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Treści 
programowe

Forma zajęć
Liczba
godzin

Odniesienie
do efektów 
uczenia się

Wykłady 9
TP1 Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie i jego składowe 1 EU1 ÷ EU3

TP2
Produkt Data Management, Product Lifecycle Management oraz systemy MRP, 
ERP i DRP

1 EU1 ÷ EU3

TP3
Systemy CMMs i wspomagające diagnostykę oraz monitorowanie maszyn oraz 
procesów

1 EU1 ÷ EU3

TP4
Elastyczne systemy produkcyjne /wytwórcze, autonomiczne stacje obróbkowe i 
ich podsystemy

1 EU1 ÷ EU3

TP5 Sterowanie operatorskie i dyspozytorskie w ZSW 1 EU1 ÷ EU3
TP6 Gospodarka paletami i narzędziami w ZSW 1 EU1 ÷ EU3
TP7 Gospodarka programami sterującymi i informacjami w ZSW 1 EU1 ÷ EU3
TP8 Zarządzanie logistyką oraz automatyka magazynowa w aspekcie ZSW 1 EU1 ÷ EU3
TP9 Komputerowo Zintegrowana Eksploatacja 1 EU1 ÷ EU3
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Sobota 14.03.2020
Godz. 10:30-12:45

Sobota 07.03.2020
Godz. 17:45-20:00

Sobota 18.04.2020
Godz. 08:00-10:15



Sobota 18.04.2020

Godz. 08:00-10:15

1. Gospodarka programami sterującymi i informacjami w ZSW
2. Zarządzanie logistyką oraz automatyka magazynowa w aspekcie ZSW
3. Komputerowo Zintegrowana Eksploatacja

3

Sobota 18.04.2020
Godz. 08:00-10:15
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Na podstawie:
Ludmiła Zawadzka, WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I KIERUNKI ROZWOJU ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007, ISBN 978–83–7348–182–4  

W wyniku ewolucji systemów przemysłowych powstały elastyczne systemy produkcyjne ESP (ang. Flexible Manufacturing
Systems – FMS) – rozumiane jako jednostki wytwórcze charakteryzujące się wysokim stopniem integracji procesów
technologicznych i pomocniczych oraz procesów informacyjno-decyzyjnych, przy czym stosowanie w takich systemach
komputerowego sterowania przebiegiem produkcji oraz odpowiednich środków tzw. miękkiej automatyzacji (software’owych, tj.
sterowanych programowo) umożliwia wytwarzanie szerokiego asortymentu wyrobów (o określonych granicach charakterystyk) w
partiach o małej liczebności i w dowolnej kolejności.

Sterowanie elastycznymi systemami produkcyjnymi znajduje się na poziomie decyzji dotyczących planowania produkcji na
najniższym szczeblu, gdzie występuje odpowiedzialność dyspozytora systemu za terminową realizację zamówień produkcyjnych.
Trafność decyzji dotyczących sterowania jest zależna nadal od kompetencji czynnika ludzkiego rozwiązującego dany problem.

Poprzez zastosowanie ESP możliwości rozwiązań występujących problemów w porównaniu z konwencjonalną produkcją
warsztatową zwielokrotniły się. Niemniej jednak nie są one dostatecznie przejrzyste. Konieczne zatem staje się opracowanie
nowych koncepcji modelowych dających do dyspozycji narzędzia do wytwarzania, oceny i analizy strategii produkcyjnych
pozwalających na kompleksową integrację procesów zachodzących w systemie produkcyjnym

Sterowanie elastycznymi systemami produkcyjnymi znajduje się na poziomie decyzji 

Sobota 18.04.2020
Godz. 08:00-10:15
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Na podstawie:
Ludmiła Zawadzka, WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I KIERUNKI ROZWOJU ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007, ISBN 978–83–7348–182–4  

Struktura funkcjonalna ESP

Jednym z najważniejszych zadań przy projektowaniu ESP jest wybór komponentów systemu oraz ich odpowiednia konfiguracja
funkcjonalna. Nadrzędną rolę odgrywa komputerowy system sterowania i nadzoru. Na podstawie podobieństwa realizowanych funkcji
można wyróżnić następujące podsystemy ESP:

1. wytwarzania,
2. transportu,
3. magazynowania,
4. manipulacji,
5. pomocy warsztatowych,
6. zasilania i usuwania odpadów,
7. sterowania,
8. kontroli i diagnostyki.

Sobota 18.04.2020
Godz. 08:00-10:15
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Na podstawie:
1. Lis S., Santarek K., Strzelczak S.: Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych. Warszawa: PWN 1994. 
2. Ludmiła Zawadzka, WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I KIERUNKI ROZWOJU ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007, ISBN 978–83–7348–182–4  

Podsystemy funkcjonalne ESP

Sobota 18.04.2020
Godz. 08:00-10:15
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Na podstawie:
Ludmiła Zawadzka, WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I KIERUNKI ROZWOJU ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007, ISBN 978–83–7348–182–4  

Podsystem przepływu strumieni informacyjnych

Podsystem przepływu strumieni informacyjnych obejmuje urządzenia techniczne wraz z oprogramowaniem realizujące funkcje
sterowania, diagnostyki i kontroli. Zawiera on następujące podsystemy:

1. podsystem sterowania obejmujący urządzenia i oprogramowanie zapewniające sprawne sterowanie procesem wytwórczym,
2. podsystem kontroli i diagnostyki produkowanych wyrobów, narzędzi, obrabiarek, parametrów procesu. Jest on źródłem danych o

przebiegu procesu dla podsystemu sterowania ESP.

Sobota 18.04.2020
Godz. 08:00-10:15
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Na podstawie:
Ludmiła Zawadzka, WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I KIERUNKI ROZWOJU ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007, ISBN 978–83–7348–182–4  

Podsystem sterowania

Podsystem sterowania procesem wytwórczym koordynuje i nadzoruje działanie wszystkich podsystemów funkcjonalnych i urządzeń
w ESP. Istotą podsystemu sterowania jest oddziaływanie na proces produkcyjny w celu realizacji zadań produkcyjnych ujętych w formie
planu produkcji na określony czas. System sterowania w podstawowym procesie produkcyjnym realizuje następujące funkcje:

1. planowanie i sterowanie przepływem produkcji, np. terminowość zleceń, obciążenie zasobów, 18 1. Wybrane zagadnienia
projektowania elastycznych systemów produkcyjnych

2. sterowanie urządzeniami produkcyjnymi, np. informacje sterujące do urządzeń technologicznych czy pomiarowych.

