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I.

CEL I ZAKRES ROZPRAWY

1. Uzasadnienie wyboru tematu rozprawy
Ukończenie studiów na kierunkach Mechatronika oraz Inżynieria Zarządzania,
specjalność Zarządzanie Produkcją i Usługami, na Politechnice Poznańskiej zainspirowało
autora do połączenia wybranych tematyk z obu obszarów. Myśl ta była pierwszym impulsem
dla powstania niniejszej pracy doktorskiej. Szczególnie ciekawy, dobrze prognozujący i
perspektywiczny wydawał się obszar zastosowań metod Sztucznej Inteligencji w przemyśle. W
połączeniu z Inżynierią Produkcji może dać interesujący efekt synergii i przyczynić się do
powstania nowego sposobu usprawniania systemów produkcyjnych.
Współczesne zagadnienia związane z organizacją procesów logistycznych w
obszarach zarządzania produkcją, magazynem i transportem ze względu na globalny rozwój
przedsiębiorstw stają się coraz bardziej skomplikowane. Aktualnie radzenie sobie bez
wspomagania informatycznego w tych obszarach jest niemożliwe ze względu na ogrom
zawartych

w

nich

informacji.

Podstawowe

zadanie

komputera,

używanego

w

przedsiębiorstwach najczęściej jako narzędzie do zbierania i sortowania danych, można
rozszerzyć o narzędzia wspomagania decyzji dzięki nowoczesnym technikom informatycznym
w wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
Metody analityczne i optymalizacyjne ustępują metodom heurystycznym w
obszarze rozwiązywania złożonych problemów, wymagających wielokryterialnej analizy dużej
ilości danych. Chociaż można uznać je za dokładniejsze, czasochłonność uzyskiwania
wyników może je dyskwalifikować w wielu sytuacjach takich jak wstępne projektowanie
skomplikowanych systemów, czy działanie w obliczu niespodziewanego kryzysu. Autor uznał
zatem, że sprawdzenie czy połączenie heurystyki ze sztuczną inteligencją w obszarze
organizacji produkcji spowoduje zwiększenie produktywności i zmniejszenie kosztów
procesów funkcjonujących na rynku firm produkcyjnych. Taka analiza była jednocześnie myślą
przewodnią i motywacją autora, naprzeciw której wychodzi przedstawiana rozprawa.

2. Określenie uogólnionego zakresu i tematyki rozprawy metodą mapy myśli
Zdefiniowanie głównego celu pracy na początkowym etapie rozważań wymagało
uprzednio ustalenia zakresu i tematyki pracy. W tym celu użyto technik inżynierii kreatywności
(Cempel 2013).
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Przybliżenie naukowej postaci motywacji autora oraz nakreślenie bazowego
zakresu literaturowego nastąpiło poprzez opracowanie mapy myśli (Rysunek 1), która
pozwoliła na horyzontalne spojrzenie na badaną tematykę. Mapa myśli jest szczególnym
narzędziem pozwalającym wizualizować i systematyzować wszelakie zbiory danych.
Ze względu na swoją formę łatwiej zapada w pamięci, co pozwala w trakcie prowadzenia
właściwych badań na automatyczne i naturalne odwołania do charakterystycznych elementów
zagadnień.
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Rysunek 1. Mapa myśli twórczego procesu rozpoznania tematyki pracy, źródło: opracowanie własne.

Jak można zauważyć na rysunku nr 1 zakres tematyczny okazał się być obszerny
i zróżnicowany. Ograniczenie zakresu tematycznego pracy będzie zatem synergicznym
połączeniem takich elementów jak narzędzia programowania sztucznej inteligencji, wiedzy i
umiejętności autora w tym temacie oraz dostępu do określonych danych. Mapa pozwoliła
przedstawić elementy szczegółowe głównych obszarów zainteresowania oraz wysnuć
wątpliwości co do wyboru:

7



odpowiedniego rodzaju sieci neuronowych,



środowiska projektowego,



warunków zbierania i reprezentacji danych,



wyselekcjonowania odpowiedniej wiedzy autora.
Zaproponowana mapa stanowi pomoc w zdefiniowaniu wejść dla kolejnej metody

inżynierii kreatywności "DOIT" (www.inzynieriakreatywnosci.put.poznan.pl, 2017-06-18),
która stanowi wsparcie w podjęciu decyzji dot. określenia zakresu tematycznego pracy, czyli
jednocześnie powyżej przedstawionych wyborów.

3. Zdefiniowanie szczegółowego zakresu pracy metodą DOIT
Metoda DOIT jest podstawą do całościowego podejścia badawczego od jego
zdefiniowania, aż do wdrożenia pomysłów. Służy do usystematyzowania zebranej wiedzy,
stymuluje twórcze myślenie i ostatecznie determinuje wynik podjętego „wyzwania”1 – czyli,
w przypadku tej rozprawy, zdefiniowania zakresu i tematyki dysertacji. Metoda zawiera cztery
podstawowe etapy (Cempel 2013):
1. zdefiniowanie „wyzwania" (ang. define problem),
2. otwarcie umysłu i zastosowanie technik twórczych (ang. open mind and apply
creative techniques),
3. identyfikacja najlepszego rozwiązania (ang. identify best solution),
4. przekształcenie pomysłu na potrzeby rozwiązania podjętego wyzwania (ang.
transform).
Postępując zgodnie z założeniami metody autor podjął się znalezienia możliwych
rozwiązań.

3.1. Zdefiniowanie „wyzwania”
Krok pierwszy w metodzie DOIT służy do wstępnego zdefiniowania wyzwania
(ang. define problem). Biorąc pod uwagę zakres tematyczny usystematyzowany na mapie myśli
(Rysunek 1) oraz zamiar autora do zachowania możliwości wdrożenia pomysłów w praktyce,
problem powinien być rzeczywisty i aktualny dla współczesnych przedsiębiorstw
produkcyjnych (których reprezentantem jest również autor tej pracy). Ustalenie meritum

1

„wyzwanie” (tutaj) zwane oryginalnie przez prof. Cempla problemem – na potrzeby pracy jednak
nazewnictwo zostało zamienione, aby nie mylić z problemem badawczym pracy doktorskiej
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„wyzwania” można ograniczyć do utworzenia narzędzia zarządczego, które pozwoli sprawnie
wspierać decyzję współczesnych inżynierów i managerów firm produkcyjnych. Wybór
sztucznej inteligencji do przetwarzania danych jest tutaj kluczowy, ze względu na potrzebę
analizy i usystematyzowania ogromnej ilości danych w krótkim czasie, oraz wymuszony przez
uwarunkowania rynkowe.
Celem w rozwiązaniu postawionego „wyzwania” będzie sposób doboru i
zastosowanie odpowiedniego narzędzia sztucznej inteligencji w usprawnianiu procesów
produkcyjnych, z uwzględnieniem procesów technologicznych. Ze względu na doświadczenie
zawodowe i wiedzę autora jako naukowca oraz czynnego inżyniera organizacji montażu,
ograniczono zakres badań do procesów montażowych wykluczając analizę procesów
wytwarzania i przetwarzania.
W drodze realizacji rozwiązań należy zestawić dostępne narzędzia informatyczne i
zadecydować, które z nich zostaną użyte do projektowania systemu. Ważny również będzie
odpowiedni ich dobór do tematyki organizacji przedsiębiorstwa. Problemem badawczym w tej
metodzie będzie określenie sposoby klasyfikacji, selekcji i segregacji nie tylko części
montowanych, ale też sposobu czy kolejności ich montowania oraz przypisania odpowiedniego
czasu i miejsca wykorzystania narzędzi w procesach organizacyjnych.
Podsumowując zdefiniowany problem badawczy w dwóch słowach, jak zaleca
metoda DOIT, można wysnuć sformułowanie: "inteligentna systematyzacja" i przejść do
dalszych prac nad określeniem szczegółowego zakresu i tematyki pracy.
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3.2. Zastosowanie technik twórczego myślenia w celu określenia szczegółowego
zakresu pracy
Kolejnym krokiem w metodzie DOIT jest zastosowanie technik twórczego
myślenia (ang. open your mind). W celu wygenerowania pomysłów użyto dwóch technik
opisanych w poniższym rozdziale. W tabeli nr 1 przedstawiono zastosowanie metody poletek
myślowych.
Tabela 1. Metoda poletek myślowych.

PROBLEM





CEL

zdefiniowanie metod optymalizacyjnych
w procesach montażu,
ułatwienie podejmowania decyzji
menedżerskich w obszarze projektowania,
wybór narzędzi sztucznej inteligencji,
połączenie metod sztucznej inteligencji z
metodami usprawniania montażu.



ustalenie zakresu przedmiotowego pracy
doktorskiej oraz jej tematyki.

ROZWIĄZANIA












PRZESZKODY


użycie środowiska informatycznego
MATLAB,
sztuczne sieci neuronowe,
sieci semantyczne,
algorytmy genetyczne,
systemy eksperckie,
logika rozmyta,
klasyfikacja części montażowych,
technologia grupowa,
unifikacja procesu montażu,
reorganizacja linii montażowej,
sekwencjonowanie procesu.







metoda reprezentacji danych jest
nieokreślona,
brak przetworzonych danych na potrzeby
cyfrowe,
odpowiedni dobór rozwiązania
informatycznego,
brak wiedzy autora na temat środowisk
informatycznych obsługujących sztuczną
inteligencję,
brak wiedzy autora na temat algorytmów
genetycznych,
ograniczona możliwość sprawdzenia
rozwiązań w środowisku produkcyjnym.

Źródło: opracowanie własne.

Po oszacowaniu każdego z rozwiązań i wzięciu pod uwagę przeszkód z nimi
związanych można stwierdzić, przy tak złożonym problemie, że ta technika nie jest w stanie
jednoznacznie określić metody jego rozwiązania. Należy zatem przejść do poszerzenia
horyzontów myślowych i użycia kolejnej techniki, tj. analizy morfologicznej (patrz tabela nr 2).
Wybór kategorii użytych w analizie odzwierciedla określenie kolejnych etapów w procesie
realizacji celu w metodzie DOIT. Każda kategoria to osobna decyzja jaką autor powinien
podjąć, aby uszczegółowić zakres badań.
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Tabela 2. Analiza morfologiczna tematyki pracy, źródło: opracowanie.
Środowisko
projektowe
(Masters 1996)

Metody sztucznej
inteligencji
(Knosala 2002),
(Tadeuszewicz 1993)

Zbieranie danych

Sposób
reprezentacji
danych (Knosala
1998), (Demantiers
1994)

Metody
usprawniania
procesów montażu
(Durlik 1993),
(Peppard, Rowland
1997)

MATLAB

sieci neuronowe
jednokierunkowe

funkcje
transformujące

buforowanie
montażu

Python + baza
FANN

sieci neuronowe
rekurencyjne

zatrudnienie w
firmie
produkcyjnej
użycie danych
zebranych
podczas studiów

symboliczny opis
cech
konstrukcyjnych

unifikacja
operacji procesu

Statistica 8.0

sieci samo
organizujące się

dane z literatury

klasyfikatory cech unifikacja
reprezentujących
procesów
technologicznych

MS Excel

sieci Semantyczne

Fortran

algorytmy
genetyczne

Visual Basic

systemy eksperckie

C++

logika rozmyta

metoda zapisu
cyfrowego
macierzowa
reprezentacja
danych

odpowiedni dobór
dostawców
unifikacje BOM
produktów

metoda
kodowania cech
Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę wszystkie możliwości wynikające z przeprowadzonej metody
morfologicznej (patrz tabela nr 2.) daje ona 4410 (=7*7*3*6*5) możliwych rozwiązań. Na tym
etapie rozwiązywania problemu nie jest możliwe dobranie jednej najlepszej metody.
Spowodowane jest to brakiem wiedzy wynikającej z analizy literatury w obszarach
tematycznych przedstawionych w tabeli 2. Następnym krokiem rozwiązania problemu byłoby
zdobycie ogólnej wiedzy dotyczącej konkretnych zastosowań dla środowisk informatycznych.
Należy ponadto zawęzić obszar badań w tym aspekcie, na co pozwoli kolejny krok metody
DOIT: Rozpoznanie optymalnego rozwiązania (ang. „Identify”).

3.3. Rozpoznanie optymalnego rozwiązania dla określenia zakresu
przedmiotowego pracy
W kolejnym kroku: rozpoznanie optymalnego rozwiązania (ang. identify best
solution) autor nadał arbitralnie odpowiednie oceny (1 do 5, gdzie 5 to max) każdemu z
rozwiązań według równoważnych kryteriów:


wiedza autora na temat zagadnienia;



maksymalizacja użyteczności i możliwości wykorzystania elementu;
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maksymalizacji możliwości zaimplementowania w narzędziach IT.
Wyniki analizy przedstawiono w Tabeli nr 3.
Tabela 3. Analiza morfologiczna tematyki pracy- wariant po kategoryzacji wg. przyjętych kryteriów.

Środowisko
projektowe
(Masters
1996)

Metody sztucznej
inteligencji (Knosala
2002), (Tadeuszewicz
1993)

Zbieranie danych

sieci neuronowe
jednokierunkowe –
1
sieci neuronowe
rekurencyjne - 3

zatrudnienie w
firmie produkcyjnej
-5
użycie danych
zebranych podczas
studiów - 3

funkcje
transformujące - 3

buforowanie
montażu - 1

symboliczny opis
cech
konstrukcyjnych - 2

unifikacja
operacji procesu 4

Statistica 8.0
-3

sieci samo
organizujące się - 5

dane z literatury - 1

klasyfikatory cech
reprezentujących –
4

MS Excel -3

sieci Semantyczne
–4
algorytmy
genetyczne - 2

metoda zapisu
cyfrowego - 4
macierzowa
reprezentacja
danych - 3

unifikacja
procesów
technologicznych
-4
odpowiedni dobór
dostawców - 3
unifikacje BOM
produktów - 5

Visual Basic
-2

systemy eksperckie
-4

metoda kodowania
cech - 2

C++ -1

logika rozmyta - 2

Matlab - 5
Python +
baza FANN 1

Fortran - 1

Sposób
reprezentacji
danych (Knosala
1998),(Demantiers
1994)

Metody
usprawniania
procesów montażu
(Durlik 1993),
(Peppard, Rowland
1997)

reenginering
procesu
montażowego - 5

Źródło: opracowanie własne.

Po analizie tabeli wybrano dwa najkorzystniejsze rozwiązania, tj.:
1. sieci neuronowe samoorganizujące się oparte na danych pobranych z
rzeczywistego przedsiębiorstwa produkcyjnego metodą zapisu cyfrowego na
potrzeby reingeeneringu procesu montażowego; w środowisku MATLAB lub
2. sieci neuronowe samoorganizujące się oparte na danych pobranych z
rzeczywistego przedsiębiorstwa produkcyjnego reprezentowanych metodą
„klasyfikatorów cech reprezentujących” na potrzeby unifikacji BOM produktów
przedsiębiorstwa, w środowisku MATLAB.
Oprócz powyższych, najlepiej ocenionych rozwiązań warto wziąć pod uwagę:


unifikację operacji procesu,



unifikację procesów technologicznych.
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W kwestii analizy danych bezkonkurencyjna okazała się analiza poprzez sieci
samoorganizujące się, natomiast metody usprawniania procesów montażu oparte są na
unifikacji i klasyfikacji cech produktu i procesu technologicznego. Technologia obejmująca
taką tematyka nosi nazwę Technologii Grupowej i to jej analiza posłuży w dalszych badaniach
i rozważaniach.
Wg. aktualnej wiedzy, żaden z powyższych aspektów nie wyklucza się nawzajem,
dlatego możliwe jest wykorzystanie wszystkich wariantów rozwiązania problemu. Można
zauważyć również, że metody reprezentacji danych z dwóch optymalnych rozwiązań można
połączyć, czyli przedstawić jako reprezentację metodą klasyfikatorów cech zapisanych
cyfrowo.

3.4. Zdefiniowanie luki badawczej jako ostatni etap metody DOIT
Wynik wykonania poprzedniego kroku w metodzie DOIT wskazuje na konkretny
obszar zakresu tematycznego pracy. Powtarzające się rozwiązania takie jak sztuczna
inteligencja, środowisko Matlab, procesy montażowe, Technologia Grupowa oraz zaplecze
naukowo-praktyczne autora sugerują metody i zakres dalszego postępowania. Metoda w swoim
ostatnim kroku zaleca przekształcenie wygenerowanego rozwiązania na własne, dalsze
potrzeby. W tej pracy taką ważne jest sprawdzenie czy określona tematyka nie jest już
zgłębiona w literaturze. Na podstawie wspomnianych rozwiązań oraz wykonanego dotychczas
przeglądu literatury niniejszym zidentyfikowano potencjalną lukę badawczą i przedstawiono
na rysunku 2.

Rysunek 2. Potencjalna luka badawcza, źródło: opracowanie własne.
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Na podstawie wnikliwych badań literaturowych przeprowadzonych w dalszej
części rozprawy potwierdzono istnienie „luki badawczej”. W efekcie sformułowano jej
uszczegółowienie w postaci:
 braku naukowego podejścia oraz niedostatek pozycji literaturowych dla
metodycznego połączenia aspektów organizacji montażu i technologii
grupowej;
 braku badań naukowych określających sposób implementacji sztucznej
inteligencji

w

zarządzaniu

projektowaniem

jednostek

produkcyjnych

montażowych.
Wypełnienie luki badawczej będzie wiązać się z utworzeniem odpowiedniej
metodyki postępowania. Określenie jedynie technik i narzędzi (co przedstawiono wstępnie w
poprzednim podrozdziale) byłoby zbyt ograniczone i nie rozwiązałoby problemu ze względu
na szerszy zakres tematyczny wynikający z luki badawczej oraz ukazano w mapce myśli na
Rysunku 1. Autor stwierdził, że określenie odpowiedniej metodyki pozwoliłoby na zestawienie
wymaganych kroków postępowania i nadanie charakterystycznej sekwencji dla ich
praktycznego zastosowania. Metodyka bowiem, zgodnie z Uniwersalnym Słownikiem Języka
Polskiego, jest to "zbiór zasad dotyczących sposobów wykonywania jakiejś pracy lub trybu
postępowania prowadzącego do określonego celu". (red. Dubisz, 2003)
Powyższe

rozważania

pozwalają

również

zakończyć

metodę

DOIT

sformułowaniem problemu badawczego pracy.: „Możliwość wykorzystania narzędzi sztucznej
inteligencji i Technologii Grupowej w zarządzaniu projektowaniem systemów montażu
niezautomatyzowanego”.

4. Cel główny, cele szczegółowe i hipotezy badawcze
Po zdefiniowaniu zakresu badań sformułowano cel główny pracy, który wynika
bezpośrednio z tematu pracy tj.:
1. Opracowanie metodyki wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji i
Technologii Grupowej w zarządzaniu projektowaniem systemów montażu
niezautomatyzowanego.
Dla celu głównego opracowano dwa cele szczegółowe:
1. Integracja zastosowania sztucznych sieci neuronowych i Technologii Grupowej;
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2. Opracowanie

algorytmu

niezautomatyzowanych

postępowania
systemów

w

zarządzaniu

montażowych

przy

projektowaniem
wsparciu

sieci

neuronowych i Technologii Grupowej.
Cele szczegółowe stanowią rozwinięcie celu głównego.

Osiągnięcie celu

pierwszego pozwoli na zebranie i usystematyzowanie wiedzy i znajomości zastosowań w sieci
neuronowych i Technologii Grupowej oraz zdefiniuje techniczne rozwiązania ich integracji.
Dodatkowo sformułuje odpowiedź na pytanie czy potencjalna luka badawcza jest rzeczywista,
czy też pogłębione badania literaturowe doprowadzą do odnalezienia gotowego rozwiązania.
Osiągnięcie celu drugiego będzie stanowić przedstawienie sposobu projektowania
i organizacji nowych linii montażowych przy użyciu sztucznej inteligencji. Ma również za
zadanie wskazać odpowiednie zasoby, czas, miejsce i sposób użycia inteligentnych metod
informatycznych w procesie zarządzania projektowaniem. Jego osiągnięcie wypełni wcześniej
zdefiniowaną lukę badawczą.
Warunkiem koniecznym do realizacji wspomnianych celów jest wyznaczenie
zadań, których przeprowadzenie da odpowiedzi na pytania czy jest to możliwe i w jakim
stopniu. Autor twierdzi, że takie badania jak „identyfikacja skali zastosowania Technologii
Grupowej w środowisku produkcji montażowej” oraz „identyfikacja zastosowań sztucznej
inteligencji w połączeniu z Technologią Grupową” są niezbędne do realizacji celu
szczegółowego nr 1. Ponadto formułuje dwie hipotezy, których weryfikacja powinna dać
jednoznaczną odpowiedź na możliwość jego osiągnięcia, tj.:
H1: Kryteria grupowania dla części montażowych w zastosowaniu Technologii Grupowej
w projektowaniu systemów montażowych są niewspółmierne i wymagają kategoryzacji.
H2: W budowaniu SOM dla badanego zastosowania odpowiednia normalizacja danych wejściowych
ma większe znaczenie niż odpowiednia parametryzacja struktury oraz metody uczenia sieci.

Natomiast cel szczegółowy nr 2 wymaga „utworzenia modelu zarządzania
projektowaniem systemów montażowych” oraz „integracji narzędzi sztucznej inteligencji w
procesie projektowania”. Ponadto autor formułuje hipotezę, której weryfikacja powinna dać
jednoznaczną odpowiedź na możliwość jego osiągnięcia, tj.:
H3: Zastosowanie sieci samoorganizujących się zintegrowanych z metodami Technologii Grupowej jest
skutecznym narzędziem w projektowaniu jednostek produkcyjnych 1 stopnia w systemach
montażowych niezautomatyzowanych.
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5. Koncepcja metodyczna pracy
Koncepcja metodyczna pracy została oparta na użyciu w odpowiedniej sekwencji
konkretnych narzędzi i metod badawczych, których realizacja przybliżała autora do osiągnięcia
przedstawionych w poprzednim podrozdziale celów szczegółowych. Realizując rozprawę
doktorską autor zastosował następujące metody badawcze:
1. kwestionariuszowa metoda zbierania danych w postaci ankiety interaktywnej;
2. analiza statystyczna: procentowa wartość skupienia ankietowanej populacji w
ocenie istotności zarówno celów jak i metod optymalizacji procesów montażu;
3. metody inżynierii kreatywności: mapy myśli, metoda poletek myślowych,
metoda DOIT;
4. krytyczną analizę piśmiennictwa naukowego i branżowego;
5. obserwacje

związane

z

funkcjonowaniem

systemu

montażowego

przedsiębiorstwa;
6. analiza konstrukcyjna i ilościowa wyrobów gotowych i dokumentacji
technicznej;
7. wywiady z ekspertami związanymi z organizowaniem i zarządzaniem procesem
montażowym;
8. analiza macierzowa błędów topologicznych i błędu kwantyzacji dla różnej
konfiguracji uczenia się sieci;
9. wielokryterialna weryfikacja utworzonej metodyki poprzez porównanie
stworzonego modelu do modelu tradycyjnego metodą Analitycznego Procesu
Hierarchicznego.
Przedstawione metody prowadzone były w zaplanowanej sekwencji (Rysunek nr
3) i prowadziły do wykonania szczegółowych zadań i hipotez badawczych. Uszczegółowienie
zależności między metodami, zadaniami i celami pracy przedstawiono w tabeli nr 4.
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Tabela 4. Metodyka prac badawczych – cele szczegółowe, zadania, zastosowane narzędzia oraz podjęte
działania.
Cele szczegółowe

Integracja zastosowania
sztucznych sieci neuronowych i
Technologii Grupowej

Zadania

Zastosowane narzędzie
oraz podjęte działania:

Identyfikacja skali
zastosowania
Technologii Grupowej
w środowisku produkcji
montażowej.




kwestionariusz ankiety;
analiza statystyczna: procentowa wartość
skupienia ankietowanej populacji w
ocenie istotności zarówno celów jak i
metod optymalizacji procesów montażu.

Identyfikacja
zastosowań sztucznej
inteligencji w
połączeniu z
Technologią Grupową.




metody inżynierii kreatywności;
analiza literaturowa.

Weryfikacja hipotezy
H1




kwestionariusz ankiety;
badanie eksperymentalne polegające na
utworzeniu sieci samoorganizującej się z
wszystkich kryteriów mających wpływ
na budowanie systemu montażowego;
analiza graficzna efektów działania
powstałej sieci.
badania wyników grupowania sieci
różnie znormalizowanych;
analiza literaturowa wyników
normalizacji;
analiza macierzowa błędów
topologicznych i błędu kwantyzacji dla
różnej konfiguracji uczenia się sieci.
opracowanie i charakterystyka etapów w
projektowaniu;
opracowanie ramowej sekwencji
projektowania systemu;
dobór kryteriów projektowania na
poziomie jednostek produkcyjnych
zróżnicowanego stopnia złożoności;
odniesienie poziomów zarządzania do
stopniowania jednostek produkcyjnych;
opracowanie szczegółowego algorytmu
postępowania drogą dedukcji wcześniej
utworzonej sekwencji ramowej.
analiza map sieci Kohonena,
odniesienie wyników mapowania do
realiów produkcji montażowej,
opracowanie zasad parametryzacji
danych na różnych poziomach
zarządzania,
opracowanie zasad prioryteryzacji cech
na różnych poziomach zarządzania,
walidacja zasad za pomocą analizy
porównawczej metodą kontroli wizualnej
nowo powstałych map.


Weryfikacja hipotezy
H2






Opracowanie algorytmu
postępowania w zarządzaniu
projektowaniem
niezautomatyzowanych
systemów montażowych przy
wsparciu sieci neuronowych i
Technologii Grupowej.

Utworzenie modelu
zarządzania
projektowaniem
systemów
montażowych.






Integracja narzędzi
sztucznej inteligencji w
procesie projektowania







17

Cele szczegółowe

Zadania

Weryfikacja hipotezy
H3

Zastosowane narzędzie
oraz podjęte działania:


wielokryterialna weryfikacja utworzonej
metodyki poprzez porównanie
stworzonego modelu do modelu
tradycyjnego metodą Analitycznego
Procesu Hierarchicznego (AHP).

Źródło: opracowanie własne.

Wyżej przedstawione zadania szczegółowe zostały opracowywane w zaplanowanej
sekwencji zadaniowej, która w ramach rozwoju pracy ewoluowała. Jej ostateczną postać
przedstawiono na rysunku nr 3.
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Zdefiniowanie zakresu i
tematu pracy za pomocą
inżynierii kreatywności
(metoda mapki myśli,
DOIT i inne)
Przegląd literatury
dot. metod SI

Przegląd literatury
dot. optymalizacji
procesów
produkcyjnych

Określenie celu
głównego i celi
szczegółowych
pracy

Początek

Określenie zadań i
hipotez
prowadzących do
realizacji celi

Realizacja celu
szczegółowego nr 1

Wyznaczenie kryteriów grupowania części montażowych:
1. analiza literaturowa;
2. analiza kwestionariuszowa środowiska praktyków.

Analiza luki literaturowej w
tematyce adaptacji SI i
Technologii Grupowej w
projektowaniu procesów
montażowych

Badanie środowiska specjalistów-praktyków.
Brak implementacji TG mimo udokumentowanych
korzyści ze względu na:
1.brak wyznaczonych kryteriów grupowania;
2.czasochłonność analizy przy rozbudowanych BOM
bez gwarancji pozytywnych efektów po wdrożeniu
koncepcji TG.

Próba integracji wyznaczonych
kryteriów i sieci SOM:
1. parametryzacja danych;
2. budowanie i uczenie sieci;
3. generacja pierwszych topografii.

WERYFIKACJA HIPOTEZY NR 1:
„Kryteria grupowania dla części
montażowych w zastosowaniu
Technologii Grupowej
w projektowaniu systemów
montażowych są niewspółmierne i
wymagają kategoryzacji”

Realizacja celu
szczegółowego nr 2

Badanie sposobu implementacji SOM w
projektowaniu systemów montażowych
przy użyciu wyznaczonych kryteriów

Badanie zastosowania SOM
na etapach projektowania
jednostek produkcyjnych
różnej złożoności (stopnia
organizacyjnego)

WERYFIKACJA HIPOTEZY NR 2:
„W budowaniu SOM dla badanego
zastosowania odpowiednia
normalizacja danych wejściowych
ma większe znaczenie niż
odpowiednia parametryzacja
struktury oraz metody uczenia sieci.”

