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Streszczenie. Artykuł dotyczy planowania zdolności produkcyjnych wirtualnego przedsiębiorstwa 
zajmującego się produkcją trójfazowego silnika asynchronicznego. Jako narzędzie wykorzystano 
komponent planowania zdolności produkcyjnych (CRP) zintegrowanego systemu informatycznego 
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1. Wprowadzenie

Problemy planowania i harmonogramowania produkcji są istotne w działalności 
współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych. Związane są one z wyznaczaniem 
optymalnych planów, opartych na prognozach popytu i zamówieniach klienta 
w przypadku występujących w systemie produkcyjnym ograniczeń. Z punktu 
widzenia logistyki każdy system produkcyjny można podzielić na dwie części, 
takie że decyzje planistyczne dotyczące części końcowej są podporządkowane 
rzeczywistym zamówieniom klientów, natomiast plany produkcji części pierwszej, 
nazywanej bazową, są oparte na prognozach popytu W zależności od położenia 
tzw. przekroju oddzielenia zamówień klientów (POZK) [6] (ang. Customer Order 
Decoupling Point — CODP) rozróżniamy [1]:

— produkcję na magazyn (ang. Make to Stock — MTS),
— montaż na zamówienie (ang. Assemble to Order — ATO),
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— produkcję na zamówienie (ang. Make to Order — MTO),
— projektowanie i produkcję na zamówienie (ang. Engineer to Order — 

ETO).
W zależności od produkowanego asortymentu i wielkości produkcji w przed-

siębiorstwie można wyróżnić różne typy produkcji. Powszechnie mówi się o pro-
dukcji masowej, powtarzalnej, seryjnej i jednostkowej. W praktyce w tym samym 
przedsiębiorstwie występują równocześnie różne typy produkcji. Niezależnie od typu 
produkcji realizowanej w przedsiębiorstwie, zawsze powstaje problem wyznaczenia 
takiego rozdziału w czasie dostępnych zasobów produkcyjnych, który zapewni 
zaspokojenie zapotrzebowania na produkowane wyroby, przy maksymalnym wyko-
rzystaniu zasobów. Często należy dokonać wyboru pomiędzy kosztami związanymi 
z procesem produkcji a dotrzymaniem terminów realizacji zamówień klienta. Dla 
przedsiębiorstw produkcyjnych coraz większe znaczenie ma elastyczność produkcji, 
która umożliwiałaby szybsze reagowanie na potrzeby rynku i konkretnego klienta, 
terminowość oraz zmniejszenie kosztów produkcji. Aby osiągnąć odpowiedni po-
ziom elastyczności i skrócić cykle produkcji, niezbędne jest efektywne sterowanie 
produkcją. Narzędziami, które pomagają przedsiębiorstwom dostosować się do 
wymogów współczesnego rynku są systemy informatyczne klasy ERP, wspomaga-
jące zarządzanie firmą. Stosowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych systemów 
wspomagania zarządzania klasy MRP/ERP, którego przedstawicielem jest system 
IFS Applications, stało się obecnie standardem. W związku z wdrażaniem tych 
systemów przez wiele przedsiębiorstw, wzrasta zapotrzebowanie na wysoko wy-
kwalifikowanych inżynierów, potrafiących wdrażać, konfigurować i wykorzystywać
wszystkie możliwości zintegrowanych systemów informatycznych. Zdobycie takich 
umiejętności jest możliwe jedynie poprzez wykorzystanie komercyjnych systemów 
informatycznych w procesie dydaktycznym. 

Dzięki współpracy firmy IFS z Instytutem Automatyki Politechniki Śląskiej,
system IFS jest wykorzystywany w zajęciach dydaktycznych. Aby podnieść efektyw-
ność tych zajęć, rozwijana jest koncepcja modelowania w tym systemie wirtualnych 
przedsiębiorstw realizujących różne typy produkcji. Takie rozwiązanie jest bardzo 
przydatne do testowania różnych metod i algorytmów sterowania. Jeden z projektów 
dotyczy planowania zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa produkcyjnego 
i niektóre etapy przedstawiono w artykule. 