W procesie produkcyjnym pomocniczym można wyróżnić następujące funkcje systemu sterowania:

1. zapewnienie odpowiedniej jakości produkowanych wyrobów, np. sterowanie urządzeniami kontroli, reagowanie na powstałe
odchylenie jakości,

2. sterowanie procesami transportu, np. inicjacja i realizacja operacji transportowych,
3. sterowanie procesami magazynowania, np. sterowanie wewnętrzne magazynami, poziomem zapasów,
4. sterowanie procesami gospodarki narzędziowej, np. sterowanie magazynowaniem, dostawą i wymianą uchwytów, narzędzi,

kontrola i diagnostyka narzędzi,
5. sterowanie procesami utrzymania ruchu maszyn i urządzeń, np. rejestracja czasu pracy, raportowanie stanu dostępności zasobów.

Sobota 18.04.2020
Godz. 08:00-10:15
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Na podstawie:
Ludmiła Zawadzka, WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I KIERUNKI ROZWOJU ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007, ISBN 978–83–7348–182–4  

Podsystem sterowania

Elastyczność systemu sterowania procesem wytwórczym polega na zdolności dostosowywania się jego elementów do zmieniających się zadań
produkcyjnych (funkcji). W tej klasie systemów mówi się w szczególności o elastyczności zadaniowej systemu sterowania, tj. łatwości reagowania na
zmiany ilościowo-asortymentowe i zakłócenia w operatywnym sterowaniu produkcją oraz o elastyczności adaptacyjnej, tj. podatności na zmiany zakresu
funkcji systemu sterowania zasobów procesu produkcyjnego (stanowisk, urządzeń, magazynów i środków transportowych) lub innej konfiguracji, treści,
zakresu, struktur i formatu przetwarzanych danych, procedur i metod podejmowania decyzji. Szczegółowy opis podsystemów funkcjonalnych ESP zawarty
jest m.in. w pracach.

1. komputerowo zintegrowane wytwarzanie (ang. CIM – Computer Integrated Manufacturing),
2. komputerowo wspomagana administracja (ang. CAA – Computer Aided Administration),
3. planowanie produkcji i sterowanie (ang. PPS – Production Planing System),
4. komputerowo wspomagane konstruowanie (ang. CAE – Computer Aided Engineering),
5. komputerowo wspomagane projektowanie (ang. CAD – Computer Aided Design),
6. komputerowo wspomagane planowanie produkcji (ang. CAP – Computer Aided Planning),
7. komputerowo wspomagana kontrola jakości (ang. CAQA – Computer Aided Quality Assurance),
8. komputerowo wspomagane wytwarzanie (ang. CAM – Computer Aided Manufacturing),
9. system pobierania danych (ang. DAS – Data Acquisition System),
10. komputerowe sterowanie cyfrowe (ang. CNC – Computer Numerical Control),
11. sterowanie numerycznie bezpośrednie (ang. DNC – Direct Numerical Control),
12. elastyczny system montażowy (ang. FAS – Flexible Assembly System),
13. elastyczny system produkcyjny (ang. FMS – Flexible Manufacturing System),
14. protokół techniczny (ang. TOP – Technical Office Protocol),
15. protokół zautomatyzowanego wytwarzania (ang. MAP – Manufacturing Automation Protocol),
16. lokalna sieć komputerowa (ang. LAN – Local Area Network).

Sobota 18.04.2020
Godz. 08:00-10:15
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Na podstawie:
Ludmiła Zawadzka, WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I KIERUNKI ROZWOJU ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007, ISBN 978–83–7348–182–4  

Współpraca użytkownik-projektant w procesie projektowania ESP

Sobota 18.04.2020
Godz. 08:00-10:15
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Na podstawie:
Ludmiła Zawadzka, WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I KIERUNKI ROZWOJU ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007, ISBN 978–83–7348–182–4  

Metodologia projektowania ESP

Celem metodologii projektowania jest określenie podstawowych metod i zasad projektowania na poszczególnych
etapach projektowania, które zostały poniżej wymienione:

1. ogólne sformułowanie problemu technicznego,
2. formalizacja pojęć, budowa modelu matematycznego,
3. wybór algorytmów rozwiązań,
4. sprecyzowanie kryteriów optymalizacyjnych,
5. opracowanie schematów algorytmów,
6. opracowanie bazy danych,
7. analiza i synteza rozwiązań,
8. opracowanie i testowanie programów,
9. opracowanie dokumentacji programowej i eksploatacyjnej,
10. wdrożenie

Sobota 18.04.2020
Godz. 08:00-10:15
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Na podstawie:
Ludmiła Zawadzka, WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I KIERUNKI ROZWOJU ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007, ISBN 978–83–7348–182–4  

Metodologia projektowania ESP

Przykładowo przedstawiono podstawowe czynności projektowe odnoszące się do wybranych modułów pierwszego etapu projektowania ESP:

1. zebranie i analiza wejściowych danych techniczno-ekonomicznych (dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej, pracochłonności, wyposażenie
narzędzi, transportu, organizacji produkcji, kosztów itd.),

2. analiza asortymentu detali, grupowanie według kryteriów konstrukcyjnych technologicznych, określenie typu każdej grupy,
3. wybór marszrut technologicznych dla poszczególnych typów na dane obrabiarki,
4. określenie technologii obróbki zgrubnej i jej parametrów czasowych,
5. określenie czasu obróbki pozostałych detali poprzez porównanie ich z detalami typowymi,
6. określenie dokładnej technologii obróbki dla poszczególnych grup detali,
7. określenie liczby obrabiarek sterowanych numerycznie zastosowanych w ESP,
8. określenie rodzajów, ilości narzędzi oraz potrzebnego wyposażenia technicznego,
9. określenie rodzajów kontroli oraz środków technicznych niezbędnych do kontroli,
10. określenie struktury i pojemności magazynów oraz transportu międzyoperacyjnego,
11. określenie stopnia automatyzacji oraz koniecznych zewnętrznych i wewnętrznych połączeń,
12. zabezpieczenie programowe i aparaturowe,
13. określenie wymagań dotyczących systemu energetycznego i architektury sieci,
14. opracowanie wariantów systemu oraz ich analiza i ocena,
15. wybór określonego wariantu do konkretnego etapu prac projektowych.

