digitálneho podniku spolu s informačnými systémami predstavuje jednu zo
strategických možností oblasti výskumu. Všetky časti systémovo integrovanej výroby sa
neustále menia a riadenie zmien si neustále vyžaduje nové riešenia a technológie v reálnom
čase. Byť úspešným na globálnych trhoch znamená pre podnik neustále vyvíjať a inovovať
všetky časti podniku, ktoré dokážu ovplyvniť jeho postavenie na trhu.
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POSSIBILITIES OF USING DIGITAL MANUFACTURING
IN PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
Abstract
The transformation process is affected by changes in production and new
paradigms. The success of the company depends on how they can adapt on it.
The following article is focused on recent developments in the manufacture and
possibilities of linking digital manufacturing with other organization systems.
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zivotný cyklus výrobku, PLM, PDM, systémová integrácia.

Jana STRÁPKOVÁ1, Zuzana ŠPÁNIOVÁ2

BUDÚCE TRENDY V RIEŠENIACH PODPORUJÚCICH
RIADENIE ŽIVOTNÉHO CYKLU VÝROBKU
Abstrakt
Článok je zameraný na riadenie životného cyklu výrobku a možnosti aplikácie
riešení využívajúcich túto stratégiu. V dôsledku rastúceho konkurenčného boja
podniky hľadajú nové riešenia a zameriavajú sa na zvyšovanie efektívnosti
v rámci výroby. Jedným so spôsobom dosiahnutia konkurenčnej výhody je
aplikácia a osvojenie opísanej stratégie.

1. ÚVOD
Neustále meniacimi sa podmienkami podnikateľského prostredia sú výrobcovia nútený
vyvíjať výrobky rýchlejšie, lacnejšie a efektívnejšie. Uspokojenie rozmanitých požiadaviek
zákazníkov, zvyšovanie kvality, znižovanie nákladov, neustále hľadanie rezerv v rámci výroby,
skracovanie času dodania na trh a mnoho ďalších aspektov predstavujú každodenné problémy.
Snaha vyvíjať výrobky rýchlo a lacno motivuje k hľadaniu spôsobov ako skrátiť životný
cyklus s ohľadom na kvantitatívne a kvalitatívne parametre. Jeden z takýchto spôsobov je
Product Lifecycle Management (PLM) – riadenie životného cyklu výrobku, ktorý predstavuje
novú výzvu pre zvyšovanie rozvoja podnikov.

2. RIADENIE ŽIVOTNÉHO CYKLU VÝROBKOV
Už v minulosti sa podniky zameriavali na vytvorenie nových metód a spôsobov, ktorými by
dokázali usmerniť jednotlivé procesy v rámci výroby. Vznik informačných systémov usmernil
procesy, skladovacie zásoby a znížil celkové náklady. V dôsledku toho si spoločnosti
uvedomili dôležitosť vývoja informačných technológii a ich aplikovanie v rámci podniku.
Novodobý trend súčasnosti predstavuje sústredenie sa na plánovanie a riadenie procesov
súvisiacich s výrobkami. Schopnosť efektívne riadiť životný cyklus výrobku od úvodnej fázy
až po vyradenie a recykláciu predstavuje ďalší spôsob ako podnik môže zvýšiť svoju úspešnosť
na trhu. Podnik obsahuje veľké množstvo údajov, ktoré sú potrebné pri vytváraní výrobku. Ich
spracovaním a zabezpečením, aby správne informácie boli na správnom mieste dochádza
k eliminácii nezhôd a odstraňovaniu duplicity informácii. S príslušnými informáciami je
potrebné pracovať od prvopočiatočnej myšlienky, počas životného cyklu výrobku, ale aj po
1
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ukončení života výrobku. Z prieskumov vyplynulo, že 80-90% z celkového času je potrebného
k uvedeniu výrobku na trh. Ak spoločnosť chce výrazne skrátiť dobu uvedenia svojich
výrobkov na trh, vývoj musí byť sústredený na plánovanie, kde je možné dosiahnuť najviac
významných úspor a dosiahnuť najlepšie výsledky.
Riadenie životného cyklu výrobkov predstavuje strategický prístup uplatňovaný pomocou
celého súboru podnikových riešení napomáhajúcich k spolupráci pri vytváraní, riadení,
prerozdeľovaní a využívaní informácii o výrobku. Poskytuje priestor pre inovácie, vývoj,
výrobu, podporu a likvidáciu výrobkov vhodný pre malé aj veľké podniky.
Stratégia PLM je používaná v rôznych firmách z rôznych dôvodov. Jednotlivé dôvody sa
líšia oblasťami pôsobnosti daných podnikov. PLM prináša veľmi užitočné nástroje a metódy
pre riešenia každodenných problémoch súvisiacich s informáciami a riadením životného cyklu
výrobku. Ak chce podnik zaviesť danú stratégiu je dôležité mať vytvorenú vlastnú správu
údajov. Niektoré spoločnosti chápu PLM ako nástroj na zlepšenie efektívnosti každodenných
činností, pre iné predstavuje investíciu, ktorá pomôže spoločnosti ovládnuť trhové prostredie.
Napriek tomu, že veľa spoločností si osvojuje túto novodobú stratégiu, riadenie PLM sa
neustále vyvíja a hľadajú sa nové možnosti jej zlepšenia. To je spôsobené tým, že zložitosť
a veľké množstvo údajov sa podieľajú na tvorbe, udržiavaní a dodávaní výrobku na trh. PLM
využíva vo svojej stratégii simultánne inžinierstvo, ktoré predstavuje novú spôsob vytvárania
výrobkov. Simultánne inžinierstvo predstavuje organizačnú stratégiu, ktorá pri vývoji výrobku
podporuje úzku spoluprácu a vzťahy medzi oblasťami vývoja a výroby v podniku, ako i medzi
podnikom, dodávateľmi komponentov, výrobných prostriedkov a odberateľmi. Jeho cieľom je
súbežne vyvíjať výrobok i navrhovať výrobný proces a výrobný systém tak, aby celkový čas
pre zavedenie inovácie bol čo najkratší a aby bola dosiahnutá vyššia úroveň kvality pri nižších
nákladoch. Paralelný spôsob práce je zavedený v mnohých softvérových riešeniach, ktoré
môžu byť integrované s inými softvérmi.
2.1 PLM riešenia
Pred zavedením softvérových riešení, ktoré sú založené na stratégii PLM by si mal podnik
v prvom rade usporiadať dôležité informácie, zabezpečiť, aby boli dostupné a na správnom
mieste, vytvoriť komunikáciu v rámci podniku, a to aj s dodávateľmi a zákazníkmi. PLM
riešenia nepredstavujú softvér, ani aplikáciu je to komplex pravidiel, nástrojov, softvérov,
štandardov a opatrení, v rámci ktorých je softvér dôležitým prvkom. Aplikácia týchto riešení
nie je založená na odstránení existujúceho softvérového riešenia, ale naopak jej hlavným
cieľom je využiť všetky potenciály podniku.
PLM softvérové riešenia predstavujú prechod zo systémov PDM/EDM (Product Data
Management – Správa údajov a dokumentov o výrobku, EDM – Electronic Data Management
– Správa elektronických údajov a dokumentov podniku), ktorých hlavným cieľom bola iba
komplexná správa dokumentácie. Systémy PLM poskytujú však komplexné riešenia na tvorbu,
správu, distribúciu údajov o produkte v celom životnom cykle. Stratégia vytvára prostredie pre
tímovú spoluprácu, správu údajov o výrobku spolu s riadením projektov a s ohľadom na všetky
vnútorne a vonkajšie procesy. Základnou metódou práce PLM je kooperácia, komunikácia
a elektronická výmena údajov. Okrem základných metód a nástrojov PLM prístup zahŕňa rad
ďalších všeobecne integrovaných PLM metód a nástrojov, ako podporu technickej spolupráce,
prístupu užívateľom, správu, analýzu údajov a vizualizáciu. Súčasne všetky existujúce PLM
riešenia sa sústreďujú na podporné aktivity vývoja výrobku. Dostupné riešenia PLM sú riadené
CAD modelmi a technickými dokumentmi, podporou pre uvoľnenie a zmeny procesov, ako aj
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ich silnou integráciou s CAD, ERP a dátovými systémami. Komplexný životný cyklus
v kontexte s PLM sa je uvedený na obr. č. 1.

Obr.1. Životný cyklus výrobku v kontexte s PLM
Medzi hlavné nedostatky súčasných riešení patrí slabá podpora činnosti životného cyklu
mimo vývoja výrobku, rovnako ako integrácia mechanických, elektronických a softvérových
komponentov. Ďalším problémom dostupných riešení PLM je ich veľmi vysoká zložitosť
a nevyhnutne veľké úsilie prispôsobiť sa. Napriek intenzívnej normalizačnej činnosti chýbajú
stále všeobecne prijaté štandardy pre meta – modely PLM údajov a pre procesy PLM.
2. 2 Vývojové trendy
Aplikácia PLM v rámci podniku predstavuje zložitý proces, ktorý predstavuje trvalú zmenu
začínajúcu implementáciou a prinášajúcu hmatateľné výsledky. Medzi najdôležitejšie prínosy
patrí nárast prospechu z inovácii, vybudovanie trvalého zlepšovania kvality počas celého
životného cyklu, získanie efektívnosti a riadenia nákladov prostredníctvom opakovaných
aktivít, zlepšenie vzťahov medzi pracovníkmi a systémami a mnoho ďalších. Aktuálne PLM
riešenia ponúkajú veľa preddefinovaných vzorov pre meta údaje výrobku a rutinné inžinierske
procesy. Je k dispozícii množstvo špeciálnych príkladov aplikácie taktiež pre automobilový
a strojársky priemysel. Budúce PLM aplikácie sa budú zaoberať aj inými odvetviami ako je
napr. stavebníctvo, farmaceutický, textilný, chemický či zdravotnícky priemysel. Očakáva sa
v najbližších rokoch nárast prípadov aplikácie PLM v týchto odvetviach. Ďalším trendom je
prijatie PLM prístupu v nepriemyselných odvetviach ako sú nemocnice, spoločnosti
poskytujúce poistenie, alebo služby.
Existujúce riešenia PLM sú zamerané v rámci jednej výrobnej firmy, vrátane rôznych
distribuovaných miest. Nedávne výskumne činnosti riešili integráciu medzi výrobcami
a dodávateľmi. Budúce PLM prístupy budú tiež integrovať vývoj, servis a zákazníkov už
v rannom štádiu životného cyklu výrobku. Príkladom takéhoto rozšíreného PLM je projekt na
zákaznícky orientované riadenie životného cyklu výrobku. Riešenia vyvinuté v rámci tohto
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projektu umožňujú zákazníkom zhodnotiť virtuálne modely výrobkov v priebehu procesu
vývoja nového výrobku, tým že poskytujú požiadavky a priania na výrobcu. Zákaznícky
orientované PLM modely a metódy boli orientované s cieľom začleniť zákazníkov do procesu
vývoja výrobku, do produktovej štruktúry a do klasickej štruktúry riadenia PLM.

3. ZÁVER
PLM riešenia predstavujú novú oblasť obsahujúcu veľké množstvo príležitostí pre rozvoj
výroby a zabezpečenie podnikateľského úspechu. V našich podmienkach je aplikácia PLM
v začiatkoch. V zahraničí však predstavujú overenú stratégiu, ktorá je súčasťou takmer
každého podniku, prekračujúcu technické oblasti a dostávajúcu sa aj do iných odvetví.
Predpokladá sa, že je otázkou času, kedy spoločnosti pochopia nevyhnutnosť tejto novej
stratégie vývoja výrobkov, ktorú poskytujú PLM riešenia
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FUTURE TRENDS IN PRODUCT LIFE CYCLE SOLUTION
Abstract
This article is focused on product life cycle management and possible solutions
to applications using this strategy. As a result of growing competition companies
looking for new solutions and focus on increasing efficiency in the production.
One way to achieve competitive advantage is the application and acquisition of
described strategies.
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Irena SZEWCZYK1,

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ JAKO NARZĘDZIE
PODNOSZENIA KONKURENCYJNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWA
Streszczenie
Trzecie tysiąclecie przynosi raptowne przeobrażenia we wszystkich obszarach
aktywności przedsiębiorstwa, zmienia bądź odrzuca dotychczasowe kanony i
zasady, zmienia podejście do funkcji przedsiębiorstwa i roli jaką winno ono
pełnić w otoczeniu. W dzisiejszych czasach, nazywanych erą wiedzy, informacji i
przetwarzania danych nad procesami zarządzania unosi się zasada to be or not
to be oznaczająca, że przedsiębiorstwa nie mają wyjścia: mogą postępować
drogą wzrostu i rozwoju, szybko i efektywnie wykorzystując wiedzę, bądź
wyczekiwać, aż zostaną wyeliminowane z rynku.

1. ROLA WIEDZY I INFORMACJI W ZARZĄDZANIU
PRZEDSIĘBIORSTWEM
Gospodarka oparta na wiedzy i informacji ma nieograniczone możliwości osiągania
sukcesów. Dla efektywnego zastosowania metod zarządzania wiedzą niezbędne jest odróżnienie
informacji od wiedzy oraz zrozumienie ich wzajemnej relacji. Elementarnym składnikiem wiedzy
jest informacja, która powstaje dzięki wzbogaceniu danych o kontekst.[2, s.125] Informacja to
pewna kategoria wiedzy, do której należą: dane (swego rodzaju surowiec w procesie
przetwarzania informacji, zbiór liczb (wartości numerycznych) lub znaków (wartości
alfanumerycznych) połączonych wewnętrznie), procedury oraz zasady, które zostały w danej
organizacji nabyte, zapisane i są ogólnie dostępne.[4] Informacja to treść zdolna wzbudzić
działanie. Niektóre rodzaje informacji są niejako „wpisane w obiekt”. Informacja bez zrozumienia
nie jest w stanie spowodować żadnych zmian w przedsiębiorstwie. Informacja jest często mylona z
wiedzą, ponieważ zarówno informacja, jak i wiedza przemieszczają się w organizacji w sieci.
Różnica polega na ich formie i funkcji. Wiedza jest przechowywana pod takimi postaciami, jak
opisy stanowisk pracy, strategia organizacyjna, procedury oraz historie, które są uważane za jedno z
najefektywniejszych narzędzi przekazywania wiedzy w organizacji.[2, s.126] Wiedza, którą
wykorzystuje się w zarządzaniu organizacjami, objawia się w działaniu, gdy wartościowe
informacje z ludzkiego umysłu zostają poparte refleksją nad jej znaczeniem, poddane syntezie i
ocenione we właściwym kontekście. Z tego powodu dzielenie się informacją i wiedzą to dwa
osobne zagadnienia.[2, s.127]
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A. Toffler wymienia cztery charakterystyczne cechy odróżniające wiedzę od pozostałych,
tradycyjnych zasobów: [4]
• Dominacja - wiedza zajmuje priorytetowe miejsce wśród pozostałych zasobów, ma
ona strategiczne znaczenie dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa;
• Niewyczerpalność - oznacza to, że wartość zasobów wiedzy nie zmniejsza się gdy jest
przekazywana. Eksperci i specjaliści rozwijający kreatywnie zdolności, umiejętności
pracowników twierdzą, że po wykonaniu zadania przekazana wiedza pomimo
„sprzedania” nie tylko pozostanie u usługodawcy, ale jeszcze prawdopodobnie
zostanie rozwinięta o nowe elementy zdobyte w trakcie procesu nauczania;
• Symultaniczność - wiedza może być w tym samym czasie wykorzystywana przez
wiele osób, w wielu miejscach jednocześnie. Posiadając wiedzę, nie mamy prawa na
jej wyłączność chyba, że na nią składają się patenty, wzory użytkowe itd.;
• Nieliniowość - brak jednoznacznej korelacji pomiędzy wielkością zasobów wiedzy a
korzyściami z tego faktu wynikającymi. Posiadanie dużych zasobów wiedzy nie
decyduje bezpośrednio o przewadze konkurencyjnej i nie gwarantuje jednoznacznie o
dominacji nad przedsiębiorstwem dysponującym ograniczoną wiedzą, ale w praktyce
taką przewagę uzyskuje.
Dzielenie się wiedzą oznacza dzielenie się zdolnością do działania. Dobra niematerialne oraz
usługi zależą od wiedzy zarówno w fazie produkcji, jak i dystrybucji, a w przypadku dóbr
fizycznych, wiedza jest niejako „wbudowana w projektowanie, produkcję i dostawę. [13, s.26]
Wiedza posiada swoją strukturę i ze względu na kontekst w jakim ją rozpatrujemy możemy
wyróżnić wiele jej rodzajów. Podstawowym rozróżnieniem stosowanym przez badaczy jest podział
wiedzy na dwa rodzaje:[3, s.73]]
• wiedza praktyczna oparta na doświadczeniu,
• wiedza teoretyczna wywodząca się z refleksji i abstrakcyjnego myślenia o tymże
doświadczeniu, będącym echem filozoficznej debaty na empiryzmem i racjonalizmem.
Platon twierdził, że istotą ludzkiego życia jest dążenie do niezmiennych, doskonałych i
wiecznych idei, poznanie których możliwe jest tylko za pomocą rozumu. Inne podejście
prezentował Arystoteles, który wyodrębnił trzy różne rodzaje wiedzy ze względu na różne cele i
relacje z analizowanym obiektem:[szerzej 6, s.476]
• wiedzę teoretyczną,
• wiedzę poetyczną,
• wiedzę praktyczną.
Jednym z istotnych podziałów wiedzy jest podział według określonych cech w
przedsiębiorstwie. W organizacji możemy rozróżnić dwa podstawowe rodzaje wiedzy:[5, s.20]
• wiedza dostępna, formalna-jawna, wiedza ta zwana równie uzewnętrznioną, jest jasno
sprecyzowana i usystematyzowana. Można ją przedstawić w sposób formalny przy
pomocy słów liczb, znaków i symboli. Wiedza taka istnieje w formie dokumentów,
podręczników, materiałów szkoleniowych, instrukcji, zgromadzonych baz danych i innych
rodzajów zapisanych informacji, mających na celu pomoc w podjęciu właściwych decyzji.
Wiedza ta poddaje się formalizacji i przekazowi za pomocą powszechnie zrozumiałych
form przekazu, takich jak dokumenty, dane, raporty, rysunki, tablice korekcyjne i in.,
• wiedza cicha- ukryta jest trudna do przekazania czy sformalizowania, gromadzi się wraz z
doświadczeniem, jest przekazywana słownie. Ta wiedza nie jest nigdzie zapisana i stanowi
kluczowy kapitał intelektualny. O ile wiedzę jawną można wykorzystywać poprzez
odpowiednie bazy danych i technologie informacyjne, o tyle wiedzy ukrytej nie da się
bezpośrednio pozyskać z najdoskonalszych nawet baz danych. Dla wykorzystania wiedzy
ukrytej (kapitału intelektualnego) musimy zatem tworzyć specjalne organizacje 369
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organizacje inteligentne (uczące się). Wiedza ukryta stanowi zasób indywidualnych
umiejętności, doświadczeń, przekonań, intuicji, niesformalizowanych informacji
praktycznych i wielu innych składających się na wiedzę pracownika w firmie.
Wiedza ukryta i dostępna nie są od siebie oddzielone, lecz stanowią elementy komplementarne.
Wzajemnie się przenikają w toku twórczego działania ludzi. Interakcje między wiedzą ukrytą a
dostępną znane są pod pojęciem „konwersji wiedzy”.
Istnieją cztery rodzaje konwersji wiedzy:[szerzej 10,s.96]
• od wiedzy ukrytej do ukrytej (socjalizacja)
• od wiedzy ukrytej do dostępnej (eksternalizacja)
• od wiedzy dostępnej do dostępnej (kombinacja)
• od wiedzy dostępnej do ukrytej (internalizacja).
Inni autorzy wyróżniają także wiedzę kulturową, na która składają się założenia, wartości i
przekonania ludzi, wynikające z ich przynależności do danego kręgu kulturowego. [9, s.223]
Organizacja funkcjonująca na danym obszarze działa w określonej kulturze i poprzez wartości
wnoszone do niej przez pracowników tworzy odrębny rodzaj wiedzy. Wiedza i informacja, ich
jakość i aktualność są dla przedsiębiorstwa istotnymi czynnikami konkurencyjności. Sukces
bowiem w gospodarce ery nazywanej nową gospodarką lub nową erą informacji nie jest tylko
mierzony udziałem firmy w rynku, wielkością posiadanych aktywów, klientów lub rozmiarami
zdobytego rynku, ale również sukcesami w zarządzaniu wiedzą i umiejętnością wykorzystania
kapitału intelektualnego firmy. Dużego znaczenia nabiera więc zdolność przedsiębiorstwa do
szybkich zmian technologicznych i organizacyjnych oraz wdrażania sposobów działania
dotyczących osiągania wysokiej rentowności i satysfakcji klientów, jak również finansowych
korzyści udziałowców lub akcjonariuszy. W wyścigu konkurencyjnym na przód wysuwają się
przede wszystkim firmy inteligentne, zdolne do nowatorskich i szybkich przystosowań, firmy
wirtualne i zwinne, a wśród umiejętności zarządzania zdecydowanie prym wiedzie umiejętność w
zakresie gromadzenia kapitału intelektualnego.

2. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
Organizacja, aby była w pełni konkurencyjna na globalnym i lokalnym rynku powinna spełniać
następujące warunki:
• posiadać i absorbować odpowiednią wiedzę,
• umieć posiadaną wiedzę wykorzystać.
Zarządzanie wiedzą jest to zintegrowany zestaw działań, którego celem jest odpowiednie
kształtowanie zasobów wiedzy znajdującej się w głowach pracowników, co pozwala na
zwiększenie wartości danej organizacji. Jest to proces identyfikowania, zdobywania i wykorzystania
wiedzy mający na celu zapewnienie organizacji przewagi konkurencyjnej.[1]
skuteczne zarządzanie wiedzą w organizacji umożliwia:[11, s.34-38]
• udzielanie organizacjom kompleksowej pomocy w gromadzeniu, analizie i wykorzystaniu
wiedzy, aby podejmować skuteczne decyzje pozwalające na umacnianie swojej pozycji na
rynku,
• wykorzystywanie wiedzy pracowników w celu osiągnięcia, zgodnie z zasadą
racjonalności, optymalnych efektów i sukcesu rynkowego w dłuższym czasie;
• osiągnięcie menedżerskiej skuteczności, stanowiącej podstawowy element w walce o
skuteczność i rozwój organizacji;
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•

stworzenie bazy materialnej, która pozwoli na efektywne wykorzystanie zasobów wiedzy
przez wszystkich członków organizacji;
• kreowanie szans identyfikowania i praktycznego wykorzystania wiedzy w organizacji, aby
zapewnić efektywność finansową, rynkową, dynamiczną i operacyjną;
• efektywne korzystanie z wiedzy teoretycznej oraz nabytego doświadczenia;
• umiejętne korzystanie z wiedzy w celu poprawnego wykonania czynności, a przez to
unikanie błędów;
• identyfikację obszarów niestabilności systemu;
• efektywne wykorzystanie wiedzy wszystkich uczestników w zakresie przyczyniającym się
do poprawy pozycji organizacji;
• stworzenie bazy informacyjnej, która umożliwia nabywanie, rozszerzanie, doskonalenie
oraz praktyczne korzystanie z dostępnej w niej wiedzy;
• tworzenie klimatu sprzyjającego dzieleniu się uzyskanymi informacjami z pracownikami;
• zdefiniowanie, a także rozwiązanie problemu, po czym wdrożenie rozwiązania przy
optymalnym poziomie kosztów, jak również uruchamianie procesów uczenia się u
wszystkich pracowników.
Mimo że, jak dotąd nie powstała definicja zarządzania wiedzą, która byłaby powszechnie
akceptowana zarówno w teorii, jak i w praktyce zarządzania, to należy zawsze uwzględniać, że
zarządzanie wiedzą:[4]
• musi mieć charakter kompleksowy;
• musi zamieniać aktywa intelektualne organizacji w wynik ekonomiczny;
• musi być wspierane przez cztery czynniki: przywództwo, kulturę organizacyjną,
technologię i system pomiarowy;
• musi łączyć ze sobą ludzi, a dokładniej tych, którzy posiadają wiedzę z tymi którzy jej
potrzebują;
• musi być hybrydowym połączeniem ludzi i technologii;
• musi kreować sieć.

3. TWORZENIE WIEDZY JAKO CZYNNIK PRZEWAGI
KONKURENCYJNEJ
W koncepcji zasobowej zarządzania strategicznego uważa się, że przewaga konkurencyjna
zależy bardziej od zachowania organizacji niż od otoczenia konkurencyjnego. Szczególną rolę
przypisuje się tu wiedzy i informacji, a więc kapitałowi intelektualnemu, który należy do
niematerialnych zasobów organizacji. Kapitał intelektualny organizacji obejmuje zasoby wiedzy i
umiejętności, które pozwalają organizacji osiągnąć przewagę konkurencyjną.[7, s.69]
Kapitał intelektualny to „ukryte” aktywa przedsiębiorstwa, które nie są w pełni ujęte w
sprawozdawczości bilansowej firmy, a które obejmują zarówno to, co tkwi w głowach członków
organizacji, jak i to, co pozostaje w przedsiębiorstwie, gdy oni je opuszczają.[12] Obejmuje on
zarówno połączoną wiedzę, umiejętności, zdolności i innowacyjność poszczególnych pracowników
przedsiębiorstwa do sprawnego wykonywania zadań oraz wartości przedsiębiorstwa, kulturę
organizacyjną i filozofię, jak i wszystko, co jest zdolnością przedsiębiorstwa i wspiera
produktywność pracowników w postaci sprzętu komputerowego, organizowania baz danych,
struktur organizacyjnych, patentów i znaków handlowych. Oczywiście nie każda wiedza jest
kapitałem intelektualnym. Podstawą kapitału intelektualnego jest wiedza użyteczna dla firmy.

371

InvEnt 2010
Nabiera ona cech kapitału dopiero wtedy, gdy można ją przetworzyć i wykorzystać dla dobra
firmy.[12]
Znaczenie kapitału intelektualnego wzrosło w dużym stopniu w ostatnich latach, gdyż wartość
przedsiębiorstw coraz mniej zależy od czynników materialnych. W interesie każdej organizacji leży
zatem wprowadzenie lub poprawa systemu zarządzania kapitałem intelektualnym, albowiem niesie
to ze sobą wiele korzyści, m.in.:[7, s.71]
• usprawnienie systemu przekazywania wiedzy wewnątrz przedsiębiorstwa,
• zwiększenie szybkości wymiany informacji,
• zwiększenie użyteczności dostępnej wiedzy,
• zwiększenie świadomości i zrozumienia celów organizacji
Kapitał intelektualny nie jest ujęty w aktywach przedsiębiorstwa, ale nabiera równie ważnego
znaczenia jak kapitał finansowy, ponieważ wpływa na wartość rynkową firmy. Rentowność
kapitału intelektualnego zależy od możliwości jego ochrony przed konkurencją oraz od poziomu
wykorzystania go przez przedsiębiorstwo.[8]
Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne dają organizacjom ogromne, możliwości
zapamiętywania, kapitalizowania wiedzy, ułatwiają dostęp do informacji i jej tworzenie.
Wskazują na przewagę znaczenia wiedzy cichej nad jawną w tworzeniu wartości
przedsiębiorstwa oraz na związane z tym interakcje międzyludzkie zachodzące w procesie
uczenia. Nowa wiedza w organizacji powstaje najczęściej przy rozwiązywaniu problemów,
podejmowaniu decyzji. Jej kodyfikacja i rozpowszechnianie przyczynia się do zwiększania
kompetencji zarówno jej członków jak i całej organizacji.

4. ZAKOŃCZENIE
Charakterystyczną cechą obecnych czasów jest gwałtowne przyśpieszenie procesów rozwoju.
Następuje lawinowy przyrost wiedzy oraz globalizacja procesów dostępu do niej. Najbardziej
rozwinięte kraje opierają swoje gospodarki na wciąż rosnącej zależności od wiedzy i informacji.
Zarządzanie wiedzą coraz częściej postrzegane jest jako warunek prawidłowego i szybkiego
rozwoju gospodarczego oraz społecznego. Nasycone rynki, zmienność produktów, coraz krótsze
cykle życia produktu, powszechne kopiowanie sukcesów rynkowych czy wreszcie niedoskonałość
dotychczasowych, tradycyjnych systemów zarządzania sprawiają, że źródeł sukcesów w realizacji
celów przedsiębiorstw poszukuje się w ciągłym doskonaleniu, we wdrażaniu nowoczesnych
systemów zarządzania, a w szczególności zarządzania wiedzą. Jak wynika z powyższych rozważań,
wiedza, jej generowanie, uaktualnianie, upowszechnianie oraz wykorzystywanie, stanowią w dniu
dzisiejszym kluczowy czynnik sukcesu każdej organizacji. Takie podejście wymaga jednak wielu
zmian, także w polskich przedsiębiorstwach, które, jak pokazuje praktyka, niejednokrotnie mają
duże problemy z wdrażaniem nowych rozwiązań. Wzorowanie się na tych organizacjach, które z
takimi problemami już sobie poradziły, a także zmiany w podejściu do pracownika, umożliwią
skuteczne korzystanie z zalet i możliwości zarządzania wiedzą.
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KNOWLEDGE MANAGEMENT AS A FACTOR TO
IMPROVE COMPETITIVENESS
Summary:
Knowledge Management (KM) is an approach in identifying, acquiring, applying,
sharing, creating, developing, preserving and measuring the knowledge of the
organization. Knowledge management is seen as a condition of the correct and
rapid economic and social development.
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emulácia, simulácia, optimalizácia, riadiaci princíp

Peter ŠKORÍK1, Andrej ŠTEFÁNIK2

EMULAČNÉ PROSTREDIE – SPOĽAHLIVÝ PRÍSTUP PRE
NAVRHOVANIE A TESTOVANIE RIADIACICH
PRINCÍPOV VO VÝROBE NA BÁZE SIMULÁCIE,
OPTIMALIZÁCIE A METAMODELOVANIA.
Abstrakt
Predkladaný článok sa zaoberá progresívnou metódou emulácie výrobných
systémov. Popisuje návrh vývoja emulačného prostredia určeného pre rýchle
overenie vplyvu riadiacich princípov v pokrokových výrobných systémoch pre
diskrétnu výrobu pomocou aktualizovaného a verifikovaného simulačného
modelu v počítači so spätnou väzbou na reálny systém.

Obr.1. 3D simulačný model výrobného systému

1. SÚČASNÝ STAV PROBLEMATIKY
Globalizácia prináša pre výrobcov celkom nové požiadavky na riadenie výroby. Časté zmeny
výrobného sortimentu zákazníckych výrobkov vyžadujú nové princípy riadenia. Táto požiadavka
narastá pri aplikácii najprogresívnejších technológií Digitálneho podniku. Pokrokové výrobné
systémy budú vyžadovať rýchle, aproximatívne riadenie. Svetový výskum v tejto oblasti v
posledných troch rokoch je orientovaný hlavne do oblasti emulácie, ktorá umožňuje skúmať
1
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vplyv riadiacich princípov ešte pred dokončením reálneho pracoviska na kombinácii stroj –
virtuálny model a optimalizovať ich pomocou prvkov umelej inteligencie s využitím princípov
metamodelovania.

2. MODELOVANIE A SIMULÁCIA
Modelovanie a simulácia sú nástrojom ako pred samotnou realizáciou zmien overiť
funkčnosť, kapacitné dispozície, hlavné parametre systému ako aj jeho logiku fungovania ešte v
priebehu návrhu a dosiahnuť tým odstránenie úzkych miest, ktoré by mohli spôsobiť stratu z
dodatočných úprav systému a predlžovania jeho nábehovej doby. Simulácia ako štatistickoexperimentálny nástroj je založená na preverení vybraných experimentov na vytvorenom modeli
reálneho systému. Keďže možností výberu a zmien jednotlivých parametrov je príliš veľa a z
pohľadu stochastickej simulácie je nutné zbehnúť každý model niekoľkokrát, aby bol štatisticky
významný, je dôležitý spôsob samotnej optimalizácie v simulácii.

3. SIMULAČNÁ OPTIMALIZÁCIA
Simulačná optimalizácia poskytuje štruktúrovaný prístup k určeniu optimálnych hodnôt
vstupných parametrov, kde optimum je merané funkciou výstupných premenných (parametrov)
zo simulačného modelu. Keďže optimálna hodnota funkcie, ktorú optimalizujeme nemôže byť
zistená priamo, ale musí byť stanovená ako výstup zo simulačných behov, existencia
simulačného modelu je nutnou podmienkou, aby sa simulačná optimalizácia dala použiť. Inými
slovami - simulačný model je funkcia (ktorej matematické vyjadrenie nie je známe), ktorá
ohodnocuje nastavené vstupy. To znamená, že doba behu simulácie môže byť výpočtovo veľmi
časovo náročná, v porovnaní so samotnou optimalizáciou (stanovením parametrov pre ďalší
simulačný beh).

4. EMULÁCIA
Výskum v oblasti využitia metód umelej inteligencie pri riešení teoretických i praktických
problémov navrhovania pokrokových výrobných systémov prudko graduje. Existujúce prístupy k
optimalizácií a simplifikácii riadenia komplexných výrobných systémov už nepostačujú rastúcim
nárokom rýchlo sa meniaceho trhu. Dnešné vysoko turbulentné prostredie si vyžaduje nové
prístupy, exaktné i aproximatívne, také ktoré budú dostatočne robustné, rýchle a využiteľné pre
podporu rozhodovania riadiacich pracovníkov.
Jednou z progresívnych metód, ktorá nachádza uplatnenie v riadení moderných komplexných
systémov je i emulácia výrobných systémov. Pri úspešnej implementácii vyššie spomenutých
metód sa úzke miesto predvýrobnej fázy posúva k samotnému nasadzovaniu a oživovaniu
systému strojov a zariadení. Keďže každé zdržanie v tejto fáze je kritické, vzniká požiadavka
jednotlivé časti systému, riadiace pravidlá, ako aj celkový riadiaci systém testovať čo najskôr, bez
ohľadu na momentálnu celistvosť výsledného systému. Myšlienkou emulácie je možnosť
nahradiť chýbajúce prvky vytváraného výrobného systému verným simulačným modelom, ktorý
bude následne prepojený s existujúcimi reálnymi prvkami. Simulačný model bude
plnohodnotnou náhradou reálneho, chýbajúceho modulu, resp. prvky komplexného simulačného
modelu budú postupne, s nasadzovaním technológií, nahradzované reálnymi zariadeniami.
Synergiou nasadenia a spolupráce virtuálnych a reálnych prvkov v praxi sa radikálne odstráni
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plytvanie spôsobené nutnosťou zmien v návrhu systému, pretože všetky potenciálne chyby budú
lokalizované a riešené výrazne skôr ako je tomu v súčasnosti.

5. VÝSKUM V OBLASTI EMULÁCIE NA PRACOVISKU KPI
Popísané riešenie emulácie je úplne novým výskumným smerom a má potenciál stať sa
prestížnou oblasťou KPI. Doposiaľ vo svete nie sú dokumentované výskumné zámery, ktoré by
svoju pozornosť sústredili na testovanie riadiacich princípov vo výrobe na báze simulácie a
optimalizácie s využitím prvkov metamodelovania. Na základe týchto faktov vzniká priestor na
využitie výsledkov grantovej úlohy VEGA 1/0417/09, ktorá je v súčasnosti vo finálnej fáze riešenia
a rozpracovať ich v nadväzujúcom vývojovom smere.

Obr.2. Návrh prepojenia výrobný systém – emulácia - simulácia
Hlavným cieľom popisovaného projektu je navrhnúť a overiť emulačné prostredie
umožňujúce rýchle stanovenie vplyvu zmeny riadiacich princípov vo výrobe na virtuálnom
modeli s priamym prepojením na reálny produkčný systém. Navrhované riešenie implementácie
emulačného prostredia je zobrazené na obrázku č.1.
Výsledkom riešenia bude navrhnutý systém prepojenia dielenského riadenia s prostredím
simulácie a komplexná metodika emulácie vo výrobe. Vývoj umožní nahradenie neexistujúcich
prvkov vytváraného reálneho systému simulačným modelom a testovanie funkčnosti existujúcich
prvkov na kompletnom výrobnom systéme (reálne zariadenia + virtuálne zariadenia). Emulačné
prostredie ďalej umožní monitorovať výrobný, resp. logistický systém v reálnom čase,
vyhodnocovať zbierané údaje, aktualizovať model na základe údajov z reálneho systému a
vykonávať experimenty na presnom, aktualizovanom a verifikovanom simulačnom modeli. Tieto
zmeny ďalej automaticky aplikovať na reálny systém, zisťovať rozdiel medzi plánovanými a
reálnymi vplyvmi riadiacich princípov a tým so zahrnutím metamodelovania optimalizovať ich
navrhovanie a testovanie.
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6. ZÁVER
Navrhované riešenie vychádza z dlhoročných skúseností a praktických aplikácií simulácie,
realizovaných na pracovisku KPI v priemysle a prináša kvalitatívne úplne nový prístup k
riadeniu a optimalizácii produkčných systémov, vychádzajúci z dátového prepojenia reálnej
výroby a virtuálneho modelu s využitím prvkov teórie rozhodovania.
Zámerom je v troch etapách počas 4 rokov navrhnúť a overiť emulačné prostredie
umožňujúce rýchle stanovenie vplyvu zmeny riadiacich princípov vo výrobe na virtuálnom
modeli s priamym prepojením na reálny produkčný systém. Emulácia umožní zásadným
spôsobom zrýchliť navrhovanie, testovanie a optimalizáciu riadiacich princípov v predvýrobnej,
ako aj výrobnej fáze produkcie. Získané výstupy rozšíria aplikačnú oblasť pre riešenia
digitálneho podniku a podporia medzinárodnú prestíž slovenských riešiteľov v predmetnej
oblasti.
Tento príspevok vznikol v rámci riešenia úlohy Výskumnej a edukačnej grantovej agentúry
Ministerstva školstva SR (VEGA) číslo 1/0417/09.
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EMULATION ENVIRONMENT – RELIABLE APPROACH
TO MANUFACTURING OPERATIVE MANAGEMENT
PRINCIPLES DESIGN AND TESTING, BASED ON
SIMULATION, OPTIMIZATION AND METAMODELLING.
Abstract
Presented article deals with progressive method — manufacturing systems
emulation. It describes design of emulation environment development intended
for quick testing of operative management principles in advanced manufacturing
systems for discrete production using actualized and verified simulation model in
computer with regressive link to real system.
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ERP systémy, rozšírené ERP systémy, moduly, trendy vývoja.

Zuzana ŠPÁNIOVÁ1

ROZŠÍRENÉ ERP SYSTÉMY AKO BUDÚCI TREND
VÝVOJA
Abstrakt
Článok sa zaoberá problematikou podnikového plánovania zdrojov. Na základe
špecifikácie súčasného globálneho prostredia a základných charakteristík ERP
systémov v súčasnosti, je načrtnutých niekoľko možných budúcich trendov
vývoja. Pozornosť sa venuje predovšetkým tzv. rozšíreným ERP systémom.

1. ÚVOD
Systémy pre plánovanie podnikových zdrojov – ERP systémy (Enterprise resource
plannning) sú v súčasnosti jedným z najkomplexnejších informačných systémov v podnikoch
po celom svete. ERP systémy sú využívané veľkými spoločnosťami, ktoré nakupujú, vyrábajú,
distribuujú po celom svete, ale svoje uplatnenie nachádzajú aj u malých a stredne veľkých
spoločností, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou dodávateľského reťazca. História ERP systémov
sa začala datovať na prelome rokov 80-tych a 90-tych, kedy integrovala funkcie svojich
predchodcov.

2. CHARAKTERISTIKA ERP SYTÉMOV
Keďže ERP systémy sú relatívne mladé systémy, v odborných kruhoch ešte nebola prijatá
jednotná terminológia a definícia ERP systémov. Môžeme však povedať, že ERP systémy sú
integrované počítačovo orientované systémy, ktoré slúžia na riadenie vonkajších a vnútorných
zdrojov. Systémy integrujú podnikové procesy vrátane výroby, logistiky, financií a ľudských
zdrojov. Nikdy predtým neboli vyvinuté tak rozsiahle a zložité systémy. Dokonca aj zložité
systémy vyvinuté pre let rakety alebo simuláciu jadrového reaktora sú oveľa menšie a nemajú
vzájomne toľko prepojených častí ako dnešné globálne ERP systémy.
ERP systémy umožňujú zníženie počtu zamestnancov, presnejšie plánovacie činnosti,
schopnosť lepšie, lacnejšie a rýchlejšie obsluhovať zákazníkov, efektívnejšie rozhodovanie
manažmentu, racionálnejšie finančné riadenie, uľahčenie vnútropodnikovej komunikácie
a spolupráce, elimináciu informačnej asymetrie a pod.
ERP systémy zaznamenali v minulosti veľký rozmach, ktorý bol čiastočne utlmený
následným sklamaním. ERP systémy už nesmú byť chápané len ako technická záležitosť, ale
1
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ako súbor technológií, postupov a ľudí. Je potrebné si uvedomiť, že počítačová podpora
v spoločnosti, ktorá funguje neefektívne nám neumožňuje kompletne odstraňovať chyby
v procesoch, ale umožňuje nám tieto chyby robiť rýchlejšie. Základné procesy a toky v rámci
„klasického ERP systému“ môžeme vidieť na obrázku č. 1.