WERYFIKACJA HIPOTEZY NR 3:
„Zastosowanie sieci samoorganizujących
się zintegrowanych z metodami
Technologii Grupowej jest skutecznym
narzędziem w projektowaniu jednostek
produkcyjnych 1 stopnia w systemach
montażowych niezautomatyzowanych”

Podział kryteriów grupowania
na cechy:
- organizacyjne
- technologiczne
- transportowo-ergonomiczne

Weryfikacja wyników działania
sieci SOM dla wyznaczonych
kryteriów w zarządzaniu
projektowaniem jednostki
produkcyjnej 1 stopnia

Wielokryterialna weryfikacja utworzonej
metodyki poprzez porównanie
stworzonego modelu do modelu
tradycyjnego metodą Analitycznego
Procesu Hierarchicznego (AHP) dla
jednostki 1 stopnia

Podział projektowanych systemów na cztery
jednostki produkcyjnych według poziomów
zarządzania:
1. strategiczne ( dla jednostek produkcyjnych
[JP] IV stopnia);
2. taktyczne (dla JP III i II stopnia);
3. taktyczno-operacyjne (dla JP I stopnia);
4. operacyjne ( dla JP zerowego stopnia).

Tworzenie algorytmów zarządzania
projektowaniem systemów montażowych
dla różnych poziomów zarządzania

Utworzenie metodyki
zarządzania projektowaniem
systemów montażowych w
postaci wielopoziomowego
algorytmu

Podsumowanie

Rysunek 3. Algorytm metodyki badań oraz wnioskowania w procesie weryfikacji hipotez badawczych i
budowania modelu zarządzania projektowaniem systemów montażowych, opracowanie własne.
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Przedstawiona sekwencja działań jest prezentacją drogi weryfikacji zadanych
hipotez oraz realizacji zadań szczegółowych dla pracy. Dotychczasowe rozważania dot.
zdefiniowania zakresu i tematyki pracy kolejno bazują na czterech technikach inżynierii
kreatywności: mapie myśli, metodzie DOIT, metody poletek myślowych oraz metodzie
morfologicznej. Użycie tych technik pozwoliło na zdefiniowanie zakresu badań i określenie
tematu pracy. Zastosowanie inżynierii kreatywności było w tej pracy pierwszym krokiem w
procesie badawczym. Po określeniu tematu określono cel główny, następnie cele szczegółowe,
którym przypisano odpowiednie zadania i hipotezy wymagające weryfikacji. W dalszej części
algorytm przedstawia sposób realizacji celów, czego zwieńczeniem jest utworzenie metodyki
postępowania

w

zarządzaniu

projektowaniem

niezautomatyzowanych

systemów

montażowych. Kroki na drodze osiągnięcia celu nr 1 zaznaczono kolorem niebieskim,
natomiast celu nr 2 kolorem pomarańczowym. Opracowaną metodykę należało zweryfikować,
aby potwierdzić jej skuteczność co jednocześnie stanowiło weryfikację hipotezy nr 3 i
zakończenie procesu badawczego.
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II.

PRZEDSTAWIENIE ŚRODOWISKA BADAWCZEGO

1. Profil modelowej firmy produkcyjnej jako uogólniony obszar badań
naukowych
Badania na potrzeby tej dysertacji opierały się na modelu produkcji stworzonym na
podstawie zawodowych doświadczeń autora zdobytych w trakcie pracy w firmach
produkcyjnych z takich branży jak automotive oraz urządzenia i sprzęt medyczny. Są to
głównie przedsiębiorstwa o zasięgu globalnym, międzynarodowe korporacje zatrudniające
powyżej 5 tyś. pracowników na całym świecie posiadające autonomiczne placówki zajmujące
się jedynie produkcją montażową. W tabeli nr 5 przedstawiono cechy tych przedsiębiorstw jako
uogólnioną postać obszaru badawczego.
Tabela 5. Cechy analizowanych przedsiębiorstw jako uogólniony obszar badawczy.
Cecha
obszar działań
logistycznosprzedażowych
ilość zatrudnionych
globalnie
ilość zatrudnionych w
badanej jednostce
zmianowość pracy
szerokość
asortymentowa
proces
organizacja produkcji

globalny

Przedsiębiorstwo produkcji
sprzętu medycznego
globalny

>31.000 osób w 180 krajach

>15.000 w 40 krajach

~1500 osób

~600 osób

3 zmianowa
około 10 podstawowych wersji
produktów
montaż niezautomatyzowany
linia potokowa klasyczna z dodatkową
linią uzupełniania braków

3 zmianowa
około 7 podstawowych wersji
produktów
montaż niezautomatyzowany
linia potokowa ze wsparciem
komórek wyspecjalizowanych
przedmiotowo

Przedsiębiorstwo automotive

Źródło: opracowanie własne.

Informacje pozyskane z firm to czasy trwania poszczególnych operacji, wymagana
obsada, wymagany specjalistyczny sprzęt montażowy, ogólne warunki produkcyjne, a także
technologie montażowe i dane techniczne wybranych podzespołów montażowych. Stworzony
w dalszym etapie pracy model będzie modelem fikcyjnym, opartym jednak na realnych
założeniach i uogólniony na potrzeby naukowe.
Strukturę organizacyjną dywizji produkcyjnych przedstawiono na rysunku nr 4.
Jest to uogólnienie istniejących struktur w badanych firmach.

21

Rysunek 4. Struktura organizacyjna dywizji produkcyjnych, opracowanie własne.

Struktura produkcyjna zasobów ludzkich głównie opiera się na koordynacji pracy
brygadzistów

przez

kierownika

produkcji,

który podlega

Dyrektorowi

Produkcji.

Dodatkowymi komórkami wsparcia występującymi w różnych formach organizacyjnych są
komórki Utrzymania Ruchu oraz Inżynieria Procesu Produkcyjnego.
Menadżerowie działów Inżynierii Procesu lub pokrewnych w firmach
montażowych są odpowiedzialni za technologiczno-organizacyjne przygotowanie produkcji, za
nadzór i optymalizację procesu montażowego oraz szkolenia operatorów produkcji z zakresu
wykonywanych przez nich prac. Często pracownicy w zespole z Utrzymaniem Ruchu zajmują
się wdrażaniem nowych technologii do procesu, wyposażeniem załogi w sprzęt maszynowy
oraz narzędzia.
Przyjęta filozofia produkcyjna bazuje na założeniach logiki planowania
charakterystycznej dla standardu MRPII z elementami Lean Manufacturing. Części montażowe
zamawiane są zgodnie z harmonogramowanym zapotrzebowaniem na magazyn główny z
kilkudniowym wyprzedzeniem. Kompletowanie następuje w zależności od planu produkcji na
możliwie minimalne partie produkcyjne. Eliminacja marnotrawstwa wprowadzana jest na
poziomach operacyjnych poszczególnych stanowisk w postaci (Pawłowski, Pawłowski,
Trzcieliński, 2010) (Hadaś, 2007):
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filozofii drobnych usprawnień Kaizen;



utrzymania standardów 5S;



próby standaryzacji pracy;



kanban dla drobnych elementów montażowych szybkorotujących (np śruby,
nakrętki, podkładki itp);



poka-yoke.
Filozofia Lean nie dotyczy całych procesów w spojrzeniu kompleksowym.

Wynikiem tego jest brak występowania takich metod jak (Pawłowski, Pawłowski, Trzcieliński,
2010) (Fertsch, Pawlak, Stachowiak, 2011):
1. stały takt produkcji;
2. przepływ pull;
3. wielostrumieniowość produkcji;
4. utrzymanie przepływu w jak najmniejszych partiach;
5. heijunka, SMED;
6. VSM.
Wstępne założenia modelu nie zakładają sztywnej formy jednostki produkcyjnej
pierwszego stopnia (linia/gniazdo). Model oparty będzie na formach organizacyjnych
używanych w produkcji komórkowej (technologia grupowa), które zostały opisane w rozdziale
III.7.

2. Charakterystyka badanej linii produktów
Model produkcyjny zakłada, że poszczególne dywizje produkcyjne podległe
brygadzistom odpowiedzialne są za różne rodziny produktów. Zatem w jednej dywizji
produkowana jest jedna rodzina produktów, mająca zbliżona strukturę BOM. Rodziny
produktów różnią się między sobą dość znacznie, jednak podstawa konstrukcyjna jest
zachowana. Różnice między elementami rodziny polegają na uzupełnieniu podstawy
dodatkowymi modułami w zależności od zamówień klientów. Dwie modelowe struktury
przedstawiono na rysunku 5 i 6.
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Rysunek 5. Struktura montażowa wyrobu A, opracowanie własne.
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Rysunek 6. Struktura montażowa wyrobu B, opracowanie własne.
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Analizowany model systemu obejmuje produkcję wielu wyrobów gotowych z
jednej rodziny produktów. Przedstawione wyroby A i B mają podobną strukturę, wyrób B jest
rozbudowany o dodatkowe moduły montażowe. Przedstawione struktury montażowe nie
zawierają elementów łącznych, co w efekcie czyni je bardziej czytelnymi. Sekwencjonowanie
procesów montażu wynika głównie z konstrukcji wyrobów, czyli jego struktury BOM oraz z
poprawienia ergonomii montażu dla operatorów produkcji. Zaokrąglony blok w schematach
montażowych oznacza część samodzielną, która nie jest modułem, ale jest konstrukcyjnie
kluczowa w procesie.

3. Założenia modelu systemu montażowego
Model organizacyjny produkcji to struktura liniowa potokowa ze wsparciem
dodatkowych komórek podmontażowych. Dzienny plan produkcyjny ustalony dla modelu to
40 wyrobów typu A i 60 typu B. Modelowa produkcja jest trzyzmianowa. Przezbrojenie
stanowisk następuje zgodnie z planem produkcyjnym nie częściej niż raz na zmianę, jednak
jego czasochłonność jest znikoma ze względu na multizadaniowy sprzęt.
Założenia modelu obejmują również minimalne wymagania wyposażenia
produkcyjnego wg następujących zasad:
1. połączenia śrubowe obsługiwane przez wkrętarki pneumatyczne z odcięciem
zasilania lub wkrętarki pneumatyczne-hydroimpulsowe lub udarowe;
2. masa montowanych elementów >2kg wymaga wyposażenia utrzymującego i
pozycjonującego element;
3. masa elementów transportowanych między-stanowiskowo >10kg wymaga
wsparcia systemów podnośnikowych i transportowych lub dodatkowego
operatora;
4. każde stanowisko montażowe uzbrojone jest w podstawowy sprzęt montażowy
typu młotki, klucze ręczne i inny sprzęt niezbędny do montażu dostępny w
większości sklepów narzędziowych „z półki”.
Na rysunku nr 7 przedstawiono poglądowy rozkład stanowisk dla przedstawianych
modeli A i B. Został on stworzony arbitralnie w oparciu o badania środowisk pracy montażowej
i przedstawionych wcześniej założeń modelowych w celu wizualizowania możliwych układów
stanowisk roboczych, które posłużą jako podstawę do optymalizacji w ramach tej dysertacji.
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Zespół 1

Podmoduł 1.4
Podmoduł 1.2

Zespół 1

Podmoduł 1.3
Podmoduł 1.1

Podmoduł 1.5

Podmoduł 2.1 Podmoduł 2.2

Podmoduł 2.5

Podmoduł 2.3

Podmoduł 2.4 Podmoduł 2.5

Zespół 2

Zespół 3

Zespół 4

Etykietowanie

PAKOWANIE

Podmoduł 2.3

Rysunek 7. Modelowa linia produkcyjna dla analizowanych produktów A i B, źródło: opracowanie własne.

Jak wynika z rysunku nr 6 kolejność wykonywania działań i tworzenia stanowisk
jest zgodna z poziomami złożoności w BOM produktów i jest ułożona jednoliniowo. Powyższy
model w dalszej części pracy, szczególnie w rozdziale V.4 „Wykorzystanie oceny
wielokryterialnej AHP w celu weryfikacji efektywności stworzonej metody” będzie określany
jako model tradycyjny. Model ten jest odzwierciedleniem rzeczywistej produkcji w istniejącej
fabryce i bazuje na metodzie opracowanej przez J. R. Jacksona (Błażewicz i inni, 1978). Metoda
ta jest deterministyczną metodą równoważenia linii montażowych polegającą na minimalizacji
liczby stanowisk roboczych poprzez dopełnienia kolejnych operacji na jednym stanowisku
biorąc pod uwagę ograniczenia kolejnościowe, strefowe oraz czasowe. W przypadku modelu
tradycyjnego ograniczenie kolejnościowe jest zdeterminowane jedynie przez strukturę
produktu przedstawioną na rysunkach 5 oraz 6. Ograniczenie strefowe wynika z dużego
gabarytu elementów Zespołu nr 1, który przed skompletowaniem nie ma możliwości
swobodnego transportu pomiędzy stanowiskami. Ograniczenie czasowe jest zdeterminowane
poprzez długości operacji montażowych podmodułów i zespołów. W modelu tradycyjnym czas
taktowania pracy linii wynika z czasu „wąskiego gardła”, którym jest kompletowanie zespołu
nr 1. Ponieważ cykl tej operacji jest mniejszy niż takt wynikający z zapotrzebowania klienta
końcowego – uznano go za prawidłowy, a w samym modelu stanowi determinantę.
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III.

WSPÓŁCZESNE ASPEKTY ORGANIZACJI I OPTYMALIZACJI
MONTAŻU

1. Podstawy zarządzania aspektami organizacyjno-technologicznymi procesów
montażowych
Współczesna nauka w obszarze inżynierii produkcji skupia się na procesach
technologiczno-organizacyjnych wytwarzania, pozostawiając nieco obszar technologii
montażu niezautomatyzowanego w przemyśle na drugim planie. Ta odnoga przemysłu
charakteryzuje się dużą zależnością od czynnika ludzkiego, ponieważ swoją uwagę skupia na
pracy ludzi w warunkach niekontrolowanych cyfrowo i niewymagających zaawansowanych
maszyn i narzędzi.

Właśnie z tego powodu nauka zwraca większą uwagę na obszar

organizacyjny niż techniczny.
W literaturze badania nad organizacją procesów montażowych ograniczają się
najczęściej do sekwencjonowania procesów lub balansowania linii montażowych. Istnieją też
wzmianki nt. badań nad technologią jednego wybranego połączenia części maszyn (Żurek,
Knast, Briese, 1998). W ostatnim czasie znaczenia nabierają również badania nad procesem
konstrukcyjnego projektowania elementów maszyn dostosowanym do procesu montażu (ang.
Design for Assembly) (Boothroyd, 1980), (Branan, 1991). Dodatkowo powstaje dedykowane
oprogramowanie dla wspierania decyzji inżynierów przy projektowaniu procesów
montażowych, które opierają się głównie na bazach danych i wielokryterialnym wspomaganiu
macierzowym. Metody te mogą być wspomagane odpowiednio zorientowanymi systemami
komputerowymi typu: CAP, CAE, CAPP, CAQ, CIM, MRP i innymi umożliwiającymi
rozwiązania technologiczne (Szajbowicz, 1998).
Projektowanie i modelowanie procesów technologicznych montażu jest procesem
umiejętnego zoptymalizowania wielu zmiennych, które często są zależne od siebie i obejmują
zagadnienia typowe dla procesów montażowych, tj. (Żurek, Knast, Briese, 1998):
1. wariantowanie procesów;
2. tworzenie kilku rozwiązań sekwencyjnych jednego procesu technologicznego;
3. ustalenie relacji pomiędzy operacjami i zasobami procesu;
4. identyfikacja maszyn i urządzeń najczęściej wykorzystywanych w procesie;
5. wybór kooperantów;
6. zapewnienie wysokiej produktywności pracy poszczególnych stanowisk i całej linii
montażowej.
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Po zaprojektowaniu systemu montażowego ważne jest, aby zapewnić mu
wymagany poziom w obszarze jakości montażu i odpowiedniego sterowania procesami
montażowymi. Przestrzeganie tego warunku może być zachowane poprzez (Łunarski, 1998) :


zapewnienie technologiczności konstrukcji, grupowania podobnych wyrobów wg
określonego kryterium np. rodzaju połączeń, powierzchni stykowych, technologii
połączeń, sekwencji itp.;



wybór racjonalnego schematu technologicznego;



projektowanie technologicznych urządzeń i narzędzi montażowych i ich
optymalizacja (schemat, modularyzacja, dokładność, mobilność i inne);



organizacja montażu elastycznego grupy podobnych wyrobów, zapewniającego
uzyskanie wymaganych wskaźników jakościowych.
Możliwość zaprojektowania systemu od nowa jest w dużym stopniu ułatwieniem

dla inżyniera projektanta. Większym wyzwaniem jest natomiast optymalizacja już istniejącego
systemu produkcyjnego. Wymusza to, bowiem ingerowanie w pewną, wcześniej utworzoną
strukturę, która znacznie ogranicza działania poprzez działanie czynników jak:


wymiary powierzchni produkcyjnej;



ściśle określony park maszynowy;



przyzwyczajenia pracowników;



chęć osiągania efektów, bez inwestycji;



wymagania i ograniczenia "właściciela procesu".
Projekt optymalizacji najczęściej jest zawężany do tego, co dane przedsiębiorstwo

już posiada. Inwestorzy nie chcą pozbywać się sprzętu i wcześniej wypracowanych technik i
technologii na rzecz nowych rozwiązań mając na względzie założenia okresu zwrotu
inwestycji. Ponadto wysoki budżet inwestycyjny dla optymalizacji jakiegokolwiek systemu
produkcji w takim przypadku często jest nieosiągalnym komfortem projektanta. Fabryki
montażowe w przemyśle niezautomatyzowanym bazują wciąż na pracy ludzi, a nie maszyn ze
względu na to, że w niektórych krajach (między innymi w Polsce) praca ludzi jest wciąż
bardziej opłacalna niż inwestycje w sprzęt zautomatyzowany.
Ze

względu

powyższe,

elementem

optymalizowanym

jest

przeważnie

wykorzystywanie mocy produkcyjnych w postaci narzędzi, maszyn i zasobów ludzkich.
Najbardziej efektywne ich wykorzystanie ma miejsce, gdy stanowiska montażowe przy
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zróżnicowanym profilu produkcji są jak najbardziej zbalansowane, tzn. posiadają jednakowy
współczynnik obciążenia przy zadanej wielkości produkcji, obsady, niezawodności maszyn i
urządzeń, zróżnicowania asortymentu produkowanego oraz innych warunków pracy
(Pietrowicz, 1998).
Niedostateczne wykorzystanie mocy przedsiębiorstwa uwarunkowane jest nie tylko
występowaniem "wąskich gardeł", ale i "szerokich miejsc" w mocach produkcyjnych
wyposażenia montażowego. Usunięcie wewnątrzzakładowych dysproporcji nie polega zatem
jedynie na racjonalizacji działań wąskich gardeł, ale również na odpowiednim wykorzystaniu
niedociążonych części systemu. Ponadto ważnym czynnikiem jest także postęp technologiczny,
który znacznie wpływa na system w następujący sposób (Pietrowicz, 1998):
1. w procesie ciągłym powoduje zanik odpowiedniej proporcjonalności mocy
produkcyjnych oddziałów przedsiębiorstwa;
2. jest jednym z dwóch najważniejszych czynników wpływających na wielkość mocy
produkcyjnych (obok organizacji procesu);
3. optymalizacja systemów na podstawie tylko jednego z dwóch czynników
zachowania balansu mocy produkcyjnych (techniczne i organizacyjne) powoduje
ciągłe rozmywanie w czasie tych proporcji. Tylko synergiczne połączenie obu
kryteriów pozwala na zachowanie ciągłego rozwoju systemu poprzez utrzymanie
jego balansu.
Wyrównanie wykorzystania mocy produkcyjnych można poprowadzić różnymi
sposobami, ale i na różnych poziomach hierarchicznych. Zależy to głównie od filozofii danego
przedsiębiorstwa oraz obranych celów na poziomach: operacyjnym, taktycznym i
strategicznym. Odzwierciedla się to potem w działaniach na poziomie rozpoczynającym się od
pojedynczego stanowiska, poprzez gniazda, linie, wydziały, fabryki, kończąc na całych
korporacjach. Dlatego zarówno skala, wymagana wiedza i doświadczenie projektantów, jak i
kapitałowe środki realizacji regulacji procesów na różnych etapach będą się różnić, a
niekontrolowana różnica będzie się pogłębiać. Bardzo ważne jest zatem systematyczne
balansowanie wiedzy technicznej i organizacyjnej, jak i synergiczne jej łączenie.

2. Wykorzystanie zasobów wiedzy inżynierskiej w zarządzaniu projektowaniem
jednostek produkcyjnych
W warunkach współczesnej rywalizacji przedsiębiorstw przemysłowych wiedza
stała się znaczącym czynnikiem przewagi konkurencyjnej i stanowi nie tylko podstawę dla
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kreowania innowacji, ale również jest nieodłącznym elementem podejmowania trafnych
decyzji w zakresie odpowiedzialności menadżerskich. Jak zauważają Panowie Nogalski i
Niewiadomski w książce "Absorpcja wiedzy inżynierskiej w praktyce zarządzania" (2013) stan
obecnej rzeczywistości gospodarczej nie pozwala już na zatrudnianie pracowników o
wykształceniu tylko technicznym czy też tylko menadżerskim. Czasy, kiedy zapewnienie
przedsiębiorstwu dostępu do najnowszych technologii było determinantem osiągania przewagi
konkurencyjnej, minęły. Ogólna dostępność środków produkcji przenosi punkt ciężkości
rywalizacji na umiejętności wykorzystania zasobów firmy w sposób interdyscyplinarny
głownie poprzez zarządzanie wiedzą. W świetle tej pracy aspekt zarządzania wiedzą można
ograniczyć do możliwości asocjacji dyscypliny „inżynierii produkcji” z dyscypliną „nauki o
zarządzaniu”.

Rysunek 8. Wykres zależności zapotrzebowania na wiedze w odniesieniu do skali zmian, źródło:
(KARAŚKIEWICZ, HADAŚ, 2017)

Rysunek nr 8 przedstawia schematyczne rozróżnienie zapotrzebowania na wiedzę
i doświadczenie techniczne oraz organizacyjne w odniesieniu do skali obejmującej
wprowadzane zmiany. Analizując powyższy wykres należy zauważyć, że każdy rodzaj wiedzy

31

na każdym poziomie projektowania usprawnień jest bezwzględnie wymagany. Nie można
wprowadzać usprawnień technicznych na stanowisko pracy nie znając podstawowej struktury
organizacyjnej stanowisk, jak również nie można zarządzać zmianami w całej korporacji nie
mając pojęcia np. o poziome nowoczesności używanych technologii w branży. Wraz ze
wzrostem skali wprowadzanych zmian rośnie zapotrzebowanie na wiedzę managerską, a maleje
na wiedzę techniczną. Ryzyko braku doświadczenia w różnych dziedzinach wiedzy zazwyczaj
dywersyfikuje się poprzez tworzenie interdyscyplinarnych grup projektowych złożonych z
ludzi cechujących się różnym poziomem i charakterem posiadanej przez nich wiedzy i
doświadczenia. Rysunek nr 7 wskazuje również zatem na stosunek wykorzystywania wiedzy
w takich grupach w zależności od poziomu jednostki produkcyjnej.
Można ponadto stwierdzić, że wykres wykorzystania wiedzy technicznej określa
również szczegółowość analizowanych danych, a wykres wiedzy menadżerskiej zakres danych,
które wymagają analiz. W miarę wzrostu poziomów jednostki produkcyjnej poziom wiedzy
dąży do wartości uogólnionych, a jej zakres znacznie się poszerza. Można zatem stwierdzić,
że projektowanie różnych poziomów jednostek produkcyjnych wymaga zróżnicowanych
założeń projektowych i kryteriów selekcjonowania wiedzy.
Efektywne zarządzanie wiedzą ma istotny wpływ na każdy z pięciu parametrów
projektowania prezentowanych w książce (Wysocki, McGary, 2005):


zakres;



jakość;



koszty;



czas;



zasoby.
Dobrze zagospodarowana wiedza posłuży do określenia ostatecznych granic

prowadzonego projektu, tj. jego zakresu. Może również potwierdzić lub podważyć ramy
projektu pokazując niewykorzystane obszary czy możliwości dodania nowych aspektów,
których ponadplanowe zastosowanie pozwoli uzyskać efekt synergii mający długoterminowy
wpływ na wynik końcowy projektu. Może być również źródłem osiągania wysokiej jakości
wyrobu lub usługi na każdym etapie jej projektowania, a ponadto ma oczywisty wpływ na
wzajemnie przenikające się czynniki kosztowe, czasochłonności zadań oraz wykorzystania
zasobów ludzkich i materialnych. Jak zauważa autor, wszystkie opisane parametry projektu są
od siebie wzajemnie zależne, co stanowi podstawę do twierdzenia, że zmiana każdego z tych
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parametrów na każdym etapie realizacji projektu ma wpływ na jego końcową formę. Istotne
zatem jest efektywne użycie zgromadzonych zasobów wiedzy już na etapie definiowania
założeń projektowych i uzupełnianie tego zasobu przez cały okres trwania projektu.
Praktycznie stosowanym przykładem takiego postępowania w warunkach produkcyjnych jest
inżynieria współbieżna opisana w podrozdziale 5.

3. Techniczne przygotowanie produkcji w montażu
Techniczne przygotowanie produkcji (TPP) to zespół prac związanych
z projektowaniem i wprowadzeniem nowych oraz doskonaleniem istniejących konstrukcji
wyrobów,

projektowaniem

i

wprowadzaniem

procesów

technologicznych

oraz

oprzyrządowania technologicznego i technicznej obsługi produkcji (Lis 1984, s. 144).
Jego podstawowym zadaniem jest przygotowanie wyrobu wzorcowego oraz zaplanowanie
i opracowanie wszystkich elementów procesu produkcyjnego i wdrożenie go zgodnie
z założoną dokumentacją techniczną i organizacyjną (Haratym 1979) oraz zagwarantowaniem
ekonomiczności wytwarzania (Lis 1984). Poniżej na rysunku nr A1 przestawiono kolejne etapy
technicznego przygotowania produkcji.
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Rysunek nr 9. Ogólny schemat technologicznego przygotowania produkcji, źródło: (Kawecka- Endler 2004,
s.33).

Jak wynika z rysunku 9 TPP składa się z czterech podstawowych elementów:


konstrukcyjnego przygotowania produkcji (KPP);



technologiczno-organizacyjnego przygotowania, które często dzieli się na dwa osobne
zagadnienia (TPP, OPP);



uruchomienie produkcji;



eksploatacji.


W tej pracy skupiono się na pierwszych dwóch etapach TPP ze względu na jej
zakres ograniczony do procesów projektowania.

3.1. Konstrukcyjne przygotowanie produkcji (KPP)
Najogólniej opisując KPP jest to przygotowanie konstrukcji produktu. Do zakresu
jego zadań wchodzą (Kawecka-Endler 2004, s.37).:


projektowanie czynności związanych z konstrukcją wyrobu;



projektowanie typowych procesów eksploatacyjnych wyrobu;



opracowanie wytycznych dotyczących transportu i instalowania wyrobów.
Każdy produkt powinien spełniać trzy kryteria:



możliwość realizacji wszystkich funkcji wyrobu;



optymalizację warunków eksploatacji;



produktywność i minimalizację kosztów wytwarzania.
Przebieg procesu KPP odbywa się zgodnie z określonymi fazami przedstawionymi

na rysunku nr 10.
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Rysunek nr 10. Ogólny schemat projektowania konstrukcji wyrobu, źródło: (Kawecka- Endler 2004, s.47).

Ważnym wymaganiem tego etapu jest zapewnienie technologiczności wyrobu, co
oznacza zapewnienie minimalnych nakładów na produkcje przy zachowaniu wymagań
jakościowych i eksploatacyjnych. Warunkiem uzyskania technologiczności w produkcji
montażowej są:


zastosowanie minimalnej liczbę elementów montażowych;



zachowanie możliwie największej normalizacji i unifikacji części lub części
podobnych;



zasada bazy montażowej i zespołowości (baza + modularyzacja),;



zastosowanie kształtu części zapewniającego możliwie najprostszy proces montażu;



zapewnienie konstrukcji umożliwiających szybkie i ekonomiczne przygotowanie
systemu montażowego;

35



zasada eliminowania naprężeń wynikających z błędów konstrukcyjnych (np., źle
dobranych tolerancji wytwarzania lub połączeń);



zasada eliminowania możliwości błędnego montażu (Feld 1993, s. 252-267) znana
aktualnie, jako podejście poka-yoke.
Warto zauważyć, że powyższe wymagania idą w parze z takimi metodologiami

optymalizacji montażu, jak „Design for Assembly” czy też Technologia Grupowa opisana
w kolejnych rozdziałach.