Celem planowania zdolności produkcyjnych CRP (ang. Capacity Requirements 
Planning) jest określenie, czy opracowane w zakładzie produkcyjnym plany produkcji 
są możliwe do realizacji ze względu na zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa. Jako 
narzędzie wykorzystano komponent planowania zdolności produkcyjnych — CRP, 
zintegrowanego systemu informatycznego IFS Applications. Komponent ten ściśle 
współpracuje z komponentem planowania potrzeb materiałowych — MRP (ang. 
Material Requirements Planning). Planowanie potrzeb materiałowych odbywa się 
na podstawie danych zapisanych w strukturze wyrobu, informacji o stanach ma-
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gazynowych, stanie produkcji w toku oraz planu produkcji. Planowanie zdolności 
produkcyjnych IFS/CRP wykorzystywane jest do bilansowania całkowitej zdolności 
produkcyjnej zasobów produkcyjnych na podstawie planu produkcyjnego genero-
wanego z planowania potrzeb materiałowych IFS/MRP [2].

2. Wirtualne przedsiębiorstwo

Implementowane w systemie wirtualne przedsiębiorstwo [3] zajmuje się pro-
dukcją trójfazowego silnika asynchronicznego (rys. 1). 

Rys. 1. Budowa trójfazowego silnika asynchronicznego

Rys. 2. Konstrukcja trójfazowego silnika asynchronicznego
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Silniki indukcyjne (asynchroniczne) składają się z dwóch podstawowych 
części — nieruchomego stojana (inaczej zwanego statorem) i ruchomego wir-
nika (rotora). Podstawę i obudowę, stanowiące kadłub silnika, wykonuje się 
jako odlew (żeliwny lub ze stopu aluminiowego). W większych silnikach jest to 
z reguły konstrukcja spawana. W kadłubie umieszczany jest rdzeń stojana. Wła-
ściwe położenie wirnika w stojanie zapewniają dwie tarcze łożyskowe, w których 
osadzone są łożyska [5]. 

W każdym systemie wytwarzania materiały podlegają bezpośredniemu prze-
twarzaniu w wyroby, półwyroby poprzez realizację procesów wytwarzania. W uję-
ciu przedmiotowym system wytwarzania jest to zbiór komórek produkcyjnych 
(stanowisk, gniazd, linii) powiązanych ze sobą relacjami wynikającymi z procesu 
wytwarzania. Na proces wytwarzania składają się procesy technologiczne oraz pro-
cesy pomocnicze w obszarze kontroli wyrobów lub procesów, a także wewnętrzne 
procesy logistyczne: transportu i magazynowania.

Wirtualne przedsiębiorstwo „Czatallo” składa się z trzech wydziałów (rys. 3):
— LT300 — Zaopatrzenie,
— LT400 — Produkcja,
— LT500 — Sprzedaż.

Rys. 3. Struktura organizacyjna wirtualnego przedsiębiorstwa „Czatallo” S.A. 

Wydziałom tym zostały przypisane magazyny wydziałowe LT301, LT401, 
LT501. 

Proces produkcji w przedsiębiorstwie przebiega w pięciu liniach produkcyjnych 
LT410, LT420, LT430, LT440, LT450.
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Linia LT410 składa się z dwóch równoległych gniazd produkcyjnych LT412, 
LT413 i jednego nierównoległego LT414 oraz magazynu LT411. W gniazdach od-
bywają się operacje produkcji odlewu korpusu silnika ze stopu aluminiowego przez 
wtryskarkę. Za pomocą prasy następuje wykrój blach, z których powstaje pakiet. 
Końcowym etapem jest pakietowanie segmentu blach stojana oraz wypełnienie 
żłobków pakietu stojana trójfazowego. Po przetworzeniu półprodukt P1 trafia do
magazynu LT421.

Linia LT420 składa się z dwóch nierównoległych gniazd produkcyjnych LT422, 
LT423 oraz magazynu LT421. W gniazdach odbywają się operacje montażu tabliczki 
zaciskowej oraz skrzynki zaciskowej do stojana. Po przetworzeniu półprodukt P2 
trafia do magazynu LT431.