Zákazníci
PROGNÓZOVANIE

DOPYT
$

$

EXPEDÍCIA

AGREGOVANÉ PLÁNOVANIE

Plánovanie
množstva

OPERATÍVNE PLÁNOVANIE

Termínové
plánovanie

Stav zásob v sklade

SKLAD
Uvoľnenie objednávky do výroby

Kapacitné
plánovanie

Nákupná
objednávka

$
$

VÝROBA

MRP II

$

Príchod materiálu

DODÁVATEĽ

NÁKUP

Obr.1. Základné toky a procesy v rámci ERP systému
Na Slovensku, a predovšetkým vo svete, existuje niekoľko smerov, ktorými sa ERP
systémy môžu v budúcnosti uberať. Medzi tie najdiskutovanejšie môžeme zaradiť Business
Process Reengineering v kontexte ERP systémov, Open Source ERP systémy a tzv.“ extended“
ERP systémy. Tento článok sa bude podrobnejšie zaoberať tzv.“ extended“ ERP systémami.

3. ROZŠÍRENÉ ERP SYSTÉMY
21. storočie predstavuje čas rastúcich výziev, ktorým čelia spoločnosti. Celosvetová
konkurencia sa stáva skôr štandardom ako výnimkou. Podniky sa stávajú viac globálnymi
s operáciami vo všetkých kútoch sveta, kde sa musia prispôsobiť miestnym zvykom a normám.
Dynamika vývoja produktov, rýchlejšia distribúcia a prispôsobenie výroby viac zvýhodňuje
zákazníka. V minulosti mnoho spoločností nainštalovalo sadu iných špecializovaných
systémov na vyplnenie medzier v ERP systémoch. Prostredníctvom špecializovaných systémov
sa v spoločnosti začali vytvárať informačné ostrovy, ktoré neumožnili vytvárať základné
predpoklady pre úspešné fungovanie ERP systémov. Za najdôležitejšie brzdiace body môžeme
379

InvEnt 2010
považovať neumožnenie vzniku jednej centrálnej databázy, on-line a real-time prenosu
informácií a samotnú integráciu všetkých informácií prúdiacich spoločnosťou. V literatúre sa
okrem názvu „rozšírené ERP“, „extended ERP“ sa objavuje aj názov „balík podnikového
systému“. Tento projekt má rozsiahlejšie charakteristiky ako projekt samotného internetu.
Projekt siaha za pomyselné hranice podniku. Hlavným dôvodom sú obrovské možnosti
internetu, ktorý podporuje komunikačné väzby tak ako medzi podnikom a zákazníkom, tak aj
medzi podnikom dodávateľom. ERP systém charakterizovaný modulmi výroba, logistika,
financie a ľudské zdroje bude vytvárať tzv. chrbticu, na ktorú budú priamo napojené ďalšie
podporné systémy. Tento komplex bude vzájomne integrovaný a prepojený, čím bude spĺňať
všetky základné predpoklady úspešného nasadenia a fungovania ERP systémov
v spoločnostiach. Koncept rozšíreného ERP systému môžeme vidieť na obrázku č. 2. Na
obrázku je možné vidieť, že k pôvodným štyrom modulom boli pridané ďalšie.

CRM

B2B/B2C
e- commerce

VÝROBA

FINANCIE

MODULY ERP

SCM

ERM

SRM

E-procurement

PDM

ĽUDSKÉ
ZDROJE

LOGISTIKA

MES

Obr. 2. Moduly rozšíreného ERP systému
Podľa výsledkov výskumu (BENDOLY, E. – JACOBS F.R) boli navrhnuté aj moduly pre
rozšírený ERP systém. Medzi tieto špecializované systémy, ktoré sú v budúcnosti predmetom
možnej integrácie do ERP systému patria nasledovné:
• CRM (Customer Relationship Management) – Modul CRM hovorí o riadení vzťahov
so zákazníkmi. Spoločnosti využívajú tento prístup pre lepšie porozumenie potrebám
a požiadavkám zákazníkov.
• SRM (Supplier Relationship Management) – Systém pre riadenie vzťahov s
dodávateľmi umožňuje riadenie nákladov na jednotlivých dodávateľov. Systém pomáha
redukovať náklady na nákup tovaru a služieb, čo umožňuje zvýšenie zisku bez nutného
zvyšovania tržieb alebo zníženia kvality.
• E-procurement – Systém umožňuje elektronické verejné obstarávanie a poskytuje
väzby od firemného nákupného systému do ich dodávateľských objednávkových
systémov.
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•

•

•

•

•

MES (Manufacturing Execution Systems) – Tieto systémy pre riadenie/rozvrhovanie
výroby poskytujú najlepšie rozvrhovacie materiály pre dielne a dielenské plánovanie,
ktoré znižuje dodacie časy a znižuje náklady, zvyčajne s využitím heuristiky alebo
simulácie.
ERM (Employee Relationship Management) – Systém ERM riadi vzťahy so
zamestnancami. Systém pokrýva všetky otázky súvisiace so vzťahom medzi
spoločnosťou a jeho zamestnancami, a to najmä v tréningoch a školeniach, prijímaní
nových zamestnancov, platovej politike, kompetenciách a riadení kariéry zamestnancov,
riadenie pracovného času a vnútropodnikovej komunikácie.
SCM (Supply Chain Management) – Pod skratkou SCM sa ukrýva systém pre riadenie
dodávateľského reťazca. „Úspešné riadenie dodávateľského reťazca umožňuje podniku
predpovedať dopyt, dodať správny produkt, na správne miesto v správny čas a za čo
najnižšiu cenu za účelom uspokojenia svojich zákazníkov„ (IBM, 2001).
PDM (Product Data Management) – Tento systém umožňuje podniku riadiť a
dokumentovať produktové dáta, rovnako ako vzťahy medzi nimi. Tieto systémy
umožňujú rýchlejšie navrhovanie nových výrobkov tým, že poskytujú databázu
informácií o súčasných produktov.
B2B / B2C e-commerce – Skratka B2B hovorí o predaji medzi dvomi podnikmi.
Prostredníctvom tohto modulu spoločnosti vytvárajú vzájomnú dohodu o cenách
a dodacích podmienkach.
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EXTENDED ERP SYSTEMS AS A FUTURE TRENDS
Abstract
The article deals with enterprise resource planning. Based on the specifications
of the current global environment and the basic characteristics of ERP systems
today, outlined some possible future trends. Attention is drawn particularly so
extended ERP system.
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ERP systémy , Open Source ERP systémy

Zuzana ŠPÁNIOVÁ1, Jana STRÁPKOVÁ2

PODNIKOVÉ PLÁNOVANIE ZDROJOV A OPEN SOURCE
SOFTWARE
Abstrakt
Článok sa zaoberá problematikou Open Source (OS) softvérov v kontexte
podnikového plánovania zdrojov. Na úvod je načrtnutá základná problematika
pochopenia OS-ERP systémov. Článok ponúka prehľad niekoľkých dodávateľov
OS-ERP systémov spolu s charakteristikou ich produktov.

1. OPEN SOURCE SOFTVÉR V DNEŠNEJ DOBE
Open Source softvéry – OS sa stávajú čoraz viac rozšírenejšími riešeniami po celom svete.
Na trhu sa v súčasnosti nachádzajú mnohé väčšinou nezrelé ponuky OS-ERP systémov. Je len
otázkou blízkej budúcnosti či sa OS-ERP systémy stanú tak poprednými systémami, ako iné
OS ponuky, ako je napríklad Linux alebo JBoss. Nutnou požiadavkou pre pochopenie OSERP systémov je vytvorenie jasne definovaného spoločného jazyka pre komunikáciu ohľadom
OS-ERP aplikácií. Toto je v súčasnosti veľká neznáma, pretože dodnes neboli definované jasné
požiadavky na OS softvér, či už hovoríme o jeho definovaní, licenčnej otázke alebo jeho
funkčnosti.

2. HISTÓRIA OPEN SOURCE SOFTVÉROV
História OS softvérov je priamo napojená na vznik a rozšírenie hackerskej kultúry. Prvá
definícia, ktorá sa vykryštalizovala z počiatočného chaosu mala dve základné línie. Prvá línia
sa dotýkala licencie, ktorá poskytovala programátorom možnosť prezerať, meniť, posilniť
a distribuovať tzv. otvorený zdrojový kód bez obmedzení. Druhá línia týkajúca sa softvéru
hovorila o komplexnej bezplatnosti softvéru. Táto definícia bola v minulosti postačujúca, avšak
pre dnešné globálne prostredie je nutná jej značná úprava. U ostatných tzv. „súkromných
softvéroch“ sa neumožňuje distribúcia zdrojového kódu a softvér nie je zadarmo. Medzi týmito
dvoma protikladmi vznikla aj tretia skupina softvérov, kedy samotný softvér je potrebné
zakúpiť, ale následné licencie sú bez poplatkov. Napríklad MySQL je OS databázový server,
ktorý sa rozrástol fenomenálne od svojho vzniku v roku 1995. Tento produkt je zadarmo
a zdrojový kód je k dispozícii pre každého v rámci GNU-General Public License. MySQL sa
mohol v roku 2006 pochváliť 12 miliónmi stiahnutí a 2500 novými zákazníkmi. MySQL je len
1
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jeden z príkladov. Ako ďalšie môžeme uviesť napríklad JBoss, Linux alebo SugarCRM ktorý
mal viac než milión stiahnutí a asi 1 000 zákazníkov. Čo sa týka OS-ERP aplikácií neslávili
také úspechy, ako tieto vyššie spomenuté systémy. Open Source Initiative (OSI) rozoznáva
takmet 60 rôznych open source licencií. Je nutné povedať, že OSI nie je jedinou organizáciou,
ktorá poskytuje akreditáciu licencií. Mnoho spoločností poskytuje svoj zdrojový kód pod
General Public License (GPL). Pre celkové zjednodušenie chápania tejto problematiky
môžeme hovoriť o troch základných typoch licencií.
1. Licencia je poskytovaná natrvalo a bez poplatkov. Používateľ ju môže kopírovať
a reprodukovať, verejne využívať a prezentovať. Takisto môže licenciu distribuovať
a poskytovať sublicencie (Apache License verzie 2.0).
2. Táto licencia umožňuje prístup k zdrojovému kódu pre revízie a modifikácie. Všetky
zmeny týkajúce sa pôvodného zdrojového kódu sú odoslané späť do pôvodného
softvéru(Mozilla Public License 1.1).
3. Tretí typ umožňuje získavanie softvéru zadarmo. Zaručuje jeho voľné zdieľanie,
upravovanie, zlepšovanie a šírenie akýmkoľvek užívateľom (GNU GPL).
Čo sa týka OS-ERP softvérového priestoru, spoločnosti si vytvárajú svoje vlastné licencie
s vlastnými podmienkami a požiadavkami. Príklad OS-ERP produktov je zobrazený na
obrázku č.1
Compiere

GNU GPL

http://www.compiere.org/

OpenMFG

Custom

http://www.openmfg.com/

OtBiz

Apache License Version 2.0

http://ofbiz.apache.org/

Tiny ERP

GNU GPL

http://sourceforge.net/
projects/tinyerp

OpenPro

Undisclosed Cost Structure

http://www.openpro.com/

WebERP

GNU

http://www.weberp.org/

ERP5

GPL

http://www.erp5.org/

Adempiere

GNU GPL

http://www.adempiere.com/

avERP

Custom

http://www.averp.de/

Fisterra

GNU GPL

http://community.igalia.com/
twiki/bin/view

Open Bravo

Mozilla Public License 1.1

http://www.openbravo.com/

GNUe

GNU GPL

http://
www.gnuenterprise.org/

Value ERP

GNU

http://www.valueerp.com/

Obr.1. Prehľad OS-ERP
Napríklad Open Mfg umožňuje spoločnostiam prezerať a meniť zdrojový kód rovnako ako
prispievať k zdrojovému kódu. U avERP licencia zahŕňa licenčné poplatky, žiadne poplatky za
aktualizáciu a žiadne poplatky za vlastné programovanie. OpenPro napríklad umožňuje prístup
k zdrojovému kódu. Avšak je to licenčný poplatok a právo distribuovať softvér nie je
dostatočne vysvetlené na internetovej stránke. Tieto jednotlivé OS systémy majú veľmi
rozdielne charakteristiky. Na nasledujúcom obrázku môžeme vidieť veľkú rozmanitosť týchto
systémov prostredníctvom ich platforiem a rozdielnych funkcií ktoré poskytujú.
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Obr.2. OS-ERP platforma a funkcie
Ako je možné vidieť na obrázku č.2, vzorka pre výskum bola veľmi malá. Tak isto aj
všetky ostatné OS prieskumy bojujú s veľkosťou vzorky, ktorá je použitá na prieskum. Pri
takýchto prieskumoch je veľmi ťažké sa vyhnúť zovšeobecneniam vo výsledkoch. Nie je
možné definovať presné požiadavky na OS-ERP systémy, pretože požiadavky sa líšia od
krajiny ku krajine, od podniku k podniku a pod.

3. ZÁVER
Vo svete existuje niekoľko smerovaní ERP systémov pre blízku aj ďalekú budúcnosť.
Medzi tie menej diskutované patrí otázka OS-ERP systémov. Vyjadriť jednoznačný záver
v tejto problematike by bolo prinajmenšom trúfalé. Do budúcnosti je potrebné uskutočniť
prieskum veľkých rozmerov. Je potrebné hľadať odpovede na otázky nielen v lokálnom ale aj
globálnom kontexte. Využitie OS-ERP systémov poskytuje veľké možnosti predovšetkým pre
malé podniky, ktoré nedisponujú dostatočnými zdrojmi na nákup ERP softvérov od
popredných dodávateľov. Bude len otázkou rokov aby sme dostali odpovede na otázky
budúcnosti OS-ERP systémov, či už v zahraničí alebo na Slovensku.
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EXTENDED ERP SYSTEMS AS A FUTURE TRENDS
Abstract
This article deals with Open Source (OS) software in the context of enterprise
resource planning. The first outlined the basic understanding of the issues OS
ERP systems. Article provides an overview of several suppliers OS ERP systems,
together with the characteristics of their products.
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simulácia, overovanie, experimentálna demontáž

Peter TAKÁČ1

SIMULAČNÉ OVEROVANIE EXPERIMENTÁLNEJ
DEMONTÁŽE DOŽITÝCH ELEKTROTECHNICKÝCH
VÝROBKOV
Abstrakt
Tento príspevok sa zaoberá simulačným experimentovaním možností
demontážneho procesu vybraného elektrotechnického výrobku. Prvá časť
popisuje proces recyklačnej demontáže a samotnú experimentálnu demontáž a v
ďalšej časti sú vykonané samotné experimenty. Posledná časť hodnotí výsledky
vykonaných experimentov.

ÚVOD
Ako každý jeden proces či projekt, aj proces recyklačnej demontáže je charakterizovaný
istými parametrami stanovenými na základe modelu výrobku ako aj realizačného prostredia.
Proces recyklačnej demontáže je charakterizovaný nasledovnými parametrami: čas
demontáže, náklady na demontáž, stupeň demontáže, postupnosť demontáže.
Manuálna demontáž je tradičný, v niektorých prípadoch z technického a ekonomického
hľadiska nevyhnutný spôsob likvidácie výrobkov. Využíva sa pritom prevažne energia rúk
pracovníkov. Za ručnú demontáž sa považujú aj také činnosti, pri ktorých sa využíva
mechanizované náradie (v menej ako tretine demontážnych činností). [1]

1. SIMULAČNÉ OVEROVANIE EXPERIMENTÁLNEJ DEMONTÁŽE
VYBRANÉHO ELEKTROTECHNICKÉHO VÝROBKU
V našich laboratórnych podmienkach sa zrealizovala demontáž rýchlovarnej konvice typu:
Katomo, No:380C, špirálová, 1,7 l, 767 g.
Rýchlovarné kanvice patria do triedy elektroodpadov, klasifikujú sa ako malé domáce
elektrospotrebiče. Ich výhodou je dobrá uskladniteľnosť a nízka cena. Patria do kategórie
odpadov s označením O.
Celý proces ručnej demontáže, ako je uvedené v Tab. 1, pozostáva z piatich operácií.
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Tab. 1. Časová štúdia rýchlovarnej konvice
Por. č. operácie
1.
2.
3.
4.
5.

Operácia
Odstránenie hlavného krytu
Rozpojenie rukoväte
Odstránenie špirály
Odstránenie ostatných častí
Demontáž podstavca

Nástroj
ručne, skrutkovač
ručne, skrutkovač
ručne, skrutkovač
ručne, skrutkovač
ručne, skrutkovač

Čas [min]
02:58
00:28
01:19
00:57
00:42

Tieto operácie nasledujú chronologicky za sebou a preto ich poradie nemožno zameniť.
Proces demontáže sa vykonáva iba za pomoci rúk a skrutkovača. Cieľom simulačného
experimentovania bolo nájsť čo najefektívnejší spôsob procesu ručnej demontáže. Simulácia
bola vykonávaná v programe Arena Basic Edition. Experiment prebiehal v štyroch variantoch.
Celkový čas simulačného overovania sa určil ako doba jednej pracovnej zmeny, t. j. 8 hodín.
Počas experimentovania sa neberú do úvahy straty časov vzniknuté pri premiestňovaní
jednotlivých demontovaných dielcov.
1. variant
Všetky operácie ručnej demontáže sa vykonávajú iba na jednom pracovisku a pracovisko je
obsadené len jedným pracovníkom. Z nameraných hodnôt jednotlivých operácií vieme
jednoznačne určiť, že celý proces demontáže trvá 6 minút a 24 sekúnd, t. j. 6,4 minút.

Obr. 1. Model 1. variantu
Z toho vyplýva, že počas 8 hodín dokáže jeden pracovník ručne demontovať 75 takýchto
výrobkov. Vyťaženosť pracoviska je 100%.
2. variant
Každú operáciu ručnej demontáže vykonáva jeden pracovník. To znamená, že celý proces
demontáže prebieha na piatich pracoviskách a každé pracovisko obsluhuje jeden pracovník.
Na celom procese sa teda podieľajú piati pracovníci.

Obr. 2. Model 2. variantu
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Výsledkom experimentu s takýmto návrhom pracovísk sú 161 demontovaných výrobkov
počas 8 hodín, pričom vyťaženosť jednotlivých pracovísk je nasledovná:
Tab. 2. Vyťaženosť pracovísk 2. variantu

Vyťaženosť [%]

Prac1
100

Prac2
16

Prac3
44

Prac4
32

Prac5
23

3. variant
V tomto prípade sa celý proces demontáže vykonáva na 6 pracoviskách. Každé pracovisko
obsluhuje jeden pracovník, čiže na procese sa podieľajú 6 pracovníci. Do systému vstupujú dva
výrobky určené na demontáž. Jeden z nich ide na pracovisko „Pracovisko1“, kde sa vykonáva
prvá operácia. Súčasne sa na tom druhom výrobku vykonáva rovnako prvá operácia na
pracovisku „Pracovisko11“. Tieto výrobky po ukončení potrebných úkonov postupujú
v procese na ďalšie pracoviská obdobne, ako to bolo v predošlom prípade.