3.2. Technologiczne przygotowanie produkcji
Proces technologiczny montażu to część procesu produkcyjnego obejmująca proces
łączenia oddzielnych jednostek montażowych w określoną jednostkę (moduł) wyższego rzędu
lub wyrób gotowy (Kawecka-Endler 1998, s.17). W podejściu tradycyjnym TPP następuje po
KPP

i stanowi kolejną podstawową fazę technicznego przygotowania produkcji

przeprowadzanego zgodnie z poniższym schematem (rysunek nr 11).
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Rysunek nr 11. Faza technologicznego przygotowania produkcji montażowej, źródło: (Kawecka-Endler 2004,
s.69).
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Kształtowanie warunków pracy w montażu zależy od technologa w ograniczonym
stopniu ze względu na to, że realizuje on wcześniej określone konstrukcje i ogólne warunki
pracy wynikające ze struktury BOM. Dlatego tak ważne jest korzystanie z współbieżnej pracy
konstruktorów i technologów. Ten aspekt projektowania opisany jest w podrozdziale nr III.5.

3.3. Organizacyjne przygotowanie produkcji
Organizacyjne przygotowanie produkcji polega na przygotowaniu trzech
podstawowych zagadnień:


typu produkcji, czyli stopnia specjalizacji stanowisk i ich obciążeń;



formy organizacji produkcji, czyli charakteru przepływu części, zespołów i wyrobów
pomiędzy stanowiskami (formy potokowe, gniazdowe);



odmiany organizacji produkcji i jej struktury zarządzania.
Organizacyjne przygotowanie produkcji powinno jasno określać takie elementy jak

podział i zakres obowiązków pomiędzy pracownikami wszystkich szczebli, rodzaj
wykonywanej pracy, grupowanie segmentów i szczeble zarządzania oraz relacje między nimi.

4. Specyfika projektowania systemów montażowych oraz jednostek
produkcyjnych odpowiedzialnych za montaż
System produkcyjny jest to układ złożony z elementów materialnych,
energetycznych i informacyjnych w sposób celowy i zorganizowany oraz eksploatowany przez
człowieka

w

celu

wytwarzania

określonych produktów

zaspakajających

potrzeby

konsumentów. To właśnie eksploatowanie systemu przez człowieka w celach wytwórczych
wyróżnia ten rodzaj systemu jako produkcyjny i różny go od innych systemów, definiowanych
jako zbiory obiektów i relacji między nimi stworzonych w określonym przeznaczeniu
(Kawecka-Endler 2004, s.25).
Systemy montażowe charakteryzują się natomiast strukturą hierarchiczną procesu
w postaci schematów. Organizowane są gniazda bądź linie montażu podzespołów różnych
stopni dochodząc do montażu finalnego produktu. Główne obszary w działalności projektowej
w procesach montażowych to (Durlik 2005):


kompletacja części według ilości i sekwencji montażu;



transportowanie części i łączenie ich w partie;



dostarczanie pojedynczych części lub partii montażowych na stanowisko montażu;



dopasowywanie i łączenie części do zespołów montażowych;
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inspekcja i potwierdzenie zgodności wykonania montażu;



testowanie zgodności funkcjonowania gotowych podzespołów;



dokumentowanie procesu wykonania montażu inspekcji i testowania.
Należy zauważyć, że projektowanie jednostek produkcyjnych to odłączna część,

projektowania procesu montażowego chodź niezmiernie współzależna. Projektowanie
jednostek polega kolejno na określeniu formy produkcyjnej danej jednostki (Brzeziński, 1996):


niepotokowa w komórkach o strukturze technologicznej;



niepotokowa w komórkach o strukturze przedmiotowo-zamkniętej;



niepotokowa w liniach produkcyjnych;



potokowa asynchroniczna;



potokowa synchroniczna;



potokowa z przymusowym taktem;



potokowa zautomatyzowana,

a następnie przeprowadzeniu procesu projektowania techniczno-organizacyjnego jednostek
produkcyjnych w zakresie ustalenia wielkości partii, ilości stanowisk i ich obciążenia, następnie
harmonogramowania pracy i rozmieszczenia stanowisk na planie hali produkcyjnej
(Mazurczak, 2004).

5. Zarządzanie projektowaniem procesu montażu w warunkach inżynierii
współbieżnej
Aktualnie firmy zajmujące się procesem montażu charakteryzującego się
połączeniami głównie rozłącznymi opierającymi się na pracy ludzkiej, a nie maszynowej,
starają się projektować własne procesy montażu przy udziale inżynierii współbieżnej. Definiuje
się ją, jako "równoległe, ujęte w system, podejście do projektowania konstrukcji wyrobu i
związanych z nim procesów wytwarzania, w celu skrócenia czasu projektowania i wykonania
wyrobu, a następnie jego efektywnego użytkowania". Inżynieria współbieżna zakłada ciągłą
możliwość integracji między procesem projektowania konstrukcji wyrobu i procesu jego
wytwarzania, a zatem łączy wiedzę techniczno-organizacyjną.
Podstawową zaletą wykorzystywania inżynierii współbieżnej jest nie tylko
skrócenie czasu projektowania, ale i udoskonalenie cech konstrukcyjnych wyrobu, jak również
nadanie cech elastyczności działaniom projektowym (Duda, Samek, 1998). W założeniu daje
również możliwość ciągłego wprowadzania nowych propozycji zmian w dokumentacji
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konstrukcyjnej i technologicznej, co skutkuje możliwością zmiany całego projektu od podstaw
bez przeprojektowywania reszty konstrukcji. W konwencjonalnej metodzie natomiast zmiany
w konstrukcji wyrobów są proponowane po zakończeniu projektowania. W ten sposób
inżynierowie konstruktorzy oraz inżynierowie produkcji/procesu nie tworzą efektu synergii,
gdyż ich praca następuje po sobie sekwencyjnie.

Rysunek nr 12. Porównanie schematyczne konwencjonalnej metody projektowania procesu montażu (po lewej)
z metodą inżynierii współbieżnej (po prawej), źródło: (Duda, Samek 1998).

Na Rysunku nr 12 przestawiono schematyczne porównanie konwencjonalnej
metody projektowania procesu montażu (po lewej) z metodą inżynierii współbieżnej (po
prawej). Podstawową różnicą jest to, że dokumentacja konstrukcyjna (K) jest tworzona
jednoetapowo na podstawie analizy rynku, dokumentacji funkcji wyrobu (AFD) oraz
technologiczności części (ATC) i montażu (ATM) jednocześnie, jeszcze przed utworzeniem
dokumentacji technicznej (T). W inżynierii współbieżnej natomiast, dokumentacja K jest
tworzona wspólnie z dokumentacją Technologiczności Montażu (TM) oraz Technologiczności
Części (TC), a następnie obie, równolegle analizowane, mają wpływ na ciągłą zmianę K przy
udziale metod wsparcia takich jak DFA, DFM, CAPP. Z dokumentacji TM i TC powstaje
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w końcu zintegrowana dokumentacja T. Szczegółowy opis różnic można znaleźć w publikacji
(Duda, Samek, 1998).
Zastosowanie zasad inżynierii współbieżnej zapewni nie tylko skrócenie czasu
projektowania, ale i wyższe efekty optymalizacyjne. Na rysunku nr 13 przestawiono
możliwości wyboru dróg optymalizacji w przedsiębiorstwie montażowym. Sednem diagramu
jest rozdzielenie sposobów optymalizacji na dwie grupy, stanowiące o sposobach regulacji
mocy

produkcyjnych

w

charakterze

optymalizacji

technicznej

oraz

doskonaleniu

Bilansowanie czasów operacji montażowych

Przemieszczenie występującego wyposażenia
między fabrykami wchodzącymi w skład koncernu

Zmiana layout’u i organizacji powierzchni
produkcyjnej

Dopracowanie struktury maszynochłonności do
struktury występowania parku wyposażenia

Opracowanie optymalnego planu podziału prac

Optymalizacja programu produkcyjnego

Doposażenie pomocnicze stanowisk: dedykowane
regały, stoły, podajniki, pozycjonery itp..

Wymiana maszyn i urządzeń lub doposażenie
stanowisk

Optymalny podział nakładów kapitałowych na
zakup wyposażenia

Zmiana struktury wyposażenia maszynowego

Określenie niezbędnej ilości wyposażenia dla
zadanej wielkości produkcji

Zwiększenie stopnia obciążenia wyposażenia do
wartości normatywnej

Zmiana struktury wyposażenia bez zmiany jego
ogólnej ilości

organizacyjnemu.

Rysunek nr 13. Możliwości regulacji mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwie montażowym, źródło:
opracowanie własne na podstawie (Duda, Samek 1998).

Należy również zauważyć, że zgodnie z filozofią Kaizen (Fertsch, Pawlak,
Stachowiak, 2011), doskonalenie systemów produkcyjnych jest procesem ciągłym, dlatego też
powyższy diagram nie ma operacji finałowej. Natomiast każdy lokalny etap optymalizacji
kończy się na operacji wdrożenia pomysłów optymalizacyjnych, który jest jednocześnie
początkiem do "Określenia nowych mocy produkcyjnych" i dalszego doskonalenia.
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Znajomość zasad inżynierii współbieżnej będzie niezwykle istotnym aspektem tej
dysertacji. Jej wykorzystanie autor uznaje za niezbędne przy zarządzaniu projektowaniem
systemów montażowych. Koncepcja ta wymusi odniesienie się do konstrukcji i technologii
wytwarzania wyrobów gotowych już na etapie projektowania jednostek produkcyjnych
wyższych stopni (wydziałów i oddziałów). Zgodnie z założeniem opartym na publikacji
(Nogalski, Niewiadomski 2013) zakłada się, że uwzględnienie procesów technologicznych
projektowanych jednostek w modelu zarządzania projektowaniem opracowanym w tej pracy
pozwoli na „większe możliwości osiągania wiodącej korzyści pod względem kosztów i tym
samym zwiększy marżę zysku uzyskiwaną z danej jednostki zaimplementowanego dobra” – w
tym przypadku „projektu systemu montażowego” (Nogalski, Niewiadomski 2013). Dla
zapewnienia najwyższego stopnia proporcjonalności wykorzystania potencjału takiego
systemu (według autora: stopień ten określa proporcje między zastosowaniem wiedzy
managerskiej i technicznej), a co za tym idzie optymalizacji zużycia mocy produkcyjnych,
należy zwrócić uwagę na jego zaplecze techniczne oraz procesy organizacyjne w sposób
współbieżny.

6. Technologia Grupowa w produkcji komórkowej
6.1. Definicja i zastosowanie
W projektowaniu systemów produkcyjnych bardzo ważną rolę odrywa
podobieństwo elementów montowanych. Wykorzystaniem tego faktu zajmuje się Technologia
Grupowa (TG). Wartościowe zestawienie definicji tej technologii sporządził prof. Knosala
(Knosala 2002):
Tabela nr 6. Definicje Technologii grupowej.
Definicja
"Organizacja struktury systemu produkcji z uwzględnieniem
podobieństw elementów."
"Uświadomienie sobie, że wiele przedmiotów jest względem siebie
podobnych, wskutek tego możliwie jest znalezienie przedstawiciela,
który charakteryzuje się cechami wszystkich tych przedmiotów."
"Technologia grupowa (w odniesieniu do szerokiego zakresu
zastosowań) jest metodą, w której formuje się cele racjonalizacji w
grupy (w matematycznym sensie klasy) lub poszukuje się jednolitego
optymalnego rozwiązania dla wytwarzanych obiektów technicznych,
względnie dokonuje się porządkowania informacji o klasach obiektów."
"... metoda wytwarzania elementów maszyn przez klasyfikację tych
elementów w grupy, a następnie przypisanie tym grupom podobnych
procesów technologicznych. Największą korzyścią takiego
postępowania jest osiągnięcie oszczędności takiej wielkości, jak w
produkcji na dużą skalę w stosunkowo małym obszarze, stąd tak duże
znaczenie tego dla produkcji seryjnej."
"Polega ona (technologia grupowa) na identyfikacji i układaniu w grupy
czy rodziny elementów składowych wyrobów na podstawie cech ich
podobieństwa technologicznego, w celu umożliwienia wytwarzania
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nawet pojedynczych elementów w warunkach produkcji seryjnej.
Technologia grupowa umożliwia większą wydajność pracy i powoduje
wzrost produktywności procesu technologicznego."
„Technologia Grupowa polega na grupowaniu komórek lub stanowisk
roboczych w celu przetwarzania rodzin podobnych wyrobów”

Muhlemann, Oakland,
Lockyer 1992

Źródło: (Karaśkiewicz, Hadaś, 2015).

Podsumowując Tabele nr 6 w odniesieniu do inżynierii produkcji, TG jest filozofią
grupowania podobnych elementów, według wybranych kryteriów, w celu optymalizacji
procesu wytwórczego.
Ponadto, że poniższych rozważaniach przedstawiono technologie grupową opartą
o warunki technologiczne produkcji, należy również być świadomym, że grupowanie
elementów może występować na wielu różnych płaszczyznach, w zależności od profilu
działalności firmy. Hyer i Wemmerlov przedstawiają dziewięć możliwych sposobów
grupowania produktów (Hyer, Wammerlov, 2002).
Tabela nr 7. Przykłady Zastosowań Technologii grupowej według kryteriów identyfikacji rodziny
produktów.

1
2

3

4
5
6
7
8
9

Kryteria identyfikacji rodziny produktów
Typ produktu. Grupa produktów tego samego rodzaju
lub funkcji w rodzinie
Rynek. Grupa wszystkie produkty sprzedawane na
danym rynku geograficznym w jednej rodzinie.
Klienci. Grupa wszystkie produkty sprzedawane dla
jednego lub większej liczby klientów w tej samej
rodzinie.
Stopień kontaktu z klientem. Produkty z grupy w
zależności od stopnia oddziaływania klienta na
produkt końcowy.
Zakres głośności. Produkty z grupy o podobnych
wzorcach zleceń klientów w tych samych rodzinach.
Strumień zamówienie. Produkty z grupy o
podobnych wzorcach zleceń klientów w tych samych
rodzinach.
Zasadach konkurencyjnych. Przeznaczyć wszystkie
produkty, które konkurują na tych samych zasadach
do tej samej rodziny.
Typ procesu. Grupa produktów podobnych lub ich
części podlegające procesom w tych samych
rodzinach produktowych.
Charakterystyka produktu. Grupa produktów z tych
samych cech fizycznych lub surowców do rodzin.

Przykłady
Silniki i generatory
Ameryka Północna, Europa:
segmentacje rynku mogą być również
oparte na rodzaju użytkownika, np.
handlowe vs. mieszkalne
Produkty dla dwóch dominujących
klientów tworzą dwie rodziny, reszta
produktów to trzecia rodzina;
Segmentacja nie działa, gdy kilku
klientów kupuje te same produkty
Grupa wszystkie zaopatrzone pozycje
w jednej rodzinie, wszystkie wykonane
na zamówienie w innym, itd.
Wysoki - niski vs. - produkty masowe.
Duże i powtarzające się zamówienia w
jednej rodzinie, małe i nieregularnie
umieszczone zamówienia w innym.
Jedne konkurują na koszt i prędkość do
jednej rodziny, inne konkurują na
niestandardowy projekt do drugiego.
Wszystkie zgromadzone produkty w
jednej rodzinie
Duże vs. małe, lekkie vs. ciężkie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Hyer, Wammerlov 2002).
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Uogólniając, można stwierdzić, że pierwsze 7 sposobów grupowania z Tabeli nr 7
ma podłoże marketingowe i nie będzie przedmiotem rozważań tej pracy. Kolejne trzy natomiast
bazują na technologiczno-organizacyjnych aspektach produktu. Pokazują one TG jako
narzędzie do optymalizacji technologicznych procesów wytwórczych. (Kovac, Hajduk, 1998).
Nie ma jednak żadnych przeszkód, aby umiejscowić te definicje również środowisku procesów
montażowych.
TG sama w sobie nie jest metodą optymalizacji procesów montażowych. Jest
jednak narzędziem do osiągania celów optymalizacyjnych. Idea ta otwiera nowe możliwości
automatyzacji i reorganizacji procesów technologicznych. Polega głownie na dzieleniu części
i zespołów na różne grupy ze względu na wybrane kryteria. Dzięki temu strukturę wyrobu
i procesu można podzielić ze względu na cechy konstrukcyjno-procesowe na tzw. komórki.
Taki schemat organizacyjny produkcji nazywamy "Produkcją Komórkową" (ang.Cellular
Manufacturing) (Kovac, Hajduk, 1998).Termin ten nie oznacza, że wyrób końcowy dzielony
jest na moduły, a następnie kompletowany wg wymagań w taki sposób, aby marszruty
wybranych części, zespołów, produktów mogły być realizowane w ramach jednej komórki
produkcyjnej. Nasuwa się jednak myśl: jaki jest cel użycia technologii grupowej, jeśli części
montażowe można podzielić po prostu zgodnie ze strukturą produktu (BOM-em – ang. Bill of
materials).
Ta

forma

technologiczno-organizacyjna

procesu

pozwala

wyszczególnić

autonomiczne obszary produkcyjne, gdzie każda z nich realizuje określone zadania zgodnie z
własnymi

możliwościami

technicznymi

i

wydajnościowymi.

Wyselekcjonowanie

odpowiednich grup montażowych (na wzór selekcji części do obróbki) tak, aby
zminimalizować międzystanowiskowy transport elementów jak i ogólne koszty wyposażenia
produkcji. Dzieje się tak dzięki odpowiedniemu przypisaniu jednostek do poszczególnych
operacji montażowych, które są realizowane przez zdefiniowane wcześniej maszyny, narzędzia
i urządzenia. Można zatem poddać rozważaniom fakt, że TG jest narzędziem nie tylko do
optymalizacji technologicznych procesów wytwórczych, ale również może być wykorzystana
w celach optymalizacji procesów montażowych. Biorąc pod uwagę wspomniane zalety TG
można stwierdzić, że odpowiednie grupowanie części montażowych w świetle projektowania
procesu produkcyjnego pozwoli na skuteczne zaplanowanie i zaprojektowanie lub też
optymalizację takiego systemu.
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6.2. Fazy postępowania zgodnie z założeniami Technologii Grupowej
TG została również usystematyzowana zgodnie z sekwencją postępowania w
trakcie jej tworzenia/wdrażania w przedsiębiorstwach i wygląda następująco (Kuric, Kuba,
2001):
1. Identyfikacja właściwości części montażowych:
a. wizualna (manualna) identyfikacja;
b. matematyczna (automatyczna) identyfikacja.
2. Określenie klasyfikatorów dla systemu:
a. zdefiniowanie podobieństw części;
b. zdefiniowanie struktury informacyjnej dla zestawu części;
c. zaproponowanie zasad klasyfikacji części.
3. Kodowanie i dekodowanie:
a. zdefiniowanie kodowania części – kodowanie pojedyncze, podwójne,
hybrydowe;
b. zdefiniowanie struktury kodowania i numery pozycji;
c. matematyczne kodowanie dla potrzeb automatyzacji.
4. Wdrożenie TG:
a. ustalenie części reprezentatywnych dla zdefiniowanych grup części;
b. porównanie identycznych kodowań części;
c. porównanie podobnych kodowań części;
d. utworzenie komórek produkcyjnych;
e. utworzenie planu przepływu części dla poszczególnych kodowań;
Postępowanie zgodnie z powyższym planem jest mocno zależne od punktu
drugiego, czyli określenia klasyfikatorów. Odpowiednie przyporządkowywanie klasyfikatorów
w produkcji montażowej opisano w następnym rozdziale.

6.3. Kryteria klastrowania w wytwarzaniu i montażu
W literaturze można znaleźć wiele przykładów zastosowań technologii grupowej
do procesów wytwórczych (Ćwikła, 1994) (Gwiazda, 1997) (Moon, Kao, 1993, s.160-166)
(Piłot, Knosala, 1998). W tych pracach klasyfikatory grup bazowały na podobieństwie
konstrukcyjnym elementów produkowanych i przedstawiały się następująco (Ramana, Moon,
1997:116-124) (Candadai A., Herrmann J.W., Minis I. 1995:289-305):
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kształt i wymiary gabarytowe w układzie kartezjańskim;



masa elementu;



cechy zewnętrzne;



występowanie charakterystycznych cech technologicznych;



chropowatość powierzchni;



dodatkowa obróbka;



rodzaj i stan tworzywa;



wielkość produkcji rocznej.
Są to typowe cechy mające wpływ na kształtowanie się procesu technologicznego

wytwarzania elementów. Literatura naukowa zdecydowanie mocniej skupia się na procesach
wytwarzania i w sposób znikomy porusza temat klasyfikacji cech podobieństwa dla systemów
montażu niezautomatyzowanego, manufakturowego, opartego jedynie na pracy ludzkich rąk,
wspomaganej narzędziami ręcznymi i ewentualnie prostymi maszynami transportowymi.
Należy zauważyć jednak, że przemysł ten wciąż jest dominujący w wielu branżach takich jak
zaawansowane wyroby medyczne (np. łóżka szpitalne czy systemy kontroli infekcji), środki
transportu publicznego i inne. W tym środowisku najczęściej na różne sposoby badane były
ergonomia i priorytetowanie kolejności operacji montażowych (Żurek, J., Ciszak O, Briese W.,
1998) ( Dalchambre A., 1992.)
Wstępne rozważania na temat klasyfikatorów w technologii grupowej
wspomnianego profilu produkcyjnego bazowały jedynie na kryteriach takich jak: cechy
geometryczne i funkcje wyrobu. Autor tej rozprawy uważa jednak, że są to kryteria
niewystarczalne i nie gwarantują pozytywnego wyniku optymalizacji procesu montażu.
Zaproponowano zatem nowy zestaw klasyfikatorów uwzględniające specyfikę technologicznoorganizacyjną pracy.
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Tabela nr 8. Kryteria selekcji grup montażowych.
Kryterium grupowania
Podobieństwo

geometryczne

Aspekty wpływu danego kryterium na
projektowanie procesu produkcyjnego
 kształt stanowiska;

(kształt,

wymiary, waga)

Liczebność zespołów montażowych



liczba pracowników w module;



powierzchnie produkcyjną;



maszyny pozycjonujące;



kształt stanowiska;



narzędzia i maszyny;



organizacja

modułów

montażowych

(gniazdowa, potokowa).
Technologia połączeń części w zespole



narzędzia i maszyny.



narzędzia i maszyny;



ergonomia pracy.



organizacja

(rozłączne, nierozłączne)
Wymagane operacje montażowe na jednostce

Sekwencja operacji montażowych

modułów

montażowych

(gniazdowa, potokowa).
Odległości międzystanowiskowe oraz



powierzchnia stanowisk;

odległości od stanowisk do pól odkładczych



ergonomia stanowiska pracy;



ergonomia transportu między-stanowiskowego.



powierzchnia stanowisk;



zagospodarowanie przestrzeni;



liczba pracowników.

Wielkość produkcji danego elementu

Źródło: (Karaśkiewicz F., Hadaś Ł., 2015).

Tabela nr 8 przedstawia możliwe kryteria selekcji grup montażowych oraz
charakteryzuje czego determinantem w procesie jest każde z nich.

Identyfikacja tych

wspólnych cech pozwala na standaryzacje procesów montażowych nawet w warunkach
produkcji zróżnicowanej gamy produktowej, co w dalszej perspektywie ma znaczący wpływ
na (Kovac M., Hajduk M., 1998) (Knosala R., 2002):


standaryzację operacji montażowych;



standaryzację norm czasów roboczych;



możliwość elastycznego sekwencjonowania pracy pomiędzy komórkami;



możliwość unifikacji oprzyrządowania;



możliwość automatyzacji czynności;



skrócenie czasu technologicznego przygotowania produkcji;
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skrócenie czasu przezbrojeń stanowisk;



wyszczuplenie powierzchni produkcyjnej.
Powyższe możliwości, pomimo że odnoszą się do środowisk montażowych, można

bez zastanowienia przypisać również systemom wytwórczym. W takim przypadku zmieni się
jedynie terminologia (np. operacje montażowe zastąpią operacie obróbcze), natomiast ich sens
pozostanie niezmienny.

7. Projektowanie powierzchni produkcyjnej w TG
Podstawowymi zaletami użycia TG jest ograniczenie kosztów magazynowania,
czasów przezbrojeń i operacji technologicznych, ogólnych kosztów oprzyrządowania i jego
eksploatacji. Zastosowanie to prowadzi do poprawy produktywności również poprzez
minimalizację czasochłonności transportu między-stanowiskowego. TG jest jednym z
najlepszych i stosunkowo prostych do przeprowadzenia narzędzi kreowania elastycznej
produkcji w środowisku wielo-asortymentowym. Pozwala na sprawne zarządzanie layoutem
powierzchni produkcyjnej (Prabhat K.G., Moulick S.K, 2014).

Rysunek nr 14. Funkcjonalny layout fabryki, źródło: (Prabhat K.G., Moulick S.K, 2014).
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Na rysunku 14 przedstawiono przepływ materiału na planie zagospodarowania
przestrzeni produkcyjnej zorientowanym wg. funkcjonalności maszyn obróbczych, czyli w
przeciwieństwie do zasad TG. Jak widać przepływ jest skomplikowany i wymaga wielu
operacji transportowych między-stanowiskowych. Jednocześnie drogi transportowe przecinają
się w wielu miejscach. W pracy (Hyer N., Wemmerlov U. 2002) wyszczególniono największe
wady funkcjonalnego układu hali produkcyjnej:


długi dystans transportu międzystanowiskowego;



materiał składowany wiele razy (np. na paletach podczas transportu pomiędzy
stanowiskami operacyjnymi);



czasy przezbrojeń;



duże partie produkcyjne



wysoki wskaźnik błędów;



wysoki wskaźnik awarii sprzętu;



częsty brak dostępności narzędzi i oprzyrządowania podczas procesu;



długi cykl produkcyjny;



braki części podczas montażu;



zwiększone wymagania ilościowe na wyposażenie wszystkich stanowisk;



podziały pomiędzy operatorami, utrzymaniem ruchu i brygadzistami wynikające z
grupowania specjalistów;



problemy komunikacyjne, koordynacji i harmonogramowania produkcji



trudna standaryzacja pracy i przepływu materiału;



problemy z identyfikacją błędów procesowych, ludzkich i materiałowych;



większe zapotrzebowanie na wielokrotną kontrolę w procesie produkcyjnym.

Uogólniając, taki schemat przepływu materiału w procesie prowadzi do
zwiększenia kosztów produkcji i cyklu produkcyjnego, niskiej jakości produkowanych
wyrobów, nieelastycznych podziałów kadry i powierzchni produkcyjnej oraz ograniczenia
potencjału optymalizacyjnego.
W odpowiedzi na powyższe problemy zastosowano TG, która pozwala zorientować
maszyny w zależności od marszrut produktów czy też elementów obrabianych, a przykładowy
schemat powierzchni produkcyjnej przedstawiono poniżej.
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Rysunek nr 15. Layout po zastosowaniu technologii grupowej, źródło: (Prabhat K.G., Moulick S.K, 2014).

Z rysunku nr 15 wynika, że drogi transportowe są znacznie lepiej uporządkowane,
nie przecinają się. Warunkiem takiej organizacji powierzchni produkcyjnej jest konieczność
"przemieszania" maszyn na całej powierzchni fabryki. TG nie pozwala na dzielenie
powierzchni na "dywizje obróbcze" tak jak jest to przedstawione na rysunku nr 14.
Planowanie powierzchni produkcyjnej pod kątem minimalizacji kosztu transportu
między komórkami produkcyjnymi jest mocno zależne od procesów technologicznych
wykonywanych na maszynach obróbczych, dlatego nie ma jednoznacznej odpowiedzi w jaki
sposób taki layout powinien wyglądać.
Istnieją natomiast podstawowe zalecenia w kwestii umiejscawiania maszyn i
stanowisk roboczych na hali produkcyjnej. Wyróżniamy zatem:


układ liniowy prosty:

Rysunek nr 16. Układ liniowy prosty w technologii grupowej, źródło (Prabhat K.G., Moulick S.K, 2014).
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układ liniowy mieszany (Prabhat K.G., Moulick S.K, 2014):

Rysunek nr 17. Układ liniowy mieszany w technologii grupowej, źródło: (Hyer N., Wemmerlov U. 2002).