Linia LT430 składa się z dwóch nierównoległych gniazd produkcyjnych LT432, 
LT433 oraz magazynu LT431. W gniazdach odbywają się operacje produkcji wirni-
ka. Następuje pakieto-wanie blach wirnika, które z kolei osadzane są do wtryskarki, 
a następnie wykonywany jest proces odlewu wirnika ze stopu aluminiowego. Po 
przetworzeniu półprodukt P3 trafia do magazynu LT441 wraz z półproduktem P2.

Linia LT440 składa się z gniazda produkcyjnego LT442 oraz magazynu LT441. 
W gnieździe odbywają się operacje montażu wirnika ze stojanem. Po przetworzeniu 
półprodukt P4 trafia do magazynu LT451.

Linia LT450 składa się z gniazda produkcyjnego LT452 oraz magazynu LT451. 
W gnieździe odbywają się końcowe operacje montażu trójfazowego silnika asyn-
chronicznego. Po przetworzeniu gotowy produkt trafia do magazynu wydziałowego
LT401. Następnie produkt jest przesyłany do magazynu LT501, gdzie następuje 
przygotowanie przesyłki do klienta, a następnie transportowany jest do odbiorcy. 
Półprodukty P1, P2, P3, P4 są półproduktami powstałymi odpowiednio w liniach 
produkcyjnych LT410, LT420, LT430, LT440.

3. Tworzenie firmy w IFS Applications

Utworzenie firmy w IFS Applications wymaga wprowadzenia do systemu wielu
danych i przebiega w kilku etapach:

— zdefiniowanie kalendarza, czyli czasu w jakim przedsiębiorstwo prowadzi
działalność i dla którego możliwe jest planowanie zadań,

— definiowanie kodów ISO, czyli ustalenie waluty, kraju oraz języka,
— wygenerowanie firmy (rys. 4),
— zdefiniowanie użytkowników aplikacji oraz ustalenie zakresu ich działań

i uprawnień.
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4. Modelowanie struktury przedsiębiorstwa i procesu 
technologicznego

Po wygenerowaniu firmy możliwe jest zamodelowanie struktury przedsiębior-
stwa, struktury produktu (silnika trójfazowego) i procesu produkcyjnego. Kolejne 
etapy obejmują: 

— zdefiniowanie magazynów, linii i gniazd produkcyjnych wchodzących
w skład przedsiębiorstwa, 

— wprowadzenie pozycji magazynowych (tab. 1) niezbędnych do wytworzenia 
silnika trójfazowego (rys. 2), 

— zdefiniowanie struktury produktu (rys. 5)
— wprowadzenie marszrut technologicznych.

Tabela 1

Pozycje magazynowe — implementacja w systemie IFS Applications

Nr pozycji Nazwa pozycji Magazyn J/M
LT311 Aluminium kg
LT312 Blacha kg
LT313 Miedź kg
LT321 Uszczelka skrzynki zaciskowej pcs
LT322 Dolna część skrzynki zaciskowej pcs
LT322a Pokrywa skrzynki zaciskowej pcs
LT323 Simering pcs

Rys. 4. Generowanie firmy
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cd. tabeli 1