Obr. 3. Model 3. variantu
Takto navrhnutou demontážnou linkou dosiahneme 312 demontovaných výrobkov.
Vyťaženosť jednotlivých pracovísk je nasledovná:
Tab. 3. Vyťaženosť pracovísk 3. variantu

Vyťaženosť [%]

Prac1
97

Prac11
98

Prac2
30

Prac3
85

Prac4
62

Prac5
46

4. variant
Proces demontáže prebieha na 4 pracoviskách. Každé pracovisko obsluhuje jeden
pracovník, čo znamená, že na procese sa podieľajú 4 pracovníci. Prvá operácia prebieha
súčasne na dvoch výrobkoch, obdobne ako to bolo v predošlom prípade. Druhá a tretia
operácia prebieha súčasne na pracovisku „Pracovisko2” s jedným pracovníkom. Štvrtá a piata
operácia prebieha rovnako súčasne na pracovisku „Pracovisko3” taktiež s jedným
pracovníkom.
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Obr. 4. Model 4. variantu
Takouto stratégiou demontážneho procesu dokážeme demontovať celkovo 265 výrobkov.
Vyťaženosť pracovísk je nasledovná:
Tab. 4. Vyťaženosť pracovísk 4. variantu

Vyťaženosť [%]

Prac1
97

Prac11
98

Prac2
99

Prac3
91

2. ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV A ZÁVER
Takéto varianty boli zvolené kvôli časom jednotlivých operácií. Keď si všimneme čas prvej
operácie, tak zistíme, že je v niektorých prípadoch niekoľko násobne väčší ako pri ostatných
operáciách. Preto sme hľadali také možnosti, kde by jednotlivé pracoviská boli čo najviac
vyťažené a tým aby bol daný proces čo najefektívnejší.
Z vykonaných experimentov vieme určiť priemerný počet demontovaných výrobkov
pripadajúcich na jedného pracovníka za 8 hodinovú pracovnú dobu.
Tab. 5. Priemerný počet demontovaných výrobkov pripadajúcich na 1 pracovníka

Priemerný počet výrobkov
na 1 pracovníka

Variant 1

Variant 2

Variant 3

Variant 4

75

32

52

66
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Graf 1. Vyťaženosť pracovísk jednotlivých variánt
Z Tab. 5. vieme jednoznačne vyčítať, že najvýhodnejší spôsob demontáže rýchlovarnej konvice
je, keď celý demontážny proces vykonáva jeden pracovník, pretože iba v tomto prípade je
pracovisko využité na 100 % a tak je celý proces najefektívnejší. Využiteľnosť jednotlivých
pracovísk znázorňuje Graf 1.
Treba však mať na pamäti, že sa nezapočítavali časy spojené s manipuláciou demontovaných
dielcov a tiež, že na demontáž nebolo potrebné používať viac nástrojov a náradí, čím sa ušetril čas
s ich manipuláciou. Pri zložitejších procesoch by práve takýto variant, kedy sa na celom procese
podieľa iba jeden pracovník, nebol určite najvhodnejší. Zložitejšie podnikové procesy sa simulujú
obdobne ako takýto elementárny proces, s tým rozdielom, že takýto proces obsahuje viac vstupov,
výstupov, podmienok, či iných faktorov, ktoré robia proces zložitejším.
Tento príspevok bol vytvorený v rámci riešenia projektov VEGA 1/0052/08 Systémový
prístup k racionalizácii pracovných procesov vo výrobných podnikoch a VEGA 1/0679/08
Integrovaný systém pre inovatívne projektovanie, plánovanie a organizovanie výroby.
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SIMULATION VERIFICATION EXPERIMENTAL
DISMANTLING OF SURVIVAL ELECTRICAL PRODUCTS
Abstract
This article deals with the simulation experimentation of dismantling process options of
selected electrical product.First part describes the process of recycling dismantling and
the experimental dismanling itself. In the next part practical actual experiments were
carried out. The last part evaluates results of these experiments.
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dobré spravovanie, verejné služby, manažment územnej samosprávy

MANAŽMENT A DOBRÉ SPRAVOVANIE VEREJNÝCH
SLUŽIEB
Juraj TEJ1, Peter ŽIVČÁK2
Abstract
Good governance is the management where are defined and observed principles
of good governance in used procedures, existing institutions and mechanisms
prevailing in the least.Good governance is a modern form of management,
execution of decisions and allow municipal entities to provide qualified public
services.

ÚVOD
Spravovanie neznamená len riadenie, ale aj vytváranie prostredia, ktoré umožňuje všetkým
subjektom sa koordinovane podieľať na využívaní územne poskytovaných služieb v rámci
pridelených kompetencií. Spravovanie je vlastne spôsob, akým sa realizujú jednotlivé kroky
procesu rozhodovania – príprava rozhodovania, akt rozhodovania, implementácia rozhodnutí.
Dobré spravovanie (Good Governance) je také spravovanie, kde sú zadefinované a dodržiavané
princípy dobrého spravovania v používaných postupoch, existujúcich inštitúciách a aspoň v
prevažujúcich mechanizmoch. Po roku 2008 výrazne poklesli pracovné príležitosti, znížili sa
príjmy obyvateľstva a stúpla nezamestnanosť. Do popredia sa dostali potreba efektívnosti
poskytovaných služieb a význam kvality ľudského potenciálu v manažmente.

1. MANAŽMENT A DOBRÉ SPRAVOVANIE
Početnosť úloh, ktoré sú kompetenčne priradené obciam a neustále rastúce nároky
obyvateľov, ale i ostatných aktérov lokálnych záujmov nútia obecné úrady vo väčšej miere
zamýšľať sa uplatňovať prvky dobrého spravovania. Je potrebné prekonať zmeniť
pretrvávajúce zvyky v riadení, prekonať averziu k akceptovaniu rizika a zmien, neochotu učiť
sa novým metódam a technikám nevyhnutne potrebným pre správne fungovanie manažmentu
poskytovania služieb na lokálnej úrovni; naučiť sa zdieľať nové prístupy a skúsenosti od
ostatných partnerov v rámci vytvorených sociálnych sietí. Rozhodujúce sú nové prístupy
a znalosti, čo ale vyžaduje čas a zdroje, ktoré neprinášajú okamžite. Je úlohou vedy
1
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i progresívnych inštitúcií aby transferom poznatkov a skúseností tento proces čo najviac
ovplyvnili.
Využitie procesov dobrého spravovanie je nevyhnutné má v súčasnosti strategický
charakter, pretože akčná a rokovacia rovina priestorovej politiky sa stále viac presúva do
manažmentu obcí a regiónov. Rastúce požiadavky na ekonomizáciu, ekologizáciu
a regionalizáciu činností manažmentov si vyžadujú zmenu filozofie i nástrojov (čo zvyšuje
význam prístupov strategického manažmentu), hlavne z dôvodu získavania externých zdrojov
na financovanie poskytovaných služieb a lepšieho uspokojovania potrieb všetkých klientov
samosprávy. V súvislosti s dobrým spravovaním ako stratégiou manažmentu, je možné
povedať, že:
- dobré spravovanie je významným nástrojom v otázkach fungovania manažmentu
v súvislosti s cieľmi, ktoré majú zabezpečiť implementáciu strategických rozhodnutí,
- je potrebné ho odlišovať od operačného manažmentu, ktorý iba dopĺňa dobré spravovanie,
- vyžaduje znalosti poznatkov mnohých vedných disciplín a taktiež praktické vedomosti
i orientácii v sociálnych, politických a ekonomických otázkach.
Ako príklad môžu slúžiť publikované praktické skúsenosti, ale aj vedecké štúdie
z praktických aplikácií moderných manažérskych prístupov ([2]; [3]; ale aj [7]).
Stratégia poskytovania služieb by mala v zásade odrážať konsenzuálne postoje a názory
jednotlivých lokálnych aktérov manažmentu. Pri vymedzení dobrého spravovania je potrebné
sa opierať o nasledujúce princípy:
 efektívnosť – ako najhospodárnejšieho využitia zdrojov pre konkrétny proces alebo
činnosť; participácia – ide o mechanizmy, ktoré zapájajú relevantných aktérov do
manažmentu poskytovania verejných služieb; účinnosť - vnímané ako skutočnosť, aby
daný proces alebo činnosť viedla k žiaducemu efektu; transparentnosť – ako rozhodovanie
na základe verejne známych kritérií vrátane poskytovania včasných a úplných informácií;
verejná zodpovednosť ako povinnosť skladať účty – predstavuje dodržiavanie zvolených
kritérií merania výkonnosti samosprávy; dodržiavanie práva a administratívnych postupov;
jasnú komunikáciu cieľov samosprávy so zainteresovanými občanmi.
Je potrebné na súčasnej úrovni poznania identifikovať a analyzovať charakteristiky
rozhodovacích procesov v rámci doterajšieho spravovania na úrovni obce a iniciovať ich
priblíženie princípom dobrého spravovania v manažmente. Miestna samospráva ale stále trpí
nasledujúcimi nedostatočnosťami:
- nie je dostatočná efektivita a účinnosť existujúcich mechanizmov, postupov a metodológií
pre manažment procesov rozhodovania, je nedostatočná spolupráca miestnej samosprávy
so subjektmi pôsobiacimi na jej teritóriu,
- chýbajú znalosti a zručnosti pre kvalitné rozhodovacie procesy a manažment procesov v
oblasti riadenia poskytovaných služieb, sú nedostatočne známe a aplikované skúsenosti a
poznatky z podobných procesov spravovania v zahraničí.
Predmetom pozornosti v jednotlivých fázach rozhodovacieho procesu sa stávajú nasledujúce
otázky:
1. Identifikácia oblastí a činností súvisiacich s poskytovaním služieb a rozvojom obce - ako
sa definujú oblasti pre rozvoj; kto rozhodne, že daná oblasť prejde procesom, či existuje na
to kodifikovaný mechanizmus, ktoré služby a ako budú poskytované (napr. spoločný
obecný úrad...).
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2.
3.
4.
5.

Identifikácia a prioritizácia výziev (problémov, príležitostí, nevyužitého potenciálu) - ako
prebieha zber a prioritizácia príležitostí, problémov a nevyužitého potenciálu; s kým sa
spolupracuje.
Hľadanie variantných riešení - ako hľadať variantné riešenia, kto je oslovovaný; či je na
to nejaký mechanizmus; kto je za to zodpovedný.
Kriteriálny výber riešenia vrátane implementačného mechanizmu - ako z variantných
riešení danej výzvy vznikne jedno riešenie pre rozhodovanie a akou formou je návrh
predkladaný tým, ktorí o ňom rozhodujú.
Zosúladenie so strategickými dokumentmi - posúdenie kompatibility, kto je za to
zodpovedný.

ZÁVER
Model dobrého spravovania musí vychádzať z legislatívneho a inštitucionálneho prostredia,
ale aj z existujúcich politík na Slovensku. Musí odrážať stav a potreby v oblasti spravovania, s
dôrazom na lepšom uspokojovaní potrieb obyvateľov obce a byť založený aj na pozitívnych
skúsenostiach. Dobré spravovanie v obci je preto potrebné zamerať na:
vyššiu transparentnosť a posilnenie verejnej zodpovednosti presahujúcej rámec jedného
volebného obdobia,
efektivitu a účinnosť spravovania miestnej samosprávy a podľa Ferencovej [1] aj
komunikačné schopnosti aktérov.
Dobré spravovanie má vždy za cieľ hlavne poskytovať verejné služby na adekvátnej úrovni,
v rámci existujúcich finančných zdrojov a možností, v každom prípade transparentne
a efektívne, s ohľadom na participáciu a verejnú zodpovednosť.
Príspevok bol spracovaný na základe projektu „Dobré spravovanie na regionálnej úrovni v
oblasti regionálneho rozvoja na Slovensku – GOVERNANCE“ a na základe projektu VEGA č.
1/0247/08: „Analýza súčasných problémov manažmentu riadenia ľudských zdrojov".
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automatická montáž, priemyselný robot, senzorové systémy

Richard TENCER1

MERANIE A ANALÝZA OBSLUŽNÝCH PROCESOV
NA MONTÁŽNOM PRACOVISKU
Abstrakt
Montáž je súbor rôznych činností, pomocou ktorých sa z jednotlivých súčiastok
vytvára funkčný celok. Jedná sa o záverečnú a vo väčšine prípadov aj
najzložitejšiu etapu výrobného procesu. Rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje
nielen akosť a spoľahlivosť výrobkov, ale tiež priebežnú dobu výroby,
produktivitu práce i efektívnosť celého systému

1. MONTÁŽ
Samotná montáž je vykonávaná na montážnom pracovisku, ktorá predstavuje vymedzenú
časť výrobnej plochy, dielne, prevádzky a pod., vybavenou potrebnými pracovnými
prostriedkami (strojmi, nástrojmi, stolmi, pomôckami) umožňujúcimi vykonať jednotlivé
montážne operácie. Podľa druhu aktívneho člena, ktorý sa na samotnej montáži podieľa je
možné montáž rozdeliť do troch kategórii.
1.1 Ručná montáž
Pracovník vykonávajúci takýto druh montáže využíva prevažne energiu svojich svalov. Za
ručnú montáž je možné považovať aj takú, kde práca pomocou mechanizačných prostriedkov
nepresahuje viac ako tretinu objemu práce.
1.2 Mechanizovaná montáž
Pri mechanizovanej montáži sa používajú na urýchlenie jednotlivých činností
mechanizované nástroje. Jednotlivé montážne pracoviská sú medzi sebou prepojené pomocou
dopravníkov, ktoré zabezpečujú pohyb súčiastok alebo samotného montážneho celku medzi
pracoviskami.
1.3 Automatická a poloautomatická montáž
Tento druh montáže je charakteristický pre skladanie obmedzeného počtu súčiastok do
výrobku alebo skupiny. Súčiastky pre automatickú a poloautomatickú montáž sú špeciálne
projektované pre danú metódu za účelom zjednodušenia manipulácie. Pre tento druh montáže
sa používajú predovšetkým montážne stroje a linky, prevažne jednoúčelovej koncepcie
1
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vzhľadom na zložitosť jednotlivých montážnych cyklov. V posledných rokoch sa čoraz
častejšie do montážnych procesov zapájajú priemyselné roboty, ktoré sa využívajú
predovšetkým pri monotónne sa opakujúcich činnostiach, alebo človeku nebezpečnom
prostredí. Avšak nie pre všetky montážne aplikácie je možné použiť robota ako
vykonávajúceho člena montážnych činností. Sú to činnosti, pri ktorých je väčší počet tvarovo
zložitých nesymetrických súčiastok, kde je nutné definovať presnú polohu jednotlivých
súčiastok pri samotnej montáži. Všetky aplikácie, pri ktorých sú použité priemyselné roboty, sú
limitované samotnou nosnosťou jednotlivých robotov. Pri použití priemyselného robota sa táto
hodnota ešte znižuje z dôvodu potreby manipulácie s tvarovo odlišnými súčiastkami, kedy je
potrebné použiť viacúčelové uchopovacie hlavice. Pravdepodobne najviac montážnych
činností, ktoré sú realizované prostredníctvom priemyselných robotov je v automobilovom
priemysle. Typickým príkladom využitia robotov pre tieto činnosti je osadzovanie čelných
skiel do automobilov. Osadzovanie okien je skvelým príkladom ako môže robot eliminovať
nebezpečné manuálne montážne operácie a zároveň aj zlepšiť kvalitu [1].

2. ANALÝZA OBSLUŽNÝCH PROCESOV PRI MONTÁŽI
Montovaný produkt je podrobený analýze z hľadiska jeho rozdelenia na montážne skupiny,
podskupiny a jednotlivé komponenty. Automatizácia montážnych činností sa prioritne odvíja
od jednotlivých súčiastok tvoriacich montážny produkt, pretože ich množstvo, kvalita,
konštrukčné, technologické a iné vlastnosti ovplyvňujú realizáciu montáže [2]. Pod pojmom
obslužné procesy pri montáži rozumieme všetky činnosti, ktoré sú vykonávané pri samotnej
montáži. Jedná sa o činnosti ako, doprava medzi jednotlivými pracoviskami, samotná
manipulácia s objektmi, správna orientácia súčiastok, spájanie a upevňovanie súčiastok
a kontrola zmontovaného celku.
2.1. Manipulácia so súčiastkami
Manipulácia so súčiastkou si vyžaduje dôkladnú analýzu z hľadiska plôch a metód
vhodných pre realizáciu uchopenia. Tejto analýze je venovaná zvláštna pozornosť hlavne pri
automatických montážnych linkách, pri ktorých sa používajú priemyselné roboty. Pri
manipulácii sú zohľadňované nasledujúce údaje: postupnosť spájania súčiastok do funkčného
celku, potrebná orientácia v montáži a metódy ich spájania. Preto je potrebné už pri návrhu
montážneho produktu uplatňovať odporúčané pravidlá pre technologickosť jednotlivých
súčiastok, aby bola zabezpečená jednoduchosť manipulácie so súčiastkou a prístupnosť
samotnej takejto aplikácie.
2.2. Orientácia
Pri riešení úloh automatickej montáže je potrebné poznať možné polohy jednotlivých
súčiastok v mieste odoberania, ale aj pri samotnej montáži. Pri ručnej a mechanizovanej
montáži nehrá tento faktor až takú dôležitú úlohu, ako je to u automatickej montáži. Problémy
sa objavujú najmä s nástupom tvarovo zložitejších súčiastok, ktoré v neusporiadanom stave
môžu zaujať väčší počet možných polôh. Ľudský mozog dokáže za pomoci očí veľmi rýchlo
vyhodnotiť situáciu, kde sa objekt nachádza, ako je natočený, a ako ho najvhodnejším
spôsobom uchopiť. Automatické montážne pracovisko pracuje podľa určitého programu
pomocou, ktorého vyhodnocuje jednotlivé situácie. Avšak aby mohol správne fungovať musí
poznať všetky možnosti možných orientácii a polôh súčiastok. Čo sa zdá pre ľudskú obsluhu
jednoduché, ba až banálne, javí sa pri automatickej montáži veľkou prekážkou. Obrovský
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posun v tejto problematike znamenal vývoj priemyselných kamier. Nové priemyselné kamery
umožňujú detegovať natočenie, ale ja samotnú polohu súčiastky alebo celku. Softvér dodávaný
ku kamere dokáže tieto údaje vyhodnotiť a poslať do montážneho pracoviska, alebo priamo do
riadiaceho systému robota.
2.3. Spájacia činnosť
Medzi najpoužívanejšie metódy spájania pri montáži patrí skrutkovanie, nitovanie,
lisovanie, zváranie a lepenie. Všetky tieto druhy spájania sú používané pri mechanizovanej ale
aj pri automatickej montáži. Osobitné postavenie pri automatickej montáži z pohľadu
priemyselných robotov majú zváracie technológie a technológia pájkovania. Pri týchto dvoch
technológiách sa najčastejšie používajú priemyselné roboty, pri zváraní je to hlavne
v automobilovom priemysle, kedy sú karosérie dopravované k jednotlivým staniciam pomocou
dopravníkov, a samotné zváranie je vykonávané prostredníctvom koncového člena robota, na
ktorom je upevnený zvárací horák. Technológia pájkovania sa používa hlavne
v elektrotechnickom priemysle pri integrácii súčiastok s malými rozmermi do plošného spoja.
Pre tieto účely sa používajú priemyselné roboty typu Scara, ktoré sa vyznačujú vysokou
presnosťou a tuhosťou.
2.4. Medzidoprava
Medzi obslužné procesy pri montáži je možné zaradiť aj dopravu medzi jednotlivými
pracoviskami. Nie všetky montážne činnosti môžu byť realizované na jednom pracovisku,
alebo jednej linke. Z tohto dôvodu je nutné zabezpečiť dopravu nezmontovaných alebo len
čiastočne zmontovaných častí na nasledujúce pracoviská. Pri automatických montážnych
pracoviskách je táto doprava riešená prostredníctvom dopravníkov. Pri ručnej alebo
mechanizovanej montáži sa v malých podnikoch používajú na dopravu paletové vozíky alebo
je doprava riešená u nadrozmerných kusoch prostredníctvom žeriavov.
2.5. Kontrola
Za poslednú fázu montážnej činnosti by sme mohli označiť validáciu jednotlivých
funkčných rozmerov, alebo funkčnosti celého montážneho celku. Podľa toho či sa jedná
o kusovú, malosériovú alebo veľkosériovú montáž je možné uskutočňovať kontrolu na rôznych
množstvách vzoriek. Kontrola môže byť vykonávaná ručne alebo prostredníctvom
automatických meracích liniek, ktoré budú vybavené snímačmi potrebnými pre meranie
potrebných veličín.

3. MERANIE OBSLUŽNÝCH PROCESOV
Jednou z najdôležitejších a najzložitejších činností pri návrhu montážnej činnosti je
zabezpečenie polohy jednotlivých súčiastok, ako aj samotných manipulačných zariadení.
Z tohto dôvodu sa na automatických montážnych linkách používajú snímače. Podľa toho aké
činnosti je potrebné merať používajú sa rôzne snímače alebo ich kombinácie. Najviac aplikácii
snímačov je v robotizovaných montážnych systémoch, ktoré umožňujú robotom a ďalším
technickým prvkom identifikovať a monitorovať pracovný priestor a systémové okolie.
Senzorové vybavenie aplikované v montážnych systémoch sa rozdeľuje do troch základných
skupín taktilné, proximitné a vizuálne.
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Taktilné senzory sa využívajú predovšetkým pri manipulačných činnostiach, kedy sa
realizačné zariadenia najmä montážne roboty dostávajú do bezprostredného kontaktu
s objektom montáže. Dôležité sú najmä senzory umožňujúce kontrolu prítomnosti objektov,
identifikáciu uchopovacej sily, monitorovanie východiskovej polohy montážnych nástrojov.
Súčasné taktilné senzory sú koncipované najmä na báze merania sily a tlaku. Výstupné signály
sú upravované na signály vhodné pre príslušnú úroveň riadenia.
Medzi proximitné senzory môžeme zaradiť senzory, ktoré nevyžadujú bezprostredný
kontakt s objektmi manipulácie. Senzory však musia byť na rozdiel od vizuálnych
v dostatočnej blízkosti, aby bolo možné pomocou nich merať. S týmto druhom senzorov sa
môžeme stretnúť pri manipulačných a orientačných montážnych činnostiach.
Vizuálne senzory patria medzi bezkontaktné, a môžu byť použité skoro pri všetkých fázach
merania montážnych činností. Čoraz častejšie sa používajú priemyselné kamery, ktoré
umožňujú rýchlu a presnú detekciu polohy a orientácie aj tvarovo zložitých súčiastok. Údaje sú
z kamery následne prenášané do manipulačného zariadenia ako napr. priemyselného robota,
ktorý svoje pohyby prispôsobí natočeniu súčiastok pri ich manipulácii.