Układy liniowe przedstawione modelowo na rysunkach nr 16 i 17 charakteryzują
się uproszczonym, łatwym do kontrolowania przepływem materiału w procesie produkcyjnym.
Nie mniej jednak często wymagają nadmiernego dublowania się maszyn. Stosuje się je zatem
w procesach, gdzie sprzęt montażowy jest niewyspecjalizowany, ogólnodostępny i tani.


układ wielokomórkowy:

Rysunek nr 18. Układ wielokomórkowy w technologii grupowej, źródło (Hyer N., Wemmerlov U. 2002).

Układy wielokomórkowe przedstawione modelowo na rysunku nr 18, pozwalają na
obróbkę kilku jednostek asortymentowych w tym samym czasie, co znajduje zastosowanie w
fabrykach o rozszerzonym asortymencie. Do jej zalet można również zaliczyć to, że komórki
maszynowe mogę być specjalizowane zarówno przedmiotowo, technologicznie jak i
wydajnościowo. Elastyczność takim systemów jest zatem ich cechą podstawową, wiąże się ona
jednak z wysokim ryzykiem niezagospodarowania mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa.
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układ wielokomórkowy z prostą linią montażową (Hyer N., Wemmerlov U. 2002):

Rysunek nr 19. Układ wielokomórkowy z prostą linią montażową w technologii grupowej, źródło (Hyer N.,
Wemmerlov U. 2002).



układ wielokomórkowy z U-kształtną linią montażową (Hyer N., Wemmerlov U. 2002):

Rysunek nr 20. Układ wielokomórkowy z U-kształtną linią montażową w technologii grupowej, źródło (Hyer
N., Wemmerlov U. 2002).

Układy wielokomórkowe liniowe, których modele przedstawiają rysunki nr 19 i 20,
są przykładem udoskonalenia klasycznych układów wielokomórkowych w świetle
maksymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa. Układy liniowe
wymuszają narzucony przez klienta takt produkcyjny, natomiast pojedyncze stanowiska
liniowe zastąpiono "komórkami" wyspecjalizowanymi (w tym przypadku) technologicznie.
Charakterystyczną cechą układów wielokomórkowych jest to, że ich specjalizacja może być
dowolna i jest zależna od menadżera procesu. Ze względu na dużą różnorodność części oraz
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możliwość elastycznego tworzenia komórek dostosowanych do możliwości przedsiębiorstwa,
taka organizacja produkcji wydaje się być najbardziej odpowiednia w systemach montażowych
niezautomatyzowanych.

7.1. Techniki i metody technologii grupowej
Jedną z prostszych metod formowania komórek w procesie projektowania
elastycznych struktur jest technika PFA (Production Flow Analisys), która została
zaprojektowana, w celu kontroli sekwencji operacji produkcyjnych oraz ich przepływu między
stanowiskami/maszynami w fabryce (Stawowy, 2002). PFA pozwala na utworzenie macierzy
incydencji, na podstawie której można jednoznacznie przedstawić organizację marszrut
technologicznych. W takiej macierzy Mij, gdzie litera "j" reprezentuje wyroby, natomiast "i"
maszynę:


wartość 1 przypisywana jest dla korelacji ij wtedy, gdy wyrób i jest produkowany na
maszynie j;



wartość 0 w sytuacji przeciwnej.
Według powyższego można stwierdzić, że kolumna Mi macierzy jest marszrutą

technologiczną dla wyrobu j. Celem metody jest odpowiednie przestawienie wierszy i kolumn
w taki sposób, aby utworzyły bloki, które reprezentują strukturę danej komórki produkcyjnej
(Stawowy, 2002). Przykład takiego grupowania przedstawiono w tabeli nr 19.
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Tabela nr 9. Wynik formowania komórek produkcyjnych za pomocą macierzy incydencji.

MASZYNY

0
0
6
8
11
1
4
5
15
2
7
10
18
9
13
16
19
3
12
14
17

1
1
1

1
1
1
1

2
1
1
1
1

3
1
1
1

4
1

5

6

7

8

9

1

1

1
1

1
1

1
1
1
1

WYROBY
10 11 12

13

14

15

16

1
1
1
1

1

1
1

1
1
1

17

18

19

1
1
1

1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1

1

1

Źródło: (Stawowy, 2002).

Największą wadą metody macierzy incydencji w korelacji z PFA jest to, że niektóre
części przypisane wcześniej do klastrów mogą mieć unikalny kształt czy też metody obróbki,
które nie pasują do pozostałych elementów jednej grupy. Dodatkowo nie zwraca się tu uwagi
na sytuację, w której jedna maszyna obrabia wiele elementów. Taki przypadek (bez
zastosowania modyfikacji, polegającej na możliwości dublowaniu maszyn) ogranicza
tworzenie osobnych komórek produkcyjnych. Powyższy problem często jest bardzo
skomplikowany ze względu na ilość danych, które należy odpowiednio obrobić i
przeanalizować. Nie mniej jednak istnieje kilka narzędzi i metod, które znacznie wspomagają
sam proces kreacji komórek, m.in. (Mohammadhossein H., 2013):


kodowanie i klasyfikacja maszyn i elementów obrabianych;



analiza korelacji maszyna-grupa komponentów;



korelacja podobieństw elementów;



grupowanie rozmyte (ang. fuzzy clustering);



programowanie matematyczne (w szczególności analityczne);



analiza klastrowa (Pająk E., Sobocińska A.,2006);
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sieci Neuronowe;



systemy eksperckie;



algorytmy ewolucyjne (Stawowy, 2002).
Powyższe metody w różnych stopniach uwzględniają takie kryteria jak:



elastyczność obróbcza maszyn;



zależności procesowe między poszczególnymi komórkami obróbczymi;



rodzaj materiału obrabianego;



rodzaj wyposażenia i narzędzi obróbczych (Mohammadhossein H., 2013).
Tworzenie wspomnianej macierzy incydencji jest bardzo czasochłonne i wymaga

bardzo logicznego (w sensie zarówno potocznym jak i matematycznym) podejścia podczas jej
tworzenia, graniczącego z rozwiązywaniem łamigłówki. Ponadto zakres analizowanej wiedzy
inżyniersko-technicznej o produkcie jest tak obszerny, że proces badawczy przy takiej metodzie
staje się uciążliwy dla użytkownika. Jak zauważa W. Kotraba (Kotraba, 2006) gwałtowny i
niekontrolowany

przyrost

wiedzy

i

kanałów

jej

dystrybucji

wymagają

ciągłego

dostosowywania się do narzędzi jej selekcji i przyswajania. Rozwiązaniem takiego problemu
aktualnie stały się systemy eksperckie, sieci neuronowe lub inne narzędzia heurystyczne.
Ich użycie niesie za sobą pewne ryzyka w postaci doboru odpowiednich parametrów
programowania i reprezentacji danych, ale pozwala z dużym prawdopodobieństwem osiągać
wyniki optymalne przy znaczącym ograniczeniu czasochłonności analiz.

7.2. Korzyści zastosowania technologii grupowej
Uogólniając, największą zaletą TG jest stworzenie warunków do obniżenia kosztu
jednostkowego produkcji wytwarzanej części z jednoczesnym zachowaniem elastyczności i
zróżnicowania asortymentu produkowanego. Szczegółowe zalety przedstawił Burbidge (1989)
tworząc zestawienie z tabeli nr 10.
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Tabela nr 10. Korzyści z zastosowania technologii grupowej.
Korzyść

1
2
3
4
5
6
7
8

Przyczyny

Redukcja czasu cyklu (czasu przejścia przez
proces produkcji)

Maszyny łączone w jedną "komórkę" z jednym
brygadzistą

Obniżka kosztów magazynowania

Możliwość stosowania małych partii dzięki krótkim
czasom cyklu produkcyjnego

Zmniejszenie kosztów

Poprawa jakości

Niski poziom zapasów, redukcja operacji manipulacji i
transportu na hali produkcyjnej, zmniejszenie pośrednich
kosztów pracy
Delegowanie grup odpowiedzialnych za komplety
części, które mogą być odpowiedzialne za ich jakość,
koszty oraz terminowość realizacji.
Niski czas cyklu, specjalizacja pracy i brygadzistów

Niski wskaźnik braków

Niskie zapasy, kontrola produkcji just-in-time

Elastyczny system

Niskie zapasy, mniejszy wskaźnik braków

Poprawa morale i zadowolenia
z pracy

Identyfikacja pracowników z produktem, zespołem i
terytorium

Korzystniejsza delegacja uprawnień

Źródło: (Karaśkiewicz, Hadaś, 2015).

Znaczenie i efektywność wykorzystania produkcji komórkowej opartej na TG jest
niepodważalnie wysoka i udokumentowana. Hyer i Wemmerlov przedstawiają wyniki swoich
badań w tym zakresie (Hyer N., Wemmerlov U. 2002).
Tabela nr 11. Zestawienie postępów po zastosowaniu technologii grupowej w wartościach procentowych.
Wemmerlov and Johnson

Wemmerlov and Hyer

(1997)- 46 Firm

(1989) – 32 Firm

Miara
Średni
Minimalny
wydajności
postęp [%] Postęp [%]
Zmniejszenie
odległości
61,3
15,0
/czasu
poruszania się
Zmniejszenie
przepustowości
61,2
12,5
w czasie
Zmniejszenie
czasu reakcji na
50,1
0,0
zamówienia
klientów
Zmniejszenie
48,2
10,0
zapasów
Skrócenie czasu
44,2
0,0
przezbrojeń
Zmniejszenie
zapasów
39,3
0,0
produktów
gotowych

Maksymalny
Postęp [%]

Średni
Minimalny
postęp [%] Postęp [%]

Maksymalny
Postęp [%]

99,0%

39,3%

10,0%

83,0%

99,5

45,6

5,0

90,0

93,2

-

-

-

99,7

41,4

8,0

80,0

96,6

32,0

2,0

95,0

100,0

29,2

10,0

75,0
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Udoskonalenie
jakości
produktów
Redukcja
kosztów
jednostkowych

28,4

0,0

62,5

29,6

5,0

90,0

16,0

0,0

60,0

-

-

-

Źródło: (Hyer, Wemmerlov, 2002).

Wnioskując z powyższej tabeli, efekt optymalizacji opartej na TG, w zależności od
obszaru optymalizowanego jest bardzo zróżnicowany. W zależności od firmy, w której
prowadzono działania, efekt czasem jest minimalny (od 0 do 15%), czasem jednak jest olbrzymi
i wynosi od 62 do 100%. Zatem pomimo rozpiętości efektu wartość dodana zastosowania TG
jest niepodważalna.

8. Zasadnicze różnice pomiędzy zautomatyzowanymi i niezautomatyzowanymi
procesami montażowymi
Automatyzacja przedsiębiorstw jest jednym z kroków unowocześniania
współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych. Jednak w wielu przypadkach jest ona
nieuzasadniona ze względów ekonomicznych, dostępu do technologii lub strategii
przedsiębiorstw. Często stopa zwrotu z inwestycji w automatyzację procesów jest tak
nieopłacalna, że przedsiębiorstwa nie mają podstaw, aby się na nią decydować. Takie zjawisko
jest częstsze w krajach o relatywnie niższych kosztach pracy ludzkiej (tak jak aktualnie Polska
w stosunku do zachodniej Europy). Zdarza się również, że pewne rozwiązania technologiczne
i techniczne zostały opatentowane i szeroki dostęp do nich został zablokowany. Również nie
wszystkie operacje w procesach montażu można efektywnie zautomatyzować, co może
wynikać z dużej różnorodności części montażowych, trudności w osiąganiu dużej koncentracji
zabiegów, braku normalizacji zespołów i modułów. W tabeli nr 12 przedstawiono zasadnicze
różnice pomiędzy opisywanymi sposobami projektowania systemów produkcyjnych.
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Tabela nr 12. Prezentacja różnic między systemami zautomatyzowanych i niezautomatyzowanych.
Cecha

Systemy niezautomatyzowane

Systemy zautomatyzowane

Oparta w zdecydowanej
większości na pracy
bezpośredniej:

ludzkiej

robotów, manipulatorów,
zautomatyzowanych stanowisk
roboczych

Projektowanie procesów
technologicznych:

Projektowanie ustawień stanowisk
roboczych i ich optymalizacja.

Przyporządkowanie przez
komputer wg kodu
klasyfikacyjnego odpowiedniego
procesu dla danej części.
(Kawecka-Endler 2004, s.76)

Projektowanie operacji
technologicznych

Projektowanie ruchów roboczych i
ich standaryzacja. Projektowanie
ergonomiczne stanowisk
roboczych.

Programowanie elementów
skomputeryzowanych,
manipulatorów, robotów
osiowych.

Wsparcie okołoprodukcyjne

Elastyczna logistyka zaopatrzenia
produkcji i miejsc odkładczych.

Zaawansowana logistyka
zaopatrzenia produkcji i miejsc
odkładczych.

Główne problemy

Niska standaryzacja norm
czasowych ze względu na czynnik
ludzki

Problemy identyfikacji elementów
montowanych, zachowanie
dokładności i powtarzalności
pozycjonowania elementów
(Przybylski, Deja, Ścibiorski
2001, s.150-154)

Źródło: opracowanie własne.

Ireneusz

Durlik

wskazuje

na

12

poziomów

automatyzacji

produkcji

praktykowanych w przemyśle (DURLIK 2007, s.154-156):
1. praca ręką nieuzbrojoną lub uzbrojoną w proste narzędzie;
2. praca ręczna narzędziem napędzanym przez odpowiednie źródło energii, np.
wiertarką elektryczką. Główny wysiłek człowieka związany jest z
prowadzeniem narzędzia;
3. praca na obrabiarce ze sterowaniem ręcznym, np. wiertarce stołowej;
4. praca na obrabiarce półautomatycznej wymagająca zakładania i zdejmowania
wyrobów (półwyrobów). Pozostałe zabiegi takie jak kolejność czynności,
rodzaj zabiegów, kolejność czynności wykonywane są automatycznie;
5. praca na linii lub w gnieździe przedmiotowym obrabiarek półautomatycznych
realizowana w rytmie produkcyjnym;
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6. praca na obrabiarce automatycznej z automatyczną kontrolą i zasilaniem w
materiał i odbiór po operacji;
7. praca linii automatycznej z automatyzacją pozwalająca na samoczynne
zasilanie w materiał i odbiór oraz automatyczną kontrolę wyników;
8. praca na urządzeniu lub linii automatycznej realizująca poziom 7 oraz
samoczynną regulacją;
9. wspomagane komputerowo elastyczne obrabiarki i agregaty tworzące
nowoczesne moduły lub stanowiska obróbkowe czy montażowe wyposażone w
manipulatory lub

roboty oraz

automatyczny magazyn

buforowy

z

automatycznym przezbrojeniem, regulacją i samokontrolą;
10. elastyczne gniazda, linie i wydziały produkcyjne FMS.2;
11. komputerowo wspomagane systemy produkcyjne CAM;
12. komputerowo zintegrowane systemy produkcyjne CIM.
Zakres tej pracy ogranicza się do systemów niezautomatyzowanych, czyli takich,
które mieszczą się w zakresie maksymalnie do piątego poziomu automatyzacji.
Podsumowując projektowanie procesów niezautomatyzowanych skupia się na
manipulacjach w zakresie ustawienia stanowisk i operatorów produkcji oraz ergonomii ich
pracy. Odchylenia standardowe planowanych czasów operacji są większe i mocno zależą od
pracy ludzi. Natomiast procesy zautomatyzowane mogą ograniczyć odchylenie standardowe
czasu pracy robotów i manipulatorów do minimum, co pozwala na dokładniejsze planowanie i
skomputeryzowaną kontrolę procesu. Technologowie procesów zautomatyzowanych to raczej
programiści silnie związani z pracą działów utrzymania ruchu, gdyż ich gotowość stanowi o
funkcjonalności linii zautomatyzowanych.

9. Identyfikacja obszarów wykorzystania SI i TG w odniesieniu do etapów
zarządzania projektowaniem systemów
Przedstawiona dotychczas metodyka wykorzystania SI i TG jest elementem, lub też
jedną z faz, większego przedsięwzięcia, które można określić jako zarządzanie
projektowaniem.

Cztery

podstawowe

funkcje

zarządzania

jakimi

są

planowanie,

organizowanie, przewodzenie (motywowanie) i kontrola mają również swoje odzwierciedlenie
2

Elastyczne systemy wytwórcze o wysokim stopniu automatyzacji i elastyczności urządzeń, zatrudnienia i
podziału pracy, realizacji zleceń, cyklu produkcyjnego i wspomaganiem komputerowym
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w zarządzaniu projektem, co przedstawia w swojej książce dr Robert K. Wysocki. Każda z
funkcji przypisana jest do konkretnego etapu zarządzania tworząc jednocześnie model cyklu
zarządzania projektem, co przedstawiono na rysunku nr 21.

Rysunek nr 21. Etapy postępowania w tradycyjnym zarządzaniu projektami i cykl rozwoju systemów, źródło
(Wysocki, McGary 2003).
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Podobny model występuje w książce Waldemara Prussaka i Magdaleny
Wyrwickiej, w której autorzy przedstawili fazy projektu wg REFA3.

Rysunek nr 22. Fazy projektu wg REFA, źródło (Prussak Wyrwicka 1997).

3

REFA to największa w Europie, działająca globalnie, organizacja non – profit,

kształcąca w zakresie organizacji pracy.
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Porównując modele zarządzania projektem przedstawione na rysunkach 21 oraz 22
można wywnioskować, że sekwencja i charakter podejmowanych działań dla obu przypadków
jest zgodny. Poszczególne etapy różnią się jedynie nazewnictwem oraz koncepcją grupowania
działań. Ponadto oba przypadki są umiejscowione na podłożu tworzenia nowych systemów, co
ułatwia odniesienie ich do metodyki przedstawionej w tej dysertacji, ze względu na jej ścisłe
powiązanie z tworzeniem nowych systemów (w tym przypadku montażowych). W tabeli nr 13
autor dokonał przyrównania metodyki utworzonej w tej pracy do wspomnianych modeli
literaturowych.

Tabela nr 13. Zestawienie faz zarządzania projektem i obszarów zastosowania TG i SI w projektowaniu
systemów.
Proces

Główne funkcje
zarządzania wg.

WYSOCKI

REFA

Odniesienie do

postępowania

systemu

opracowany w

Griffina

rozprawie
Zdefiniowanie
zakresu
projektu

studium
wstępne

uzgodnij cele
rozwoju systemu;
określ wymagania
biznesowe;
określ kryteria
sukcesu.

Zastosowanie
metod i
narzędzi
[rozdział 4.4.2]

planowanie
strategiczne
biznesu
(inwestycje,
marketing, finanse,
dystrybucja)
tworzenie JP IV
stopnia

PLANOWANIE

Szczegółowy
plan, bez
analizy
diagramu sieci

analiza
Systemu,
planowanie
systemu bez
planu
wdrożenia

Zdefiniowanie
wymagań
funkcjonalnych,

tworzenie JP III, II
oraz I stopnia,

kontrola
porównawcza
opracowanego
systemu z
tradycyjnym
systemem opartym
na strukturze BOM
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TG i SI

analiza
wskaźnika
zmienności
robót, czasu
cyklu
produkcyjnego,
ilości
wymaganych
operatorów i
użytych
narzędzi

ORGANIZOWANIE

diagram sieci
projektu i
szacowanie
czasu
realizacji

plan
wdrożenia

harmonogram prac
z podziałem na
punkty kontrolne

realizacja
sekwencji
postępowania

rozpoczęcie
wykonania
planu,

realizacja
systemu;

stwórz i zorganizuj
zespół, zbuduj
system

materialne
wdrożenie
opracowanego
systemu, obszar
nieobjęty
metodyką

Monitoruj postępy
prac, testuj
podsystemy,
sprawdzaj poziom
akceptacji

obszar nieobjęty
metodyką

Oceń wydajność
systemu,
przeprowadź
przegląd po
zakończeniu
realizacji projektu

obszar nieobjęty
metodyką

wdrożenie
systemu.

monitoruj i
kontroluj
postępy prac
nad projektem
PRZEWODZENIE
(MOTYWOWANIE)
I
KONTROLOWANIE

zamknij
projekt

praca systemu

Źródło: opracowanie własne.

Dzięki takiej analizie porównawczej można bez trudu zidentyfikować w jakich
procesach i etapach zarządzania projektem utworzona metoda ma zastosowanie. W tym
przypadku zakres metody obejmuje:


Zdefiniowanie zakresu projektu / Studium wstępne;



Szczegółowy plan z analizą diagramu sieci / Analiza i planowanie systemu
z planem wdrożenia.

Można zatem stwierdzić, że powyżej zdefiniowany zakres obejmuje dwie z
podstawowych funkcji zarządzania: planowanie i organizowanie. Ponadto wykorzystanie
Technologii Grupowej i Sztucznej Inteligencji wspomaga funkcję planistyczną zarządzania i
ma miejsce w procesie definiowania wymagań funkcjonalnych dla budowanego systemu.
Metodyka narzuca założenia projektowe dla tworzonego planu w postaci określenia
odpowiednich metod i narzędzi (TG, sieci Kohonena) użytych w odpowiednio opracowanej
sekwencji działań.
Powyższą metodykę można również umiejscowić w tzw. procesie rozwoju systemu
przedstawionym na rysunku 23. Tutaj faza projektowania systemu dzieli się na funkcjonalną i
techniczną.
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Rysunek nr 23. Struktura podziału pracy dla kaskadowej metodologii rozwoju systemu, źródło(Wysocki,
McGary 2003).

Część funkcjonalną można zdefiniować jako:


ustalenie sekwencji działań;



ustalenie i prioryteryzacja kryteriów projektowania;



reprezentacja cyfrowa kryteriów.

Natomiast część techniczną można zdefiniować jako odpowiednie opracowanie reprezentacji
cyfrowej obranych kryteriów przy zachowaniu zasad Technologii Grupowej, będących dalej
danymi wejściowymi dla Sieci Neuronowych.
Podsumowując można stwierdzić, że utworzona przez autora tej pracy metodyka
jest częścią procesu zarządzania przede wszystkich w funkcji planowania i organizowania,
którą w tym przypadku można nazwać projektową ze względu na inżynierskie zastosowanie i
ścisłe powiązanie z projektowaniem w procesie rozwoju systemów.
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IV.

SZTUCZNE SIECI NEURONOWE W INŻYNIERII PRODUKCJI

1. Analogia do pracy ludzkiego mózgu
Inspiracje do stworzenia sztucznych sieci neuronowych, jak wiele innych
technologii, należy poszukiwać w naturze, a dokładniej w ludzkim mózgu. Pierwsze próby
zamodelowania działania mózgu nastąpiły w latach 60-tych XX wieku. W latach 80-tych
pojawiły się pierwsze publikacje łączące w sobie badania anatomiczne i inżynierskie.
Stwierdzono, że przeciętnie mózg ludzki ma pojemność ok. 1400 cm3, oraz powierzchnie około
2000cm2 (kora mózgowa jest znacznie pofałdowana), a jego masa to niewiele mniej niż 1,5 kg.
Mimo iż masa mózgu stanowi zaledwie ok. 2% masy całego ciała, jego zużycie tlenu stanowi
20% całego tlenu dostarczanego organizmowi. Parametry anatomiczne jednak nie oddają w
pełni potencjału ludzkiego mózgu. Choć istnieją ssaki, których mózg jest cięższy niż ludzki
(np. słonie, delfiny, wieloryb błękitny) to jednak wśród ssaków stosunek masy mózgu do masy
ciała jest największy u człowieka. Najważniejsza jest jednak jego struktura decydująca o
możliwościach (Klimaszewska, 1997).
Zasadnicze znaczenie w jego pracy ma kora mózgowa zawierająca ok 1018
neuronów, z czego połączonych jest 1011, a samych połączeń 1015. (Lange 1975, s.115-124)
Długość połączeń neuronowych zawiera się w granicach od 0,01 mm do 1 metra! Informacje
w mózgu w postaci sygnałów elektrycznych, wędrując wzdłuż włókna osiowego nerwu,
powodują przemieszczenie się cząsteczek neuroprzekaźników z kolbki synaptycznej do
szczeliny synaptycznej. Przemierzając szczelinę synaptyczną neuroprzekaźniki wytwarzają
impuls elektryczny, czyli sygnał, który dociera do receptorów sąsiedniej komórki nerwowej.
Szybkość przesyłu sygnału to ok 100 m/s (Klimaszewska Z.,1997:66). Obecnie szacuje się, że
ludzki mózg może przetwarzać 1018 operacji logicznych na sekundę, podczas gdy 64-bitowy
procesor wykonuje jedynie 1011 takich operacji (Agre 1997).
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Rysunek nr 24. Budowa neuronu, źródło: (Żurada, Barski, Jedruch, 1996).

Na rysunku nr 24 przedstawiono szczegółową budowę połączenia dwóch
neuronów. Jej podstawowe elementy do dendryty, akson, neuryt oraz synapsy. Wszystkie te
elementy zostały użyte do modelowania sztucznego neuronu, i każdy z nich jest
odpowiedzialny za inne zadania.

2. Czym jest sztuczna inteligencja?
Wiele osób ma mylne pojęcie, czym tak na prawdę jest sztuczna inteligencja (SI).
Wbrew pozorom nie jest to sztucznie wyhodowany obiekt myślący, sztuczny mózg, czy też
roboty i humanoidy potrafiące myśleć samodzielnie. U progu naszych czasów sztuczną
inteligencją nazywamy zbiór skomplikowanych działań logiczno-matematycznych mających
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na celu jak najdokładniejsze zbliżenie się do określonego celu poprzez ich wykonanie. Można
z tego wydedukować, że sztuczna inteligencja jest narzędziem, które pozwala w sposób
heurystyczny (nie analityczny!) doprowadzić do uzyskania określonego, jak najbardziej
zbliżonego optymalnemu, skutku. Zachowania i "myślenie" wspomnianych, przysłowiowych
"robotów" są tak na prawdę tylko zestawem obliczeń, ubranych w coś na kształt człowieka.
W obecnych czasach współpraca między człowiekiem i komputerem jest
zauważalna na każdym kroku naszego życia. Często nie zwracamy uwagi, kiedy w codzienne,
proste czynności ingerują procesy informatyczno-techniczne. Dzisiaj pranie odzieży,
zmywanie naczyń, a nawet szczotkowanie zębów może łączyć się z pracą mikroprocesorów.
Komputer często porozumiewa się z człowiekiem nie tylko poprzez programowanie różnymi
przyciskami, ale często głosowo lub wizualnie. Potrafi rozpoznawać mowę, dotyk, kolory oczu
lub często również mimikę. Wszystko to jest możliwe dzięki Sztucznej Inteligencji.
Od początku swojego istnienia, które daruje się na lata 50-te XX wieku, sztuczna
inteligencja opierała się przede wszystkim na tzw. inteligencji obliczeniowej. Oznacza to, że
rozwiązywanie różnych problemów następowało z wykorzystanie komputerów wykonujących
obliczenia numeryczne (Rutkowski 2011).
Dzisiaj mówiąc Systemy Inteligentne mamy na myśli następujące metody i
narzędzia:


sztuczne sieci neuronowe (Rutkowski 2011),(Zieliński,2000), (Flasiński, 2011),
(Knosala, 2002);



systemy eksperckie/ekspertowe (Zieliński, 2000), (Knosala, 2002);



zbiory i logika rozmyta (Rutkowski 2011) (Zieliński, 2000) (Flasiński, 2011);



algorytmy ewolucyjne (Rutkowski 2011) (Zieliński, 2000) (Flasiński, 2011)
(Knosala, 2002);



sieci semantyczne (Flasiński, 2011), (Knosala, 2002);



systemy hybrydowe (Rutkowski 2011) (Zieliński, 2000).
Projektowanie i wykorzystywanie sztucznej inteligencji są ściśle związane z

naukami technicznymi powiązanymi z technologiami informatycznymi i matematyką, dlatego
jej wykorzystanie pozostaje w zakresie umiejętności inżynierskich. Każda z powyżej
przedstawionych metod to zestaw złożonych i skomplikowanych operacji matematycznologicznych, których opracowanie i dokładne przedstawienie nie jest obiektem zainteresowań
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tej pracy. Ze względu na tematykę dalsza część rozważań zawężona została do sieci
neuronowych i ich wykorzystywaniu w praktyce przemysłowej.