Sobota 18.04.2020
Godz. 08:00-10:15
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Na podstawie:
Ludmiła Zawadzka, WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I KIERUNKI 
ROZWOJU ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH, 
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007, ISBN 978–
83–7348–182–4  

Podstawowe zadania metodologiczne oraz kryteria projektowania ESP

Najważniejsze zadania metodologiczne mające podstawowe znaczenie w projektowaniu ESS-PP są następujące:
1) określenie zbioru funkcji związanych z realizacją procesów pomocniczych i podstawowych,
2) określenie integracji,
3) określenie elastyczności,
4) konstrukcja Banku Danych Technologicznych (BDT) i Systemu Zarządzania Bankiem Danych Technologicznych (SZBDT),
5) wybór i konstrukcja algorytmów,
6) wybór i konfiguracja sprzętu oraz architektura sieci,
7) ocena ekonomicznej efektywności,
8) ocena niezawodności

Podstawowym zadaniem jest określenie zbioru funkcji związanych z realizacją procesów pomocniczych i podstawowych, przy uwzględnieniu takich
czynników, jak:
1. struktura procesu,
2. typ budowy procesu,
3. sposób powiązań.

Ze względu na sposób realizacji powiązań elementów systemu produkcyjnego można wyróżnić:
1. systemy produkcyjne, w których brak jest powiązań stanowisk,
2. systemy produkcyjne o bezpośrednich powiązaniach stanowisk,
3. systemy produkcyjne o pośrednich powiązaniach stanowisk.

Zbiory elementów realizujących powiązania ze względu na podobieństwo ich funkcji tworzą następujące podsystemy:
1. Manipulacji,
2. Przemieszczeń,
3. Dystrybucji. Sobota 18.04.2020

Godz. 08:00-10:15
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Na podstawie:
Ludmiła Zawadzka, WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I KIERUNKI 
ROZWOJU ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH, 
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007, ISBN 978–
83–7348–182–4  

Integracja ESP

Integracja oznacza scalanie względnie niezależnych od siebie, lecz współdziałających elementów w jedną całość. Elementami podlegającymi
integracji w systemie mogą być zarówno elementy jego:

1. organizacji statycznej (stanowisko pracy),
2. organizacji dynamicznej (operacje i procesy).

Integracja funkcjonalna ESP polega na włączeniu do projektowanego systemu, podsystemu lub elementu, niezbędnych procesów i związanych z nimi
funkcji. Integracja funkcjonalna oznacza włączenie do systemu:

1. procesów przygotowania produkcji,
2. procesów planowania i sterowania,
3. procesów kontroli jakości, projektowania i inne.

Sobota 18.04.2020
Godz. 08:00-10:15
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Na podstawie:
Ludmiła Zawadzka, WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I KIERUNKI ROZWOJU 
ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH, Wydawnictwo 
Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007, ISBN 978–83–7348–182–4  

Elastyczność ESP

Elastyczność; jest ona własnością systemu produkcyjnego, polegającą na zdolności dostosowania się jego elementów do zmiennych zadań
produkcyjnych. Wyróżnia się między innymi następujące rodzaje elastyczności:

1. asortymentową,
2. technologiczną,
3. wydajnościową,
4. strukturalną,
5. ekspansyjną i inne

• Elastyczność asortymentowa jest mierzona różnorodnością i licznością typów przedmiotów należących do produkowanej klasy wyrobów. Liczność
ta jest określona dla danego ESP i jego wyposażenia (palety, uchwyty, narzędzia, roboty, manipulatory itp.), tzn. bez uwzględnienia możliwości
potencjalnej rozbudowy ESP, czy zmiany jego wyposażenia.

• Elastyczność technologiczna polega przede wszystkim na zakresie możliwości zmiany narzędzi i przyrządów potrzebnych do wykonania operacji lub
zabiegów obróbkowych. Związana jest ona z możliwością realizacji zadań produkcyjnych o różnych parametrach konstrukcyjno-technologicznych.
Znaczenie elastyczności technologicznej wzrasta z częstością zmian oraz ze wzrostem asortymentów produkcyjnych

• Elastyczność marszrutowa – jest to zdolność systemu do zmiany marszruty technologicznej produkowanych przedmiotów. Zdolność ta wynika ze
stosowania w ESP alternatywnych (zamiennych wzajemnie) maszyn, w ten sposób, że funkcje jednej maszyny obróbczej może przejąć inna.
Alternatywność może dotyczyć również innych urządzeń pomocniczych lub transportowych. Elastyczność marszrutowa zapewnia możliwość
szybkiego reagowania na wszelkie zakłócenia (np. rolę maszyny ulegającej awarii może przejąć inna maszyna równoważna jej funkcjonalnie, choć
niekoniecznie identyczna), sprzyja również zwiększeniu stopnia wykorzystania maszyn.

• Elastyczność ilościowa (wydajnościowa) oznacza zdolność przystosowania się systemu do zmiennego asortymentu i długości serii poszczególnych
wyrobów. Innymi słowy, jest to zdolność do efektywnego ekonomicznie działania systemu w warunkach zmiennych ilościowo zadań produkcyjnych.

Sobota 18.04.2020
Godz. 08:00-10:15
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Na podstawie:
Ludmiła Zawadzka, WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I KIERUNKI ROZWOJU 
ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH, Wydawnictwo 
Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007, ISBN 978–83–7348–182–4  

Elastyczność ESP

Elastyczność ekspansyjna jest miernikiem możliwości rozbudowy systemu. Jest ona charakterystyczna oraz większa dla modularnych ESP.

Elastyczność strukturalna dzieli się na elastyczność struktury systemu produkcyjnego i struktury procesu.