Nr pozycji Nazwa pozycji Magazyn J/M
LT324 Śruba zamykająca pcs
LT325 Tabliczka zaciskowa pcs
LT326 Śruba z łbem walcowym pcs
LT327 Obejma zaciskowa pcs
LT328 Pierścień sprężysty pcs
LT329 Śruba sześciokątna pcs
LT329a Śruba sześciokątna a pcs
LT330 Simering pokrywy skrzynki zaciskowej pcs
LT331 Klin pcs
LT332 Blacha kg
LT333 Aluminium kg
LT341 Tarcza łożyskowa B pcs
LT342 Śruba sześciokątna (cięgło) pcs
LT343 Podkładka kompensacyjna pcs
LT344 Łożysko kulkowe pcs
LT345 Pierścień nilosowy pcs
LT346a Pierścień osadczy a pcs
LT346b Pierścień osadczy b pcs
LT347 Tarcza łożyskowa kołnierza A pcs
LT347b Nakrętka sześciokątna pcs
LT347c Podkładka sprężysta pcs
LT347d Śruba dwustronna i śruba zamykająca pcs
LT351 Pierścień o przekroju V pcs
LT352 Wentylator pcs
LT353a Pierścień osadczy a pcs
LT353b Pierścień osadczy b pcs
LT354 Kołpak wentylatora pcs
LT355 Śruba sześciokątna pcs
LT356 Simering pcs
LT357 Pierścień rozpryskowy pcs
LT410 Półprodukt LT410 pcs
LT420 Półprodukt LT420 pcs
LT430 Półprodukt LT430 pcs
LT440 Półprodukt LT440 pcs
LT500 Trójfazowy silnik asynchroniczny pcs
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Kolejnym krokiem po zdefiniowaniu struktury przedsiębiorstwa i produkowa-
nych wyrobów jest wprowadzenie danych niezbędnych do zamawiania, a następnie 
kupowania i przyjmowania materiałów potrzebnych do produkcji.

Rejestracja danych podstawowych dotyczących sprzedaży jest niezbędna do 
wystawiania przez klientów zamówień zakupu na pozycje produkowane, co jest 

Rys. 5. Graficzna struktura produktu
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wymagane do przeprowadzenia pętli planowania potrzeb materiałowych i wysta-
wienia zleceń produkcyjnych.

4. Planowanie potrzeb materiałowych 

Planowanie Potrzeb Materiałowych (ang. Material Requirements Planning) 
znane jest od końca lat 60. XX w. Obejmuje swoim zakresem tę część sterowania 
produkcją, która dotyczy przepływu materiałów — planowania potrzeb materia-
łowych oraz sposobów ich zaspokajania związanych z realizowanymi zleceniami 
produkcyjnymi [4]. W algorytmie MRP zasadniczą rolę pełnią tzw. zestawienia 
materiałowe BOM (ang. Bill Of Material), które dla wszystkich pozycji indeksu 
materiałowego, za wyjątkiem materiałów sprowadzanych z zaopatrzenia podają: 
co i w jakiej ilości jest zużywane do wyprodukowania jednej sztuki wyrobu final-
nego. Zestawienie materiałowe można graficznie przedstawić w postaci drzewa
struktury wyrobu. 

Planowanie potrzeb materiałowych sumuje zapotrzebowania na wszystkie 
pozycje magazynowe w wybranym umiejscowieniu. Obliczenia opierają się na 
istniejącym bilansie magazynowym, zleceniach produkcyjnych, zamówieniach 
klienta oraz zamówieniach zakupu. MRP przetwarza zapasy magazynowe, popyt 
oraz dostępność pozycji, rozpoczynając od wyrobu finalnego. Obliczenia są pro-
wadzone w dół drzewa struktury wyrobu. 

Zgodnie z zasadą minimalizacji zapasów, w metodzie MRP przyjmuje się, że 
potrzeby brutto należy pokrywać, korzystając z zapasów magazynowych, a gdy tych 
zapasów nie wystarcza, to należy wystawiać zlecenia na produkcję lub zakup materiału. 
IFS/MRP jest zestawem procedur wykonywanych okresowo. Algorytm MRP łączy, 
sporządzony na podstawie dostępnych zdolności produkcyjnych, harmonogram 
główny produkcji z zestawieniem materiałów niezbędnych do wytworzenia produk-

Rys. 6. Uruchomienie pętli MRP
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tu, sprawdza zapasy produkcyjne na podstawie aktualnego stanu oraz ustala, które 
pozycje indeksu materiałowego, w jakiej ilości i w jakim terminie muszą być zamó-
wione. Pozycje te muszą zostać dostępne w procesie wytwarzania w momencie, kiedy 
są potrzebne na stanowiskach roboczych. Ponieważ taki stan jest rzadko osiągalny 
w praktyce, system MRP ciągle lub okresowo kontroluje, nanosi poprawki i aktuali-
zuje harmonogramy. Aby otrzymać kompletne dane dotyczące zapotrzebowania na 
zakupy i zlecenia produkcyjne, należy uruchomić pętlę MRP (rys. 6). 