3. Sieci neuronowe i ich klasyfikacja zadaniowa
Modele matematyczne sieci neuronowych były tworzone, aby przybliżyć działanie
decyzyjne komputera do procesu podejmowania decyzji przez człowieka. Ich ogromny
potencjał działania heurystycznego stawia tą grupę obliczeń matematycznych w bardzo
uprzywilejowanym położeniu, w odniesieniu do obliczeń statystycznych lub analitycznych, ze
względu na perspektywę ich rozwoju i szybkość otrzymywania efektów. Matematyczne
szczegóły działania sieci neuronowych zostały przedstawione w podrozdziale nr 5.
Przewaga sieci neuronowych nad metodami analitycznymi wynika wprost z ich
możliwości i właściwości. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć: (Mach, 2006):


zdolność przetwarzania niekompletnych danych;



możliwość otrzymywania rezultatów przybliżonych;



szybkie i efektywne przetwarzanie dużej ilości danych;



przetwarzanie równoległe rozproszone;



przetwarzanie informacji rozmytych;



duża tolerancja na błędy i uszkodzenia;



aproksymacja charakterystyk nieliniowych;



zdolność do wykrywania wzorców z zbiorze danych;



umiejętność pracy na danych chaotycznych.
W związku ze swoimi właściwościami SSN (Sztuczne Sieci Neuronowe) znalazły

zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i techniki. Ze względu na ich przeznaczenie do każdej
sieci neuronowej można przypisać jedno z grupy czterech ich zadań, którymi się zajmują:


zagadnienia klasyfikacji;



zagadnienia prognozowania;



zagadnienia aproksymacji i estymacji;



zagadnienia sterowania.
Literatura przestawia jeszcze jedno zagadnienie tj. optymalizację. Zdaniem autora

optymalizacja jednak jest jedynie skutkiem działania sieci w powyższych zadaniach, a nie
zadaniem samym w sobie. Ponadto łączenie kilku rodzajów sieci, wzajemnie współpracujących
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i odpowiedzialnych za inne zadania może tworzyć sieć/system hybrydowy, który jako całość
wykonuje kilka zadań równocześnie. Poniżej przedstawiono charakterystykę każdego z tych
zadań sieci oraz przykłady ich zastosowań w literaturze naukowej.

3.1. Zagadnienia klasyfikacji
Pojęcie klasyfikacji oznacza przypisanie elementów danego zbioru do klasy.
Poszczególne elementy zbioru mogą się między sobą różnić, jednak wszystkie powinny
zawierać tę samą cechę, na podstawie której zostały sklasyfikowane - tj. zebrane w jeden
podzbiór. Każdy element takiego podzbioru (klasy) nazywamy obiektem.
W zależności od rodzaju dostępnej informacji w ramach klasyfikacji można
wyodrębnić dwa zagadnienia:


klasyfikację wzorcową; struktura kategorii jest znana, czyli dysponują się
charakterystyką klas, z których pochodzą obiekty; zagadnienie to nazywane jest
uczeniem (rozpoznawaniem) z nauczycielem lub też pod nadzorem;



klasyfikację bezwzorcową, znaną jako taksonomia albo analiza skupień
(klasteryzacja

lub

grupowanie),

określaną

również

jako

uczenie

lub

rozpoznawanie bez nauczyciela. W tym przypadku tworzenie grup obiektów
polega na rozpoznaniu ich cech w początkowym etapie, następnie samoistnym
utworzeniu grup z danych obiektów na podstawie podobieństwa tych cech.
Przedstawione powyżej kryteria pozwalają na tworzenie dowolnych kombinacji
klasyfikujących sztuczne sieci neuronowe. Jednym ze sposobów oceny klasyfikacji obiektów
jest kryterium Fishera (www.rosczak.com/mlp/mlp.html, 05.01.2013):

OC (ft ) =

∑
∑

( ,
∗

)

,

(1)

,

gdzie:
ui - to średnia cechy fti ;
nj- to liczba przykładów w klasie o indeksie j;
uij,σ , - to odpowiednio wartość średnia oraz wariancja cechy fti, dla klasy reprezentującej
uszkodzenie fj;
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c - liczba klas.
Wzór (1) można wykorzystać do wstępnego ograniczenia przestrzeni cech, jeśli jest
ona zbyt duża. Podobnie oczywiście wykorzystuje się inne miary np. przyrost informacji.
Atrybuty ocenione relatywnie dużymi wartościami liczbowymi uzyskanymi za pomocą miary
(1) teoretycznie powinny mieć największe znaczenie w separacji klas.
Sieci neuronowe w zagadnieniach klasyfikacji znalazły zastosowanie np. w
rozpoznawaniu obiektów rastrowych. Używa się je między innymi w programach typu OCR
(ang. Optical Character Recognition) oraz ICR (ang. Intelligent Character Recognition), czyli
rozpoznawaniem optycznym i inteligentnym znaków, takich jak litery alfabetu czy cyfry. Inne
zastosowanie znaleźć można w procesach wykrywania twarzy, siatkówki oka, lini papilarnych
itp. W tym obszarze zastosowań dużą zaletą sieci neuronowych jest to, że potrafią rozpoznać
obraz nieprecyzyjny, niejednoznacznie przedstawiony. W takich przypadkach wynajdowane są
szczególne cechy i charakterystyczne elementy wykrywanych przedmiotów i porównywane ze
wzorcami (Karaśkiewicz 2015). Taką cechę działania sieci śmiało można nazwać sztuczną
inteligencją. Należy zauważyć, że metody analityczne nie byłyby w stanie wykonać zadania
polegającego na wykryciu obiektu nieidentycznego do swojego wzorca, lub przy znacznych
nakładach pracy projektanta algorytmu analitycznego - byłyby w stanie wykryć obiekt, lecz
czas trwania takiego procesu znacznie przekraczałby czas działania sieci neuronowej.
Tworzenie zatem takiego algorytmu już z założenia jest zbyt czasochłonne i nieopłacalne.
W tym typie zadań najczęściej wykorzystuje się sieci samoorganizujące się, np.
Kohonena, Hopfielda, Hamminga (Rutkowski 2011) (Zieliński, 2000), (Ossowski 1996)
(Tadeuszewicz 1993).

3.2. Zagadnienie prognozowania
Kolejnym ważnym zastosowaniem jest możliwość prognozowania wydarzeń,
wartości funkcji szczególnych zachowań na podstawie danych historycznych. Sieci neuronowe
potrafią przewidywać wyjścia w następnych krokach działania pewnych historycznych
wzorców, dlatego dotyczą faktów z dziadzin takich jak ekonomia, technika, medycyna. Służą
np. do prognozowania rynku, pozycji firm na giełdzie, wyników rywalizacji sportowych czy
też zapotrzebowania na energię elektryczną.
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Sieci neuronowe mogą być wspierane metodami statystycznymi tworząc w ten
sposób hybrydowe systemy wspomagania decyzji.
PODZIAŁ NARZĘDZI
PROGNOSTYCZNYCH

Metody statystyczne:
 modele autoregresji
 modele przestrzeni stanów
 dekompozycja widmowa
 wygładzanie wykładnicze
 filtr Kalmana

Metody sztucznej inteligencji:
 sieci neuronowe,
 algorytmy ewolucyjne
 systemy ekspertowe,
 logika rozmyta.

Rysunek nr 25. Podział narzędzi prognostycznych, źródło (Piotrowski, Parol 2008).

Ponadto same metody sztucznej inteligencji mogą wpierać się również nawzajem.
Zazwyczaj to sieć neuronowa wspierana jest przez pozostałe metody.

Rysunek nr 26. Hybrydowy system prognostyczny, źródło (Piotrowski, Parol 2008)

W zagadnieniach prognozowania niezbędny jest dostęp do danych historycznych,
na których sieci neuronowe będą bazować. Często dzieli się je na krótko-, średnio- i długoterminowe i w zależności od rozpiętości czasowej dobiera się odpowiedni rodzaj danych. Np.
w prognozowaniu zapotrzebowania na energie elektryczną prognozy krótkoterminowe
wymagają takich danych jak: temperatury powietrza, poziom opadów, zachmurzenie, średnio i
długo terminowe: dane mereologiczne, gospodarcze (PKG, inflacja), dane społeczne (poziom
bezrobocia, ludność). W tym typie zagadnień wykorzystuje się sieci neuronowe
wielowarstwowe, z regresją ogólną, rekurencyjne, radialne oraz skokowe (Piotrowski, Parol
2008). Są to zatem rozwiązania, które nie potrafią samodzielnie się uczyć, co oznacza, że
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wymagają dostępu do danych historycznych lub innych zbiorów danych odpowiednio
przygotowanych przez programistę.

3.3. Zagadnienie aproksymacji
Aproksymacja to w skrócie określanie rozwiązań przybliżonych na podstawie
znanych rozwiązań. W matematyce najczęściej aproksymuje się kształty krzywych funkcji
używając do tego metodę najmniejszych kwadratów. Jednak gdy krzywa odbiega od
podstawowych

funkcji

matematycznych

takich

jak

logarytmiczna,

potęgowa,

wielowymiarowa, wykładnicza, liniowa itp., sieć neuronowa daje najkorzystniejsze rezultaty
aproksymacji (Piotrowski, Parol 2008). Do zadań aproksymacji najczęściej stosuje się
wielowarstwowe sieci neuronowe z nauczycielem.
Dokładność aproksymacji reguluje się w sieciach poprzez liczbę neuronów w
warstwie ukrytej. Zbyt niska liczba spowoduje niedouczenie się sieci, tj. pamięć sieci będzie
niewystarczająca, aby skutecznie zrealizować swoje zadanie. Zbyt duża liczba natomiast
spowoduje tzw. przeuczenie się sieci i przeinterpretowanie wykresu funkcji aproksymowanej.
Innymi słowy na wykresie znajdzie się zbyt duża ilość szczegółów, które spowodują
niekorzystną nadinterpretację.

3.4. Zagadnienie sterowania sygnałami
Sterowanie jest to " (...) oddziaływanie na proces fizyczny (obiekt) dla osiągnięcia
zamierzonego celu, na przykład zgodności sygnału sterowanego Y z sygnałem zadanym Z.
Oddziaływanie to polega na wysyłaniu odpowiednich sygnałów sterujących X do silników,
zaworów, przełączników i innych elementów wykonawczych." (Piotrowski, Parol 2008)

Rysunek nr 27. Ilustracja problemu sterowania, źródło (Piotrowski, Parol 2008).

Zastosowania sieci neuronowych w obszarze sterowania dotyczą robotyki,
automatyki, a także teorii sterowania i zagadnień optymalizacji, percepcji ruchu, jego
planowania oraz procesami technologicznymi i produkcyjnymi. W zagadnieniach identyfikacji
i sterowania procesami dynamicznymi sieć neuronowa pełni zwykle kilka funkcji. Stanowi
model nieliniowy tego procesu pozwalający na wypracowanie odpowiedniego sygnału
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sterującego. Pełni również funkcje układu śledzącego i nadążnego, adaptując się do zmiennych
warunków środowiskowych. Ważna rolę, zwłaszcza w sterowaniu robotów, odgrywa funkcja
klasyfikatora wykorzystywana w podejmowaniu decyzji, co do dalszego przebiegu procesu
(kik.pcz.pl/nn/uczenie.php?art=3, Uczenie sieci neuronowych, 28.12.2012). Klasyfikacja jest
jednak oddzielnym zagadnieniem funkcjonalności sieci neuronowych.
Zadanie sterowania wykorzystuje pamięci asocjacyjne i hetero-asocjacyjne sieci
neuronowych. W zadaniach asocjacji sieć neuronowa pełni role pamięci skojarzeniowej. W
przypadku pamięci asocjacyjnej skojarzenie dotyczy tylko poszczególnych składników
wektora wejściowego. Wynikiem działania takiej sieci jest efekt wyjściowy najbardziej
zbliżony na zasadzie skojarzania z efektem wzorcowym. W pamięci hetero-asocjacyjnej
zadaniem sieci jest skojarzenie ze sobą dwóch wektorów sygnału sterowanego i sygnału
zadanego. Gdy na wejście będzie podany wektor odkształcony sieć neuronowa jest w stanie
odtworzyć wektor oryginalny, pozbawiony szumów (kik.pcz.pl/nn/uczenie.php?art=3, Uczenie
sieci neuronowych, 28.12.2012)..
Sieci neuronowe w zagadnieniach sterowania sygnałami stosuje się najczęściej w
automatyce, przede wszystkim w sensoryce oraz przetwarzaniu i interpretacji odbieranych
danych. Nie jest to zatem obszar warty uwagi w odniesieniu do tej pracy.

3.5. Przemysłowe i komercyjne przykłady zastosowań
Biorąc pod uwagę różnorodność zagadnień, w których SSN mogą zostać
wykorzystane, warto zbadać czy zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w praktycznych
rozwiązaniach. W tabeli nr 14 przedstawiono zagadnienia zadaniowe sieci neuronowych oraz
przypisano do nich odpowiednie rodzaje sieci użyte w przeszłości i opisane w literaturze.
Ponadto do każdego zagadnienia przypisano przemysłowe (komercyjne) przykłady zastosowań
w praktyce.
Tabela nr 14. Klasyfikacja zadaniowa sieci neuronowych i ich odpowiednie zastosowania.
Zagadnienia

Żródło

Rodzaje sieci neuronowych

Zastosowanie w praktyce

(Piotrowski, Parol 2008),

(Piotrowski,

Parol

(Karaśkiewicz 2013),

(Karaśkiewicz 2013),

(Żurada, Barski, Jędruch 1996)

(Żurada, Barski, Jędruch 1996)

(Mohammadhossein 2013)

(Setlatk 2003)

2008),

(Kutschenreiter-Praszkiewicz 2003)
(Kutschenreiter-Praszkiewicz 2007)
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(Sterlak 1998)
(Matuszek, Kurczyk 1998)
Klasyfikacja,

 sieć Kohonena,

 systemy rozpoznawania znaków

grupowanie

 Hamminga, MAXNET,

(OCR, ICR) (Piotrowski, Parol

 ART1, ARTMAP,

2008),

 sieci jednokierunkowe,

 systemy

rozpoznawania

pisma

ręcznego (Żurada, Barski, Jędruch

 sieć Hopfielda.

1996),
 grupowanie części (Setlatk 2003)
(Knosala 2002)
 rozpoznawanie

profilu

psychologicznego

(Piotrowski,

Parol 2008),
 systemy diagnostyki

medycznej

(Żurada, Barski, Jędruch 1996)

 samoorganizujące

się

mapy

semantyczne (Żurada, Barski, Jędruch
1996)

 analiza spektroskopowa ustalająca
źródło

pochodzenia

narkotyku

(Żurada, Barski, Jędruch 1996)
Prognozowanie

 sieci wielowarstwowe,

 prognozowanie zapotrzebowania na

 Kohonena,

energię elektryczną (Piotrowski,

 z regresją ogólną,

Parol 2008)
 prognozowanie

 rekurencyjne,

kursów

walut

(Piotrowski, Parol 2008),

 radialne,

 prognozowanie

 skokowe

giełdowych

wartości
(Żurada,

akcji
Barski,

Jędruch 1996)
 prognozowanie

pracochłonności

projektowania nowych wyrobów i
realizacji procesu ich wytwarzania
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(Kutschenreiter-Praszkiewicz

2003)

(Kutschenreiter-Praszkiewicz 2007)

Estymacja

 sieć

wielowarstwowa

z

wsteczną propagacją błędu

 estymacja 15 minutowych mocy
szczytowych

stacji

SN/nn

(Piotrowski, Parol 2008)
 kontrola poziomu zanieczyszczeń
przy produkcji żywności (Żurada,
Barski, Jędruch 1996)
 kontrola

uszkodzeń

głośników

(Żurada, Barski, Jędruch 1996)
 planowanie

produkcji

(Sterlak

1998),
 diagnostyka maszyn i elektroniki
(Knosala 2002)
Aproksymacja

 wielowarstwowa

sieć

z

nauczycielem

 aproksymacji

krzywej

miesięcznego

zużycia

elektrycznej

(Piotrowski,

energii
Parol

2008),
 szacowanie wartości nieruchomości
(Żurada, Barski, Jędruch 1996)

 sterowanie ruchem pojazdu na
drodze (sieć ALVINN) (Żurada
1996), (Hollia i in. 1996),
Sterowanie

 sieci z pamięcią asocjacyjną

 neurosterownik

odwróconego

wahadła (Żurada, Barski, Jędruch
1996)
 identyfikacja

obiektów

w

adaptacyjnym systemie sterowania
(Żurada, Barski, Jędruch 1996)
 sieci sterujące kinematyką robotów
(Żurada, Barski, Jędruch 1996)
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 sterowanie

procesami

produkcyjnymi (Żurada, Barski,
Jędruch 1996)
 sterowanie układami RLC,
 normowanie czasu pracy (Matuszek,
Kurczyk 1998)
Źródło: opracowanie własne.

Powyższe przykłady jednoznacznie pokazują jak szerokie spektrum zastosowań
znalazły Sztuczne Sieci Neuronowe. Dzięki zestawieniu można wywnioskować, że w
zadaniach grupowania czy selekcji zdecydowanym faworytem są sieci samoorganizujące się i
takie sieci zostaną użyte w problematyce tej pracy. Wspieranie decyzji człowieka technikami
komputerowymi stało się priorytetem w wielu obszarach takich jak bezpieczeństwo, zdrowie,
finanse, gospodarka oraz technika. Skuteczne podejmowanie decyzji to rola menadżerów
posiadających często zróżnicowany stan wiedzy i doświadczenie. W celu zarówno wyrównaniu
szans menadżerów o wyższych umiejętnościach technicznych, a mniejszych umiejętnościach
zarządczych i na odwrót (o czym mowa w rozdziale II.1) wykorzystywane są różne metody i
metodyki zarządzania, których konkretne przykłady zostały przedstawione w następnym
rozdziale.

4. Przykłady zastosowań sztucznych sieci neuronowych (SSN) w inżynierii
produkcji
4.1. Miejsce sieci neuronowych w systemach wspierania decyzji menedżerskich
Menadżerowie procesów zdecydowanie mogą, a często powinni, wspomagać się
sieciami neuronowymi podczas technologiczno-organizacyjnego przygotowania produkcji,
zarówno w obszarze projektowania procesu produkcyjnego jak i technologicznego
przygotowania nowego wyrobu lub modyfikacji dotychczasowo produkowanych. Samodzielna
analiza i lustracja danych przez człowieka jest w XXI wieku nieefektywna ze względu na
możliwość i zarazem potrzebę uwzględnienia ogromu dostępnych danych. Na przeciw temu
wychodzą SSN (Sztuczne Sieci Neuronowe). Należy jednak zauważyć, że również one nie są
samodzielnym bytem w rozwiązywaniu problemów wspierania decyzji. Są jednak jednym z
ważniejszych elementów systemów hybrydowych, łączących w sobie technologie SSN oraz
systemów ekspertowych, czyli w dużym uproszczeniu pracy komputera z wiedzą ludzi. W
takich połączeniach każdy z elementów realizuje swoje zadania osobno, następnie przekazując
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wyniki działań kolejnym systemom. Tak więc efekt działań systemu ekspertowego stanowi
grunt w postaci uporządkowanej wiedzy przygotowanej pod działanie sieci neuronowej, która
to w sposób heurystyczny przetwarza zdobyte informacje nierzadko będące dalej przetwarzane
i porządkowane (Sterlak 1998).

Rysunek nr 28. SSN w strukturze hybrydowego systemu wspomagania decyzji, opracowanie własne.

Rysunku nr 28 przedstawia schemat umiejscowienia SSN w systemie hybrydowym.
System taki składa się z trzech podstawowych elementów: bazy danych, sieci neuronowej oraz
systemu ekspertowego.

Baza danych tworzona jest arbitralnie wg. zasad i ograniczeń

zawartych w interface'ie użytkownika. Ta wiedza stanowi zestaw danych wejściowych do sieci
neuronowej, która na ich podstawie generuje rozwiązania dla zadanego problemu np. selekcji,
grupowania czy wartościowania danych. Zestaw ten za pomocą systemu ekspertowego oraz
przy współudziale użytkownika generuje rozwiązania w postaci informacji lub zestawu decyzji.
Następnie są one obrabiane komputerowo w zależności od zadanego problemu w schematy,
modele czy wizualizacje i przekazywane użytkownikowi.
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4.2. Badania pracochłonności projektowania nowych wyrobów i realizacji
procesu ich wytwarzania
Konkretnym przykładem wykorzystaniem SSN w podejmowaniu decyzji może być
przeprowadzenie badań pracochłonności projektowania nowych wyrobów i realizacji procesu
ich wytwarzania. Ogólna zasada wykorzystania sieci w tych zadaniach przedstawiona jest na
poniższym diagramie (Kutschenreiter-Praszkiewicz 2003):
1. Określenie celu wykorzystania czasu.

2. Określenie wektora cech normatywnych zadań lub działań.

3. Budowa klas przedmiotowych.

4. Budowa bazy danych,

5. Klasyfikacja realizowanych zadań lub działań.

6. Określenie czasu realizowanych zadań i działań.

Rysunek nr 29. Algorytm budowy nowej metody określania pracochłonności, źródło: (KutschenreiterPraszkiewicz 2003).

Etap pierwszy powyższego procesu nie wymaga użycia SSN. Polega na ogólnym
określeniu ram czasowych i zależności jakościowo-czasowych dla projektowania wyrobów.
Etap drugi ustala wektor cech dla projektowanego wyrobu tj. jego gabaryty,
specjalne cechy technologiczne takie jak wielkości gwintów, odchyłki kształtu, chropowatości
i inne. Na podstawie tych cech, przy użyciu sieci neuronowych określę pracochłonność działań
TPP w zależności od danego argumentu wektora.
Etap trzeci polega na tworzeniu klas przedmiotów w zależności od ich
czasochłonności wynikającej z etapu drugiego. Przedmioty wymagające więcej czasu na
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wykonanie zostały przypisane do klas o mniejszej wymaganej dokładności prognozowania
czasochłonności.
Czwarty etap wymaga utworzenia bazy danych wejściowych dla głównej sieci
neuronowej. Baza zawierać powinna zestawienie cech wyrobu i przypisanych do nich
pracochłonności oraz klasę, do której została przypisana.
Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych następuje ponownie w piątym
etapie, gdzie występuje automatyczne przyporządkowanie rożnych projektów do konkretnych
klas pracochłonności.
Ostatnia faza realizowana jest przez inną, specjalistyczną metodę - system
ekspercki, który pozwala na wygenerowanie określonej pracochłonności dla zadanej przez
użytkownika charakterystyki wyrobu.
Ze względu na możliwość analizy równoległej wielu czynników warunkujących
czas projektowania sieci neuronowe stanowią dobre narzędzie do możliwości modelowania
procesów projektowania. Wymaga to przede wszystkim zgromadzenia danych o procesie i na
ich podstawie utworzenia wektora wejściowego. W konkretnym przypadku analizy czasu
projektowania przekładni zębatych "(...) przyjęto następujące dane wejściowe do analizy:
1. stopień

automatyzacji

prac

–

w

warunkach

produkcyjnych

polskich

przedsiębiorstw „warsztat pracy” nie zawsze jest wyposażony w najnowsze,
dostępne na rynku oprogramowanie wspomagające prace konstruktorów;
programy, jakimi dysponują przedsiębiorstwa, mogą być opracowywane dla
konkretnych, specyficznych uwarunkowań danego przedsiębiorstwa; znajomość
obsługi oprogramowania oraz jego dostępność dla różnych pracowników działu
jest różna; stąd założono, że stopień automatyzacji prac obliczeniowych będzie
istotną, zmienną wielkością wpływową;
2. stopień nowości rozwiązywanego problemu – jest to szczególnie ważny czynnik,
decydujący o pracochłonności prac konstrukcyjnych;
3. stopień złożoności rozwiązywanego problemu – jest on związany z zakresem
zmian wprowadzonych w konstrukcji wyrobu." (Matuszek J., Kurczyk 1998)
Powyższy schemat działania SSN został utworzony na podstawie badań
prognozowania czasu opracowania dokumentacji konstrukcyjnej przekładni zębatych. W
zagadnieniu tym zastosowano sieć jednokierunkową, wielowarstwową, uczoną metodą
wstecznej propagacji błędu z logarytmiczną funkcją aktywacji. Z 30 różnych konfiguracji sieci
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najlepiej wypadła struktura przedstawiona na rysunku nr 19, z 9 neuronami w warstwie
wejściowej, 5 neuronami w warstwie ukrytej oraz 1 neuronem wyjściowym (3:9-5-1:1).
Strukturę sieci pokazano na rys. 2. (Kutschenreiter-Praszkiewicz, 2007)

Rysunek nr 30, Wybrana struktura sieci neuronowej, źródło (Kutschenreiter-Praszkiewicz

2007)

Ocena wspomnianych 30 konfiguracji nastąpiła na podstawie porównania
wskaźnika RMS, czyli błędu średniokwadratowego.
Abstrahując od doboru SSN do prezentowanego zastosowania, przykład może
stanowić dobre odniesienie do badań nad planowaniem projektowania różnych systemów
wspieranych analizą danych wykonywanych przez sztuczną inteligencję. Z przedstawionego
przykładu autor wykorzysta do badań sposób określania i oceny struktury sieci - określania
błędu średniokwadratowego. Przykład posłużył również do ostatecznego określenia miejsca
SSN w podejmowanych przez menadżerów decyzjach, który został przedstawiony na
zaprezentowanym wcześniej rysunku nr 30.
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4.3. Normowanie pracy operatorów produkcji jako analiza danych
niekompletnych
Badanie pracochłonności można użyć podczas procesu normowania czasu pracy.
Przedmiotem normowania w procesach zarządzania produkcją stają się: praca pracowników,
stanowisk pracy, przepływów materiałowych, finansowych i informacji. Metody i techniki
normowania zostały przedstawione na rysunku nr 31.

Rysunek nr 31. Klasyfikacja metod i technik normowania czasu pracy, źródło: (Matuszek J., Kurczyk, 1998).

Potrzeba poszukiwania rezerw produkcyjnych, określania potencjalnych błędów
projektowanych procesów i systemów produkcyjnych na etapie projektowania wymusza
określanie odpowiednich struktur norm czasu (Matuszek J., Kurczyk, 1998). Także w tych
obszarach swoją rolę mogą odegrać sztuczne sieci neuronowe. Wyzwania wykrywania
potencjalnych błędów, np. poprzez porównanie do sytuacji idealnej może być przeprowadzone
poprzez zamodelowanie procesu sieciami perceptronowymi.
Istotną cechą sieci neuronowych, decydującą o ich przydatności do rozwiązywania
problemu określania pracochłonności prac projektowych, jest ich zdolność do odtwarzania
informacji zdobytych w procesie uczenia. Wiedza o procesie projektowania może być
określana w sposób lingwistyczny z uwzględnieniem wielu cech procesu projektowania,
jednakże praktyczne zastosowanie proponowanej metodyki wymusza ograniczenie wektora
wejść do kilku najistotniejszych cech. Dane rejestrowane w przedsiębiorstwach są często
niekompletne, a czasami błędne. Sieci neuronowe mogą modelować proces mimo
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niekompletności i błędów niektórych danych w zbiorze uczącym, co w znacznym stopniu
zwiększa możliwość ich praktycznej implementacji. Uzupełnianie zbioru uczącego nowymi
danymi pozwala na bieżącą adaptację opracowanego modelu do zmieniających się
uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa. Zarządzanie we współczesnych czasach jest
często realizowane w warunkach niepewności związanej z niekompletnością informacji i
zmiennością otoczenia. Naprzeciw temu wychodzą właśnie sztuczne sieci neuronowe.