Elastyczność systemu produkcyjnego jest zdeterminowana dwoma czynnikami: elastycznością elementów systemu produkcyjnego, tj. zdolnością
realizowania przez nie różnych zadań produkcyjnych, oraz elastycznością struktury systemu, polegającą na możliwości realizacji powiązań różnych
elementów systemu związanych z wykonywaniem przez nie zmiennych zadań w czasie i przestrzeni.

Rozpatrując pojęcie elastyczności w systemie sterowania przebiegiem produkcji, mówi się w szczególności o elastyczności zadaniowej i
elastyczności adaptacyjnej.

Elastyczność zadaniowa polega na łatwości reagowania na zmiany ilościowo - asortymentowe i zakłócenia w operatywnym sterowaniu produkcją.

Elastyczność adaptacyjna polega na zdolności systemu produkcyjnego do samodzielnego przygotowywania się do produkcji nowych wyrobów w
zmiennej kolejności ich zleceń.

Elastyczność energetyczna jest to zdolność systemu do przystosowania się do zmiennego zapotrzebowania energetycznego.

Elastyczność eksploatacyjna urządzeń i całego systemu polega na możliwości natychmiastowego usunięcia awarii i wszelkich odchyleń w jak
najkrótszym czasie.

Wszystkie wymienione elastyczności są ze sobą wzajemnie sprzężone i łącznie decydują o wyższej produktywności, wydajności i efektywności
ekonomicznej. W elastycznych systemach produkcyjnych elastyczność i integracja osiągane są dzięki automatyzacji, która z kolei jest realizowana
środkami techniki komputerowej.

Sobota 18.04.2020
Godz. 08:00-10:15
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Na podstawie:
Ludmiła Zawadzka, WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I KIERUNKI ROZWOJU 
ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH, Wydawnictwo 
Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007, ISBN 978–83–7348–182–4  

Bank danych technologicznych ESP

Oprogramowanie można podzielić na:

1. zarządzające pracą systemu i poszczególnych modułów,
2. transmisji danych między poszczególnymi komputerami i urządzeniami peryferyjnymi oraz między systemem sterowania a innymi systemami

zakładowymi,
3. zarządzające bazą danych, komunikacji z operatorami: ESP i stanowisk,
4. realizujące obliczenia, według przyjętych algorytmów, czyli programy wspomagania lub automatycznego podejmowania decyzji.

W rozważanej klasie systemów bazę danych (BDT) konstruuje się dynamicznie, a więc na bieżąco, stosownie do zmieniających się zadań technologa.
Stosuje się tu rozproszone bazy danych. Najogólniejszymi problemami rozproszonych baz danych są:

1. optymalizacja wielkości przesyłu danych między komputerami,
2. sterowanie współbieżnością polegającą na szeregowaniu transakcji (kolejnych zadań),
3. integralność danych.

Generatory baz danych zapewniają z kolei dużą adaptacyjność do nowych rodzajów formatów i struktur danych. O wyborze systemu zarządzania
bankiem danych technologicznych (SZBDT) decydują:

1. własności eksploatacyjne,
2. wymagania techniczno-organizacyjne,
3. uwarunkowania zewnętrzne.
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Elementy strukturalne baz danych ESP

Elementy strukturalne baz danych ESS-PP są następujące:

1) dane stałe obejmujące:
• dane opisujące system lub jego fizyczne elementy,
• dane wykorzystane w procesie kontroli,

2) dane zmienne konstruowane dynamicznie i uaktualnione w czasie pracy systemu, które obejmują:
• dane opisujące zmieniający się stan elementów systemu i dotyczące np. realizowanych zadań produkcyjnych, narzędzi, środków

transportu, stanowisk, komunikatów o awariach i innych zakłóceniach,
• dane organizacyjne związane z planowaniem przebiegu produkcji i dotyczące m. in. dyspozycji stanowisk, narzędzi, palet, otwartych

zleceń, produkcji w toku, statystyk opisujących wybrane parametry realizacji procesów.
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Elementy strukturalne baz danych ESP

Systemy zarządzania danymi w ESS-PP, oprócz wykonania podstawowego zadania, jakim jest zapewnienie użytkownikowi dostępu do danych, muszą
spełniać również inne zadania, m. in.:
1. zabezpieczenie danych przed ingerencją ze strony osób nieupoważnionych,
2. synchronizowanie operacji wykonywanych przez wielu użytkowników jednocześnie,
3. umożliwienie pracy systemu w czasie rzeczywistym – konieczna jest wysoka wydajność systemu,
4. zapewnienie integralności danych,
5. umożliwienie prezentacji danych w postaci graficznej.

Bardzo ważne zagadnienie, występujące w modelowaniu ESS-PP, stanowią wybór i konstrukcja algorytmów w zakresie:
1. diagnostyki,
2. projektowania,
3. planowania,
4. szeregowania,
5. sterowania
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Czynniki decydujące o wyborze i konfiguracji sprzętu w ESP

Podstawowymi czynnikami decydującymi o wyborze i konfiguracji sprzętu w elastycznych systemach produkcyjnych są:

1. koszt konfiguracji,
2. przepustowość i wydajność systemu,
3. dostępność (gotowość systemu),
4. wymagania niezawodnościowe,
5. kompatybilność strukturalna,
6. oprogramowanie,
7. możliwość realizowania procesów komunikacyjnych w czasie rzeczywistym,
8. sprzętowa i programowa zdolność do przetwarzania rozproszonego.

Stosowanie układów wielokomputerowych o odpowiedniej architekturze sieci lokalnych wynika z wielu przyczyn:

1. sterowanie jest bardziej dokładne, dzięki czemu uzyskuje się oszczędności energii, surowców oraz obniżenie kosztów produkcji;
2. uzyskuje się bieżącą i wiarygodną informację, co umożliwia personelowi kierowniczemu efektywniej planować harmonogramy produkcji i

zabezpieczenie materiałowe;
3. ewentualne zmiany w procesie produkcyjnym mogą być dokonywane znacznie szybciej i ze zmniejszonym ryzykiem. Dotyczy to zarówno

parametrów, jak i technologii, a nawet struktury układu sterującego. Umożliwia on szybką reakcję na potrzeby klientów przy zmianie
asortymentów wyboru;

4. w celu zwiększenia niezawodności układu;
5. redukcji liczby kabli do przesyłania sygnałów o dużym obiekcie.
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Podstawowe typy struktur konfiguracji sprzętu w ESP

W ESS-PP można wyróżnić dwa podstawowe typy struktur konfiguracji sprzętu:

1. scentralizowaną, tj. z wyróżnionym komputerem centralnym wykonującym podstawowe funkcje systemu sterowania (planowanie operatywne
produkcji i dyspozycja operacji produkcyjnych) i współpracującym z pozostałymi komputerami systemu oraz z układami sterowania pracą
urządzeń ESP,

2. zdecentralizowaną, w której nie występuje jednostka spełniająca funkcje nadrzędne.