5. Planowanie zdolności produkcyjnych

Wykorzystanie modułów MRP/CRP systemu IFS Applications, umożliwia 
obliczanie potrzeb materiałowych przy jednoczesnym sprawdzaniu możliwości 
realizacji zamówień przy określonych zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa. 
Wspierany jest proces optymalizacji zamówień i zarządzania zasobami magazy-
nowymi. Na podstawie danych wejściowych zostaje wyznaczony najwcześniejszy 
termin uruchomienia zlecenia produkcyjnego. Na rysunku 7 przedstawiono umiej-
scowienie algorytmów MRP i CRP w procesie biznesowym zaimplementowanym 
w IFS Applications.

Zdolność produkcyjna (wydajność) jest to maksymalna liczba wyrobów, która 
może zostać wytworzona w systemie wytwórczym w określonym czasie. W przy-
padku określania zdolności produkcyjnej dla warunków idealnych, tzn. takich, dla 
których nie przewiduje się zakłóceń w systemie wytwarzania, mamy do czynienia 
ze zdolnością planowaną, czyli realnymi możliwościami produkcyjnymi w danych 
warunkach organizacyjnych. Ponieważ zwykle w systemie występują różnego rodzaju 
zakłócenia (np. awarie urządzeń produkcyjnych), bardziej realistycznym miernikiem 
jest wydajność efektywna. Zdolność produkcyjna musi być mierzona jednostkami 
czasu pracy właściwymi dla danej komórki produkcyjnej. W planowaniu produkcji 
ważne jest planowanie zleceń w czasie — harmonogramowanie oraz bilansowanie 
obciążeń. Bilansowanie polega na porównaniu zdolności produkcyjnych, z zapo-
trzebowaniem na te zdolności, wynikających z pracochłonności procesu (procesów) 
wytwarzania wyrobów. Stopień szczegółowości podejmowanych decyzji zależy od 
skali czasu, jakiej one dotyczą i złożoności systemu wytwarzania. Dokładność bi-
lansowania zdolności produkcyjnych uzależniona jest od przyjętego okresu czasu. 
Jednostką bilansowania może być np. miesiąc, tydzień, godzina itd. Bilansowanie 
szacunkowe zdolności produkcyjnych polega na porównaniu zdolności produkcyj-
nych całego systemu produkcyjnego lub poszczególnych zasobów produkcyjnych 
z wymaganymi zdolnościami produkcyjnymi dla zleceń produkcyjnych w danym 
okresie. Pozwala to określić: czy możliwa jest realizacja zlecenia produkcyjnego 
w wymaganym terminie lub jaki jest najwcześniejszy możliwy (szacowany) termin 
realizacji zlecenia produkcyjnego?
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Planowanie zdolności produkcyjnych (Capacity Requirements Planning) jest 
to kalkulacja całkowitej zdolności produkcyjnej, co oznacza, że obejmuje ona 
wszystkie istniejące zapotrzebowania na zlecenia produkcyjne bez względu na ich 
pochodzenie. Mogą być one wpisane ręcznie, wygenerowane z innych zapotrzebo-
wań, utworzone poprzez MRP lub wygenerowane z planu głównego. 

Rozpoczęcie kalkulacji oczekiwanego w przyszłości obciążenia zasobów produk-
cyjnych wykonuje się w oknie dialogowym Wykonanie CRP (rys. 8). Przykładowa 
kalkulacja została przeprowadzona dla jednego umiejscowienia CRP3.

Rys. 8. Wykonanie Planowania Zdolności Produkcyjnych

Przykład. Kalkulacja obciążeń gniazd produkcyjnych — dla różnych wartości 
operacji technologicznych, tj. maszynochłonności i pracochłonności.

W systemie dla określonej grupy klientów aktywowane zostały zlecenia pro-
dukcyjne, utworzono zaplanowane zlecenia produkcyjne oraz zapotrzebowanie na 
zlecenia produkcyjne (tabela 2).