4. ZÁVER
Čoraz viac montážnych činností je realizovaných automaticky. Pri takýchto aplikáciách sa
využívajú predovšetkým nové technológie. Najzásadnejším vývojom prešli predovšetkým
zariadenia na snímanie polohy, ktoré sú kľúčové pri automatickej montáži. Avšak stále vysoké
vstupné náklady celý proces prechodu na automatickú montáž komplikujú.
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MEASUREMENT AND ANALYSIS OF SERVICE
PROCESSES AT THE ASSEMBLY WORKSTATION
Abstrakt
Assembly is a different set of activities through which is from the components
create a new functional whole. This is the final and most complicated cases and
stage in production process. The decisive influence not only the quality and
reliability of products, but also the continuous production, working productivity
and efficiency of the complex system.
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priemyselný robot, virtuálna realita, simulácia.

Richard TENCER1, Peter MACEK2

PRIEMYSELNÁ ROBOTIZÁCIA VO VIRTUÁLNEJ
REALITE
Abstrakt
V súčasnosti sa pre návrh a simuláciu robotizovaných pracovísk využívajú
systémy umožňujúce návrh vo virtuálnej realite. Virtuálny návrh má priamy
vplyv na ekonomické ukazovatele plánovanej výroby. Je dobré si v tejto súvislosti
uvedomiť, že drobná úspora realizovaná v etape plánovania výroby sa po
zahájení sériovej výroby mnohokrát znásobí.

1. SOFTVÉR PODPORUJÚCI NÁVRH VO VIRTUÁLNEJ REALITE
Na trhu sa objavuje čoraz väčší počet systémov umožňujúcich návrh robotických aplikácii
v prostredí virtuálnej reality. Táto situácia bola spôsobená nárastom aplikácii priemyselných
robotov v priemysle, kedy predpokladaný počet by mal dosiahnuť v roku 2011 podľa IFR
(International Federation of Robotics) hodnotu 1 136 000. Systémy umožňujúce návrh
v prostredí virtuálnej reality je možné rozdeliť do dvoch skupín.
1.1. Systémy navrhované výrobcom priemyselných robotov
V súčasnosti zaznamenali najväčší rozmach systémy pre návrh vo virtuálnej realite
navrhnuté konkrétnym výrobcom priemyselných robotov. Avšak tieto systémy obsahujú len
knižnice svojich priemyselných robotov, vrátane postprocesorov pre výmenu dát medzi
riadiacou jednotkou a robotom. V závislosti od konkrétneho systému je podpora 3D
modelovacieho prostredia na rôznych úrovniach od možnosti vytvárania jednoduchých 3D
objektov, až po plnohodnotné 3D modelovanie. Pri týchto systémoch sa kladie väčší dôraz na
možnosť vkladania modelov prostredníctvom neutrálnych súborov z iných CAD systémov.
Tieto systémy sa využívajú pri tvorbe jednoduchších robotických riešení, pri ktorých sa
nevyžaduje vysokoúrovňová spolupráca viacerých robotov, alebo zariadení.
1.2. Univerzálne systémy
Ďalšiu skupinu tvoria veľké systémy, ktorých charakteristickým prvkom je knižnica
obsahujúca priemyselné roboty od rôznych výrobcov. Oproti predchádzajúcej skupine
systémov je možné považovať tieto systémy za prepracovanejšie, vo všetkých ohľadoch.
Podpora modelovania v 3D prostredí je v týchto systémoch na veľmi vysokej úrovni, je to
umožnené predovšetkým priamym prepojením na CAD systémy. Knižnice obsahujú
1
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priemyselné roboty najväčších výrobcov, vrátane ich postprocesorov. Jednou z
najvýznamnejších výhod týchto systémov je možnosť doplnenia knižníc o roboty a iné
mechanizmy, ktoré je možné namodelovať a po priradení kinematických štruktúr aj komplexne
odsimulovať. Avšak pre reálne zápis programu do riadiacej jednotky je potrebné vytvoriť
postprocesor umožňujúci transformáciu programu do jazyka priemyselného robota.

2. DELMIA V5 Robotics
Medzi univerzálne systémy umožňujúce tvorbu návrhu robotizovaných systémov
v prostredí virtuálnej reality je možné zaradiť aj systém DELMIA V5 Robotics. Tento systém
je súčasťou produktovej ponuky programu DELMIA pre modelovanie a simuláciu výroby.
Aplikácia DELMIA V5 Robotics je určená pre navrhovanie a simuláciu komplikovaných
robotizovaných pracovísk, a to predovšetkým pre operácie zvárania, rezania, lepenia, montáže
a pod. V samotnej aplikácii je možné nájsť potrebné nástroje a robotické funkcie pre
komplexný návrh a optimalizáciu výrobných procesov. Procesy, modely výrobkov a výrobné
zariadenia sú integrované do jednotného 3D modelu a jednotného užívateľského prostredia,
ktoré je totožné s CAD systémom CATIA V5. Prostredníctvom 3D simulácie je možné v rámci
spracovávaných robotických štúdií vyhodnocovať dosah robota v jednotlivých pozíciách, a
taktiež optimalizovať náväznosť jednotlivých operácii. Ďalej je možné počas robotických
simulácií vyhodnocovať synchronizáciu jednotlivých zariadení vo výrobnom procese.
DELMIA V5 Robotics využíva knižnicu výrobných zariadení, ktorá obsahuje viac ako 700
robotov. V nasledujúcej časti budú vysvetlené a popísané jednotlivé moduly Delmie V5
Robotics.
2.1. Device Building
Predstavuje kompletnú sadu nástrojov pre modelovanie mechanických systémov,
využívaných vo výrobných procesoch, ako sú koncové nástroje robota, polohovacie zariadenia
a pod. Účelom je zostavenie kinematických zariadení, ktorých pozícia môže byť riadená len
nastavením jednotlivých pohyblivých častí. Modely súčiastok môžu byť vytvorené v
systémoch CATIA alebo DELMIA. S pomocou univerzálnych 3D prevádzacích formátov
(IGES, STEP, ...) je možné využívať modely vytvorené aj v iných CAD systémoch. Pomocou
tohto modulu je možné vytvoriť aj priemyselného robota, ktorý sa v knižniciach nenachádza.
Pri vytváraní priemyselného robota je potrebné v module Assembly Design spojiť jednotlivé
časti do celku a uložiť ako CATProduct. Následne je súbor otvorený v module Device Building
kde sú jednotlivým členom priraďované kinematické väzby. Pred samotným priraďovaním
väzieb je potrebné zafixovať bázovú časť, kedy dôjde k vytvoreniu mechanizmu. Každej
kinematickej väzbe je potrebné zadefinovať rozsahy pohyblivosti. Po zafixovaní, priradení
väzieb a rozsahov je možné celé zariadenie ovládať v priestore pomocou ponuky Jog. Pri
vytváraní zariadenia akým je napríklad aj priemyselný robot je nutné nadefinovať inverznú
kinematiku. Následne bude zariadeniu priradená vlastnosť priemyselného robota. Po splnení
všetkých špecifikovaných podmienok je možné zariadenie priradiť do knižnice obsahujúcej
všetky ostatné priemyselné roboty v DELMII V5 Robotics.
2.2. Robot Task Definition
Tento modul obsahuje nástroje potrebné pre 3D modelovanie na úrovni robotizovaného
pracoviska. Programovanie sa uskutočňuje v užívateľskom prostredí, ktoré integruje
konštrukčné a výrobné dáta v jednotnom 3D prostredí. V tomto module je možné vybrať
konkrétne zariadenie z knižnice, a následne ho pomocou „kompasu“ umiestniť do požadovanej
pozície v priestore. Po umiestení všetkých funkčných komponentov dochádza ku kontrole
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dosiahnuteľnosti, ktorá sa vykonáva manuálne navádzaním koncového člena robota, v ktorom
je definovaný TCP bod prostredníctvom príkazu Reach Command, alebo automaticky
pomocou príkazu Auto Place. Automatická kontrola dosiahnuteľnosti preráta schopnosť robota
manipulácie v rámci limít, ktorými sú definované jednotlivé jeho časti. Dráha robota je
definovaná tzv. tagmi, čo sú body, do ktorých sa postupne presúva vzťažný bod konca nástroja
TCP. Každý bod je určený súradnicami x,y,z a uhlom natočenia súradnicového systému.
Spojením viacerých tagov sa vytvorí dráha koncového člena robota. Jednotlivé parametre
pohybu medzi bodmi sa definujú pri vytváraní úlohy. Sú to parametre ako napr. druh pohybu,
rýchlosť, čakanie a taktiež ovládanie výstupných portov pre riadenie ďalších periférnych
zariadení.
2.3. Workcell Sequencing
Predstavuje výkonný 3D nástroj pre simuláciu robotizovaných výrobných procesov.
Pomocou modulu Workcell Sequencing je možné koordinovať väčšiu skupinu zariadení,
sledovať ich funkciu a vzájomnú spoluprácu. Prostredníctvom tohto modulu je možné riešiť
problematiku synchronizácie medzi robotmi a programovateľnými zariadeniami.
2.4. Arc Welding
Arc Welding je špeciálny modul pre riešenie problematiky oblúkového zvárania. Umožňuje
automatické vytváranie priestorových kriviek pre dráhu zváracieho nástroja, nastavenie
parametrov na začiatku, počas a na konci zvaru. Ďalej zaisťuje programovanie polohovacích
zariadení a podporuje funkcie pre vyhľadávanie začiatku zvaru.
2.5. RRS
Realistic Robot Simulation (RRS) umožňuje integrovanie vlastného softvéru riadiacich
jednotiek robotov do DELMIE V5 Robotics pri simulácii pracovísk. RRS modul zaisťuje
presnú simuláciu z hľadiska času, ako aj presnosti trajektórie pohybu robota, kde sa berú do
úvahy statické i dynamické vlastnosti všetkých pohyblivých častí robota vrátane použitých
nástrojov a prenášaných bremien. Umožňuje tak uskutočňovať náročné analýzy závislé na
presnom časovaní pohybu a trajektórie. Simulovať je možné jednotlivé úlohy, nadefinované
pre konkrétny robot, alebo simuláciu viacerých zdrojov naraz. Kontrola kolízii vyhodnocuje
a zvýrazňuje tie časti pohybov, pri ktorých došlo ku kolízii robota a iných častí pracoviska.
Podľa konkrétneho nastavenia je možné aby po kolízii došlo k zastaveniu simulácie alebo jej
pokračovaniu a zobrazeniu výpisu o kolízii v konkrétnom pohybe. Následne je nutné pohyby
pri ktorých došlo ku kolízii upraviť a opätovne spustením simulácie celý proces odsimulovať.
2.6. OLP
Off-Line Programming (OLP) je modul pre návrh a úpravu riadiaceho programu robota a
zložitých robotizovaných pracovísk. Zaisťuje prenos vygenerovaných programov do/z riadiacej
jednotky robota. Generovanie programu pre roboty tak nie je závislé na fyzickej dostupnosti
výrobných zariadení. V tejto fáze sú už odsimulované všetky požadované pohyby robotov a je
možné prikročiť ku generovaniu programu pre príslušný typ riadiaceho systému robota. Všetky
pohyby robotov a ich nastavenia sú interne uložené v metajazyku založenom na technológii
XML. Metajazyk je pre všetky druhy robotov rovnaký. Prevedenie do jazyka riadiaceho
systému robota je možné uskutočniť pomocou tzv. postprocesora. DELMIA V5 Robotics
ponúka postprocesor definovaný ako XSLT dokument, čo v prípade potreby umožňuje jeho
jednoduchú modifikáciu. Vzhľadom na to že výrobcovia priemyselných robotov používajú
rozdielne programovacie jazyky je potrebné použiť pre každý jazyk iný postprocesor, ktorý
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umožní správne preloženie príkazov z metajazyku do jazyka robota. DELMIA V5 obsahuje
postprocesory len niektorých výrobcov priemyselných robotov konkrétne ABB, Fanuc, Kuka,
Motoman, Nachi. Pre iné roboty je potrebné postprocesor vytvoriť, aby bolo možné pracovať
s reálnym robotom. Na tento účel sa používa programovací jazyk Java v ktorom boli vytvorené
všetky postprosesory obsiahnuté v module DELMIA V5, alebo je možné použiť
programovacie jazyky C++, VisualBasic. Pre správne vytvorenie postprocesora je potrebné
mať manuál programovacieho jazyka pre konkrétny typ výrobcu priemyselného robota.

3. ZÁVER
Súčasný trend v projektovaní robotizovaných systémov, vychádza zo simulácii vytváraných
v prostredí virtuálnej reality. Výhodou takéhoto spôsobu navrhovania je eliminácia rizík
vyplývajúcich zo zavedenia a implementácie systémov do štruktúr podniku. Stúpajúci trend
v používaní priemyselných robotov, zapríčinil taktiež vývoj systémov umožňujúcich simuláciu
v prostredí virtuálnej reality. Okrem veľkých univerzálnych systémov sa na trhu objavujú aj
menšie systémy, ktoré sú vyvíjané výrobcami priemyselných robotov. Práve tieto systémy sa
využívajú čoraz častejšie, vzhľadom na ich jednoduchšie ovládanie a taktiež cenu. Avšak
univerzálne systémy, akým je napríklad aj DELMIA V5 Robotics je možné použiť pre
simuláciu robotov rôznych výrobcov, s možnosťou doplnenia o vlastného navrhnutého robota,
vrátane vytvorenia postprocesora. V dôsledku toho nie je nutný ďalší systém pri použití
robotov iných výrobcov. Takýto systém je vhodné použiť pre komplikované a rozsiahle
robotizované pracoviská, kde je nutné koordinovať pohyby viacerých robotov.

Literatúra
[1]

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

GREGOR, M. - MEDVECKÝ, Š. a kol.: Digitálny podnik. UKaI 2006, Žilina, ISBN –
80-969391-5-7.
www.hadyna.cz/svetsvaru/technology/Delmia1_2005.pdf
www.cad.cz/component/content/article/1447.html
www.systemonline.cz/rizeni-vyroby/virtualni-simulace-vyroby-aneb-digitalnitovarna.htm
Slamková, E. – Dulina, Ľ. – Tabaková, M.: Ergonómia v priemysle. GEORG Žilina
2010. ISBN 978-80-89401-09-3
Kohár,R., Hrček,S., Krausz,O.: Dimenzovanie kotúčovej brzdy multikriteriálnou
optimalizáciou s využitím genetických algoritmov; In. 49. medzinárodná konferencia
katedier častí strojov a mechanizmov 2008, Plzeň

INDUSTRIAL ROBOTICS IN VIRTUAL REALITY
Abstrakt
Currently, are using for design and simulation of robotics workstations systems
that allow the proposal in virtual reality. Virtual proposal has a direct impact on
the economic indicators of scheduled production. It is good to note in this
context that the small savings realized in the planning stage of production after
the start of mass production will be many times multiplied.
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výkonnosť, meranie výkonnosti, ukazovateľ.

Lucia VRÁBLOVÁ1, Milan GREGOR2

MERANIE PODNIKOVEJ VÝKONNOSTI
Abstrakt
Predkladaný článok sa venuje problematike merania podnikovej výkonnosti.
Objasňuje pojmy výkonnosť a výkon, transformačný proces. V prvej časti
objasňuje zdroje informácií a v krátkosti sa venuje prepojenosťou jednotlivých
účtovných výkazov. V druhej časti článok ozrejmuje problematiku skúmania zisku
v porovnaní s modernými ukazovateľmi, ako aj nutnosť rozkladových
a vzťahových finančných analýz.

1. ÚVOD
Čoraz častejšie sa či už v teórii alebo v podnikovej praxi stretávame s pojmami výkon
a výkonnosť. Výkon a výkonnosť podniku nie sú synonymá. Pojem výkon je výsledok
ekonomickej činnosti podniku. Pojem výkonnosť je odvodený od slova výkon, čo je všeobecný
výraz pre aktivitu, výrobok, službu, ktorá je predmetom činnosti ekonomického subjektu,
výkonnosť sa však definuje ako schopnosť zhodnocovať vložený kapitál, resp. množstvo práce
vykonaného za určitú časovú jednotku [1]. Práve meranie podnikovej výkonnosti možno chápať
ako kľúčový faktor dosahovania stabilného postavenia na trhu a získania konkurenčnej výhody.

2. VZŤAH MEDZI VELIČINAMI SÚVAHY, VÝKAZU ZISKOV
A STRÁT A VÝKAZU CASH FLOW
Základnou úlohou informácií z účtovníctva je nielen zobrazenie podnikateľského procesu
v čase príjmu a výdaja peňazí, ale zobrazenie celého kolobehu peňazí v priebehu ich procesu
reprodukcie.
Účtovné informácie umožňujú komplexne prepojiť meranie tzv. finančnej pozície podniku,
výkonnosti a zmien vo finančnej pozícii (finančných tokoch).
Informácie o finančnej pozícii sú predovšetkým uvedené v súvahe. Informácie o výkonnosti
sú obsiahnuté najmä vo výsledovke. Informácie o zmenách vo finančnej pozícii sú predmetom
samostatného výkazu.
Finančná pozícia podniku je ovplyvnená výškou a štruktúrou aktív, ktoré podnik využíva pri
svojej činnosti a štruktúrou kapitálu, ktorý je od vlastníkov k dispozícii na financovanie týchto
1
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aktív. Informácie o výkonnosti podniku sú potrebné pre posúdenie procesu tvorby výkonu
a potenciálneho rozvoja podniku. Informácie o vývoji peňažných tokov slúžia na zhodnotenie
schopnosti vytvárať peniaze a peňažné ekvivalenty a zároveň vyjadrenie potreby podniku pri
využití týchto peňažných prostriedkov. Tieto informácie prepájajú vhodným členením informácie
zo súvahy a výkazu ziskov a strát.