Układy scentralizowane mogą mieć strukturę:

1. jednopoziomową – komputer centralny wykonuje całość obliczeń i przetwarzania danych. Współpracuje bezpośrednio ze sterownikami i
terminalami poszczególnych stanowisk i urządzeń;

2. jednopoziomową z podwójnym komputerem centralnym – komputery te na ogół realizują odrębny zakres funkcji, natomiast w warunkach
awarii jednego z komputerów występuje przejęcie jego funkcji przez drugi sprawny, co pozwala uniknąć zakłóceń lub zatrzymania pracy ESP;

3. dwupoziomową z komputerem centralnym oraz szeregiem podporządkowanych mu komputerów lokalnych.
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Podstawowymi środkami zapewniającymi elastyczność ESP

Podstawowymi środkami zapewniającymi elastyczność ESS-PP są:

1. nowoczesne obrabiarki,
2. centra obróbkowe,
3. spaletyzowane centra obróbkowe,
4. autonomiczne stacje obróbkowe,
5. roboty manipulacyjne i montażowe,
6. środki automatyzacji transportu i magazynowania,
7. systemy narzędziowe (uchwytów, chwytaków i palet),
8. sprzęt komputerowy z oprogramowaniem,
9. urządzenia diagnostyki i kontroli jakości.
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Struktura i budowie systemu ESP

W strukturze i budowie systemu uwzględnia się następujące założenia:
1) programy przetwarzania oraz baza danych mają strukturę modułową (możliwości rozszerzeń),
2) przyjęto zmienność zbiorów danych i ich powiązań,
3) uwzględniono możliwość sterowania parametrami dla różnorodnych potrzeb użytkowania w celu uzyskania wielowariantowych rozwiązań w

określonych warunkach produkcyjnych poprzez:
• wybór określonych algorytmów,
• wymianę określonych modułów programów,

4) zapewniono łatwość modyfikacji w zależności od potrzeb użytkownika i innych uwarunkowań decyzyjnych,
5) elementy tworzące ESS z uwagi na kolejność i ważność wykonywanych funkcji - można przedstawić w postaci wielopoziomowej

hierarchicznej struktury.
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Model ESP
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Struktura technicznego systemu 

przygotowania produkcji ESP
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Struktura systemu planowania 

i sterowania przebiegiem 

produkcji ESP
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Struktura systemu 

wytwarzania ESP
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Struktura elastycznego 

systemu sterowania 

przebiegiem produkcji ESP
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Klasyfikacja problemów 

ESP w badaniach 

operacyjnych
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Podstawowe modele ESP

Do rozwiązywania problemów ESP są stosowane następujące podstawowe modele:

1. symulacyjne,
2. programowania całkowitoliczbowego,
3. programowania dynamicznego,
4. masowej obsługi,
5. analizy wartości,
6. sieci Petriego,
7. metody sztucznej inteligencji. 

Każdy algorytm implementuje wielokryterialną ocenę harmonogramu na podstawie następujących kryteriów:

1. MFT – średni czas przepływu zlecenia, liczony jako średnia arytmetyczna różnic między terminem zakończenia wykonywania zlecenia a 
terminem jego rozpoczęcia,

2. MLT – przeciętne niedotrzymanie terminu realizacji zlecenia, liczone jako średnia arytmetyczna dodatnich różnic między rzeczywistym 
terminem zakończenia zlecenia a wymaganym terminem zakończenia zlecenia,

3. LET – termin realizacji wszystkich zleceń, tożsamy z terminem zakończenia ostatniej operacji harmonogramu,
4. NTL – liczba opóźnionych zleceń, równa liczbie zleceń, dla których przekroczony został wymagany termin zakończenia. 
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Integracja informacyjna ESP

Warunki, jakie muszą spełniać technologie informatyczne ESP, wynikają z metodologii projektowania ESP, w której 
można wyróżnić następujące grupy zadań:

1. określenie zbioru funkcji,
2. metody integrowania,
3. metody osiągania elastyczności,
4. konstrukcja bazy danych,
5. opracowanie algorytmów,
6. konfiguracja sprzętu,
7. przygotowanie personelu,
8. ocena efektywności ekonomicznej. 
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Integracja informacyjna ESP

Reaktywność informacyjna jest to odchylenie pomiędzy informacją wejściową o zmianie w otoczeniu a wyjściową
informacją sterującą, związaną z tą zmianą. Możemy ją wyrazić jako odwrotność czasu, który upływa pomiędzy
informacją wejściową o zmianie w otoczeniu a wyjściową informacją sterującą.

Sterowność informacyjna jest mierzona odwrotnością czasu, jaki upływa pomiędzy powstaniem informacji o zmianie
w otoczeniu, a zadziałaniem informacji sterującej na otoczenie (proces produkcyjny)
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Organizacja projektu informatycznego ESP

Z punktu widzenia organizatora omawiane techniki mają szereg cech wspólnych, takich jak:

1. podział zadania projektowego na moduły,
2. stosowanie metody „od ogółu do szczegółu” (top-down),
3. ściśle zdefiniowane standardy dokumentacji (struktogramy, diagramy przepływu itp.),
4. daleko idąca eliminacja opisów werbalnych (grafika),
5. podatność na korzystanie z narzędzi software’owych w fazie projektowania (np. CASE),
6. specyfikacja zbiorów danych w specjalnych słownikach (data dictionary). 