Tabela 2

Wymagane zlecenia produkcyjne

Zlecenia produkcyjne Dzień Ilość wymagana

Aktywowane zlecenia produkcyjne 03.10.2006 35

Zaplanowane zlecenia produkcyjne 04.10.2006 55

Zapotrzebowania zlecenia produkcyjnego 05.10.2006 85

Tabela 3 zawiera wykaz operacji technologicznych, dla których przeprowadzona 
jest kalkulacja obciążeń gniazd produkcyjnych.
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Tabela 3

Wykaz operacji technologicznych

Nr oper. Nazwa operacji

1 Transport komponentów z LT411

2 Produkcja stojana

3 Transport półproduktu do LT421

4 Transport komponentów z LT421

5 Montaż tabliczki i skrzynki zaciskowej

6 Transport półproduktu do LT431

7 Transport komponentów z LT431

8 Produkcja wirnika

9 Transport półproduktu do LT441

10 Transport komponentów z LT441

11 Montaż wirnik — stojan

12 Transport półproduktu do LT451

13 Transport komponentów z LT451

14 Montaż trójfazowego silnika asynchronicznego

15 Transport produktu do LT401

16 Transport produktu z LT401

17 Przygotowanie — sprzedaż

18 Transport produktu do LT501

Do symulacji obliczeń zostały wybrane trzy gniazda produkcyjne LT422, LT423, 
LT462. Każde z gniazd produkcyjnych charakteryzuje się zdolnością produkcyjną 
oraz maksymalnym czasem trwania operacji. Zdolności produkcyjne określają, ile 
godzin dziennie w danym gnieździe produkcyjnym może trwać proces produkcji. 
Maksymalny czas trwania operacji określa nam, jak ma być raportowany czas pracy, 
w projekcie jest to jedna zmiana, która trwa osiem godzin.

Na rysunkach 9-11 przedstawiono graficzną prezentację obciążeń wyżej wy-
mienionych gniazd produkcyjnych, w danym umiejscowieniu CRP3, w wybranym 
zakresie dat. Są to obciążenia dzienne. Alternatywą do przeglądania dziennych 
obciążeń jest wyświetlenie skumulowanych cotygodniowych obciążeń. Widoczna 
górna linia na wykresie określa teoretyczną zdolność produkcyjną gniazda pro-
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dukcyjnego, która trwa osiem godzin dziennie i tylko przez ten czas może trwać 
proces produkcji. Wykresy słupkowe przedstawiają rzeczywiste obciążenie CRP, 
dla podanych z prawej stronie wykresu, źródeł obciążeń przedstawionych w postaci 
kolorów. 

Rys. 9. Obciążenie gniazda produkcyjnego LT422

Rys. 10. Obciążenie gniazda produkcyjnego LT423
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Wykresy słupkowe przedstawiają: 
— zdolność produkcyjną dla aktywowanych zleceń produkcyjnych na dzień 

03.10.2006,
— zdolność produkcyjną dla zaplanowanych zleceń produkcyjnych na dzień 

04.10.2006,
— zdolność produkcyjną dla zapotrzebowania na zlecenia produkcyjne wy-

stępujące w dniu 05.10.2006.
Obciążenia liczone są w umiejscowieniu CRP3, w wybranym zakresie dat i są 

to obciążenia dzienne. Przy analizie wykresów słupkowych obciążeń (rzeczywi-
ste obciążenia CRP) widać jak funkcja CRP wykorzystuje harmonogramowanie 
operacyjne, które wykonuje się przez planowanie wstecz. Część słupka w gnieź-
dzie produkcyjnym LT422, który jest odpowiedzialny za zaplanowane zlecenia 
produkcyjne został przeniesiony na aktywowane zlecenia produkcyjne, dlatego że 
w gnieździe LT423, w tym samym dniu również wykonuje się operacje dotyczące 
zaplanowanych zleceń produkcyjnych. Ponieważ zdolność produkcyjna w gniaz-
dach wynosi 8 godzin dziennie i proces produkcyjny w gniazdach LT422 i LT423 
odpowiedzialny za zaplanowane zlecenia produkcyjne, mógłby się nie zmieścić 
w jednym dniu, został on rozłożony na dwa gniazda i dwa dni. Taki sposób zapla-
nowania procesu produkcji zapobiega przeciążeniu linii produkcyjnej, w której 
znajdują się te gniazda.