4.4. Harmonogramowanie zadań w elastycznym systemie montażowym
Elastyczne systemy montażowe (ESM) są to systemy projektowane w celu
utrzymania wysokiej wydajności procesu montażowego przy jednoczesnym zachowaniu
szerokiej gamy produktów końcowych oraz niejednomiernego zapotrzebowania w małe serie
produkcyjne. Planowanie operacyjne produkcji w takich zakładach najczęściej jest realizowane
za pomocą decyzyjnych metod heurystycznych opartych na regule priorytetów (Sterlak 1998).
W pierwszym etapie pracy należy zebrać wszystkie fakty dotyczące systemu
produkcyjnego, które będą stanowić podstawę w postaci bazy danych do systemu. Powinny się
w niej znaleźć podstawowe cechy, mające zasadniczy wpływ dla ustaleń planu produkcyjnego,
takie jak (Sawik 1996):


ciągłość produkcji;



stabilność produkcji



typ asortymentu;



długość cyklu produkcyjnego;



stopień złożoności procesu technologicznego;



poziom zakłóceń produkcji;



informacje na temat kompletacji wyrobów;



czasach wykonywania operacji w marszrutach technologicznych.
Powyższe dane stają się równocześnie wektorem wejść do sieci neuronowej, która

ma na celu zaproponowanie metody szeregowania zadań. Do tego zadania została użyta sieć
neuronowa z metodą uczenia Hamminga, która jest dobrym narzędziem do implementacji
systemów doradczych. Sieć Hamminga jest trójwarstwową struktura rekurencyjną, będącą
rozwinięciem sieci Hopfielda. Jej zasada działania jako klasyfikatora wektorowego polega na
minimalizacji odległości wektora wejściowego (czyli w tym przykładzie faktów z bazy danych)
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od wektorów źródłowych (stanowiących klasyfikator). Więcej o szczegółach działania sieci w
publikacji (Ossowski 1996).
W kolejnym etapie wynik działania systemu harmonogramowania pracy - wektor
wyjściowy SSN konfrontowany jest z regułami wnioskowania użytkownika systemu za
pomocą systemu ekspertowego. Taka kooperacja owocuje propozycją strategii szeregowania
zadań optymalizującą odpowiednie kryterium jakości pracy (Sterlak 1998).
Przedstawiony przykład stanowi dowód, że zastosowanie sztucznej inteligencji w
przemyśle montażowym jest racjonalne i stosowane.

4.5. Zestawienie przykładów działania SSN w środowisku przemysłowym
Powyżej przedstawione przykłady zastosowań to tylko jedne z wielu możliwości
wspierania decyzji w dzisiejszych, nowoczesnych firmach przemysłowych. Opisane przykłady
miały za zadanie przybliżyć czytelnikowi w jaki sposób implementacja sieci wpływa na pracę
inżynierów produkcji oraz managerów procesu. W tabeli nr 15 zestawiono kolejne przykłady
zastosowań uwzględniając podział obszarowy w inżynierii produkcji.
Tabela nr 15. Zestawienie zastosowań Sztucznych Sieci Neuronowych w Inżynierii Produkcji.

SNN w INŻYNIERII PRODUKCJI
technologiczne
sterowanie produkcją
przygotowanie
produkcji
 prognozowanie czasu  normowanie czasu
projektowania
pracy operatorów
przekładni zębatych
produkcji (Matuszek
J., Kurczyk 1998)
(KutschenreiterPraszkiewicz 2003)
Praszkiewicz 2007)  harmonogramowanie
zadań w elastycznym
 planowanie wielkości  grupowanie części
systemie
produkcji (Sterlak
montażowych (Setlak
montażowym
1998)
2003)
(Knosala 2002)
 organizacja układu
 prognozowanie
przestrzennego
zapotrzebowania na
maszyn
energię elektryczną
produkcyjnych na
[2]
powierzchni
 diagnostyka maszyn i
produkcyjnej
elektroniki (Knosala
2002)
(Mohammadhossein
 projektowanie
2013)
sekwencji
(Kutschenreitermontażowej
Praszkiewicz 2011)
(Sinanoğlu, Börklü
2005)
organizacyjne
przygotowanie
produkcji
 szacowanie czasu
procesów
projektowych
(Kutschenreiter-
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utrzymanie ruchu
i jakość wyrobów
 analiza i kontrola
parametrów
maszyn
(Sinanoğlu,
Kurban 2004)
 analiza
wydajności
narzędzi
(Canbulut,
Sinanoğlu 2004)
 prognozowanie
dokładności
geometrycznej
wyrobu po
obróbce (Jóźwiak,
Janicka, Lipski
2005)
 diagnostyka
układów
wykonawczych
maszyn
(Kurnicki, Wójcik
2008)

 projektowanie
stanowisk roboczych
(Hsu, Hsia 1997)

 monitorowanie
zużycia narzędzi
(Adanczyk i in.
1996)

Źródło: opracowanie własne.

Jak łatwo zauważyć, zastosowanie SSN nie ogranicza się w inżynierii
przemysłowej tylko do wybranych obszarów. Ma szerokie zastosowanie zarówno w
organizacyjno-technologicznym przygotowaniu produkcji, jak i w sterowaniu produkcją czy w
utrzymaniu ruchu i jakości wyrobów. Wart zanotowania jest fakt, że każde szczegółowe
zadanie posiada dedykowaną sieć neuronową. Zatem zastosowanie jednej sieci może być
perfekcyjnie dostosowane do danego zagadnienia, ale już w innym przypadku może się nie
sprawdzić. Wniosek zatem taki, że należy być ostrożnym w implementowaniu utworzonych
wcześniej całych struktur sieci dla nowych zadań, nawet jeśli obszar decyzji obejmuje te same
zagadnienia zadaniowe sieci.

5. Matematyczna zasada działania sztucznych neuronów
Sztuczne sieci neuronowe to matematycznie zamodelowane działania połączeń
nerwowych w mózgu człowieka. Najmniejszym łańcuchem tego połączenia jest pojedynczy
neuron, którego działanie możemy przedstawić za pomocą równania (Stawowy, 2002):
(2)

𝑦 = 𝑓(𝑣)
𝑠=∑
gdzie:

(3)

𝑤 ∗𝑥

n- liczba wejść w neuronie
y - sygnał wyjściowy z neuronu
x - sygnał wejściowy do neuronu
w - waga/ważność sygnału wejściowego do neuronu, które w trakcie uczenia neuronu
mogą zostać modyfikowane wartościowo
f - funkcja aktywacji
v - funkcja potencjały postsynaptycznego
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:
Rysunek nr 32. Model neuronu, źródło: (Stawowy,

2002).

Element progowy inaczej nazywany funkcją aktywacji może przyjmować wiele
postaci, m. in.: funkcji liniowej, skokowej unipolarnej i bipolarnej, funkcji sigmoidalnej
unipolarnej i bipolarnej czy też funkcji tangensoidalnej (Ossowski 1996), (Rutkowski 2011),
(Tadeuszewicz 1993). Parametr ten pokazuje wartości progowe, dla których neuron zostaje
aktywowany. Innymi słowy każdy neuron generuje potencjał v, który jest argumentem dla
funkcji aktywacji, która to z kolei decyduje na podstawie jego wartości czy aktywować neuron.
Stworzona sieć neuronów to warunek konieczny, ale niewystarczający do
prawidłowego jej działania. Konieczne jest przeprowadzenie "nauczania sieci". Pod pojęciem
uczenia sieci rozumiemy wymuszenie na niej określonej reakcji na zadane sygnały wejściowe.
Uczenie jest konieczne tam, gdzie brak jest informacji doświadczalnych o powiązaniu wejścia
z wyjściem lub jest ona niekompletna, co uniemożliwia szczegółowe zaprojektowanie sieci.
Dzięki tej operacji neuron będzie, w zależności od metody, uzależniał swoje działanie od
podanych w procesie uczenia wzorców (w metodzie nauki z nauczycielem), lub też
samodzielnie modyfikował swoje wagi tak, aby dla "podobnych" potencjałów v, generować te
same sygnały wyjściowe (w metodach nauki bez nauczyciela).

Rysunek nr 33. Diagram metody nauczania z nauczycielem, źródło: opracowanie własne.

W metodzie nauki z nauczycielem należy przygotować zestaw wartości
wejściowych i prawidłowych odpowiedzi dla badanego zbioru. Następnie podajemy taki zbiór
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na wejścia sieci neuronowej i porównujemy ustalone przez sieć odpowiedzi i wcześniej znane
odpowiedzi prawidłowe. Jeżeli odpowiedź jest inna (błędna) to zmieniane są wagi danego
wejścia. Procedurę powtarzamy tak długo, aż dana odpowiedź będzie prawidłowa. Ocenę tej
prawidłowości przedstawia się na podstawie błędu uczenia się sieci za pomocą takich metod
jak odchylenie standardowe czy najmniejszy błąd średniokwadratowy. Każde takie
powtórzenie nazywamy "epoką" nauczania sieci.

Rysunek nr 34. Diagram metody nauczania bez nauczyciela, źródło: opracowanie własne.

W opcji nauczania sieci bez nauczyciela konieczne jest opracowanie funkcji lub
algorytmu, według którego sieć będzie uczona w trakcie jej pracy (tzn. będzie samodzielnie
dostosowywać wagi w progowej funkcji aktywacji). Najczęściej spotykane algorytmy dla nauki
bez nauczyciela to algorytmy Hebba, oraz "typu konkurencyjnego" (np w sieciach Kohonena)
.
W dalszej części tej pracy autor koncentruje się na przedstawieniu zasad działania
specyficznych sieci uczonych bez nauczyciela, zwanych sieciami samoorganizującymi się.

6. Sieci samoorganizujące się
6.1. Zasada działania i rodzaje sieci
Sieci samoorganizujące składają się najczęściej z warstwy wejściowej i
wyjściowej. Każdy neuron warstwy wyjściowej jest połączony z każdym neuronem warstwy
wejściowej oraz ma swój wektor wagowy składający się z tylu elementów, ile cech mają
wektory danych wejściowych. Wynikiem działania sieci jest przestrzeń podzielona na strefy
wpływów wektorów-reprezenantów, określanych w trakcie uczenia się sieci.
Sieci samoorganizujące się kierują się dwoma podstawowymi zasadami
(Tadeuszewicz 1993):
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1. zasadą koherencji - czyli założeniu, że dane wejściowe zawierają komplet
informacji potrzebnych do automatycznego i spontanicznego grupowania danych
bez wsparcia z zewnątrz (bez nauczyciela);
2. zasadą kolektywności - czyli założeniem, że jeden neuron ma mierzalny wpływ
na zachowanie się innych neuronów przebywających w jego sąsiedztwie. Taka
zbiorowość neuronów pozwala w sposób bardziej efektywny i kompleksowy
przetwarzać dane, niż analizowanie każdego neuronu z osobna.

W literaturze naukowej pojawiają się różne rodzaje sieci samoorganizujących się.
Ich zróżnicowanie wynika z zastosowania innych algorytmów uczenia sieci. Są to:(Ossowski
1996), (Rutkowski 2011), (Tadeuszewicz 1993), (Żurada 1996), (Krzyśko 2008):
1. sieć Kohonena;
2. sieć Hamminga;
3. sieć MAXNET;
4. sieć ART1, ARTMAX;
5. sieć Hopfielda.
W dalszej części pracy została opisana zasada działania, architektura (struktura),
algorytm uczenia oraz wynik działania sieci wykorzystywanej w ramach tej pracy w procesie
zarządzania projektowaniem tj. Sieć Kohonena. Wyboru tej sieci, z pozytywnym skutkiem,
dokonał również prof. Knosala w narzędziu selekcji części na podstawie ich kształtu, gabarytów
i charakterystyk specjalnych (Knosala, 2002).

6.2. Sieć Kohonena
Najbardziej znaną i powszechnie używaną siecią samoorganizującą się jest sieć
Kohonena, wynaleziona w latach 70' i nazwana od nazwiska wynalazcy. Sieci Kohonena należą
do sieci samoorganizujących się ze względu na charakterystyczną metodę nauczania, która nie
wymaga zbioru uczącego do wygenerowania wyników. Poniżej przedstawiono przykładową
architekturę sieci:
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Rysunek nr 35. Diagram metody sieci samoorganizującej się, źródło: (Rutkowski 2011).

Charakteryzuje się ona tym, że neurony wejściowe po wygenerowaniu swoich
argumentów wynikających z wag połączeń rywalizują między sobą. Zwycięzca rywalizacji ma
możliwość modyfikacji swojej wagi zbliżając go do neuronu wzorcowego. Powyższy schemat
przedstawia działanie sieci WTA (ang. Winner Takes All), w której tylko zwycięzca ma prawo
do modyfikacji wag. Istnieje odmiana tej zasady WTM (ang. Winner Takes Most), gdzie prawo
do zmian wag mają również wektory sąsiadujące dla wektora zwycięskiego, jednak w
stosunkowo mniejszym zakresie.
W celu przejrzystego scharakteryzowania pracy sieci sporządzono przedstawiony
na rysunku nr 36 algorytm, który zostanie omówiony krok po kroku.
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START
Wektor wag wi o liczbie
skłądowych równych ilości
cech wektora wejściowego

Reprezentacja cyfrowa
danych wejściowych

Utworzenie przestrzeni cech Rd z wektorów wag
Wi(=pnktów w przestrzeni)
Losowe określenie wektora reprezentacji dla
każdego neuronu
SEKWENCYJNE Uczenie się sieci

 WSADOWE

Uczenie Wsadowe
(aktualizacja wektora wag neuronów raz na epokę)

Uczenie Sekwencyjne
(aktualizacja wektora wag każdego neuronu po każdej prezentacji)

Ustalenie M początkowych wektorów x
Losowanie próbki – wektora x jako pierwszego reprezentanta
Otwarcie epoki
Prezentacja każdemu wektorowi w(k), wektora x

Nadanie wskaźnika c neuronowi o wektorze wag w(k) najbliższym do wektora x

OKREŚLANIE WAG WEKTORÓW

Metody określania
stopnia adaptacji:

Gaussowska

Prostokątna

Gaussowska
przycięta

Epanechnikova

Miary p odobie ńśtwa:

Euklide sowa

Iloczyn skalar ny

Miara wg. nor my L1

Miara wg. nor my L inf

Aktualizacja wag dla neuronu
zwycięskiego i sąsiednich
WTM (ang. Winner Takes Most))
WTA (ang. Winner Takes All)

Określenie stopnia adaptacji neuronów
sąsiednich do zwycięzcy

Aktualizacja wag tylko dla neuronu
zwycięskiego

NIE

(uczenie sekwencyjne c.d.)

(uczenie wsadowe c.d.)

Aktualizacja wag w każdym kroku (k)

Zapamiętanie w czasie prezentacji dla każdego wektora Wi wektor uczący
x oraz intensywność sąsiedztwa

Aktualizacja wartości wag

Warunek graniczny
osiągnięty

Zamknięcie epoki
TAK

TAK

KONIEC UCZENIA

Warunek graniczny
osiągnięty

NIE

Mapa

STOP

Rysunek nr 36. Algorytm działania sieci Kohonena, opracowanie własne na podstawie (Ossowski 1996).
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Całą sekwencja zaczyna się od załadowania danych wejściowych i utworzenia z
niego wektora wag Wx, który jest podstawą do utworzenia przestrzeni topologicznej Rd o
żądanych wymiarach dla sieci neuronów. W uczeniu konkurencyjnym tylko wybrane wektory
wagowe neuronów (jeden lub więcej) są aktywowane i ich wartości są aktualizowane (Osowski
1996). Nauczanie przedstawianej sieci może następować dwojako:
1. sekwencyjne - gdzie aktualizacja wag przeprowadzana jest iteracyjne po każdej
prezentacji wektora wag;
2. wsadowo - gdzie aktualizacja wag przeprowadzana jest jednorazowo dla
wszystkich prezentowanych wektorów wag raz na epokę.
Mimo powyższej różnicy obie metody opierają się na dwóch wspomnianych już
zasadach: WTA (ang. Winner Takes All) i WTM (ang. Winner Takes Most). Pierwsza z nich
zakłada rywalizację bezwzględną, tzn. taką, w której zmiana wektora wag zachodzi tylko dla
neuronu zwycięskiego.
Uczenie sieci opiera się na obu metodach i zaczyna od metody WTM (polegającą
na rywalizacji względnej) umożliwia utworzenie tzw. chmury neuronowej (Martinez 1993)
wektorów podobnych i zmianę wag nie tylko zwycięzcy rywalizacji, ale również jego sąsiadów.
Wszystko odbywa się wg. wzoru:
𝑤 (𝑘 + 1) = 𝑤 (𝑘) + 𝜂(𝑘)𝐺(𝑖, 𝑐, 𝑘, 𝜃)[𝑥 (𝑘) − 𝑤 (𝑘)]
(4)
gdzie:
𝑤 − 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑒𝑛𝑡𝑜𝑤𝑎𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑤𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑎 𝑤𝑎𝑔𝑜𝑤𝑒𝑔𝑜;
𝑥 − 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑤𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑎 𝑤𝑧𝑜𝑟𝑐𝑜𝑤𝑒𝑔𝑜;
𝜂 − 𝑤𝑠𝑝𝑜ł𝑐𝑧𝑦𝑛𝑖𝑘 𝑢𝑐𝑧𝑒𝑛𝑖𝑎, 𝑛𝑎 𝑜𝑔ół 𝑚𝑎𝑙𝑒𝑗ą𝑐𝑦 𝑤𝑟𝑎𝑧 𝑧𝑒 𝑤𝑧𝑟𝑜𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑢 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑗𝑖 (𝑘);
𝐺(𝑑, 𝑐, 𝑘, 𝜃) − 𝑓𝑢𝑛𝑘𝑐𝑗𝑎 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑗𝑖 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛ó𝑤 𝑠ą𝑠𝑖𝑒𝑑𝑛𝑖𝑐ℎ 𝑤𝑜𝑏𝑒𝑐 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑢 𝑧𝑤𝑦𝑐𝑖ę𝑧𝑐𝑦 𝑧𝑎𝑙𝑒ż𝑛𝑎 𝑜𝑑:
𝑑 − 𝑜𝑑𝑙𝑒𝑔ł𝑜ś𝑐𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑦 𝑜𝑑 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑢 𝑧𝑤𝑦𝑐𝑖ę𝑧𝑐𝑦;
𝑐 − 𝑤𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑎 𝑧𝑤𝑦𝑐𝑖ę𝑧𝑐𝑦;
𝑘 − 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑢 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑗𝑖;
𝜃 − 𝑖𝑛𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑠𝑡𝑎ł𝑦𝑐ℎ, 𝑙𝑢𝑏 𝑧𝑚𝑖𝑒𝑛𝑛𝑦𝑐ℎ (𝑧𝑙𝑒ż𝑦𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑛𝑝. 𝑜𝑑 𝑘).

Pozostałe neurony, nie uznane jako podobne nie ulegają modyfikacji.
Przynależność do danej klasy określa się najpierw znajdując zwycięzcę rywalizacji oraz jego
sąsiadów wybieranych za pomocą określania odległości między ich wektorami a wektorami
zwycięzcy, mierzonej następującymi miarami (Osowski 1996):


miara euklidesowa:
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()

(5)

𝑑(𝑥, 𝑊 ) = 𝑥 ∗ 𝑊 = |𝑥| |𝑊 | cos(𝑥, 𝑊 )

(6)

𝑑(𝑥, 𝑊 ) = |𝑥 − 𝑊 | =




𝑥 −𝑊

iloczyn skalarny:

miara według normy 𝐿 (Manhattan):
𝑑(𝑥, 𝑊 ) =



∑

∑

()

|𝑥 − 𝑊 |

(7)

miara według normy 𝐿 :
()

𝑑(𝑥, 𝑊 ) = max |𝑥 − 𝑊 |

(8)

Następnie określa się wartość współczynnika adaptacji wektorów znajdujących się
w polu podobieństwa. Można wyróżnić następujące stopnie adaptacji (Osowski 1996):
1. prostokątny;
2. gaussowski;
3. gaussowski ścięty;
4. bąbelkowy;
5. Epanechnikova.
Po wstępnym uformowaniu klas w chmurach przechodzi się do metody WTA. W
tej metodzie, której zmiana wartości wag odbywa się jedynie dla neuronu zwycięskiego i jest
przeprowadzana na podstawie wzoru:
(9)
gdzie:
𝑤 − 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑒𝑛𝑡𝑜𝑤𝑎𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑤𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑎 𝑤𝑎𝑔𝑜𝑤𝑒𝑔𝑜;
𝑥 − 𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑤𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟𝑎 𝑤𝑧𝑜𝑟𝑐𝑜𝑤𝑒𝑔𝑜;
𝜂 − 𝑤𝑠𝑝𝑜ł𝑐𝑧𝑦𝑛𝑖𝑘 𝑢𝑐𝑧𝑒𝑛𝑖𝑎, 𝑛𝑎 𝑜𝑔ół 𝑚𝑎𝑙𝑒𝑗ą𝑐𝑦 𝑤𝑟𝑎𝑧 𝑧𝑒 𝑤𝑧𝑟𝑜𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑢 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑗𝑖 (𝑘).
𝑤 (𝑘 + 1) = 𝑤 (𝑘) + 𝜂(𝑘)[𝑥 (𝑘) − 𝑤 (𝑘)]

Przebieg procesu konkurencji jest przeprowadzany tak długo, aż podobne sygnały
wejściowe, będą uruchamiały sygnał w tych samych neuronach. Dzięki temu przestrzeń
topologiczna Rd nabierze takiego wymiaru, że zbliżone sygnały wejściowe utworzą grupy
(klastry). Dzięki zachowaniu topologii ułożenia neuronów, czyli relacji sąsiedztwa wynikają
dwie cechy sieci (Żurada 1996):
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1. podobne wektory wejściowe powinny pobudzać neuron zwycięski, ale w
stosunkowo mniejszym stopniu neurony sąsiednie, oraz
2. z pobudzenia sąsiednich neuronów musi wynikać podobieństwo wektorów, które
je pobudzały.
Wynikiem działania sieci Kohonena jest grupowanie lub klasyfikacja wzorców
wejściowych. Warstwa neuronów wyjściowych jest połączona z każdym neuronem
wejściowym, dzięki czemu współzawodnictwo obejmuje wszystkie dane analizowane przez
sieć. Podobne sygnały wejściowe wzbudzają te same neurony w warstwie wyjściowej i w ten
sposób w końcowym efekcie tworzą grupę charakteryzującą się podobieństwem wektorów
danych przez nie reprezentowanych. (Setlatk 2003)
Wynik działań przeprowadzonej analizy danych przez sieć najczęściej
przedstawiany jest w postaci map, z których człowiek wizualnie potrafi wyciągnąć
odpowiednie wnioski. Takie przestawienie wyników idealnie wpasowuje sie do grupowania
elementów zgodnie z metodą PFA (Production Flow Analisys) stosowaną w Technologii
Grupowej. Przy odpowiednim doborze kryteriów grupowania, ukierunkowanym pod metodę
nauczania i miary podobieństw w algorytmie Kohonena, użycie tej sieci powinno być również
możliwe do zastosowania przy projektowaniu systemów montażowych.

7. Programowanie sieci neuronowych w środowisku Matlab
MATLAB jest interakcyjnym środowiskiem do wykonywania odliczeń naukowych
i inżynierskich. Umożliwia testowanie algorytmów, modelowanie i symulację, analizę
i wizualizację danych, sygnałów oraz wyników obliczeń. Zasadnicze jego zalety to możliwość
szybkiego uzyskania rezultatów skomplikowanych obliczeń i przedstawienie ich w postaci
wykresów dwu- lub trójwymiarowych, a także w postaci map wielobarwnych. MATLAB jest
językiem programowania wysokiego poziomu. Podstawowymi typami danych w MATLAB-ie
są tablice o elementach rzeczywistych lub zespolonych oraz struktury i obiekty. Zmienne
przechowywane w przestrzeni roboczej (ang. Workspace) są dostępne przez wywołanie ich
nazwy. Oprogramowanie nie wymaga stosowania deklaracji zmiennych. Typ zmiennej jest
automatycznie rozpoznawany przez oprogramowanie. Od rozpoznanego typu zmiennej zależą
rezultaty wykonywanych operacji matematycznych lub funkcji (Demuth Beale 2002).
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Rysunek nr 37. Widok domyślny środowiska Matlab, źródło: MATLAB.

Prezentowane dalej wyniki analiz otrzymano za pomocą oprogramowania
opracowanego i wykonanego w języku obliczeń technicznych MATLAB. Aplikacja sieci
neuronowych w wykonanym oprogramowaniu była możliwa dzięki zespołowi Juha Vesanto,
Johan Himberg, Esa Alhoniemi i Juha Parhankangas z Politechniki Helsinskiej, którzy
utworzyli dodatkowy pakiet służący do tworzenia map SOM w Matlabie. Matlab udostępnia
również narzędzie do tworzenia SOM w wbudowanym module "Neural Network Toolbox",
jednak zdaniem autora jest on mniej intuicyjny i posiada mniej możliwości niż pakiet
Helsińskich specjalistów, dlatego w dalszej części pracy zostanie pominięty.

93

Rysunek nr 38. Interface aplikacji Matlab GUIDE, źródło: MATLAB.

Bardzo ważnym elementem Matlaba używanym do rozwiązania problemu
stawianego tej pracy jest GUI (ang. Graphical User Interface). Jest to graficzny interfejs
użytkownika,

czyli

narzędzie

ułatwiające

użytkownikowi

współpracę

graficznego

przedstawienia i panelu obsługi programów z językiem programowania MATLAB. Do
tworzenia GUI służy aplikacja GUIDE (ang. Graphical User Interface Develepment
Enviroment).W celu jej uruchomienia w oknie Command Window należy wisać polecenie
guide. Po uruchomieniu aplikacji można wybrać jeden z zaproponowanych projektów przez
MATLAB lub utworzyć od podstaw własny projekt, „metodą przeciągnij i upuść”.

8. Programowanie samoorganizujących się sieci neuronowych Kohonena
SOM_Toolbox2 stworzony przez grupę naukowców z Politechniki Helsińskiej to
dodatkowy moduł dla środowiska MATLAB umożliwiający projektowanie popularnej sieci
samoorganizującej się Kohonena, uczenie jej oraz wizualizacje wyników.
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8.1. Algorytm postępowania w SOM_Toolbox2
Opisywanie kolejnych etapów tworzenia mapy samoorganizującej się ograniczono
w tej pracy do przedstawienia algorytmu pokazującego ścieżkę postępowania w budowaniu
map SOM za pomocą wspominanego modułu. Szczegóły postępowania omawiane są bardzo
dokładnie, krok po kroku w publikacji (Bartkowiak 2001/2002:73-94), dlatego charakterystyka
formuł w tej pracy ograniczałaby się do powielenia/cytowania już powstałej treści, gdyż według
autora nie wymagają one uzupełnienia.

Rysunek nr 39. Agorytm tworzenia sieci Kohonena w Toolbox2, opracowanie własne.
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Algorytm przedstawiony na rysunku 38 prezentuje postępowanie "krok po kroku"
w tworzeniu sieci Kohonena w środowisku Matlab wykorzystującym moduł Toolbox2. W
każdym elemencie algorytmu można zauważyć krótki opis oraz nazwę funkcji użytej do
programowania sieci.

8.2. Przykładowa mapa SOM
W celu zobrazowania działania powyższego algorytmu oraz modułu SOM Toobox2
utworzono proste zagadnienie klasyfikacji. Zadanie polega na pogrupowaniu, bez pomocy
danych uczących, zestawu różnych książek nazwanych literami alfabetu, różniących się
kolorem okładki, tematyką oraz ilością stron (poniżej zestawienie).
Tabela nr 16. Przykładowy zestaw danych wejściowych do sieci SOM.

książka
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X

kolor
2
2
4
2
2
2
2
4
5
5
4
5
2
4
4
4
5
4
5
4
4
3
2
2

grubość
3
3
3
3
2
2
2
2
1
2
1
1
3
1
3
1
1
2
3
3
2
3
1
3

tematyka
2
2
1
2
1
3
1
3
3
2
1
1
3
2
3
3
2
2
3
1
1
2
1
3

Legenda:
kolor
okładki

1
2
3
4
5

żółty
zielony
niebieski
czerwony
czarny

grubość

1
2
3

0-25 stron
26-100 stron
>100 stron

tematyka

1
2
3

naukowa
fabularna
czasopismo

Źródło: opracowanie własne.

Pierwszym krokiem jest utworzenie macierzy danych ksiazki. Następnie
sporządzono kod tworzący strukturę danych, mapę SOM, oraz funkcję wizualizacji mapy:
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sD=som_data_struct(ksiazki, 'name', 'struktura ksiazki', 'comp_names' , {'kolor','grubosc','tematyka'}) ;
% utworzenie struktury danych o nazwach zmiennych kolor, grubość, tematyka
i=0;
for j = 'A':'X'
i=i+1;
sD = som_label(sD, 'add', i, j);
end
% nadanie oznaczeń książkom w strukturze danych
sD=som_normalize(sD,'log'); % normalizacja danych
sM=som_make(sD); % utworzenie sieci samoorganizującej się na bazie sD
sM=som_autolabel(sM,sD,'add'); %automatyczne dodanie dla mapy sM oznaczeń z sD na zasadzie 'add'
colormap(1-gray); % mapa ukarze się w skali szarości
som_show(sM,'umat','all','empty','Labels','norm','d'); %pokaż mapę dla wszystkich + utwórz jedną pustą o
nazwie Labels
som_show_add('label',sM, 'subplot',2); % dodaj do pustej oznaczenia z sM

Wynikiem działania powyższego skryptu jest:

Rysunek nr 40. Wzualizacja mapy SOM, opracowanie własne.