Praca z systemem bazy danych ESP, mimo zróżnicowanych profili grup pracowniczych, wymaga posiadania szeregu umiejętności, na które winno 
kłaść się szczególny nacisk podczas szkoleń oraz w fazie doboru pracowników:

1. algorytmiczny sposób myślenia w kategoriach informatycznych,
2. rozpoznawanie systemowych związków między komponentami ESP i jego systemem informacyjnym,
3. jednoznaczne komunikowanie się (terminologia) wraz z umiejętnością przedstawiania złożonych problemów innym,
4. transformowalność wiedzy, tzn. zdolność jej zastosowania w zmiennych sytuacjach,
5. świadomość zalet i możliwości nowej technologii, ale również ryzyka z nią związanego (np. bezpieczeństwo danych),
6. pokazanie strategii rozwoju systemu informacyjnego ESP jako konsekwencji głównych celów przedsiębiorstwa,
7. praca zespołowa jako cel podczas eksploatacji systemu oraz w fazie uczenia się,
8. motywowanie do zainteresowania samokształceniem się. 
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Dobór systemu operacyjnego ESP

Dobór systemu operacyjnego ma istotny wpływ na funkcjonalność systemu informatycznego ESP w następujących aspektach:

1. szybkość działania systemu (zarządzanie zasobami),
2. wieloużytkowość i wieloprocesowość (równoczesny dostęp i przetwarzanie danych),
3. architektura bazy danych (klient-serwer),
4. bezpieczeństwo danych na poziomie systemu operacyjnego (administracja),
5. ergonomia systemu informacyjnego (interfejs użytkownika),
6. otwartość systemu informatycznego (łączność z innymi systemami). 
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Systemy informacyjne ESP

Systemy informacyjne (ІТ/S) - to całokształt sprzętu, oprogramowania, algorytmów i sieci wsparcia skierowanego na osiągnięcie określonego celu. W
jego skład wchodzą:

1. Sprzęt (Hardware). Należą do niego struktura fizyczna lub makieta logiczna, konfiguracja maszyn, systemów oraz innego wyposażenia. Są to
środki realizacji zadań produkcyjnych (towarów i/lub usług) z osiągnięciem określonego wyniku lub celu;

2. Oprogramowanie (Software). Jest to zestaw reguł, wytycznych i algorytmów niezbędnych do „ożywiania” sprzętu technicznego. Do
oprogramowania także należą programy, normy i reguły użytkowania skierowane na koordynację poszczególnych zadań i procesu w całości;

3. Oprogramowanie algorytmowe (inteligentne). Zależnie od intencji, oczekiwanych wyników oraz celów. Ma ono uzasadniać celowość
zastosowania i rozwijania sprzętu i oprogramowania, jak również jego konfigurację w każdym konkretnym przypadku.
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Przykład struktury oznaczenia  ESP
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Przykład hierarchii systemu 

sterowania ESP

W toku budowania hierarchicznego systemu sterowania projektanci muszą postępować w
następujący sposób:
1. Należy pogrupować funkcje systemu sterowania w logiczne moduły. To znaczy, nie należy

koncentrować funkcji sterowania w jednym superkomputerze. W przypadku rozdzielenia funkcji
pomiędzy komputery o mniejszej mocy, usytuowane obok obiektów, którymi sterują, można
osiągnąć istotne uproszczenie tych funkcji. W wyniku uzyskuje się bardziej dogodny do
użytkowania i naprawy oraz bardziej zrozumiały system sterowania.

2. Należy dokonywać przetwarzania informacji na maksymalnie niskich poziomach. Technika
mikroprocesorowa zapewnia ekonomiczność takiego podejścia.

3. Doświadczenie pokazuje, że należy stosować sprzęt komputerowy obciążony w około 50%,
nawet sprzęt obciążony w 85% umożliwia standardową obsługę oprogramowania.

4. System sterowania powinien zawierać dwa składniki - sprzęt i oprogramowanie. Różne
kombinacje tych składników dają możliwość realizacji funkcje sterowania i otrzymania różnych
wariantów systemu. Założenie, że obniżenie ogólnej wartości systemu może być osiągnięte w
wyniku obniżenia wartości środków technicznych, nie zawsze jest prawdziwe, ponieważ koszty
oprogramowania często są porównywalne z wartością sprzętu lub są nawet wyższe.

5. Należy opracować taki system sterowania, który w razie usterki w sposób minimalny będzie
wpływał na pracę całego przedsiębiorstwa.

6. Należy dokonać oceny charakterystyki systemów sterowania, w tym przepustowości oraz czasu
reakcji systemu. Dodatkowe zasoby komputera zapewniają możliwość reakcji systemu w
wymaganym czasie.

7. Należy uwzględnić możliwość naprawy za pomocą środków programowych i sprzętowych oraz
realizacji zadań na innych maszynach w czasie awarii.
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Na podstawie:
Grzegorz ĆWIKŁA, Bożena SKOŁUD, CHARAKTERYSTYKA 
AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH
DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM, 
SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI
Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie, Instytut 
Automatyzacji Procesów Technologicznych i 
Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, 2013 

Integracja systemów 

sterowania 

przedsiębiorstwa 

według ANSI/ISA-95
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Na podstawie:
Grzegorz ĆWIKŁA, Bożena SKOŁUD, CHARAKTERYSTYKA 
AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH
DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM, 
SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI
Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie, Instytut 
Automatyzacji Procesów Technologicznych i 
Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, 2013 

Powiązania systemów 

informatycznych w 

przedsiębiorstwie
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Na podstawie:
Grzegorz ĆWIKŁA, Bożena SKOŁUD, CHARAKTERYSTYKA 
AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH
DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM, 
SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI
Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie, Instytut 
Automatyzacji Procesów Technologicznych i 
Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, 2013 

Pożądany schemat 

integracji systemów 

przedsiębiorstwa
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Na podstawie:
Grzegorz ĆWIKŁA, Bożena SKOŁUD, CHARAKTERYSTYKA 
AKWIZYCJI DANYCH Z SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH
DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM, 
SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI
Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie, Instytut 
Automatyzacji Procesów Technologicznych i 
Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, 2013 

Charakterystyka 

zastosowań danych 

zbieranych z systemu 

wytwórczego
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Na podstawie:
1. https://www.cdnpartner.pl/co-to-jest-system-erp/systemy-

erp-schemat2/

Modułowa budowa systemu ERP

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa
(ang. enterprise resource planning – ERP)
- metoda efektywnego planowania zarządzania
całością zasobów przedsiębiorstwa

42
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Na podstawie:
1. https://actu.fr/ile-de-france/melun_77288/un-reservoir-de-

croissance-avec-la-logistique_6835340.html
2. https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie_logistyczne
3. H.Ch.Pfohl (1998). Zarządzanie logistyką. Funkcje i 

instrumenty, Biblioteka logistyka, Poznań

Modele logistyczne

Główne modele logistyczne:

1. model grafu,

2. model obsługi,

3. model dynamiki systemu zarządzania.