3. UKAZOVATELE VÝKONNOSTI PODNIKU
Ako bolo spomínané základným zdrojom informácií pre meranie výkonnosti podniku sú
výkazy účtovníctva. Informácie získané z výkazov možno definovať ako absolútne ukazovatele,
čiže informácie ktoré udávajú určitý stav bez vzťahu k inému ukazovateľu. Naopak relatívne
ukazovatele vyjadrujú vzťah dvoch rôznych javov a ich číselná hodnota vyjadruje veľkosť
jedného javu pripadajúcu na mernú jednotku druhého javu Na získanie verného obrazu
o výkonnosti podniku treba použiť adekvátne ukazovatele.
Ekonomické javy sú vyjadrené pomocou pojmov a tie sú stelesnené v podobe ukazovateľov,
potom platí vzťah jav → pojem → ukazovateľ [1].
Tak ako sa rozvíja a mení podnikanie samo, dochádza aj k vývoju v otázke, čo by malo byť
finančným cieľom podniku, resp. ktoré z vyššie spomínaných ukazovateľov sú pre podnik
najrelevantnejšie. Počas dlhej doby bol za primárny a najdôležitejší cieľ považované dosiahnutie
zisku. Ukazovateľ používaný na zachytenie tejto skutočnosti bol výška celkového zisku. Pri
sledovaní iba tohto ukazovateľa sa však vynárajú skryté problémy. Jedným z problémov je, že
zisk ako taký nezohľadňuje riziko, náklady stratenej príležitosti a hodnotu peňazí v čase. Problém
sa takisto vyskytuje pri poznaní, že hodnota ukazovateľa sa získava z minulých hodnôt a je s nimi
možné manipulovať.
Postupom času sa začali používať pomerové ukazovatele, ako je napr. ziskovosť vlastného
imania (ROE). ROE ukazuje, ako sa vlastný kapitál zhodnotil za sledované obdobie.
Nedokonalosti tohto ukazovateľa sú podobné ako pri zisku (ROE vychádza z čistého zisku).
Ďalším pomerovým ukazovateľom je výnosnosť investovaného kapitálu (ROI). ROI taktiež ako
ROE vychádza z čistého zisku.
Výška spomínaných ukazovateľov ako aj mnohých ďalších sú označované ako tzv. tradičné
ukazovatele. Ukazovatele vychádzajú z historických hodnôt podniku, obvykle z účtovného zisku,
nepracujú s rizikom a ide o statické veličiny. Tradičné ukazovatele sa používajú, avšak pri ich
použití je nutná opatrnosť. Ich obľúbenosť je daná hlavne možnosťou rýchleho a jednoduchého
určení (vstupné hodnoty možno fakticky prevziať z výsledovky a súvahy).
V 80. rokoch 20. storočia sa začala za primárny cieľ podniku považovať hodnota podniku.
Pod spojením hodnota podniku je v súvislosti s finančnými cieľmi podniku chápaná súčasná
hodnota očakávaných budúcich čistých cash flow. Ukazovateľ EVA meria, ako spoločnosť za
dané obdobie prispela svojimi aktivitami k zvýšeniu (kladná EVA) alebo zníženie hodnoty
(záporná EVA) pre svojich vlastníkov. Oproti ukazovateľu MVA nie je pre stanovenie
ukazovateľa EVA nutná prítomnosť podniku na burze. Ukazovateľ EVA je veľmi komplexný
ukazovateľ, ktorý zohľadňuje prevádzkové, investičné a finančné činnosti podniku. EVA možno
použiť ako meradlo výkonnosti, nástroj pre riadenie firmy a prijímanie rozhodnutí a môže tiež
slúžiť ako základ pre odmeňovanie. A práve tieto vlastnosti mu vyniesli veľkú obľúbenosť.
Na záver uvediem príklad rozdielnosti tradičných a moderných ukazovateľov úspešnosti
podniku. Na Obr. 2 sú porovnané hodnoty EBIT (zisk pred zdanením) a EVA podniku v čase.
Kým zisk podniku stále stúpa a nedáva teda tušiť žiadnym problémom vo vnútri podniku,
ukazovateľ EVA zachytáva veľký prepad. [5]
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Obr.1. Štruktúra ukazovateľov EVA

Obr.2. Vývoj ukazovateľov EVA a EBIT spoločnosti Enron v rokoch 1988-2000 [5]

4. ZÁVER
Všetky ukazovatele ktoré boli spomenuté či už hlbšie alebo len okrajovo sú jednoznačne
veľmi podstatné a ich sledovanie by malo byť v každej modernej spoločnosti samozrejmosťou.
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Vypovedacia hodnota ukazovateľov však nadobúda oveľa vyššiu hodnotu vtedy keď si manažér
uvedomuje ich vzájomné prepojenie ako aj jednotlivé zloženie. Len hĺbkovou analýzou
a poznaním jednotlivých ukazovateľov je možné zistiť prečo sa daný jav vyvíja svojím smerom
a taktiež byť schopný včas spraviť nápravné opatrenia. Rozkladová analýza zaručuje finančnému
analytikovi ako aj všetkým zainteresovaným stakeholderom poznať pozadie inak málo
vypovedajúcim výsledkom. Konkrétny výsledok ukazovateľa môže byť v mnohých prípadoch
zdanlivo uspokojujúci, avšak po vykonaní rozkladovej a vzťahovej analýzy sa môžu vynoriť
skryté problémy, mnohokrát životne ohrozujúce existenciu podniku. Preto je nevyhnutný
globálny pohľad na danú problematiku.

Literatúra
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

ĎURIŠOVÁ, M. – Meranie podnikovej výkonnosti. Podniková ekonomika a
manažment. ISSN 1336 – 5878. 2/2006
FIBÍROVÁ, J.- ŠOLJAKOVÁ, L.: Hodnotové nástroje řízení a měření výkonnosti
podniku. ASPI, a.s. 2005. s. 9. ISBN 80-7357-084-X
KAPLAN, R. –Norton,D.: Balanced Scorecard. Harvard Business School Press. 1996
KUCHARČÍKOVÁ, A. – TOKARČÍKOVÁ, E.: Základy ekonomickej teórie. vyd.: EDIS –
vydavateľstvo ŽU, 2004. s. 112. ISBN 80-8070-298-5
PAVELKOVÁ, D. Koncepty měření a řízení výkonnosti podniku a jejich využití v praxi.
[Online]
22.
Květen
2005.
[Citace:
5.
Květen
2008.]
web.fame.utb.cz/cs/docs/2_Koncepty_rizeni_vykonnosti.ppt?PHPSESSID=6863f40271
9c5a7dfd503ed72c6a5ba
PITRA Z.: Zvyšování podnikatelské výkonnosti firmy. Ekopress. 2001
SYNEK, M. a kol.: Manažerska ekonomika. Grada Publishing. 2003. ISBN 80-2470515-X
SYNEK, M. Podniková ekonomie. Praha : C. H. Beck, 2000. ISBN 80-7179-300-4.
MAJCHRÁK, M.: Výhody a riziká klastrovania. In.: Invent2009. Priemyselné
inžinierstvo v dimenziách EÚ. Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, 2009, s.176-179.
ISBN-978-80-89333-07-3
Barcik, R.: Logistyka dystrybucji. Wydawnictwo ATH Bielsko-Biała, 358pp, BielskoBiała 2005. ISBN 83-89086-67-0.

ENTERPRISE PERFORMANCE ASSESSMENT
Abstract
The present article deals with the problem of measuring business performance.
Clarifies the concepts of performance and power transition process. The first
part explains the sources of information and briefly deals interconnectivity of
individual accounts. In the second part of the review article highlights the issue
of profit compared with modern characteristics, as well as the need for
deflection relationship and financial analysis.
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Projekt, investícia, metódy hodnotenia

Lucia VRÁBLOVÁ1, Iveta MEDVECKÁ2

HODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI INVESTIČNÝCH
PROJEKTOV
Abstrakt
Predkladaný článok sa zaoberá hodnotením efektívnosti investičných projektov.
Súčasťou článku je charakteristika jednotlivých etáp investičného rozhodovania
a podrobnejšie rozoberá jeho jednotlivé ekonomické metódy.

1. ÚVOD
Úspech podnikateľskej činnosti v každom podniku úzko súvisí s kvalitou investičného
rozhodovacieho procesu. Kľúčovú úlohu v danom procese predstavuje problematika hodnotenia
ekonomickej efektívnosti investícií.
V predkladanom článku sa budeme hlbšie venovať hodnoteniu efektívnosti investičných
projektov. Keďže každý projekt možno považovať za špecifický, nemožno presne stanoviť
jednoznačnú štruktúru na ich hodnotenie.

2. KROKY HODNOTENIA EKONOMICKEJ EFEKTÍVNOSTI
Pri komplexnom hodnotení ekonomickej efektívnosti investícii postupujeme podľa
nasledovných krokov:
2.1. Identifikácia kapitálových výdajov
Investičné výdaje zahrňujú predovšetkým náklady na zabezpečenie dlhodobého hmotného
a nehmotného majetku, kde patria náklady na stavebné práce, náklady na strojovú časť
podnikateľského projektu, náklady na spracovanie štúdií a projektovej dokumentácie, prepravné,
colné poplatky a náklady na montáž. Súčasťou nehmotného dlhodobého majetku sú náklady na
software, náklady na získanie patentov, priemyselných práv a pod. Dôležitou zložkou sú
zriaďovacie náklady, zahrňujúce výdaje vynaložené ešte pred zahájením prevádzky, ako napr.
náklady spojené s registráciou podniku, rôzne poplatky, náklady na reklamné materiály, mzdové
náklady pracovníkov, ktorí sa podieľajú na príprave projektu, náklady na prípravu a výcvik
pracovníkov.
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2.2. Identifikácia budúcich výnosov (peňažných príjmov) z investície
Hlavnou položkou je ročný prírastok zisku po zdanení, ktorý investícia prináša. Závisí
predovšetkým od identifikácie tržieb za predané výrobky, čo si vyžaduje uskutočniť dôkladnú
marketingovú stratégiu projektu s analýzou informácií o trhu, analýzou zákazníkov, konkurencie
i budúceho vývoja dopytu a identifikácie hospodárskych nákladov spojených s investíciou.
2.3. Výpočet súčasnej hodnoty očakávaných výnosov
V ekonomickom svete pôsobí faktor času, ktorý spôsobuje, že „koruna dnes má väčšiu
hodnotu ako koruna zajtra". Vzhľadom na to, že výnosy vznikajú v dlhšom období, musíme ich
prepočítať na rovnakú časovú bázu, t.j. na rok vzniku investície. Budúcu hodnotu teda
prepočítame na súčasnú hodnotu pomocou zložitého úrokovania.
2.4. Voľba metódy hodnotenia ekonomickej efektívnosti
Pod pojmom efektívnosť možno chápať účinnosť prostriedkov vložených do určitej činnosti
hodnotená z hľadiska užitočného výsledku tejto činnosti.
Činnosť je efektívna za predpokladu:

e=

E
〉1
J

(1)

E - efekt
J - jednorazové náklady
Pri hodnotení efektívnosti investícií je potrebné určiť kritérium podľa, ktorého sa bude
investícia posudzovať. Ak má investícia znížiť výrobné náklady môže sa použiť nákladové
kritérium, ak má zvýšiť zisk ziskové kritérium. Ani jedno z uvedených kritérií nezachytáva
efektívnosť komplexne. V odbornej literatúre sa metódy hodnotenia ekonomickej efektívnosti
najčastejšie členia na statické a dynamické metódy.

3. STATICKÉ METÓDY
3.1. Doba úhrady (návratnosti)
Doba úhrady predstavuje dobu potrebnú na úhradu celkových investičných nákladov,
vyprodukovanými čistými výnosmi projektu (čistý cash flow), pričom sa preferuje projekt
s najkratšou dobou úhrady. Ak je tok z investície konštantný, doba splatnosti je rovná podielu
počiatočných investičných výdavkov a očakávaných ročných príjmov. Ak tok očakávaných
výnosov nebude v jednotlivých rokoch rovnaký, doba úhrady je určená rokom, v ktorom sa
kumulovaný súčet očakávaných ročných výnosov rovná začiatočným investičným výdavkom.
3.2. Účtovná rentabilita kapitálu
Účtovná rentabilita kapitálu je definovaná ako podiel priemerného ročného zisku z investície
po zdanení a priemernej hodnoty obstaranej investície.
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Čistý priemerný ročný zisk je rovný rozdielu medzi prírastkami príjmov a nákladov delený
odhadovanou životnosťou investície. Prírastkové náklady sú reprezentované buď čistými
investičnými nákladmi, alebo súčtom odpisových platieb, pričom tieto hodnoty musia byť
identické. Pri ekonomicky výhodnom variante by mala byť rentabilita investovaných zdrojov
vyššia ako úroková miera dlhodobých vkladov.
3.3. Výnosnosť investície
Tento ukazovateľ okrem vyprodukovaného zisku berie do úvahy ďalší kladný peňažný tok odpisy, čím eliminuje nedostatky metódy účtovnej rentability kapitálu.
3.4. Metóda priemerných ročných nákladov
Pri tejto metóde sa porovnávajú ročné náklady porovnateľných variantov projektu, pričom
variant s najnižšími nákladmi sa považuje za najvýhodnejší. Investičné a prevádzkové náklady sú
spojené do spoločnej kategórie, tzv. priemerných ročných nákladov, čím zabezpečíme ich
porovnateľnosť. Investičné náklady sa vyjadria formou úrokov z vynaložených investičných
výdavkov. Priemerné ročné náklady potom predstavujú úrok z vložených prostriedkov na
investície, ročné odpisy, ako aj ostatné ročné prevádzkové náklady. Kritériom výhodnosti
porovnávaných investičných projektov je teda minimum celkových priemerných ročných
nákladov ( φ Cr).

4. DYNAMICKÉ METÓDY
Ide o metódy využívané pri projektoch s dobou životnosti viac ako jeden rok.
4.1. Čistá súčasná hodnota (NPV- Net Present Value)
Je definovaná ako rozdiel medzi čistými diskontnými peňažnými príjmami (vrátane hodnoty
likvidácie projektu) z investície a kapitálovými výdavkami vynaloženými na jej realizáciu.
NPV je dobrým meradlom pridanej hodnoty projektu pre spoločnosť v peňažnom vyjadrení.
O prijateľnosti projektu môžeme hovoriť, ak čistá súčasná hodnota nadobúda kladné hodnoty,
pretože len v tom prípade je zabezpečená úhrada vynaložených peňažných prostriedkov počas
doby životnosti projektu čistými peňažnými príjmami, pri požadovanej miere výnosnosti,
vyjadrenej úrokovou sadzbou.
4.2. Index NPV
Index NPV (index rentability) je ďalšou metódou vyhodnocovania kapitálových investícií.
Predstavuje nekomplikovanú variáciu metódy NPV. Je definovaný ako jednoduchý podiel
diskontovaných čistých peňažných tokov a investičných výdavkov.
Index NPV nadobúda hodnoty väčšie ako 1 len vtedy, ak je hodnota NPV kladná a naopak
index je menší ako 1, ak je hodnota NPV záporná, alebo rovná nule.
4.3. Vnútorná miera výnosnosti - vnútorné výnosové percento (Internal Rate of Return IRR)
Vyjadruje najväčšie prípustné úrokové zaťaženie projektu (maximálnu cenu kapitálu), pri
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ktorom sa diskontované príjmy rovnajú diskontovaným výdavkom investičného projektu, resp.
ich rozdiel je rovný nule. Je to teda úroková sadzba, ktorá ak sa použije na diskontovanie
všetkých peňažných tokov investície, vyrovnáva súčasnú hodnotu príjmov so súčasnou hodnotou
výdavkov. Inými slovami je to diskontná sadzba, pri ktorej sa NPV investičného projektu rovná
nule. Pod hodnotu IRR sa investícia považuje za nevýhodnú.4s ()
Konečné rozhodnutie o prijatí respektíve o neprijatí projektu je v konečnom dôsledku na
manažérovi, ktorý vyhodnocuje všetky údaje získané z vyššie spomenutých postupov
a individuálnym prístupom im prikladá váhu dôležitosti.
This paper was made about research work support: VEGA no. 10417/09
Príspevok je súčasťou riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0417/09.
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF
INVESTMENT PROJECTS
Abstract
The present article deals with the evaluation of the effectiveness of investment
projects. Part of the article is characteristic of the various stages of investment
decision and further discusses the various economic methods.
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system ekspertowy, metody sztucznej inteligencji, zarządzanie produkcją

Tadeusz WIECZOREK1, Marcin BLACHNIK2,
Sławomir GOLAK3, Teresa LIS4

STRUKTURA FUNKCJONALNA INTELIGENTNEGO
SYSTEMU EKSPERTOWEGO DO ZARZĄDZNIA
PRODUKCJĄ STALI
Streszczenie
W pracy opisano strukturę funkcjonalną Inteligentnego Systemu Ekspertowego
zbudowanego przez zespól z katedry Zarządzania i Informatyki Politechniki
Śląskiej wdrożonego do produkcji w jednej z hut krajowych. Scharakteryzowano
budowę systemu, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanych rozwiązań
informatycznych i zastosowanych modułów sztucznej inteligencji.

1. WSTĘP
Proces elektrołukowego wytwarzania stali prowadzony w warunkach przemysłowych
charakteryzuje się dużą złożonością i mnogością parametrów wpływających na jego przebieg.
Właściwości finalne stali są uzależnione od wielu, często trudnych do sprecyzowania
czynników. Proces ten jest także bardzo kosztowny, wobec czego istotna staje się
optymalizacja wszystkich parametrów mających wpływ na podnoszenie kosztów. Efektywność
wytwarzania stali, a tym samym konkurencyjność zakładu produkcyjnego wymaga dużej
wiedzy, nowoczesnych urządzeń i aparatury monitorującej i sterującej oraz rozbudowanych
programów komputerowych. Większość obecnych zakładów przemysłowych jest w pełni
opomiarowanych i przygotowanych do sterowania numerycznego. Stosowane powszechnie
sterowniki mikroprocesorowe typu PLC umożliwiają pełną integrację z systemem
komputerowym oraz przekazywanie i odbieranie danych w czasie rzeczywistym. Spełnione są
więc wszystkie warunki do wdrożenia Inteligentnego Systemu Ekspertowego zarządzającego
procesem wytwarzania stali.
Ciągły postęp prac nad sztuczną inteligencją umożliwia zastosowanie w pracy tradycyjnego
systemu ekspertowego (SE) innych narzędzi tj. sztucznych sieci neuronowych, algorytmów
genetycznych, czy wnioskowania rozmytego (wykorzystującego tzw. fuzzy logic). Powstają
1
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wtedy systemy zwane inteligentnymi (ISE), o prawie nieograniczonych możliwościach. W ten
sposób przetwarzanie symboliczne charakterystyczne dla systemów ekspertowych staje się
komplementarne do przetwarzania równoległego, charakteryzującego algorytmy sztucznej
inteligencji. ISE cechuje zwiększona sprawność intelektualna, gdyż korzystają one z
pozytywnych właściwości każdego z wymienionych narzędzi. Dzięki współdziałaniu ze
sztucznymi sieciami neuronowymi ISE nabywa zdolności uczenia się i poszerzania swoich baz
wiedzy oraz predykcji zdarzeń.

2. INFRASTRUKTURA
ELEKTROSTALOWNI

TECHNOLOGICZNO-INFORMATYCZNA

Na podstawie przyjętych założeń, ideę projektowanego systemu ISE można przedstawić w
postaci schematu (rys.1). Jest to rozbudowany bazodanowy system teleinformatyczny
działający w oparciu o sieć Intranet umożliwiający planowanie, sterowanie, archiwizowanie
informacji o przebiegu procesu oraz optymalne zarządzanie procesem. Dodatkowo ISE
zostanie zintegrowany, ze stosowanym w zakładzie informatycznym systemem zarządzania
IFS. Na rys.1 została przedstawiona koncepcja zbudowanego systemu teleinformatycznego
wraz z wyszczególnieniem głównych modułów oraz metod komunikacji.

Rys.1. Schemat struktury teleinformatycznej Inteligentnego Systemu Ekspertowego.
Pokazany schematycznie na rys.1 system ISE został zbudowany zgodnie z założeniami
pokazanymi na rys.2. Obecnie dane produkcyjne z procesów produkcyjnych EAF, LHF i COS
zbierane są ze sterowników mikroprocesorowych typu PLC. Struktura systemu przesyłania
danych ze sterowników do mistrzów procesów pokazana jest na rys. 3 i na rys.4. Dane ze
sterowników mogą być pobierane w różnych formatach, w zależności od potrzeb. Badania sieci
komputerowej oraz mechanizmów przepływu danych przemysłowych w aktualnym stanie
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infrastruktury badanego zakładu produkcyjnego pozwoliły na przedstawienie schematu
poziomów sterowania, jak na rys.5.
Przeprowadzone badania systemu informatycznego oraz wykonana modernizacja i
rozbudowa tego systemu pozwoliły na opracowanie rozwiązania proponowanej struktury
funkcjonalnej ISE.

Rys.2. Schemat funkcjonalny Inteligentnego Systemu Ekspertowego.

Rys.3. Schemat przesyłania danych ze sterowników PLC do mistrzów EAF i LHF.
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Rys.4. Uproszczony schemat ideowy przesyłania danych ze sterowników PLC.

Rys.5. Schemat poziomów sterowania procesami.
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3. ANALIZA PRZEBIEGU PROCESU PRODUKCYJNEGO W CELU
OPRACOWANIA STRUKTURY FUNKCJONALNEJ SYSTEMU ISE
Proces ciągłego odlewania stali (COS) stanowi etap końcowy procesu technologicznego
realizowanego w Zakładzie. Jego produkt jest jednocześnie produktem finalnym stanowiącym
realizacje zlecenia zewnętrznego. Z tego powodu plan produkcji COS, bezpośrednio związany
z planem zamówień, powinien być tworzony jako pierwszy. Ponieważ ciekła stal dla procesu
COS pochodzi bezpośrednio z procesu LHF, a pośrednio z procesu EAF, przebieg procesu
COS będzie determinował plan dla procesów go poprzedzających.
COS jest w łańcuchu procesów procesem o najniższej wydajności masy produktu w czasie i
dlatego stanowi „wąskie gardło” całego procesu technologicznego Zakładu. Z tego powodu
jego optymalizacja ma największy wpływ na wydajność produkcji. Cechą charakterystyczną
procesu COS jest powiązanie czasu i kosztów jego przebiegu, z przebiegiem zadań go
poprzedzających. Wynika to z konieczności zmiany oprzyrządowania, zarówno przy zmianie
formatu w kolejnych, realizowanych zadaniach, jak i zmianie składu chemicznego stali. Z tego
powodu podstawą opracowania struktury funkcjonalnej systemu ISE jest optymalizacja zmian
kolejności realizowanych zadań i dodatkowo takie ich rozmieszczenie w czasie, aby
zminimalizować ilość ewentualnych okresów bezczynności COS.
Efektem działania systemu ISE powinno być takie zarządzanie produkcją, zawierające
informacje o parametrach oczekiwanego produktu, wymaganym czasie ukończenia, zalecanych
parametrach procesów składowych: EAF i LHF, aby zoptymalizować proces COS.