Pozycja książek na mapie po prawej stronie wskazuje na ich podobieństwo
względem siebie. Np. książki A,B,D są jednakowe, natomiast książka F jest podobna do książki
A, ale bardzo różni się od książki K. Należy zauważyć, że niektóre książki nie są identyczne, a
mimo to znajdują się w jednym klasterze mapy. Wynika to z faktu, że dane podane na wejściu
sieci są danymi liczbowymi, których różnica również wpływa na położenie sygnału na mapie.
A zatem przy kolorze, gdzie skala jest od 1-5 a nie od 1-3 jak w pozostałych zmiennych różnica między kolejnymi kolorami jest mniejsza. Wpływ na to ma również ilość książek o
jednakowej cesze. SOM uznaje zatem dwa sąsiednie kolory jako podobne.
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Mapa po lewej stronie ukazuje siłę wiązań pomiędzy sygnałami (książkami). Im
ciemniejszy kolor tym połączenie jest słabsze. Można zatem uznać ciemne kolory za granice
pomiędzy kastrami. Jak można zauważyć w miejscu, gdzie kolor jest najjaśniejszy występuje
najwięcej książek, a tam, gdzie kolor jest ciemny - żadne książki nie zostały przypisane.
Wyznaczona czarnym kolorem granica oddziela książki o kolorze zielonym (2) z pozostałymi.

Rysunek nr 41. Wizualizacja zakresów zmienności dla każdej cechy, opracowanie własne.

Powyższe porównanie pokazuje jak poszczególne zmienne wpływają na generalne
położenie książek na mapie cech. Powyższe mapy wygenerowane zostały skryptem:
som_show(sM,'umat','all','comp','all'); %comp all oznacza prosbę o wygenerowanie osobnych map dla każdej
cechy danego obiektu.

Dzięki takiemu przedstawieniu można porównać rozkład poszczególnych cech
składających się na całościową wizualizację w postaci mapy U-matrix i wywnioskować np.,
które cechy podobieństw się dublują - co znaczy, że są równoważne podczas klasyfikacji. Jest
ono przydatne również przy porównywaniu wielu map U-matrix i określaniu, które z cech mają
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zbliżony wpływ na ich ostateczną strukturę. Takie porównania stosuje się jednak w przypadku
zdecydowanie większej ilości analizowanych cech, a przedstawionym przypadku analizowano
tylko 3 cechy: kolor, grubość i tematykę.
Znajomość działania sztucznych sieci neuronowych i programowania sieci SOM w
środowisku Matlab oraz przykłady zastosowań sieci w przemyśle stanowią dobrą podstawę do
dalszych prac nad zgłębianiem tematyki. W celu rozpoczęcia prac badawczych nad metodyką
użycia sieci neuronowych w projektowaniu systemów niezautomatyzowanych należy jednak
przestawić środowisko badawcze i zobrazować jego zakres, co następuje w kolejnym rozdziale.
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V.

ASOCJACJA METOD OPTYMALIZACYJNYCH Z PROCESAMI
ZARZĄDZANIA PROJEKTOWANIEM JEDNOSTEK
MONTAŻOWYCH

1. Wyznaczenie kryteriów klastrowania w montażu
1.1. Przedstawienie obszarów badań nad kryteriami
Poszukiwanie istotnych dla optymalizacji montażu kryteriów zostało badane w
trzech obszarach, które dostarczają wiedzę na ten temat:


analiza literaturowa;



analiza środowiska komercyjnego;



analiza efektywności wybranych kryteriów oparta na sztucznej inteligencji.
Wszystkie obszary zostały zbadane pod kątem celów, dla jakich produkcja

montażowa może być optymalizowana oraz kryteriów i metod, którymi można się posługiwać,
aby je osiągnąć.

1.2. Analiza literaturowa z zakresu optymalizacji procesów montażowych
W literaturze można znaleźć wiele przykładów zastosowań Technologii Grupowej
w procesach wytwórczych (Ćwikła, 1994, Gwiazda, 1997, Moon & Kao, 1993, s. 160-166,
Piłot & Knosala, 1998, Ramana & Moon, 1997, s. 116-124) W pracach tych klasyfikatory grup
bazowały na podobieństwie konstrukcyjnym elementów produkowanych i przedstawiały się
następująco (Ramana & Moon, 1997, s. 116-124, Candadai i in., 1995, s. 289-305):


kształt i wymiary gabarytowe w układzie kartezjańskim;



masa elementu



cechy zewnętrzne;



technologia procesów;



chropowatość powierzchni;



dodatkowa obróbka;



rodzaj i stan tworzywa;



wielkość produkcji rocznej.
Są to typowe cechy mające wpływ na kształtowanie się procesu technologicznego

wytwarzania elementów. Literatura naukowa zdecydowanie mocniej skupia się na procesach
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wytwarzania i w sposób znikomy porusza temat klasyfikacji cech podobieństwa dla systemów
montażu. W ostatnich latach natomiast zauważamy w Polsce znaczny wzrost inwestycji w
tworzenie oddziałów wyspecjalizowanych w montażu, wchodzących w skład globalnych
koncernów w wielu branżach takich jak: zaawansowane wyroby medyczne (np. łóżka szpitalne
czy systemy kontroli infekcji), środki transportu publicznego itd. W tym środowisku najczęściej
badania dotyczyły sekwencjonowania i priorytetowania kolejności operacji montażowych
(Żurek i in., 1998, Dalchambre, 1992).
Identyfikacja wspólnych cech procesu i elementów wytwarzanych pozwala na ich
standaryzacje nawet w warunkach produkcji zróżnicowanej gamy produktowej. Literatura
naukowa (Kovac & Hajduk, 1998, Knosala i in. 2002) potwierdza zalety takiego podejścia.
Ponadto, badania własne autorów, pozwoliły na sformułowanie możliwości z niej
wynikających:


standaryzacja operacji obróbczych;



standaryzacja norm czasów roboczych;



możliwość elastycznego sekwencjonowania pracy pomiędzy komórkami;



możliwość unifikacji oprzyrządowania;



możliwość automatyzacji czynności;



skrócenie czasu technologicznego przygotowania produkcji;



skrócenie czasu przezbrojeń stanowisk;



unifikacja i redukcja całkowitej powierzchni miejsc odkładczych;



standaryzacja procesów logistycznych;



standaryzacja środków transportu wewnętrznego;



ograniczenie powielania tych samych technologii w ramach jednego systemu;



redukcja powierzchni produkcyjnej.
Powyższe możliwości, pomimo że odnoszą się do literatury analizującej

środowiska wytwórcze, można bez zastanowienia przypisać również systemom montażowym.
W takim przypadku zmieni się jedynie terminologia (np. operacje obróbcze zastąpią operacje
montażowe), natomiast ich sens pozostanie niezmienny.
Filozofii i metod, jakie służą osiąganiu tych celów jest w literaturze bardzo dużo.
Skupiają się na identyfikacji i optymalizacji wąskich gardeł procesu (TOC), wartości dodanych
dla klienta (Lean Manufacturing), efektywnym utrzymaniu kadry i wyposażenia produkcji
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(TPM) czy optymalizacji konstrukcyjnej wyrobu na rzecz procesu (DFMA i Inżynieria
współbieżna) i ergonomii stanowiska pracy.

1.3. Analiza środowiska komercyjnego w zakresie użycia Technologii Grupowej
Literatura naukowa zajmująca się TG w sposób bardzo znikomy i ograniczony
odnosi się do środowisk montażowych. TG analizowana i optymalizowana była raczej pod
kątem środowisk wytwarzania. Ze względu na znaczące różnice w podejściu i filozofii
projektowania obu rodzajów systemów produkcyjnych, metody TG nie są popularne w
stosowaniu w montażu. W wykorzystaniu TG w obszarze organizacji procesów montażu
istnieje zatem istotna luka badawcza.
W ramach badań opisanych w publikacji (Karaśkiewicz, Hadaś 2015)
przeprowadzono wywiad w grupie specjalistów zajmujących się procesami optymalizacji
montażu w przemyśle niezautomatyzowanym. Wywiadem objęto grupę specjalistów na takich
stanowiskach jak: Inżynier Procesu/Produkcji, Inżynier Montażu, Inżynier Optymalizacji
Procesów, Kierownik Produkcji, Dyrektor Produkcji itp.

Badaniem objęto grupę 25

specjalistów. Głównym celem było zbadanie metod i kryteriów działań optymalizacyjnych
jakimi kierują się osoby odpowiedzialne za organizację procesów montażowych. W związku z
tym celem badań kwestionariusz ankiety zawierał następujące pytania:


Jaki jest cel twoich działań optymalizacyjnych?



Jakimi kryteriami posługujesz się w procesach optymalizacji montażu?



Kwestionariusz zawierał również pytania podstawowe stanowiące metryczkę do
zakresu badań tj.:
o Jakie stanowisko w firmie piastujesz?
o Czy optymalizacja produkcji należy do zakresu Twoich obowiązków?
o Jakiego

rodzaju

wyroby gotowe

są

produkowane

w

procesie

montażowym, którym się zajmujesz? (np. sprzęt medyczny, wyposażenie
kontroli infekcji, samochody itp.)
o Jakim stopniem zautomatyzowania cechuje się proces montażowy,
którym się zajmujesz?
Poniżej przedstawiono najważniejsze wyniki i analizę badania. Skala wykresów
reprezentuje średnią ważoną odpowiedzi. Wagi do każdej odpowiedzi były przypisywane
indywidualnie przez respondentów w skali 1-5, gdzie 1 oznacza najmniej ważną, 5
najważniejszą. Ostateczna punktacja dla danego czynnika wynika zatem ze wzoru:
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𝑝=

∑

(

∑

× )
(

)

×

%

(4)

gdzie:
𝑝 − 𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑐𝑧𝑛𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑎𝑐𝑗𝑎 𝑑𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑐𝑧𝑦𝑛𝑛𝑖𝑘𝑎;
𝑛 − 𝑖𝑙𝑜ść 𝑤𝑎𝑔 𝑐𝑧ą𝑠𝑡𝑘𝑜𝑤𝑦𝑐ℎ (𝑡𝑢𝑡𝑎𝑗 5);
𝑖 − 𝑤𝑎𝑔𝑎 𝑑𝑎𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑤𝑠𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛𝑖𝑎;
𝑞 − 𝑖𝑙𝑜ść 𝑤𝑠𝑘𝑎𝑧𝑎ń 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡ó𝑤 𝑑𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑤𝑎𝑔𝑖.
Poniższe diagramy prezentują zatem procentową wartość skupienia ankietowanej
populacji na danym czynniku. W tym przypadku 0% oznacza, że dany aspekt jest zupełnie nie
zauważalny i nie jest brany pod uwagę w trakcie pracy optymalizacyjnej, 100% natomiast
oznacza najwyższy priorytet dla danej odpowiedzi (każdy z respondentów uważa czynnik za
najważniejszy).
Minimalizacja czasu przejścia produktu przez
proces montażu

90%

Minimalizacja czasów poszczególnych operacji

86%

inne

60%

Minimalizacja powierzchni produkcyjnej

59%

Minimalizacja kosztów zatrudnienia operatorów

55%

Minimalizacja kosztów utrzymania i eksploatacji
maszyn i narzędzi

50%

Minimalizacja ilości narzędzi i maszyn

48%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Rysunek nr 42. Ocena istotności celów optymalizacyjnych w produkcji montażowej według inżynierów procesu
montażu. Źródło: (Karaśkiewicz, Hadaś 2015).

Analiza szczegółowa wskazań respondentów przedstawiona na rysunku nr 42
pokazuje, że zdecydowana większość, tj. ponad 60%, respondentów uznała za najważniejsze
cele (przyznano najwyższą ocenę) działań optymalizacyjnych: minimalizację czasu przejścia
produktu przez proces oraz minimalizacje lokalnych czasów operacji. Najmniej ważnym celem
okazała się minimalizacja ilości narzędzi i maszyn używanych w procesie. Ankietowali
wskazywali również na inne, istotne aspekty, a mianowicie:
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podniesienie wydajności systemu rozumianej jako stosunek ilości wyprodukowanych
wyrobów gotowych do wkładu roboczogodzin;



podniesienie jakości procesu (First Time Pass, wskaźnik odpadu produkcyjnego);



minimalizacja kosztów bezpośrednich wg. układu kalkulacyjnego kosztów.
Po identyfikacji preferencji specjalistów co do celów optymalizacyjnych,

następnym krokiem jest rozpoznanie używanych w przemyśle montażowym metod służących
do ich osiągania. W tej materii sytuacja wygląda następująco:
Sekwencja montażu

89%

Ergonomia stanowiska pracy

78%

Ergonomia transportu międzystanowiskowego

70%

Odległości od stanowisk do pól odkładczych

69%

Odległości międzystanowiskowe

65%

Technologia i rodzaje połączeń

54%

Podobieństwo kształtu elementów montowanych

54%

Podobieństwo gabarytowe elementów
montowanych

48%

inne

47%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Rysunek nr 43. Ocena istotności metod optymalizacyjnych w produkcji montażowej według inżynierów procesu
montażu. Źródło: (Karaśkiewicz, Hadaś 2015).

Najważniejszymi kryteriami prowadzącymi do osiągnięcia celów zgodnie z
rysunkiem nr 43 są: optymalizacja sekwencji montażu oraz ergonomii stanowiska
produkcyjnego. Warto zauważyć korelacje tych metod z odpowiedziami w poprzednim
pytaniu. Pozytywne zmiany w sekwencji montażu mogą łatwo doprowadzić do minimalizacji
całkowitego czasu cyklu procesu montażowego, natomiast poprawa ergonomii stanowiska
pracy do minimalizacji czasów pojedynczych operacji.

1.4. Identyfikacja i dobór kryteriów jako wektorów wejściowych dla sieci
neuronowej
Pierwszym etapem w identyfikacji kryteriów jest wywnioskowanie ze sposobów
dążenia do idealnego systemu montażowego, które zostały przedstawione przez branżowych
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praktyków, mierzalnych czynników wpływających na efektywność każdego ze sposobów. W
tym celu kryteria selekcji grup montażowych z tabeli nr 17 skonfrontowano z metodami
optymalizacyjnymi wskazanymi przez praktyków i utworzono macierz kryteriów grupowania.
Tabela nr 17. Metody optymalizacyjne montażu.
Metody optymalizacyjne:

Obszary wpływu metod optymalizacyjnych:


czas operacji montażowych [min];



program produkcji części;



taktowanie produkcji;



ilości poziomów BOM;



ilości elementów montażowych w wyrobie.

Optymalizacja ergonomiczna stanowiska



Waga elementów montowanych;

pracy



Min. wymagana ilość operatorów;



Liczba elementów w wyrobie.

Optymalizacja ergonomiczna transportu



Technologia transportu międzystanowiskowego;

międzystanowiskowego



Waga elementów montowanych.

Optymalizacja odległości stanowisk od pól



technologia transportu międzystanowiskowego;

odkładczych



powierzchnia pól odkładczych.

Analizy technologii i rodzajów połączeń



Wymagane wyposażenie produkcyjne wynikające

Sekwencjonowanie montażu

montażowych

ze

stopnia

zaawansowania

technologicznego

stosowanych połączeń;


Wskaźnik Funduszu Maszynowego Efektywnego.



powierzchnia montażowa;

Analizy podobieństwa kształtów elementów



kształt elementów montażowych;

Analizy podobieństwa gabarytowego



wymiary elementów montażowych.

Optymalizacja odległości
międzystanowiskowych

elementów montowanych
Źródło: opracowanie własne.

W celu przygotowania sieci Kohonena do działania należało przygotować
parametryzację danych wejściowych. Wejściem do działania sieci był sparametryzowany
ogólny model założeń z powyższej tabeli. Wektor parametrów wejściowych dla Modułu 1.1
wynika z tabeli nr 18 i wygląda następująco: Moduł 1.1 = [0, 20, 2, 1, 0, 6, 0, 3, 0,97].

105

Tabela nr 18. Zestaw kryteriów dla wstępnych badań nad zdolnością klastrowania sieci Kohonena.
WYRÓB A

Moduł 1.1

Czas operacji podmontażu [min]

0

Czas operacji montażu do zespołu [min]

20

Gabaryty elementów montowanych [kg]

2

Minimalna ilość operatorów

1

Powierzchnia podmontażowa [m2]

0

Powierzchnia miejsc odkładczych [m2]

6

Czas przezbrojeń [min]

0

wymagane wyposażenie

(2+1=) 3

wskaźnik Funduszu maszynowego
efektywnego

0,97

Źródło: opracowanie własne.

Dane liczbowe pozostały niezmienne, natomiast elementy wyposażenia
zamieniono na sumę punktacji każdego rodzaju wyposażenia zgodnie z tabelą 19.
Tabela nr 19. Klasyfikacja wartościowa wyposażenia produkcyjnego dla wstępnych badań sieci Kohonena.
Wyposażenie
stanowiska
N/A

Wartość
0

stół montażowy

1

wkrętarka pneumatyczna

1

wkrętarki
hydroimpulsowe

2

zabezpieczenia ESD

2

system transportu

3

Źródło: opracowanie własne.

Takim sposobem moduł, do którego stworzenia wymagana jest wkrętarka
hydroimpulsowa, sprzęt ESD (ang. Electrostatic discharge - wyładowania elektrostatyczne)
oraz systemem transportu otrzymała wartość (2+2+3=) 7.

1.5. Programowanie sieci w środowisku Matlab
Po sparametryzowaniu wszystkich elementów BOM utworzono mapę SOM wg
poniższego kodu:
sD=som_data_struct(kryteria, 'name', 'struktura kryteriow', 'comp_names' , {'Czas operacji podmontażu
[min]','Czas operacji montażu do zespołu [min]','Gabaryty elementów montowanych [kg]','Minimalna ilość

106

operatorów','Powierzchnia podmontażowa [m2]','Powierzchnia miejsc odkładczych [m2]','Czas przezbrojeń
[min]','wymagane wyposażenie','uptime wyposażenia'}) ;
sD = som_label(sD,'add',1','Moduł 1.1');
sD = som_label(sD,'add',2','Moduł 1.2');
sD = som_label(sD,'add',3','Moduł 1.3');
sD = som_label(sD,'add',4','Moduł 1.4');
sD = som_label(sD,'add',5','Moduł 1.5');
sD = som_label(sD,'add',6','Część 1A');
sD = som_label(sD,'add',7','Zespół 1A');
sD = som_label(sD,'add',8','Moduł 2.1A');
sD = som_label(sD,'add',9','Moduł 2.2A');
sD = som_label(sD,'add',10','Moduł 2.3');
sD = som_label(sD,'add',11','Moduł 2.4A');
sD = som_label(sD,'add',12','Moduł 2.5');
sD = som_label(sD,'add',13','Część 2A');
sD = som_label(sD,'add',14','Zespół 2');
sD = som_label(sD,'add',15','Moduł 3.1');
sD = som_label(sD,'add',16','Moduł 3.2');
sD = som_label(sD,'add',17','Zespół 3');
sD = som_label(sD,'add',18','Części łączące');
sD = som_label(sD,'add',19','Zespół 4');
sD = som_label(sD,'add',20','Etykietowanie');
sD = som_label(sD,'add',21','Pakowanie');
sD = som_label(sD,'add',22','Część 1B');
sD = som_label(sD,'add',23','Zespół 1B');
sD = som_label(sD,'add',24','Moduł 2.1B');
sD = som_label(sD,'add',25','Moduł 2.2B');
sD = som_label(sD,'add',26','Moduł 2.4B');
sD=som_normalize(sD,'log'); % normalizacja danych
sM=som_make(sD); % utworzenie sieci samoorganizującej się na bazie sD
sM=som_autolabel(sM,sD,'add'); %automatyczne dodanie dla mapy sM oznaczeń z sD na zasadzie 'add'
colormap(1-gray); % mapa ukarze się w skali szarości
som_show(sM,'umat','all','empty','Labels','norm','d'); %pokaż mapę dla wszystkich + utwórz jedną pustą o
nazwie Labels
som_show_add('label',sM, 'subplot',2); % dodaj do pustej oznaczenia z sM

Kod został stworzony bez optymalizacji danych wejściowych z wykorzystaniem
standardowych funkcji modułu Toolbox2. Brak badań nad danymi wejściowymi na tym etapie
jest celowy i stanowi podstawę do dalszych rozważań nad znalezieniem odpowiedzi na
potwierdzenie hipotezy nr 1 tej dysertacji.

1.6. Wynik SOM i weryfikacja danych wyjściowych
Wynikiem działania kodu jest poniższa MAPA SOM:
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Rysunek nr 44. Przedstawienie działania nieznormalizowanej sieci SOM pod względem prezentacji cyfrowej i
wagi danych wejściowych, źródło: opracowanie własne.

Sztuczna inteligencja podzieliła BOM na 3 główne grupy produktów. Kluczowe dla
wyłonienia grup jest zrozumienie U-matrixa SOM pokazanego po lewej stronie. Im jaśniejsze
są sześciokąty w tym diagramie, tym mocniejsze więzy występują pomiędzy poszczególnymi
wektorami wejściowymi (Krzyśko i inni 2008, s.263). Wszystkie kryteria wejściowe do tej sieci
uznano za równoważne.
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Rysunek nr 45. Topologia grup modułów montażowych dla danych nieznormalizowanych, źródło: opracowanie
własne.

Jak się pokazuje przedstawiony na rysunku nr 45 podział stanowi podstawę do
stwierdzenia, że sieć posiada pewną zdolność do odseparowania charakterystycznych
elementów wejściowych. W tej sytuacji można zauważyć logiczny podział, który jednak niesie
ze sobą pewne zastrzeżenia:
1. górna grupa elementów to elementy konstrukcyjne i główne moduły produktu;
2. lewa grupa to moduły wymagające wcześniejszego podmontowania;
3. w sekwencji montażowej łączenie grup konstrukcyjnych i podzespołów w osobne
grupy nie daje logicznej wizji procesu montażowego;
4. prawa grupa to elementy, które mogą być łączone bezpośrednio do części
głównych konstrukcyjnych bez konieczności wcześniejszego ich przygotowania.
Wątpliwość klasyfikacji stanowią jednak etykiety i pakowanie;
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5. problemowym i nie do końca związanym z żadną grupą modułem jest Moduł 1.5.
Nie jest on jednak zdecydowanie elementem konstrukcyjnym. Problem
przypisania ogranicza się do grupy lewej i prawej, ewentualnie stworzeniem
osobnej grupy.
Powyższy eksperyment jest wstępem do właściwych badań. Miał na celu
zobrazowanie
eksperymentu

działania
wskazuje

sieci
na

Kohonena

na

wyspecjalizowanych

niejednoznaczną

zdolność

danych.

grupowania

Wynik

modułów

montażowych poprzez sieć Kohonena na podstawie kryteriów uznanych jako
równoważne. Oznacza to, że zauważono podobieństwa wybranych grup na mapie, lecz uznano,
że ich topologia jest niejednoznaczna dla usystematyzowania jednoznacznych wniosków.
Próba utworzenia zwartego systemu montażowego na podstawie wskazanej mapy
zakończyła się jednak fiaskiem. Wynikało to z faktu, że dobrane kryteria były jednoznaczne
dla sieci Kohonena, co stanowi dowód na potwierdzenie Hipotezy nr I. Ponadto duże
rozbieżności w wartości cech wektorów wejściowych powodują dominację nad wynikami
uczenia się tych cech, które mają najwyższe wartości, ponieważ mają większy wpływ na
wyznaczanie odległości między sobą przeprowadzane w trakcie uczenia się sieci (Vesanto i in.
2000). Ponadto utworzenie wektorów wejściowych w postaci zero-jedynkowej jest
efektywniejsze dla modułu helsińskiego SOM Toolbox 2.0 niż w innych postaciach. (Waga
2006).
Biorąc pod uwagę potwierdzenie hipotezy nr I oraz powyżej przedstawiony
eksperyment w tabeli nr 20 opracowano nowy zestaw kryteriów w procesie projektowania
systemów montażowych, które posłużyły do utworzenia wektorów wejściowych:
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Tabela nr 20. Prezentacja cyfrowa nowego zestawu kryteriów dla sieci Kohonena.
LP.

1

2

Nazwa kryterium

Program produkcji

ilość elementów montażowych w wyrobie

Zakres

Wyrób A - przykład
danych wektora
wejściowego

do 10000

1

1000150000

0

>50000

0

do 1000

0

1001-5000

1

>5000

0

3

ilość poziomów BOM

5

4

takt produkcji [min/szt]

35

5

Występująca technologia połączeń

gwintowe

1

kształtowe

1

wciskowe

0

cieplne

1

klejone

1

nitowane

0

6

waga wyrobu gotowego [kg]

1150

7

waga najcięższego elementu montażowego [kg]

78

8

% części >30kg

0

9

% części 30kg>x>10kg

0

10

% części 10kg>x>2kg

0

11

% części <2kg

0

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe zestawienie posłużyło do utworzenia kolejnego zestawu elementów
montażowych gotowych do dalszych analiz. W ramach powyższych badań przeprowadzonych
równolegle z metodą określania kryteriów grupowania oraz możliwości budowania systemu
produkcyjnego z wyników sieci SOM w odniesieniu do zarządzania projektowaniem systemów
montażu (rozdział V.3) , stwierdzono co następuje:


różne merytorycznie kryteria są jednakowe dla sieci Kohonena; oznacza to, że po
normalizacji danych każde kryterium jest równoważne. Sieć w ten sposób buduje grupy
wektorów (modułów) w sposób chaotyczny zestawiając ze sobą dane, które są często
niezależne i wpływają na zupełnie inne obszary produkcyjne takie jak: technologia
połączeń z programem produkcji części czy też waga elementów z taktem
produkcyjnym;



nadanie priorytetu dla łączenia operacji budowania zespołów montażowych z
różnych poziomów BOM produktu na jednym stanowisku spowoduje
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powstawanie niepotokowych form produkcyjnych niepożądanych w produkcji
seryjnej.
Na podstawie powyższych obserwacji i wniosków wyciągniętych z rozdziały V.3
autor decyduje się na rozdzielenie poziomów klastrowania elementów zgodnie ze
stopniowaniem jednostek produkcyjnych, co powoduje dobór różnych kryteriów na różnych
poziomach zarządzania. Użycie narzędzie sztucznej inteligencji posłuży do budowania
systemów jednostek produkcyjnych trzeciego, drugiego oraz pierwszego stopnia, przy czym
jednostki trzeciego i drugiego stopnia są grupowane w sposób analogiczny. Ze względu na ten
fakt utworzono następującą reprezentacje danych:


Dla jednostek 2 oraz 3 stopnia złożoności utworzono trzy niezależne sposoby
grupowania. Reprezentacja cyfrowa wektorów wejściowych zostanie utworzona na
podstawie poniższych tabel nr 21, 22 oraz 23. Wektorami wejściowymi w tym
przypadku są dane charakteryzujące wymagane do analizy cechy wyrobów gotowych
A, B, C... itd.. Zakresy cech "program produkcji" oraz "ilość elementów montażowych"
są dobierane arbitralnie biorąc pod uwagę rozpiętość analizowanych danych:

Tabela nr 21. Przykład reprezentacji asortymentu wg cech organizacyjnych wpływających na projekt systemu
montażu na poziomie wydziału/oddziału.

nazwa wyrobu
gotowego

ilość elementów montażowych w
wyrobie

Program produkcji

ilość poziomów
BOM

przewidywany takt produkcji
[min/szt]

do
1000

100110000

>10000

do 200

201-1000

A

0

1

0

0

1

0

5

2

B

0

0

1

0

1

0

3

22

...

...

...

...

...

...

...

...

...

zakres

>1000

Źródło: opracowanie własne.
Tabela nr 22, Przykład reprezentacji asortymentu wg cech technologicznych wpływających na projekt systemu
montażu na poziomie wydziału/oddziału
nazwa
wyrobu
gotowego
A

gwintowe

kształtowe

wciskowe

cieplne

klejone

nitowane

1

0

0

0

0

1

B

1

0

0

1

1

1

...

...

...

...

...

Źródło: opracowanie własne.
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...

...

Tabela nr 23, Przykład reprezentacji asortymentu wg wag elementów montowanych wpływających na projekt
systemu montażu na poziomie wydziału/oddziału
nazwa
wyrobu
gotowego

waga
wyrobu
gotowego
[kg]

waga
najcięższego
elementu
montażowego
[kg]

A

877

191

0,05

0,17

0,46

0,32

B

392

132

0,1

0,19

0,43

0,28

...