W modelu grafu strukturę przestrzenną systemu logistycznego przedstawia się za pomocą grafu,

określonego przez pewną liczbę wyróżnionych punktów (węzłów) i powiązań między nimi

(krawędzi). Między węzłami ma miejsce przepływ towarów fizycznych (materiałów) i informacji.

Strukturę modelu obsługi (kolejki) charakteryzują trzy procesy: przybywania, przebywania i

obsługi obiektów. Obiekty (klienci lub zamówienia) trafiają ze źródeł do stacji obsługi. Jeśli stacja

jest zajęta, ustawiają się w formie kolejki. Po dokonaniu obsługi, następuje opuszczenie obiektów

w punktach wyjścia. Dla każdego z procesów częściowych istnieją wielkości (parametry

systemowe), które w sposób dokładny je określają. Dwie zmienne – struktura i parametry –

ustalają charakterystykę systemu, którą opisuje się przez wielkości osiąganej wydajności.

Model dynamiki systemu zarządzania służy analizie zespołu zachowań systemów

dynamicznych. Zakłady odwzorowywane są jako system obwodów regulacyjnych, w których są

rejestrowane i symulowane procesy w systemie. Rozróżnia się wówczas sześć powiązanych ze

sobą sieci zależności: materiałowych, zamówień, urządzeń, środków płatniczych, osobowych i

informacyjnych. Umożliwiają one analizę systemów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.

W ramach analizy modeli logistycznych w aspekcie metod stosowane są modele pozwalające na

rozwiązania ścisłe, modele heurystyczne i modele symulacyjne. Te pierwsze występują

zawsze, gdy w formalnym modelu należy odwzorować problemy związane z podjęciem decyzji,

które są dobrze ustrukturyzowane. Problemy o słabo rozpoznawalnej strukturze, charakteryzujące

się tym, iż brak im cech problemu dobrze ustrukturyzowanych przedstawia się za pomocą modeli

heurystycznych. Obejmują one szereg zasad heurystycznych, które wspomagają proces

poszukiwania rozwiązania danego problemu. To "wspomaganie” polega na drastycznym

redukowaniu możliwości, które trzeba rozpatrzyć w celu znalezienia rozwiązania. Z kolei modele

symulacyjne opisują transakcje zachodzące w określonym czasie w systemie, takie jak

przekazywanie zamówień albo wysyłka towarów. Są one specjalną metodą eksperymentu, w

której za pomocą ilościowo sformułowanych modeli opisuje się zachowanie systemu, przy

uwzględnieniu czynnika czasu.
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Na podstawie:
1. https://actu.fr/ile-de-france/melun_77288/un-reservoir-de-

croissance-avec-la-logistique_6835340.html
2. https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie_logistyczne
3. .J.Coyle i in. (2002). Zarządzanie logistyczne, Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Koncepcja logistycznego łańcucha dostaw

Rozwój koncepcji łańcucha dostaw to logiczna konsekwencja wcześniejszych etapów ewolucji nauki logistyki, czyli zarządzania dystrybucją fizyczną

i zintegrowanego zarządzania logistyką. Wzrost zainteresowania dystrybucją fizyczną (1 etap) był następstwem kilku trendów, które panowały w

amerykańskiej gospodarce – rozszerzenie asortymentu produktów, wzrost stawek przewozowych, czy produkcja dóbr wyższej wartości.

Zarządzanie logistyką (2 etap) to rezultat pojawienia się w gospodarce kilku nowych tendencji: konkurencji globalnej, czy deregulacji transportu.

Koncepcja zarządzania łańcuchem dostaw ukształtowana została także przez szereg ważnych czynników ekonomicznych i społecznych – zmiany

na rynku dóbr konsumpcyjnych, postęp technologiczny, efektywniejsze kanały dystrybucji oraz deregulacja i polityka rządu.

Istotą łańcucha dostaw jest zintegrowane zarządzanie sekwencją działań, które umożliwiają przepływ materiałów od dostawców aż do ostatecznego

klienta.

Efektywne nim zarządzanie wymaga:

1. koordynacji działań realizowanych w rurociągu,

2. ciągłości przepływu zapasów,

3. uwzględnienia kosztów wyładunku w cenie produktów,

4. planowania działań z perspektywy łańcucha dostaw jako całości,

5. wymiany informacji i podziału ryzyka,

6. stworzenia silnych więzi partnerskich i sojuszy z uczestnikami kanału.

Dzięki zastosowaniu koncepcji zarządzania logistycznym łańcuchem dostaw coraz więcej przedsiębiorstw jest w stanie obniżyć znacznie koszty i

stworzyć dla klientów dodatkową wartość
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Na podstawie:
1. https://actu.fr/ile-de-france/melun_77288/un-reservoir-de-

croissance-avec-la-logistique_6835340.html
2. https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie_logistyczne
3. .J.Coyle i in. (2002). Zarządzanie logistyczne, Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Logistyka zaopatrzenia

Proces zaopatrzenia można przedstawić jako szereg czynności, które obejmują:

1. wystąpienie zapotrzebowania,

2. zdefiniowanie i ocenę potrzeb użytkownika,

3. podjęcie decyzji co do rozpoczęcia produkcji,

4. zakup danego dobra,

5. określenie typu zakupu,

6. przeprowadzenie gruntownej analizy rynku,

7. selekcję potencjalnych dostawców,

8. ocenę owych dostawców,

9. wybór dostawcy ostatecznego,

10. przyjęcie dostawy produktu.