Na rysunku 11 przedstawiającym obciążenie gniazda produkcyjnego LT462, 
obserwuje się przekroczenie teoretycznych zdolności gniazda produkcyjnego, jest 

Rys. 11. Obciążenie gniazda produkcyjnego LT462
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to równoznaczne z przekroczeniem obciążenia, W takiej sytuacji, na podstawie 
tych prognoz, istnieje możliwość modyfikacji planu produkcji lub istniejących
i zaplanowanych zleceń produkcyjnych. Mamy tu również przykład harmonogra-
mowania operacyjnego wstecz, ale z przeciążeniem. 

W systemie IFS Applications można również wyświetlić przegląd obciążenia 
CRP dla każdego gniazda produkcyjnego, szczegóły na temat operacji do wyko-
nania w danym gnieździe, a także szczegóły dotyczące zapotrzebowań na zlecenia 
produkcyjne, które mają być zrealizowane w danym gnieździe. 

Pomocne jest również przeglądanie wyników planowania zdolności produk-
cyjnych, a więc obciążenia wybranego gniazda produkcyjnego w określonym dniu 
(rys. 12). Obciążenie jest sumowane dla podanego dnia i gniazda produkcyjnego. 
Oznacza to, że np. gdy produkowane są cztery różne pozycje w jednym gnieździe 
produkcyjnym określonego dnia, wynik przedstawiony jest jako łączne obciążenie 
danego gniazda. Na ekranach mamy szczegółowe dane dotyczące obciążeń planowa-
nych, obciążeń ze zleceń aktywowanych, obciążeń wymaganych, nieaktywowanych 
zleceń DOP oraz obciążeń gniazd produkcyjnych wyrażonych w procentach jego 
wydajności.

Rys. 12. Przegląd — CRP, obciążenie gniazda produkcyjnego LT422

Obciążenia planowane — są to obciążenia dla zleceń zaplanowanych, określone 
w postaci liczby godzin potrzebnych na zrealizowanie tych zleceń.

Obciążenia ze zleceń aktywowanych — są to obciążenia dla istniejących zleceń, 
określone w postaci liczby godzin potrzebnych na zrealizowanie tych zleceń.

Obciążenie wymagane — są to obciążenia dotyczące zapotrzebowania na zle-
cenia produkcyjne, które zrealizuje bieżące gniazdo, jeżeli zostaną przekształcone 
na zlecenia produkcyjne, także określone w postaci liczby godzin potrzebnych na 
zrealizowanie tych zleceń.

Obciążenie % — są to obciążenia gniazda produkcyjnego, wyrażone w procen-
tach jego wydajności. Obciążenie to jest sumowane i obejmuje wszystkie zlecenia 
produkcyjne, zlecenia DOP i zapotrzebowania zleceń produkcyjnych dla danego 
gniazda.
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W podobny sposób można analizować obciążenia dla linii produkcyjnych 
i wydziałów (np. wydziału LT400 — rysunki 13a i 13b).

Na tych rysunkach mamy przykłady kalkulacji obciążenia wydziału pro-
dukcyjnego LT400, w skład którego wchodzi dziesięć gniazd produkcyjnych. 
Na wykresach widoczna jest kalkulacja obciążenia całkowitego (liczonego dla 
wszystkich gniazd produkcyjnych). Słupki wskazują obciążenie rzeczywiste 
przypadające na dziesięć gniazd produkcyjnych w całym harmonogramie produk-
cyjnym. Harmonogram produkcyjny trwa pięć dni w tygodniu po osiem godzin 
dziennie, dlatego na rysunku 13 linia znajdująca się w górnej części wykresu 
wskazuje miejsce o wartości 80 godzin (proces produkcyjny jest dwutygodnio-
wy). Obciążenia znajdują się w umiejscowieniu CRP3 w określonym zakresie dat. 
Jest to kolejny przykład harmonogramowania operacyjnego, które wykonuje się 
przez planowanie wstecz. 