Rys.6. Przykładowy przebieg procesu COS.
Na poziomie planowania procesu COS należy minimalizować częstość występowania
następujących sytuacji (rys. 6):
- konieczności zmiany formatu wlewka, a tym samym kosztów i opóźnień związanych
z koniecznością wymiany krystalizatorów, pierścieni i bananów natryskiwaczy chłodzenia
wtórnego, strat materiału związanych z początkiem i końcem pasma,
- konieczności zmiany składu chemicznego stali, a tym samym kosztów i opóźnień
związanych z wymianą kadzi pośredniej, strat materiału związane z początkiem i końcem
pasma,
- okresów zatrzymania COS spowodowanych niedostarczeniem wsadu z LHF, a tym
samym kosztu straty materiału związanego z początkiem i końcem pasma oraz opóźnień
związanych z rozruchem.
Diagram na rys. 7 zawiera rozwinięty na podprocesy proces Planowanie COS. W celu
rozplanowania zadań dla COS, tzn. określenia ich kolejności, wymaganych wsadów oraz
parametrów technologicznych proces Optymalizacja COS realizujący algorytm optymalizacji
kombinatorycznej musi pozyskać dodatkowe informacje z procesów podrzędnych.
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Analiza pojedynczego zadania COS rozpoczyna się od wyznaczenia optymalnego dla niego
wsadu oraz parametrów (z procesu Wyznaczenie zalecanych parametrów i wsadu). Proces
zwraca wyniki w oparciu o dane katalogowe oraz reguły reprezentujące wiedzę pozyskaną od
ekspertów (technologów) – na tym etapie odzwierciedla on dokładnie metodę postępowania
realizowaną w Zakładzie.
W oparciu o znajomość parametrów procesu oraz znany wsad możliwe jest prognozowanie
spodziewanego czasu realizacji procesu oraz zużycia energii w trakcie jego trwania. Proces
Prognozowanie zużycia energii i czasu wykorzystuje (na tym etapie) modele fizyczne
pozwalające oszacować te wartości.
Kluczowym procesem dla optymalizacji działania systemu ISE jest proces Prognozowanie
kosztów, który na podstawie planowanego wsadu, parametrów technologicznych,
oczekiwanego produktu, ale także produktu wytwarzanego wcześniej w procesie COS,
dostarcza informacji o koszcie realizacji zadania. Aby oszacować rzeczywiste koszty proces
ten będzie musiał otrzymywać dane z terminatora Księgowość reprezentującego użytkownika
posiadającego aktualną wiedzę o cenach materiałów, energii i robocizny, czasu. Koszt czasu
jest wyznaczany dynamicznie w powiązaniu z ilością zamówień składanych w miesiącu lub
kwartale. Z oczywistych względów, przy mniejszej liczbie zamówień ewentualne straty czasu
w mniejszym stopniu obniżają zysk. W oparciu o taką wiedzę proces Optymalizacja COS
będzie mógł ocenić efektywność kosztową i czasową rozmieszczenia dwóch zadań (obecnego i
poprzedzającego).

Rys. 7. Szczegółowy diagram DFD dla procesu Planowanie COS
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Rys. 8. Modele inteligentne prognozujące właściwości produktu oraz zużycie energii, gazu i
czas realizacji procesu EAF.
Działanie procesu Zlecenia LHF polega na takim na doborze momentu rozpoczęcia procesu
LHF, czasu jego realizacji, aby uzyskać minimum kosztów przy bezwzględnym zachowaniu
warunku dostarczenia na czas wsadu dla COS. Proces korzysta kolejno z dwóch podprocesów
(nie uwzględnionych już na diagramie). Np. podproces Wyznaczanie zalecanych parametrów i
wsadu definiuje wymagania dla wsadu dostarczanego przez proces EAF oraz parametry
technologiczne procesu LHF lub informuje, że przy podanych właściwościach produktu i
żądanym czasie trwania procesu realizacja zadania jest niemożliwa (na podstawie danych
katalogowych i wiedzy eksperckiej). Wyznaczanie parametrów procesów EAF, LHF, COS
odbywa się z wykorzystaniem modułów inteligentnych (np. taki, jak przykładowo
przedstawiony na rys.8). Zastosowano tu sztuczne sieci neuronowe, algorytm SVM (maszyna
wektorów podpierających) oraz drzewa decyzji.

4. PODSUMOWANIE
Na bazie zgromadzonej wiedzy o procesie został zbudowany, w warunkach konkretnej
huty, Inteligentny System Ekspertowy, połączony z istniejąca w zakładzie (światłowodową)
siecią komputerową, zawierającą serwer bazodanowy, serwer intranetowy, serwer
technologiczny, komputerowe stanowiska robocze i stanowiska mobilne. W ramach badań
opracowane zostanły założenia projektowe zmodernizowanego procesu elektrołukowego
wytwarzania stali z wykorzystaniem Inteligentnego Systemu Ekspertowego.
Dla pełnego wykorzystania zbudowanego Inteligentnego Systemu Ekspertowego
przeprowadzone zostały w zakładzie inwestycje, tj. modernizacja pieca łukowego i budowa
nowej infrastruktury teleinformatycznej łączącej technologie przemysłowe i światłowodowe.
Opracowane rozwiązania oraz inwestycje pozwoliły na poprawę jakości produkowanych
wyrobów stalowych, a tym samym na poprawę konkurencyjności produkcji huty na rynkach
europejskich.
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FUNCJONAL ARCHITECTURE OF THE INTELLIGENT
EXPERT SYSTEM CONTROLLING THE STEELMAKING
PROCESS
Abstract
Architecture and functionalities of the Intelligent Export System hale been
presented in the paper. The ISE system has been developed by the group of
scientists from the Silesian University of Technology, Department of Computer
Science and Management and practically applied for one of the Polish
steelworks. In the description of the system has been taken into considerations
both used information technologies and intelligent modules.
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menedżer, organizacja przyszłości, zarządzanie zmianą

Zbigniew ZONTEK1, Ewa LIPIANIN-ZONTEK2

KOMPETENCJE MENEDŻERA PRZYSZŁOŚCI
Streszczenie
Świat biznesu zmienia się tak szybko, jak nigdy przedtem. Dzisiaj organizacje
działają w warunkach turbulentnej i globalnej sytuacji gospodarczej oraz
potrzebują menedżerów przyszłości. Kreowanie przyszłości uzależnione jest od
ich wyobraźni oraz kompetencji. Czynnikami decydującymi o sukcesie
organizacji i ich menedżerów są: nowatorstwo, elastyczność, szybkość działania
oraz gotowość do nieustannego uczenia się. Zarządzanie organizacjami
przyszłości wymaga nie tylko odpowiednich umiejętności i ciężkiej pracy ludzi
wchodzących w jej skład, ale także kompetentnego kierownictwa najwyższego
szczebla.

1. WSTĘP
Systemy pracy, których podstawą funkcjonowania są tradycyjne metody zarządzania coraz
częściej przechodzą do historii. Miejsc pracy, w których od pracowników oczekuje się
wykonywania powtarzanych prostych czynności ubywa a są one zastępowane wyrafinowanymi,
lekkimi, wciąż taniejącymi technologiami. W organizacjach na całym świecie rośnie natomiast
zapotrzebowanie na kreatywność i inteligencję ludzkiego potencjału3.
Zgodnie z klasycznymi modelami cyklu życia organizacji, w dalszych etapach ich rozwoju
innowatorów i przedsiębiorców na stanowiskach kierowniczych zastępują menedżerowie nastawieni na odtwarzanie, standaryzację i optymalizację. Zachodzi jednak pytanie: Jak długo
menedżerowie zdołają utrzymać organizację przy życiu, gdy jej otoczenie, nieustannie podlega
zmianom? Co powinno podlegać standaryzacji i optymalizacji, gdy otoczenie rynkowe wymaga
nowych sposobów działania?

2. POJĘCIE I CECHY KOMPETENCJI
Kompetencje to zdolność do wykonywania czegoś, co jest potrzebne, posiadania
umiejętności zadaniowych. Kompetentny menedżer to człowiek, który bardzo dobrze
wykonuje swoją pracę i czyni to w optymalnym czasie oraz zgodnie z przyjętymi standardami.
1

dr inż., ATH w Bielsku-Białej, Katedra Zarządzania, zzontek.ath@gmail.com
dr inż., ATH w Bielsku-Białej, Katedra Zarządzania, ezontek.ath@gmail.com
3
M. Lenartowicz, W. Reichhart, S. Western, B. Zych: Rozwój organizacyjny XXI wieku, Seria
Podręczniki
Konsultanta
Rozwoju
Organizacyjnego,
Advisio
Press,
Kraków
2010,
http://biznes.pwn.pl/wiadomosci/strategie/10369/kompetencje-przyszlosci-artykul.html, (2010-03-28)
2
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Potrafi w tym celu wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności4. Amerykanie
w kompetencjach kładą nacisk na doskonałość, a Brytyjczycy na standardy określone
w narodowych standardach kompetencyjnych. Standardy te są zróżnicowane w zależności od
szczebla kierowania: starsza kadra, średnia kadra (interpretacja i wdrożenia polityki firmy),
kadra nadzorująca (najbliżej pracowników). Standardy obejmują cztery zakresy, będące
równocześnie rolami menedżera:
−
kierowanie operacjami / działaniami,
−
kierowanie finansami,
−
kierowanie ludźmi,
−
kierowanie informacjami 5.
Każda z tych ról składa się z jednostek kompetencji, opisujących czego oczekuje się od
kompetentnego menedżera w poszczególnych zakresach pracy. Każda jednostka z kolei dzieli
się na elementy kompetencji, które dostarczają informacji do oceny działania menedżerów.
Przy każdym elemencie są podane kryteria oceny, jakie powinny być spełnione, aby zadanie
zostało kompetentnie wykonane. Według powyższych kryteriów oceniana jest kompetencja
menedżerska, na którą składają się:
−
kompetencje osobiste menedżera (charakterystyki personalne),
−
wiedza (dlaczego tak właśnie coś robić lub tak postępować?),
−
kompetencje zawodowe (praktyczne sprawdzanie zdolności do wykorzystania nabytych
umiejętności w realizacji zadań).
W realiach polskich kompetencje to pojęcie szersze niż umiejętności. Oznaczają
pełnomocnictwo, uprawnienia do działania, a także zakres wiedzy, umiejętności oraz
odpowiedzialności6. Kompetencje powinny więc ściśle wiązać się z pełnionymi funkcjami w
przedsiębiorstwie oraz opierać się nie tylko na posiadanych umiejętnościach, ale również na
poziomie wiedzy oraz cechach personalnych menedżerów.
Człowiek kompetentny to osoba: zdolna, uprawniona do działania, mająca kwalifikacje do
wypowiadania sądów i ocen, odpowiedzialna. Generalnie – człowiek kompetentny to osoba
biegła w umiejętnościach, czyli w wykonywaniu swej pracy, potrafiąca przełożyć posiadane
umiejętności i wiedzę na skuteczne działanie.
Na proces nabywania umiejętności wpływają takie czynniki, jak zdolności, wiedza,
postawy, systemy wartości, motywacja, praktyka, doradztwo. Aby jednostka mogła umiejętnie
działać potrzebuje wzmocnienia – motywacji i odpowiedniej postawy wobec celów.
Charakterystyki skutecznych menedżerów z punktu widzenia wykorzystywanych przez nich
umiejętności przedstawiono na rysunku 1.
W zarządzaniu europejskim jako podstawowe kwalifikacje menedżera wymienia się:
zdolność do zmian, otwartość, umiejętność uczenia się od innych i adoptowania nowych
rozwiązań, zdolność porozumiewania się, ducha przedsiębiorczości 7.

4

E. Masłyk-Musiał: Organizacje w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s.78.
E. Mastyk-Musiał: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa 2000, s.111.
6
Ibidem, s.112.
7
H. Bloom, R. Calori, P. DeWoot: Zarządzanie Europejskie, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 1995,
s.35.
5

421

InvEnt 2010

Kierowanie
stresem

Umiejętności
personalne

Twórcze
rozwiązywanie
problemów

Doskonalenie
samoświadomości

Umiejętności
interpersonalne

Skuteczne
delegowanie

Motywowanie
innych

Zdobywanie
władzy i wpływu

Pomocne
komunikowanie
się

Kierowanie
konfliktem

Grupowe
podejmowanie
decyzji

Rysunek 1. Charakterystyka umiejętności menedżerów
Źródło: E. Masłyk-Musiał, op.cit ., s.114.
Kolejną istotną cechą menedżera jest samoświadomość, będąca kluczem w procesie
uczenia się i podnoszenia efektywności działań. Składają się na nią osobowość, wartości
osobiste oraz styl poznawczy – odzwierciedlający sposób zbierania i przetwarzania informacji.
Rozwijanie samoświadomości to umiejętność identyfikowania osobistych słabych i silnych
stron, rozpoznawania priorytetów i wartości, diagnozowania własnego stylu poznawczego,
sposobów zdobywania wiedzy i ukierunkowania się na zmiany, co ma związek z wewnętrzną
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kontrolą
(samosterownością)8.
Zależności
samoświadomości przedstawione na rysunku 2.

pomiędzy

elementami

Zrozumienie
siebie,
kierowanie sobą

Wartości
i priorytety

Postawa wobec
zmian

doskonalenia

Styl poznawczy

Orientacja
interpersonalna

Zrozumienie
innych,
kierowanie
innymi

Rysunek 2. Relacje między elementami doskonalenia samoświadomości
Źródło: D. Whetten, K.S. Cameron, M. Woods: Developing Management Skills for Europe,
op.cit., s.11.
Istotnym przymiotem kompetencji jest sprawność. Według A. Gick i M. Tarczyńskiej
„kompetencje są definiowane jako wiedza, umiejętności, zachowania, przymioty i postawy
wyróżniające tych, którzy osiągają najwyższą efektywność”9. Kompetentny menedżer
powinien być zatem osobą, która bardzo dobrze wykonuje swoją pracę, a posiadane
umiejętności i postawy wpływają na osiągane przez niego rezultaty.
Kolejna umiejętność menedżerska to kierowanie stresem, które łączy się z zarządzaniem
czasem, ustalaniem celów, równowagą realizowanych aktywności, delegowaniem uprawnień.
Poza tym konieczne są: twórcze rozwiązywanie problemów (twórcze podejście do
problemów), przełamywanie nawyków myślowych, kreowanie innowacji, łączenie myślenia
racjonalnego i kreatywnego (myślenie lateralne, horyzontalne) 10.
Wymienia się także umiejętności techniczne menedżerów, na które składają się: wiedza o
metodach, procesach, procedurach i technikach niezbędnych do realizowania specjalistycznych
8

D. Whetten, K.S. Cameron, M. Woods: Developing Management Skills for Europe, Addison Wesley,
Mass. 1992, s.11
9
A. Gick, M. Tarczyńska: Motywowanie pracowników, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1999, s.45.
10
Por. E. Masłyk-Musiał: op.cit., s.111 – 115.
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czynności oraz zdolność do wykorzystywania narzędzi wraz z umiejętnościami koncepcyjnymi
niezbędnymi z punktu widzenia efektywności planowania, organizowania, formułowania
polityki i rozwiązywania problemów strategicznych.
Chcąc mówić o doskonałej kadrze kierowniczej, należy zwrócić uwagę na to, jaką drogą
dążą do stanowisk kierowniczych współcześni menedżerowie. Według A. Koźmińskiego
wyróżnić można pięć kierunków, prowadzących do doskonałości menedżerskiej:
−
samoświadomość: polega na uświadomieniu sobie warunków, jakie musi spełniać
menedżer,
−
solidne wykształcenie ogólne: pozwala ono właściwie zinterpretować gospodarkę,
politykę, kulturę oraz zachodzące między nimi współzależności,
−
stale aktualizowana wiedza i umiejętności specjalistyczne: umożliwia ona lepszą
znajomość tematu i wprowadzonych do niego innowacji,
−
opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących zarządzania:
formułowanie strategii, planowania, organizowania, kierowania, kontroli,
−
osobiste doskonalenie się 11.

3. STYLE KIEROWANIA A KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI
Podstawowym problemem towarzyszącym od dawna ludziom w pracy zespołowej jest
kwestia stosunków miedzy kierującym a podlegającym pracownikom. Kierujący ma zawsze
własne wyobrażenie o tym jak kierować, aby wspólnie z innymi osiągnąć założone cele. Także
kierowany ma swoje oczekiwania, co do poziomu wymagań ze strony przełożonego oraz
jakości relacji interpersonalnych. Poglądy na temat wzajemnych stosunków między kierującym
a kierowanym mogą się różnić zasadniczo, co nie sprzyja odpowiedniej współpracy, która
wymaga rzetelnej komunikacji, wzajemnego poszanowania i zaufania do siebie. Tworzenie
atmosfery współpracy zależy głównie od kierownika, od takiego wpływu na grupę, aby
postawiony jej cel przeobraził się w wynik działania zbiorowego.
Menedżerowie różnie rozumieją proces wywierania tego wpływu. Jedni uważają, że ich
głównym zadaniem jest dostarczenie gotowych pomysłów, instrukcji i ostatecznych rozwiązań.
Działają w oparciu o posiadane uprawnienia formalne, znajomość sprawy i doświadczenie,
a także wskazania przełożonych. Uważają, że ich poziom intelektualny wystarcza do sukcesu
firmy, mają też wysokie przeświadczenie o własnych poczynaniach, a niskie o poczynaniach
podwładnych, których traktują z reguły instrumentalnie. Menedżerowie stosujący
przeciwstawny styl zarządzania, dopuszczają podwładnych do podejmowania decyzji, liczą się
z ich opinią, podsuwają im pomysły i wskazują cele, jakie powinni wspólnie osiągnąć.
Uwzględniają też cudze pomysły i różnorodne punkty widzenia, postrzegając rzeczywistość w
całej jej złożoności. Uważają, bowiem, że we współczesnych warunkach działania
przedsiębiorstw o ich sukcesie decyduje zaangażowanie całego ich potencjału intelektualnego,
kreatywności i innowacyjności pracowników oraz ich identyfikowanie się
z przedsiębiorstwem. Toteż starają się pozyskać współpracę wszystkich zespołów, opartą na
zaufaniu, uczciwości, otwartości i wzajemnym poszanowaniu.
W nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie na znaczeniu zyskuje ten drugi styl
kierowania, gdyż kierowanie oznacza tu przede wszystkim pobudzanie do pożytecznych
czynów, a to wymaga nie autokracji, lecz demokracji, otwartych i swobodnych dyskusji,
wysuwania i analizowania pomysłów oraz zachęcania współpracowników do udziału w
11

A. Koźmiński, Zarządzanie teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1999, s.144 – 150.
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poszukiwaniu optymalnych decyzji. Nowocześni menedżerowie powinni przyjmować postawę
„dyrygentów” dbających o potencjał i sukcesy całego zespołu i pobudzających rozwój jego
kreatywności. Ma to korzystne konsekwencje dla życia społecznego przedsiębiorstwa, jego
przyszłych sukcesów, a także kultury opartej na harmonijnej współpracy. Stanowi to też dużą
szansę dla kierownictwa w odkrywaniu i rozpowszechnianiu nowych sposobów organizowania
sprawnych działań i wykorzystywania ludzkiej kreatywności 12.
Styl sprawowania funkcji kierowniczych wiąże się ściśle z cechami osobistymi
menedżerów. Praktyka zarządzania wykształciła cztery podstawowe wzorce osobowe
menedżerów. Są to :
−
Menedżerowie odważni – „zmierzający naprzód”, w kierunku przyszłego kształtu
organizacji. Są oni dobrze przygotowani, kreatywni i ambitni, identyfikują się
z organizacją i zmierzają do pożądanej jej odnowy.
−
Menedżerowie wyzywający – przeciwstawiają się istniejącej strukturze, pragną
odnowy, ale zmierzają do tego poprzez wykazanie niekompetencji przełożonych
i domagają się ich usunięcia.
−
Menedżerowie niezadowoleni – oddalają się od organizacji, odrzucają zastany
porządek, lecz nie są zdolni do wypracowania żadnego programu zmian na lepsze, nie
mają ambicji ani chęci działania.
−
Menedżerowie konformiści – uznają organizację w obecnym kształcie za rozwiązanie
optymalne, bronią jej porządku i chcą, aby była taka sama w przyszłości 13.
Omawiając cechy menedżerów wymienić należy samoakceptację, która ma ogromny
wpływ na działanie menedżera. Jeżeli jest pozytywna – wówczas stanowi bodziec
samoregulowania i kierowania sobą oraz podejmowania samodzielnych decyzji. Zawyżona lub
obniżona samoocena wiąże się z naruszeniem funkcji osobowości. Osoby zbyt wysoko ceniące
swoją wartość wykazują małą odporność na zagrożenie. W zależności od poziomu samooceny
mogą pojawić się tendencje do egocentryzmu lub zachowań prospołecznych.
Sukces menedżera zależy od tego, w jakim stopniu potrafi pogodzić wrodzone
i wypracowane cechy osobowości. Efektywni kierownicy odznaczają się nie tyle
niezmiennymi cechami, ile umiejętnością przyjmowania różnych postaw, które w zależności
od okoliczności potrafią skutecznie wykorzystać. Zdaniem U.R Mullera menedżerowie tacy
odznaczają się pewnymi szczególnymi kwalifikacjami:
−
dobre kontakty z kolegami – prowadzenie negocjacji,
−
motywowanie podwładnych – rozwiązywanie konfliktów,
−
tworzenie sieci informacyjnej – przekazywanie informacji,
−
podejmowanie decyzji w warunkach wieloznacznych sytuacji,
−
przydzielanie zasobów na poszczególne cele14.
E.H. Schnie, wśród najważniejszych cech, którymi będą musieli się wykazać liderzy
przyszłości, wymienia: twierdzi, że liderzy przyszłości będą musieli wykazać się
następującymi cechami:
−
niezwykle wysokim poziomem percepcji i zrozumienia otaczającej rzeczywistości i
samych siebie,

