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OptiMAT 

Výskum v projekte OptiMAT bol zameraný na optimalizáciu 

recyklačnej výrobnej linky. Pilotnou aplikáciou v projekte bol 

výrobný systém koordinátora projektu – firmy MAT-obaly, s.r.o. 
 
Výstupy projektu OptiMAT sa dajú rozdeliť do dvoch hlavných 

skupín. Prvá časť výsledkov pokrýva analýzu výrobného 

procesu s cieľom odhaliť úzke miesta vo výrobe a zavedenie 

systému merania a analýzy spotreby elektrickej energie. 

Druhú skupinu výsledkov tvoria nové prístupy k modelovaniu 

a optimalizácii rozvrhovania výrobných procesov. Na základe 

analýzy výrobného procesu boli vytvorené modely reálneho 

výrobného systému, založené na viacerých formalizmoch: 

hybridné Petriho siete prvého rádu, stavové a stavovo 

prechodové diagramy, diskrétne a udalostné systémy. Na 

zjednodušenie procesu plánovania a rozvrhovania výroby boli 

navrhnuté a implementované viaceré metódy založené na 

algoritmoch a technológiách ako PSO (Particle Swarm 

Optimization), CLONALG – algoritmus na báze umelých 

imunitných sietí a multiagentové technológie. Optimalizáciu 

založenú na algoritme PSO využíva program Optimat, ktorého 

vstupom sú parametre výrobných liniek, prijaté objednávky, 

aktuálny stav výroby a skladových zásob a harmonogram 

plánovanej údržby.  
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Modelovanie výrobnej linky pomocou FOHPN (First Order 
Hybrid Petri Nets) s výsledkom materiálového toku 

Statecharts model výrobného procesu 

Model vyfukovacej a rolovacej linky (SimEvents, prog. prostredie Matlab) 

SW aplikácia „Optimat“ a PSO algoritmus  

Kooperácia výrobných liniek (hybridných agentov) 
- supervizor na báze P/T PN (place/transition Petri Nets)  

supervizor 

Počas projektu sa do výrobného systému zaviedol systém merania spotreby elektrickej energie. Formalizáciou a analýzou 

spotreby elektrickej energie v závislosti od výroby sa dospelo k odhaleniu skrytých závislostí spotreby elektrickej energie 

a výkonu výrobného systému. Zavedením systému merania a analýzy spotreby elektrickej energie a využitím nástrojov na  

plánovanie a rozvrhovanie výroby došlo k zvýšeniu produkcie za súčasného zachovania nižšej spotreby elektrickej energie na 

1kg vyrobenej fólie, zníženiu rozpracovanosti výroby a tým aj zníženiu skladovacích nákladov, čo v konečnom dôsledku prináša 

zníženie výrobných nákladov a zvýšenie efektivity výroby.  
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