Alternatywą do przeglądania obciążeń dziennych jest przegląd obciążeń tygo-
dniowych (rys. 13b). Pierwszy słupek wskazuje obciążenia w tygodniu 40. Tydzień 
40 jest tygodniem trwającym od 2 do 8 października 2006 roku. Obciążenia w tym 
tygodniu liczone są dla tego przykładu. Drugi słupek obrazuje nam obciążenia dla 
przykładu pierwszego w tygodniu 42, który trwa od 16 do 22 października 2006 roku. 
Widoczne obciążenia są rozłożone na 5 tygodni. Dlatego górna linia określa wartość 
400-godzinną. Pokazano, jak są obciążone w tych tygodniach linie produkcyjne 

Tabela 4

Parametry obciążeń produkcyjnych — obciążenia CRP w gniazdach produkcyjnych

Zl
ec

en
ia

pr
od

uk
cy

jn
e

D
zi

eń

Ilo
ść

 w
ym

ag
an

a

G
ni

az
do

pr
od

uk
cy

jn
e

O
bc

ią
że

ni
e

pl
an

ow
an

e

O
bc

ią
że

ni
e 

ze
 z

le
ce

ń
ak

ty
w

ow
an

yc
h

O
bc

ią
że

ni
e

w
ym

ag
an

e

O
bc

ią
że

ni
e 

%

Aktywowane 
zlecenia 

produkcyjne
03.10.2006 35

LT422 2,96 3,13 0 76,25

LT423 0 4,5 0 56,25

LT462 3,4 7,2 0 132,5

Zaplanowane 
zlecenia 

produkcyjne
04.10.2006 55

LT422 1,5 0 0 18,75

LT423 6,5 0 0 81,25

LT462 7,8 0 0,9 108,75

Zapotrzebowania 
zlecenia 

produkcyjnego
05.10.2006 85

LT422 0 0 3,6 45

LT423 0 0 3,6 45
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dla aktywowanych zleceń produkcyjnych, zaplanowanych zleceń produkcyjnych 
i zapotrzebowań na zlecenia produkcyjne.

7. Podsumowanie

Planowanie zdolności produkcyjnych służy do badania, czy opracowane 
w przedsiębiorstwie plany produkcji i sprzedaży są osiągalne. Szczegółowe zapla-
nowanie zdolności produkcyjnych umożliwia skuteczne wyeliminowanie „wąskich 
gardeł”, których istnienie w systemie produkcyjnym w znacznym stopniu wpływa 
na pogorszenie wydajności procesu produkcyjnego.

Rys. 13b. Obciążenie tygodniowe wydziału produkcyjnego LT400

Rys. 13a. Dzienne obciążenie wydziału produkcyjnego LT400
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Wykorzystanie komponentu IFS/CRP — planowanie zdolności produkcyjnych 
pozwala określić, w jakim stopniu zdolności produkcyjne systemu wytwarzania 
bądź jednego z jej zasobów (stanowiska produkcyjnego) w danym okresie będą 
wykorzystane w procesie, Analiza taka pozwala określić efektywne zdolności pro-
dukcyjne przedsiębiorstwa.

Bezpośredni udział studentów w procesie tworzenia modelu przedsiębiorstwa 
w zintegrowanym systemie informatycznym, jakim jest system IFS Applications, 
pozwala im na dokładne zapoznanie się z jego działaniem, możliwościami i zaim-
plementowanymi algorytmami sterowania produkcją. Umiejętności te mogą być 
wykorzystane podczas komercyjnego wdrożenia zintegrowanego systemu infor-
matycznego w rzeczywistym przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Praca częściowo finansowana z działalności statutowej Instytutu Automatyki Politechniki Śląskiej
w 2007.

Artykuł wpłynął do redakcji 28.03.2007 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w kwietniu 
2007 r. 
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