Systemy logistyki zaopatrzenia różnią się między sobą znaczeniem, zasięgiem, kosztami, złożonością. Zależą one od położenia firmy w

łańcuchu dostaw, rodzaju produktów oraz sytuacji na rynku zbytu. Sfera zaopatrzenia odgrywa bardzo ważną rolę w zarządzaniu

materiałami, a samo zaopatrzenie jest istotnym ogniwem w łańcuchu dostaw. Działaniami, które składają się na proces zaopatrzenia

można zarządzać efektywniej, jeżeli realizuje się je według następujących etapów: określenie typu zakupu, oszacowanie potrzebnego

poziomu nakładów, przeprowadzenie procesu zakupu i ocena efektywności tego procesu.
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Na podstawie:
1. https://actu.fr/ile-de-france/melun_77288/un-reservoir-de-

croissance-avec-la-logistique_6835340.html
2. https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie_logistyczne
3. .J.Coyle i in. (2002). Zarządzanie logistyczne, Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Logistyka dystrybucji

Systemom logistyki dystrybucji poświęca się najwięcej uwagi w przedsiębiorstwach, jednakże wymagania stawiane współczesnej obsłudze

klienta sprawiają, iż konieczne jest koordynowanie systemami zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka odgrywa kluczową rolę w obsłudze

klienta, ponieważ to właśnie na niej ciąży odpowiedzialność za dostarczenie produktu ostatecznemu odbiorcy. Obsługa klienta łączy w

pewnien sposób logistykę i marketing. Z punktu widzenia marketingu obsługa klienta to część produktu rozszerzonego, co jest zgodne z

koncepcją wartości dodanej. Z logistycznego punktu widzenia głównymi elementami obsługi klienta są elastyczność, komunikacja,

niezawodność i czas. Aby sprawnie zarządzać obsługą klienta trzeba najpierw określić jej standardy i mierniki ich realizacji. Standardy

obsługi klienta są podnoszone systematycznie na wyższy poziom, natomiast mierniki wykorzystywane obecnie mierzą to, co się dzieje po

stronie nabywcy. W dystrybucji nastąpiła rewolucja spowodowana spektakularnym rozwojem detalistów, takich jak masowi sprzedawcy,
wyspecjalizowani detaliści, sprzedaż półhurtowa i kluby centrowe. Detaliści ci dokonali wielkich zmian w działalności logistycznej
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Na podstawie:
http://ksz.pwr.edu.pl/wp-
content/uploads/janbet4470/pdf/ZLwP-temat-11.pdf

Filary integracji 

procesów logistycznych
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Na podstawie:
http://ksz.pwr.edu.pl/wp-
content/uploads/janbet4470/pdf/ZL
wP-temat-11.pdf

Integracja 

procesów 

logistycznych 

w łańcuchach 

dostaw
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Na podstawie:
http://ksz.pwr.edu.pl/wp-
content/uploads/janbet4470/pdf/ZL
wP-temat-11.pdf

Integracja 

procesów 

logistycznych 

w łańcuchach 

dostaw
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Na podstawie:
https://detail.en.china.cn/provide/pic159027227.html

Przykład magazynu 

logistycznego

Proszę porównać skalę „człowieka” do 
wielkości magazynu.
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Na podstawie:
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-
5808319/Amazon-100-000-warehouse-robots-company-insists-
replace-humans.html

Przykład robota transportującego w firmie Amazon
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Na podstawie:
https://exame.abril.com.br/revista-exame/como-a-farmaceutica-
sanofi-encurtou-o-caminho-ate-o-cliente/

Przykład obsługi magazynu wysokiego składowania
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Na podstawie:
http://nowoczesnymagazyn.eu/329/automatyka-magazynowa-
przenosniki-rolkowe-windy-wozki-widlowe-systemowe

Przykład magazynu buforowego (rolkowego)
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Na podstawie:
https://www.ssi-schaefer.com/pl-pl/products/order-
picking/automated-order-picking/schaefer-case-picking--scp--198792

Przykład przeładunku magazynu z wykorzystaniem robota
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Na podstawie:
https://www.ssi-schaefer.com/pl-pl/products/order-
picking/automated-order-picking/robotyka-198832

Przykład przeładunku magazynu z wykorzystaniem robota
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Logistyczne systemy informacji, np.:

1. APS (Advanced Planning and Scheduling) – zintegrowane planowanie produkcji i dystrybucji.
2. CIL (Computer Integrated Logistics) – komputerowo zintegrowana logistyka.
3. EFL (Electronic Funds Logistics) – elektroniczny system rozliczeń finansowych.
4. EFT (Electronic Funds Transfer) – elektroniczny system transferu finansów.
5. ERP (Enterprise Resource Planning) – planowanie zasobów przedsiębiorstwa.
6. CAQ (Computer Aided Quality Assurance) – komp. wspomagane zapewnienie jakości.
7. CAO (Computer Aided Ordering) – komputerowe składanie zamówienia.

Przykład oprogramowania wykorzystywanego w logistyce

56
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Oprogramowanie CMMS posiada 
wszystkie funkcje niezbędne w 
nowoczesnym zarządzaniu 
działem technicznym. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu jest 
łatwiejsze zarządzanie całością 
działań i skuteczne wdrażanie 
prewencyjne działań utrzymania 
ruchu. Nadzór techniczny jest 
informowany o awariach i zawsze 
może wiedzieć jaki jest stan części 
zapasowych na magazynie.

Na podstawie:
https://queris.pl/system-cmms/?gclid=EAIaIQobChMIrP_Kq4Pp6AIVCeR3Ch0MfQBDEAAYAiAAEgJV_fD_BwE

Przykład oprogramowania do kompleksowej eksploatacji parku maszynowego 

(Komputerowo Zintegrowana Eksploatacja)
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Na podstawie:
https://queris.pl/system-cmms/?gclid=EAIaIQobChMIrP_Kq4Pp6AIVCeR3Ch0MfQBDEAAYAiAAEgJV_fD_BwE

Korzyści stosowania oprogramowania do komputerowo zintegrowanej 

Eksploatacji
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Dane kontaktowe

Wykład opracował: dr inż. Paweł Knast
Kontakt: pawel@knast.pl
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