12

J. Penc: Menedżer w uczącej się organizacji, Wydawnictwo Menadżer, Łódź 2000, s.185 – 186.
J. Penc: Kreatywne kierowanie. Organizacja i kierownik jutra, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa
2000, s. 338 – 339.
14
U. R. Muller: Szczupłe organizacje, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s.142.
13

425

InvEnt 2010
−

wysokim poziomem motywacji umożliwiającej im aktywną partycypację w uciążliwym
procesie uczenia się i zmian, zważywszy szczególnie na coraz łagodniejsze podziały
graniczne, w których poczucie przywiązania stanie się trudne do zdefiniowania,
−
wielką siłą emocjonalną, aby móc stawiać czoło niepokojom własnym i innych, w miarę
jak uczenie się i procesy przemian będą coraz bardziej narzucały styl życia,
−
nowymi umiejętnościami analizy przesłanek kulturowych, identyfikacji tych założeń,
które mają rację bytu i tych, które funkcjonują niewłaściwie oraz analizy procesów
rozwijających kulturę organizacji pracy,
−
chęcią i umiejętnością angażowania innych i pozyskiwania ich aktywnego udziału, gdyż
zadania wymagające rozwiązania będą zbyt złożone a informacje zbyt
rozprzestrzenione, aby liderzy mogli sobie z nimi sami skutecznie radzić,
−
chęcią i umiejętnością dzielenia się władzą i uprawnieniami do kontroli; zgodnie
z wiedzą i umiejętnościami ludzi, tj. pozwalaniem i zachęcaniem do przejmowania we
własne ręce odpowiedzialności przywódczej we wszystkich przejawach działania
organizacji 15.
Ch. K. Prahalad uważa, że każdy menedżer przyszłości musi legitymować się
umiejętnościami i cechami osobowymi takimi jak:
−
umiejętność myślenia systemowego: menedżerowi przyszłości nieodzowna będzie
umiejętność myślenia koncepcyjnego i systemowego pozwalająca na dostrzeganie
zarówno związków między poszczególnymi elementami, jak również na wybieganie
myślą w przyszłość i ogarniania całości problemu. Menedżer przyszłości musi mieć
zdolność syntezy informacji o strategicznym, jak i drugorzędnym znaczeniu, łączenia
umiejętności analitycznych z własną intuicją oraz wyważania interesu prywatnego
i społecznego,
umiejętność działania w wielokulturowym otoczeniu: globalizacja zarządzania
−
spowoduje konieczność myślenia w kategoriach międzykulturowych i uwzględnienia
fakty, że w innych kulturach niekoniecznie podzielane są te same wartości, w których
człowiek zostaje wychowany. W dążeniu do umiejętności działania w wielokulturowym
otoczeniu pomocne są: znajomość języków oraz zainteresowania historią i religią
innych kultur,
−
gotowość do ustawicznej nauki: menedżerowie przyszłości muszą mieć stałą gotowość
przyjmowania nowych idei, technologii, praktyk gospodarczych i założeń kulturowych.
Okres „starzenia się” posiadanej wiedzy jest niepokojąco krótki, w związku, z czym
menedżerowie muszą poszukiwać możliwości nieustannej nauki,
−
pozytywne
cechy
osobowościowe
i
wysokie
standardy
zachowań:
na menedżerach spoczywa obowiązek ustalenia wymaganych przez przedsiębiorstwo
standardów wartości i zachowań; są oni zobowiązani do stawiania sobie w tym zakresie
jeszcze wyższych wymagań. Stawanie się „doskonałym” związane jest z dogłębną
znajomością przedsiębiorstwa i jego obszaru działania, dążeniem do jak najlepszej
wydajności i poświęcenia w pracy, odpowiedzialnością ze swoje działania,
wrażliwością na sprawy między ludzkie i międzykulturowe problemy oraz wspieraniem
i pobudzaniem rozwoju współpracowników16.

15

E. H. Schnie: Przywództwo a kultura organizacji, [w:] Lider przyszłości, pod red. F. Hesselbein,
M. Golsmith, R. Becharde, Bussiness Press, Warszawa 1997, s.89.
16
C.K Prahalad: Rola menadżerów nowej ery na konkurencyjnym rynku w organizacji przyszłości, PWE,
Warszawa 2003, s.191 – 192.
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Skuteczne kierowanie ludźmi to właściwe postępowanie i słuszne decyzje, a nade wszystko
pobudzanie ich inwencji twórczej i rozwoju osobowości, czyli kierowanie poprzez
przywództwo. Takie kierowanie zmienia zasadniczo rolę menedżera. Klasyczne role
sprowadzające się do komenderowania, kontrolowania i korygowania, których celem było
zapewnienie norm i porządku, odpowiedniej wydajności i określenie pola działania, ustępują
nowym rolom, jakimi są: wymaganie, budowa wzajemnych relacji (zapewnienie sprężeń
zwrotnych) i wspomaganie. Celem tych działań jest podejmowanie przez firmę wyzwań
narzucanych jej przez zmieniające się środowisko zewnętrzne oraz wyzwalanie i twórcze
wykorzystanie innowacyjności oraz kreatywności wszystkich przyczyniających się do jej
sukcesu . Wśród najważniejszych umiejętności interpersonalnych wymienić można:
−
pomocne komunikowanie się – skuteczne słuchanie i mówienie, udzielanie porad,
uczenie, wczuwanie się w innych (empatia),
−
władzę i wywieranie wpływu – przekazywanie i zdobywanie osobistego autorytetu,
przywracanie poczucia władzy innym,
−
zwiększanie motywacji innych – identyfikacja potrzeb i dążeń innych ludzi, efektywne
nagradzanie, diagnozowanie niskiej wydajności, rozbudowywanie potencjału
pracowników,
−
delegowanie władzy – wyznaczenie zadań, ocena działania, grupowe
i indywidualne podejmowanie decyzji, oszacowanie stopnia uczestnictwa,
−
kierowanie konfliktem – rozpoznawanie źródeł konfliktów, radzenie sobie z emocjami,
przyjmowanie krytyki, pewność siebie, negocjowanie17.
Menedżerowie, jeśli chcą osiągnąć dobre wyniki w kierowaniu zespołami ludzkimi, muszą
doskonalić style kierowania, tworzyć warunki do dialogu oraz współdziałania, a także twórczej
komunikacji i działania, mobilizować wyobraźnię pracowników i promować
niekonwencjonalne myślenie niezbędne w niepewnym i konkurencyjnym świecie. Muszą
stosować twórcze kierowanie, a więc stawać się twórczymi kierownikami. Twórczym można
nazwać „(...) kierownika wówczas, gdy pobudza on innych do innowacji i stwarza klimat do
wysuwania i dyskutowania pomysłów, albo pobudza współpracowników do współudziału w
poszukiwaniu optymalnych decyzji. Pod warunkiem wszakże, że owe zachęty prowadzą do
autentycznych ulepszeń” 18.

4. PODSUMOWANIE
Kierowanie ludźmi to ciągłe rozwiązywanie wielkiego kompleksu problemów,
występujących w układzie przełożony – podwładny. Wzajemne zachowania, reakcje, odczucia
i podstawy są niekiedy bardzo zróżnicowane. Zróżnicowanie to jest konsekwencją tego, że
ludzie są bardzo różni, mają różne poglądy, doświadczenia, oczekiwania i aspiracje. Różnie też
widzą swoją rolę w organizacji i rolę kierownika w urzeczywistnieniu jej celów. Aby
skutecznie kierować zachowaniami ludzi, trzeba ich dobrze znać i ułożyć z nimi partnerskie
stosunki, rezygnując z zewnętrznych symboli statusu i okazywania władzy – na rzecz
przewodzenia, tzn. argumentowania, wspomagania i wiązania działań, wzbudzania
możliwości, potrzeb i dążeń. Osiągnięcie sukcesu przez menedżera jest sprzężone
z umiejętnością włączenia kreatywności i motywacji podwładnych w system organizacji.
17
18

E. Mastyk-Musiał: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, op.cit.s.114.
J.Penc: Menedżer w uczącej się organizacji, op.cit., str.174.
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Przyszłość wymagać będzie nowoczesnych menedżerów, nie biurokratów, lecz
przedsiębiorców, moderatorów i promotorów. Prawdziwa ich siła nie będzie się już przejawiać
we władzy formalnej, lecz w ich zdolnościach, umiejętnościach i kreatywności, rozumianej
jako odkrywanie, projektowanie, wynajdywanie, porządkowanie i planowanie. Zmieni się
zasadniczo organizacja i filozofia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Trend w zarządzaniu jest
wyraźny: przedsiębiorstwa muszą być mniejsze, szczuplejsze, szybsze i wydajniejsze, muszą
dobrze zaspokajać potrzeby rynku i służyć społeczeństwu. Do tych tendencji muszą być też
dostosowane cechy i umiejętności menedżerów. Podstawą ich działania będzie wiedza
organizatorska, ale będą oni musieli szeroko w swej pracy uwzględnić związki, mające
charakter społeczny, kulturowy, ekologiczny, obyczajowy. Będzie się od nich wymagać
rozległej wiedzy, dojrzałej orientacji w dziedzinie hierarchii wartości, wysokiego poziomu
kulturalnego i etycznego. Potrzebny im będzie wizjonerski pogląd, pozwalający na właściwe
przewidywanie tendencji rynkowych, umiejętność szybkiego reagowania na zmiany i ich
wykorzystywania, odwaga i gotowość do ryzyka, a także wytrwałość i upór w osiąganiu celów
strategicznych.
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COMPETENCES OF THE FUTURE MANAGER
Abstract
The business word is changing at the rate never known before, Today business
organizations operate in turbulent and sometimes even unexpected conditions of
global economy situation. Creating the future in all its aspects depends on the
managers imagination and competence. A successful organization of the future
and their managers will be based on: innovation, flexibility, performance speed
and readiness to constant learning. Managing of organizations of the future
requires not only adequate skills and hard working people, but also competent
high management.
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prevencia, protispoločenská činnosť, bezpečnostný manažment

Peter ŽIVČÁK1

MANAŽMENT BEZPEČNOSTI V KONTEXTE PREVENCIE
Abstract:
The contribution is dealing with crime and another antisocial activities in area of
Presov region and its possible impact on the development of this
region, especially from the need of safety management point of view. It is
divided into two basic parts - theoretical and analytical in two levels - preventive
and economical. In the conclusion possible solutions for the situations, which are
characteristic for region are given.

ÚVOD
Ľudské, sociálne a ekonomické dôsledky delikvencie, násilia a nedostatku bezpečnosti sú
závažné. Opatrenia trestnej justície preukázali iba obmedzenú účinnosť. Po politických
zmenách v roku 1989 sa štruktúra trestných činov na Slovensku zmenila, objavili sa nové
druhy a formy trestnej činnosti, zároveň pribudli aj nové typy páchateľov, ktoré sa vyznačujú
najmä vzdelanosťou a odbornosťou. Kriminalita sa tak stala závažným celospoločenským
problémom. Dlhoročné snahy o obmedzovanie kriminality vyvrcholili vypracovaním vládneho
programu „Stratégia prevencie kriminality v Slovenskej republike“.
Kriminalita sa v ostatných rokoch premenila na kvalitatívne nový fenomén, ktorý svojím
rozsahom a stupňom nebezpečenstva ďaleko prekročil hranicu možností jeho riešenia
doterajšími nástrojmi a postupmi. K charakteristickým znakom súčasnej kriminality patria:
organizovanosť; intelektualizácia – je zaznamenaný nárast páchateľov s vysoko
nadpriemernými intelektuálnymi schopnosťami, páchatelia sú kvalifikovaní v odborne
náročných oblastiach, sú vysokoškolsky vzdelaní, ovládajú svetové jazyky; sofistikácia – do
oblasti páchania trestných činov prenikajú vedecké teórie, postupy, páchatelia používajú
špičkové technológie na utajenie svojej identity a zvyšovanie vlastnej bezpečnosti;
internacionalizácia a globalizácia – kriminálna situácia v každej krajine je ovplyvňovaná
kriminálnou situáciou iných krajín, najmä okolitých a import a export kriminality sa stáva
ťažko kontrolovateľným, pretože zločinecké zoskupenia operujú na rozsiahlych teritóriách.
Vývoj kriminality na Slovensku nie je priaznivý, napriek tomu, že stav kriminality sa
v ostatných rokoch ustálil a osciluje okolo hodnôt, ktoré približne dvakrát prevyšujú hodnoty
z roku 1989. Trvalo sa však zhoršuje štruktúra kriminality a kriminalita sa vyznačuje oveľa
vyššou nebezpečnosťou. Zároveň sa mení aj verejná mienka a postoje občanov ku kriminalite.
Zvyšuje sa pocit ohrozenia medzi obyvateľmi a kriminalitu spolu s pocitmi ohrozenia a
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neistoty, ktoré so sebou prináša,
celospoločenský problém.

začali občania Slovenska považovať za veľmi závažný

1. KRIMINALITA, BEZPEČNOSŤ
Druhy a formy kriminality sú zastúpené na celkovej kriminalite nerovnomerne.
Najpočetnejšími sú trestné činy majetkové. Druhou najpočetnejšou a spoločensky
najzávažnejšou kategóriou kriminality je násilná kriminalita. Jej podiel na celkovej kriminalite
pohybuje okolo 13 %, má neklesajúcu tendenciu a zhoršujúcu sa štruktúru. Zväčšuje sa podiel
najnebezpečnejších trestných činov, najmä úmyselných ublížení na zdraví, lúpežných
prepadnutí a vrážd, osobitne vrážd „na objednávku“ a v ostatnom období vzniká tzv.
„ketamínová kriminalita“ v hlavnom meste, ktorá sa dotkla už aj osôb v školskom veku.
Málo početná (6 – 8 % z celkovej kriminality) je hospodárska kriminalita, štatisticky
nevýznamná, avšak z hľadiska dôsledkov veľmi nebezpečná, je kriminalita mravnostná, ktorá
je zastúpená v celkovej kriminalite len 0,7 – 0,8 %, ktorá spôsobuje v školskom prostredí vždy
najväčší rozruch. Neúplná, nepresná a málo spoľahlivá je štatistika drogovej kriminality –
s týmto problémom sa boria mnohé vzdelávacie inštitúcie na rôznych stupňoch a vo všetkých
regiónoch. Ostávajúca kriminalita, ktorá zahŕňa kriminalitu v doprave, vojenské trestné činy,
trestné činy proti republike a iné, neprevyšuje 14 – 15 % celkovej kriminality.
V celkovej kriminalite majú dominantné zastúpenie muži (viac ako 90 a prvopáchatelia
(Holcr, Holomek, 2003).
Závažným problémom sa stáva násilná kriminalita maloletých a mladistvých. Maloletí
napríklad spáchali v poslednej dobe viac ako jednu tretinu všetkých vydieraní. Mladiství
páchajú každý rok niekoľko vrážd, pričom až jednu tretinu z toho lúpežných vrážd (Holcr –
Holomek, 2003, s. 215).

2. ŠKOLY A NOVÉ FORMY KRIMINALITY
V súčasnosti do popredia vystupujú nové formy trestnej činnosti, napr. rôzne formy
vydierania, útokov, šikanovania, organizovaná trestná činnosť, zneužívanie výpočtovej
techniky a počítačových sietí, zneužívanie modernej reprodukčnej a telekomunikačnej
techniky, osobitnou formou je korupcia so zmenenou „tvárou“. Šírenie nových druhov a foriem
kriminality urýchľuje najmä nepripravenosť postihovaných subjektov a nedostatočná technická
vybavenosť bezpečnostného manažmentu, nedobudovaná legislatíva a tolerancia spoločnosti
k formám páchania trestnej činnosti, ktorým nerozumie.
Vstup do NATO a EÚ priniesol nárast indexu kriminality. Zánik bariér vo forme colnej a
hraničnej kontroly vytvorí podmienky pre nárast kriminálnej i protispoločenskej činnosti.
Vyhrotil sa problém so zabezpečením východnej hranice EÚ proti ilegálnej migrácii, pašovaniu
a v neposlednej miere bude súvisieť i s novými možnosťami nákazy ako dôsledku lability
hygieny a zdravotnej prevencie, zooveterinárnych a fytosanitárnych opatrení. Predpokladá sa
zhoršenie vonkajších podmienok a aj vnútorných podmienok. Keďže Slovensko sa stalo
členom EÚ a NATO, prejavuje sa dopad týchto integrácií na vnútornú bezpečnosť republiky.
Približovanie legislatívy Slovenskej republiky legislatíve krajín EÚ a postupné hospodárske
vyrovnávanie s krajinami EÚ prispejú k štandardizácii sociálno-ekonomického prostredia a
teda aj kriminality. Bude sa prehlbovať najmä internacionalizácia a globalizácia kriminality a
v mnohých oblastiach sa Slovensko zmení z tranzitnej krajiny na cieľovú, s čím bude súvisieť
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aj možnosť styku školských zariadení s kriminálnou činnosťou v modifikovaných podobách.
Keďže materiálno-technické a finančné zabezpečenie nie je na dostatočnej úrovni, vynára sa do
popredia otázka antikorupčných programov. Ich efektívnosť bude postupne narastať (Živčák,
2007).
V školách sa môžeme najčastejšie stretnúť s nasledujúcimi negatívnymi činnosťami:
krádeže – vplýva na nich znižovanie zdrojov jednotlivých ekonomických subjektov - rodín,
drogy a alkohol – veľmi frekventovaná protispoločenská činnosť, ktorá sa vypuklo prejavuje aj
napr. na školských výletoch, šikanovanie – ako nezdravý spoločenský jav v školských
komunitách, mravnostná kriminalita – keď žiaci i študenti často svoje skryté mravnostné
natáčajú na elektronické zariadenia a expedujú v kolektíve i mimo neho, dopravné nehody –
časté pri príchode a odchode zo škôl.

3. STRATÉGIA BEZPEČNOSTI V RÁMCI PREVENCIE
KRIMINALITY
Realizácia stratégie prevencie priniesla pozitívny posun v zabezpečovaní prevencie, ktorá
sa uskutočnila na rôznych úrovniach zriadením koordinačných orgánov prevencie. Na
dôležitosť komunikácie (Ferencová, 2008) nesmieme zabúdať. Najdôležitejšia sa javí sociálna
prevencia, ktorá môže byť zložito štrukturovaná. Z nej vyberáme nasledujúce štruktúry:
a) Vzdelávanie detí v rámci školy.
b) Sociálno-právne vzdelávanie detí a mládeže informácie o nebezpečenstve
sociálnopatologických javov (šikanovanie, gambling, drogová závislosť, trestná činnosť
páchaná na mládeži, rasizmus a xenofóbia) - osvedčený projekt „Správaj sa normálne!“;
c) Rekvalifikácie zamerané na mladistvých, dlhodobo nezamestnaných a ťažko
zamestnateľných jedincov za účelom získania motivácie k rozvoju profesijných
zručností;
d) Športové voľnočasové aktivity.
e) Propagácia prevencie medzi verejnosťou;
f) Formy finančnej pomoci sociálne odkázaným občanom.
g) Podpora organizácií združujúcich mládež a mnohé iné.

ZÁVER
Kriminalita narúša dôveru verejnosti v demokraciu, podporuje extrémistické hnutia, môže
provokovať ohrozuje ľudské práva, vyvoláva strach alebo pocit ohrozenia, túžbu po odplate
alebo etnickej konfrontácii. Chýbajú však nielen finančné prostriedky, ale aj ochota venovať sa
prevencii, napriek tomu, že názor obyvateľov je jednoznačný – prevencia je výrazne
uprednostňovaná pred represiou, pretože skutočný život nás vo veľkej miere denne presviedča
o neúspešnosti klasických postupov.
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