...

% części
>30kg

...

% części
% części
30kg>x>10kg 10kg>x>2kg

...

...

% części
<2kg

...

...

Źródło: opracowanie własne.



Dla jednostek stopnia 1 stopnia utworzono reprezentację cyfrową wektorów
wejściowych zostanie utworzona na podstawie poniższych tabel.
Wektorami wejściowymi w tym przypadku są dane charakteryzujące wymagane do

analizy cechy zespołów montażowych a1, b1, c1, a2, c2... itd. Ich modelowa budowa została
przedstawiona w tabeli nr 22:
Tabela nr 24. Przykład budowy wektora wejściowego dla sieci Kohonena.
Metalówka

Elektronika

Tworzywa
sztuczne

Znakowanie

Gwintowe

Kształtowe

Wciskowe

Cieplne

Klejone

Nitowane

Inne

55

Sprzęt specjalny

2000 1500 920

masa [kg]

Ilość
elementów w
zespole [szt]
głębokość [mm]

szerokość [mm]

Długość [mm]

Nazwa
komponentu

a1

160

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

Źródło: opracowanie własne.

Należy zauważyć, że w przypadku pierwszego stopnia złożoności jednostek
produkcyjnych, kryteria są już wstępnie posortowane w poprzednich etapach budowania
systemu (stopnie 3 oraz 2). Zrezygnowano zatem z rozdzielania wartości cech na zakresy
określane logicznie (zero-jedynkowo). W takim podejściu ważne jest odpowiednie dobranie
metody normalizacji danych, o którym bardziej szczegółowo w rozdziale nr V.2.2. Kolejnym
ważnym elementem doboru powyższych kryteriów jest fakt, że dla każdego poziomu BOM
produktu przeprowadzana jest osobna analiza grupowania podzespołów. Zatem dla grupy
produktów o różnej rozpiętości poziomów struktury produktu w zakresie do 10 poziomów,
przeprowadzić należy 10 analiz klastrowania zespołów montażowych osobno.
W ten sposób analiza budowania struktury kryteriów służących jako cyfrowa
reprezentacja wektorów wejściowych dla sieci neuronowej została zakończona i posłuży w
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dalszej części badań nad doborem parametrów uczenia się i budowania struktury sieci
neuronowej.

2. Poszukiwanie optymalnych parametrów sieci neuronowej Kohonena jako
narzędzia w zarządzaniu projektowaniem systemów montażowych
2.1. Przedstawienie założeń parametrycznych badanych sieci
Po odpowiednim doborze kryteriów przeanalizowano wpływ struktury sieci i
metody jej uczenia poprzez analizę błędu kwantyzacji i topologii. Błąd kwantyzacji określa
średnią odległość punktów od ich reprezentantów, czyli wektorów wag. Może być zatem
wyznacznikiem określającym zdolność przypisania zróżnicowanych wektorów wejściowych
do odpowiednich neuronów w procesie uczenia się. Zatem zbytnia różnorodność danych
wejściowych przy zbyt małej liczbie neuronów da nam wysoki błąd kwantyzacji. Z kolei bardzo
niski błąd kwantyzacji świadczy o przeuczeniu się sieci. Błąd topologicznej reprezentacji
jest to procent wektorów danych, dla których pierwsi dwaj najbliżsi reprezentacji nie są
sąsiadami na siatce. Wynika on bezpośrednio z przełożenia wielowymiarowej struktury danych
na mapę płaską.
W ramach analizy testowano płaską, heksagonalną topologie sieci neuronów o
wymiarach:


3x2 neuronów;



6x4 neuronów;



8x6 neuronów.

Tworzenie map o większej ilości neuronów mija się z celem ze względu na to, że
sieć będzie w stanie przypisać każdy wektor do osobnego neuronu, co nie da nam efektu
grupowania danych wejściowych. Zostaną one natomiast rozbite po całej dostępnej
powierzchni mapy jako osobne grupy.

2.2. Dobór metody normalizacji danych
Wyróżniamy 6 metod normalizacji danych, którą określamy w zależności od
rozpiętości wartościowej argumentów wektorów wejściowych (Vesanto i in. 1999, s.35-40):


'var' - normalizuje dane liniową transformacją 𝑥 =

̅

sprowadzając je do

takiej wartości, że ich średnia wynosi zero. Ta transformacja używana jest
w przypadku, kiedy wartości wektorów są również liczbami ujemnymi;
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'range' - normalizuje dane liniową transformacją 𝑥 =

( )
( )

( )

sprowadzając wartości do zakresu [0,1]. Ta transformacja ma zastosowanie
przy

niewielkiej

różnicy

w

rozpiętości

wartościowej

danych

poszczególnych zmiennych wektora wejściowego;


'log' - normalizuje dane transformacją logarytmiczną 𝑥 = ln(𝑥 −
min(𝑥) + 1). Ta transformacja ma zastosowanie przy znacznej różnicy w
rozpiętości wartościowej danych poszczególnych zmiennych wektora
wejściowego, w której występuje wiele zmiennych o małej rozpiętości
wartościowej i niewiele zmiennych o dużej rozpiętości wartościowej;



'logistic' - normalizacja algorytmem softmax. Następuje w wyniku dwóch
transformacji sprowadzającej dane do zakresu [0,1] jak w 'var'. Pierwsza z
nich to nieliniowa transformacja 𝑥 =

̅

, a następna to 𝑥 =

.

Pozwala to na transformacje zbliżoną do liniowej w środkowym zakresie
danych i nieliniowej na obu końcach zakresu danych;


'histD' - histogramowa normalizacja szeregująca liniowo dane w sposób
dyskretny. Zakres danych zawiera się w [0,1]. Używana gry zmienne mają
nie więcej niż 20 różnych wartości;



'histC' - histogramowa normalizacja szeregująca liniowo dane w sposób
dyskretny. Zakres danych zawiera się w [0,1]. Używana, gdy zmienne mają
więcej niż 20 różnych wartości. Jest mniej dokładna niż "histC", ale
wymusza oś symetrii histogramu.

Dla każdego zestawu danych przy tworzeniu sieci dla selekcjonowania grup
montażowych dobrano normalizację zgodnie z powyższym opisem. Dla analiz wszystkich
kryteriów jednocześnie (jednostka produkcyjna stopnia 2,3) użyto normalizację logarytmiczną
'log' ze względu na występowanie wielu zmiennych o małej rozpiętości. Dla mapy budowanej
z kategorii cech organizacyjnych wykorzystano normalizację liniową 'range' ze względu na
małą rozpiętość danych. Dla mapy budowanej z kategorii cech technologicznych pominięto
normalizację, gdyż zmienne wejściowe mają charakter logiczny zero-jedynkowy. Dla mapy
budowanej z kategorii cech wagowych wykorzystano ponownie normalizację logarytmiczną
'log' ze względu na różnorodność danych (jednostka produkcyjna stopnia 1).
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Przy testowaniu innych normalizacji niż powyższe, generowane mapy były
"oderwane od rzeczywistości" ze względu na łączenie elementów montażowych w grupy.
Oznacza to, że stworzone grupy nie miały wyraźnych cech wspólnych. Dzieje się tak, gdyż
błędna normalizacja powoduje znaczne zniekształcenie wpływu różnych zmiennych na efekt
końcowy. Również w literaturze wykazano, że proces samoorganizacji poprzez normalizację,
zawsze prowadzi do podziału na spójne obszary przestrzeni cech. Normalizacja nie ma jedynie
znaczenia przy wymiarowości sieci (ilości neuronów) większej niż 200 (Krzyśko i inni, 2008
s.257). Powyższe stwierdzenie jest pierwszym krokiem do potwierdzenia Hipotezy nr.2 „W
budowaniu SOM dla badanego zastosowania odpowiednia normalizacja danych wejściowych
ma większe znaczenie niż odpowiednia parametryzacja struktury i metody uczenia sieci”.
Kolejny krok sprawdzenia funkcjonalności sieci Kohonena realizowany jest w następnym
podrozdziale.

2.3. Strojenie sieci dla klastrowania wydziałów
Mapy przeanalizowano dla czterech funkcji sąsiedztwa: gaussowską, gaussowską
ściętą, epanechnikova oraz bąbelkową w kilku konfiguracjach ilości epok uczenia w fazie
głównej i fazie dostrajania. Wybrano algorytm trenowania sieci typu batch. W dalszej części
tego rozdziału przedstawiono wyniki badań dla map bez oraz z podziałem na cechy kategorii
(zmiennych). Analizy została przeprowadzona dla obu faz WTM (faza porządkowania) i WTA
(faza dostrajania) poprzez wyznaczenie błędów kwantyzacji i topologicznej reprezentacji
omówionych w podrozdziale V.2.1. Wyniki analiz przedstawiono w tabelach nr 25-39.


Strojenie bez podziału na cechy porządkowania:
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Tabela nr 25. Strojenie sieci 3x2 o danych wejściowych bez podziału na cechy porządkowania.
Funkcja
sąsiedztwa

Ilość epok w fazie porządkowania
dla

Błąd
2

5

10

20

40

100

200

400

800

qe

1.976

1.976

1.788

1.788

1.788

1.788

1.788

1.788

1.788

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

1.791

1.788

1.788

1.788

1.788

1.788

1.788

1.788

1.788

te

0.042

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

1.791

1.788

1.788

1.788

1.788

1.788

1.788

1.788

1.788

te

0.042

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

1.791

1.788

1.788

1.788

1.788

1.788

1.788

1.788

1.788

te

0.042

0

0

0

0

0

0

0

0

mapy 3x2
gaussowska

gaussowska
ścięta

epanechnikova

bąbelkowa

Źródło: opracowanie własne.
Tabela nr 26. Strojenie sieci 6x4 o danych wejściowych bez podziału na cechy porządkowania
Funkcja
sąsiedztwa

Ilość epok w fazie porządkowania
dla

Błąd

mapy 6x4
gaussowska

gaussowska

2

5

10

20

40

100

200

400

800

qe

1.401

1.356

1.356

1.356

1.356

1.356

1.356

1.356

1.356

te

0.083

0.042

0.042

0.042

0.042

0.042

0.042

0.042

0.042

qe

1.401

1.356

1.356

1.356

1.356

1.356

1.356

1.356

1.356

te

0.083

0.042

0.042

0.042

0.042

0.042

0.042

0.042

0.042

qe

1.401

1.356

1.356

1.356

1.356

1.356

1.356

1.356

1.356

te

0.083

0.042

0.042

0.042

0.042

0.042

0.042

0.042

0.042

qe

1.401

1.356

1.356

1.356

1.356

1.356

1.356

1.356

1.356

te

0.083

0.042

0.042

0.042

0.042

0.042

0.042

0.042

0.042

ścięta

epanechnikova

bąbelkowa

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela nr 27, Strojenie sieci 8x6 o danych wejściowych bez podziału na cechy porządkowania.
Funkcja
sąsiedztwa

Ilość epok w fazie porządkowania
dla

Błąd
2

5

10

20

40

100

200

400

800

qe

1.052

1.037

1.037

1.037

1.037

1.037

1.037

1.037

1.037

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

1.052

1.037

1.037

1.037

1.037

1.037

1.037

1.037

1.037

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

1.052

1.037

1.037

1.037

1.037

1.037

1.037

1.037

1.037

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

1.052

1.037

1.037

1.037

1.037

1.037

1.037

1.037

1.037

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

mapy 8x6
gaussowska

gaussowska
ścięta

epanechnikova

bąbelkowa

Źródło: opracowanie własne.

Podobną analizę przeprowadzono dla fazy dostrajania. Nie przyniosła ona jednak poprawy
wyników w postaci zmniejszenia wartości błędów.
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Strojenie z podziałem na cechy porządkowania dla jednostki produkcyjnej 2 i 3 stopnia
złożoności:
1. Cechy organizacyjne

Tabela nr 28. Strojenie sieci 3x2 o danych wejściowych dla cech organizacyjnych.
Funkcja
sąsiedztwa

Ilość epok w fazie porządkowania
dla

Błąd
2

5

10

20

40

100

200

400

800

qe

1

0.992

0.992

0.992

0.992

0.992

0.992

0.992

0.992

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

1

0.992

0.992

0.992

0.992

0.992

0.992

0.992

0.992

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

1

0.992

0.992

0.992

0.992

0.992

0.992

0.992

0.992

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

1

0.992

0.992

0.992

0.992

0.992

0.992

0.992

0.992

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

mapy 3x2
gaussowska

gaussowska
ścięta

epanechnikova

bąbelkowa

Źródło: opracowanie własne.

119

Tabela nr 29. Strojenie sieci 6x4 o danych wejściowych dla cech organizacyjnych.
Funkcja
sąsiedztwa

Ilość epok w fazie porządkowania
dla

Błąd
2

5

10

20

40

100

200

400

800

qe

0.641

0.641

0.641

0.641

0.641

0.641

0.641

0.641

0.641

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

0.641

0.641

0.641

0.641

0.641

0.641

0.641

0.641

0.641

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

0.641

0.641

0.641

0.641

0.641

0.641

0.641

0.641

0.641

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

0.641

0.641

0.641

0.641

0.641

0.641

0.641

0.641

0.641

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

mapy 6x4
gaussowska

gaussowska
ścięta

epanechnikova

bąbelkowa

Źródło: opracowanie własne.
Tabela nr 30. Strojenie sieci 8x6 o danych wejściowych dla cech organizacyjnych.
Funkcja
sąsiedztwa dla

Ilość epok w fazie porządkowania
Błąd
2

5

10

20

40

100

200

400

800

qe

0.412

0.406

0.406

0.406

0.406

0.406

0.406

0.406

0.406

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

0.412

0.406

0.406

0.406

0.406

0.406

0.406

0.406

0.406

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

0.412

0.406

0.406

0.406

0.406

0.406

0.406

0.406

0.406

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

0.412

0.406

0.406

0.406

0.406

0.406

0.406

0.406

0.406

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

mapy 8x6
gaussowska

gaussowska
ścięta

epanechnikova

bąbelkowa

Źródło: opracowanie własne.
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Dla wariantu grupowania cech organizacyjnych faza dostrajania nie przyniosła wartościowej
poprawy wyników.

2. Cechy technologiczne
Tabela nr 31. Strojenie sieci 3x2 o danych wejściowych dla cech technologicznych.
Funkcja
sąsiedztwa dla

Ilość epok w fazie porządkowania
Błąd
2

5

10

20

40

100

200

400

800

qe

0.918

0.918

0.918

0.918

0.918

0.918

0.918

0.918

0.918

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

0.918

0.918

0.918

0.918

0.918

0.918

0.918

0.918

0.918

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

0.918

0.918

0.918

0.918

0.918

0.918

0.918

0.918

0.918

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

0.918

0.918

0.918

0.918

0.918

0.918

0.918

0.918

0.918

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

mapy 3x2
gaussowska

gaussowska
ścięta

epanechnikova

bąbelkowa

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela nr 32. Strojenie sieci 6x4 o danych wejściowych dla cech technologicznych.
Funkcja

Ilość epok w fazie porządkowania

sąsiedztwa dla

Błąd
2

5

10

20

40

100

200

400

800

qe

0.627

0.614

0.614

0.614

0.614

0.614

0.614

0.614

0.614

te

0.042

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

0.627

0.614

0.614

0.614

0.614

0.614

0.614

0.614

0.614

te

0.042

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

0.627

0.614

0.614

0.614

0.614

0.614

0.614

0.614

0.614

te

0.042

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

0.627

0.614

0.614

0.614

0.614

0.614

0.614

0.614

0.614

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

mapy 6x4
gaussowska

gaussowska
ścięta

epanechnikova

bąbelkowa

Tabela nr 33.Strojenie sieci 8x6 o danych wejściowych dla cech technologicznych.
Funkcja
sąsiedztwa dla

Ilość epok w fazie porządkowania
Błąd
2

5

10

20

40

100

200

400

800

qe

0.462

0.437

0.437

0.437

0.437

0.437

0.437

0.437

0.437

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

0.462

0.437

0.437

0.437

0.437

0.437

0.437

0.437

0.437

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

0.462

0.437

0.437

0.437

0.437

0.437

0.437

0.437

0.437

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

0.462

0.437

0.437

0.437

0.437

0.437

0.437

0.437

0.437

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

mapy 8x6
gaussowska

gaussowska
ścięta

epanechnikova

bąbelkowa

Źródło: opracowanie własne.
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Dla wariantu grupowania cech technologicznych faza dostrajania nie przyniosła wartościowej
poprawy wyników.

3. Cechy transportowo-ergonomiczne
Tabela nr 34. Strojenie sieci 3x2 o danych wejściowych dla cech transportowo-ergonomicznych.
Funkcja
sąsiedztwa dla

Ilość epok w fazie porządkowania
Błąd
2

5

10

20

40

100

200

400

800

qe

1.109

1.109

1.109

1.109

1.109

1.109

1.109

1.109

1.109

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

1.109

1.109

1.109

1.109

1.109

1.109

1.109

1.109

1.109

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

1.109

1.109

1.109

1.109

1.109

1.109

1.109

1.109

1.109

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

1.109

1.109

1.109

1.109

1.109

1.109

1.109

1.109

1.109

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

mapy 3x2
gaussowska

gaussowska
ścięta

epanechnikova

bąbelkowa

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela nr 35. Strojenie sieci 6x4 o danych wejściowych dla cech transportowo-ergonomicznych.
Funkcja
sąsiedztwa dla

Ilość epok w fazie porządkowania
Błąd
2

5

10

20

40

100

200

400

800

qe

0.449

0.444

0.444

0.444

0.444

0.444

0.444

0.444

0.444

te

0.083

0.083

0.083

0.083

0.083

0.083

0.083

0.083

0.083

qe

0.449

0.444

0.444

0.444

0.444

0.444

0.444

0.444

0.444

te

0.083

0.083

0.083

0.083

0.083

0.083

0.083

0.083

0.083

qe

0.449

0.444

0.444

0.444

0.444

0.444

0.444

0.444

0.444

te

0.083

0.083

0.083

0.083

0.083

0.083

0.083

0.083

0.083

qe

0.449

0.444

0.444

0.444

0.444

0.444

0.444

0.444

0.444

te

0.083

0.083

0.083

0.083

0.083

0.083

0.083

0.083

0.083

mapy 6x4
gaussowska

gaussowska
ścięta

epanechnikova

bąbelkowa

Tabela nr 36. Strojenie sieci 8x6 o danych wejściowych dla cech transportowo-ergonomicznych.
Funkcja
sąsiedztwa dla

Ilość epok w fazie porządkowania
Błąd

mapy 8x6
gaussowska

gaussowska

2

5

10

20

40

100

200

400

800

qe

0.275

0.283

0.283

0.283

0.283

0.283

0.283

0.283

0.283

te

0.042

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

0.275

0.283

0.283

0.283

0.283

0.283

0.283

0.283

0.283

te

0.042

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

0.275

0.283

0.283

0.283

0.283

0.283

0.283

0.283

0.283

te

0.042

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

0.275

0.283

0.283

0.283

0.283

0.283

0.283

0.283

0.283

te

0.042

0

0

0

0

0

0

0

0

ścięta

epanechnikova

bąbelkowa

Źródło: opracowanie własne.
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Dla wariantu grupowania cech transportowych faza dostrajania również nie przyniosła
wartościowej poprawy wyników.

2.4. Strojenie sieci dla klastrowania jednostki produkcyjnej 1 stopnia

Tabela nr 37. Strojenie sieci 3x2 dla klastrowania jednostki produkcyjnej 1 stopnia.
Funkcja
sąsiedztwa
dla mapy

Ilość epok w fazie porządkowania
Błąd

2

5

10

20

40

100

200

400

800

qe

216.101

213.321

213.321

213.321

213.321

213.321

213.321

213.321

213.321

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

216.101

213.321

213.321

213.321

213.321

213.321

213.321

213.321

213.321

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

216.101

213.321

213.321

213.321

213.321

213.321

213.321

213.321

213.321

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

qe

216.101

213.321

213.321

213.321

213.321

213.321

213.321

213.321

213.321

te

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3x2
gaussowska

gaussowska
ścięta

epanechniko
va

bąbelkowa

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela nr 38. Strojenie sieci 6x4 dla klastrowania jednostki produkcyjnej 1 stopnia.
Funkcja

Ilość epok w fazie porządkowania

sąsiedztwa dla

Błąd
2

mapy 6x4
gaussowska

gaussowska

5

10

20

40

100

200

400

qe

96.532

106.040

82.173

82.173

82.173

82.173

82.173

82.173

te

0.063

0.102

0.063

0.063

0.063

0.063

0.063

0.063

qe

96.532

106.040

82.173

82.173

82.173

82.173

82.173

82.173

te

0.063

0.102

0.063

0.063

0.063

0.063

0.063

0.063

qe

96.532

106.040

82.173

82.173

82.173

82.173

82.173

82.173

te

0.063

0.102

0.063

0.063

0.063

0.063

0.063

0.063

qe

96.532

106.040

82.173

82.173

82.173

82.173

82.173

82.173

te

0.063

0.102

0.063

0.063

0.063

0.063

0.063

0.063

ścięta

epanechnikova

bąbelkowa

Źródło: opracowanie własne.
Tabela nr 39. Strojenie sieci 8x6 dla klastrowania jednostki produkcyjnej 1 stopnia.
Funkcja
sąsiedztwa dla

Ilość epok w fazie porządkowania
Błąd
2

5

10

20

40

100

200

400

qe

36.961

43.638

48.313

48.313

48.313

48.313

48.313

48.313

te

0.063

0

0.063

0.063

0.063

0.063

0.063

0.063

qe

36.961

43.638

48.313

48.313

48.313

48.313

48.313

48.313

te

0.063

0

0.063

0.063

0.063

0.063

0.063

0.063

qe

36.961

43.638

48.313

48.313

48.313

48.313

48.313

48.313

te

0.063

0

0.063

0.063

0.063

0.063

0.063

0.063

qe

36.961

43.638

48.313

48.313

48.313

48.313

48.313

48.313

te

0.063

0

0.063

0.063

0.063

0.063

0.063

0.063

mapy 8x6
gaussowska

gaussowska
ścięta

epanechnikova

bąbelkowa

Źródło: opracowanie własne.
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Faza dostrajania nie przyniosła wartościowej poprawy wyników.

2.5. Wnioski z badań dostrajania sieci i normalizacji danych
Wyniki

powyżej

przedstawionych

badań

uprawniają

do

sformułowania

następujących wniosków:


zauważono brak wpływu funkcji sąsiedztwa na wyniki klastrowania;



minimalizowanie błędu kwantyzacji można osiągnąć na powiększaniu
ilości neuronów;



ze względu na małą ilość wektorów wejściowych nie zaobserwowano
momentu przeuczenia się sieci4;



parametry struktury sieci mają niewielki wpływ na wynik grupowania.

Normalizacja danych stanowi najistotniejszy punkt w parametryzowaniu sieci
SOM w analizowanym przypadku. Potwierdza to również, że niezmiernie istotną sprawą jest
odpowiednie przygotowanie reprezentacji cyfrowej danych wejściowych do sieci i jej
normalizacji. Wykazano też, że sam proces uczenia i dostrajania sieci SOM oraz jego struktura
nie wpływają znacznie na błędy kwantyzacji. Wnioski z wyników zrealizowanych prac
badawczych pozwalają na potwierdzenie hipotezy H2 tj. „W budowaniu SOM dla badanego
zastosowania odpowiednia normalizacja danych wejściowych ma większe znaczenie niż
odpowiednia parametryzacja struktury i metody uczenia sieci”.

3. Opracowanie metodyki wykorzystania sieci SOM w zarządzaniu
projektowaniem systemów montażowych niezautomatyzowanych
3.1. Określenie zakresów klastrowania w systemach montażowych
Zgodnie z zasadami Technologii Grupowej podział części składowych badanego
zbioru danych powinien być przeprowadzany tak, aby każda wyodrębniona ze zbioru klasa
miała swojego przedstawiciela. Biorąc pod uwagę wnioski z analizy literaturowej
przedstawionej w rozdziale III.2 „Wykorzystanie zasobów wiedzy inżynierskiej w zarządzaniu
projektowaniem jednostek produkcyjnych” autor stwierdził, że wyselekcjonowanie grup dla
systemów montażowych powinno odnosić się do stopni złożoności jednostek produkcyjnych
(0°-stanowisko, I°-gniazdo, linia, II°-oddział, III°-wydział itd.) (Mazurczak, 2004). Błędnym
4

Przeuczenie sieci - nadmierne dopasowanie. Sformułowanie to (ang. overfitting) odnosi się do sytuacji, kiedy
model predykcyjny tak dokładnie dopasowany jest do danych, na podstawie których został zbudowany, że
odzwierciedla nawet szum zawarty w konkretnych danych.
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jest stwierdzenie, że kryteria grupowania jednostek produkcyjnych wszystkich stopni są
równoważne (co udowodniono w rozdziale V.1.6 przy okazji badania Hipotezy nr 1). Nie
można twierdzić, że grupowanie stanowisk roboczych wymaga analizy tych samych kryteriów
co grupowania oddziałów produkcyjnych. Takie mieszanie kryteriów nie oddawałoby logicznej
postaci wydzielonych grup elementów.
JP0º (stanowisko
robocze) - organizacja
stanowiska i miejsc
JP1º (Linia/gniazdo) - podział na
stanowiska produkcyjne
JP IIº (Oddział) - podział na JP 1 stopnia Linia/Gniazdo dla poszczególnych oddziałów
JP IIIº (Wydział) - podział na oddziały poprzez grupowanie wyrobów
gotowych
JP IVº (Korporacja) - podział na wydziały poprzez decyzje biznesowe na poziomie
planowania strategicznego

Rysunek nr 46. Poziomy złożoności grupowania elementów w systemach montażowych, źródło: opracowanie
własne.

Poniżej przedstawiono wyjściowy algorytm główny procesu zarządzania
projektowaniem systemów montażowych niezautomatyzowanych. Jest on podstawą do
przedstawienia szczegółowego kolejnych kroków budowania systemu.
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START

IVº
Planowanie strategiczne biznesu
(inwestycje, marketing, finanse,
dystrybucja)

Analiza strategiczna
determinuje strukturę i
kryteria wydzielania
zakładów?

TAK

NIE

IIº
Projektowanie systemu
montażowego dla wydzielonego
zakładu w oparciu o pogłębioną
specjalizację technologicznokonstrukcyjną

TAK

Produkcja wyrobów
gotowych w jednym zakładzie pracy?
(Wstępnie decyzja ta jest arbitralna i
jej argumentacja przychodzi po
analizie finansowej.)

NIE
IIIº
Klastrowanie podziału według cech:

Produktowych

Konstrukcyjnych

Materiałowych

Procesowych (technologia)

Hybrydowo

Iº
Projektowanie Jednostki
Produkcyjnej 1 stopnia

0º
Organizacja stanowiska roboczego.
(analiza MTM, ABCXYZ + analiza
ergonomii pracy na stanowisku
montażowym)

STOP

Rysunek nr 47. Wyjściowy algorytm postępowania w procesie projektowania systemów montażowych, źródło:
opracowanie własne.

Istnieje

silna

analogia

pomiędzy

poziomami

złożoności

grupowania

przedstawionymi na rysunku 46, a algorytmem postępowania podczas projektowania systemów
(rysunek 47). Etapy, które są ściśle powiązane zostały oznaczone numerem stopnia złożoności
jednostki produkcyjnej umieszczonym w kółku. Każdy etap procesu charakteryzuje się swoimi
własnymi kryteriami grupowania, które zostały określone poprzez badania przeprowadzone
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przez autora tej dysertacji w poprzednich rozdziałach. Każdy poziom jednostki produkcyjnej
można odnieść do trzech poziomów zarządzania: strategicznego, taktycznego oraz
operacyjnego (Unold 2009, s.57). Opis działania algorytmu i punktów decyzyjnych na
wszystkich tych poziomach został przedstawiony w poniższych podrozdziałach.

3.2. Projektowanie montażu na poziomie strategicznym
Projektowanie montażu na poziomie strategicznym ogranicza się do analizy JP IV°.
Proces decyzyjny na tym poziomie jest silnie związany z decyzjami biznesowymi zarządu
firmy opartymi na analizach długoterminowych kształtowania przewagi konkurencyjnej.
Celem takich działań jest osiągnięcie dominującej roli na tle przedsiębiorstw w branży poprzez
działania długoterminowe. Istnieje wiele metod i narzędzi służących analizie odpowiedniego
kształtowania działań strategicznych tj. (Kałkowska 2010):
1. Analiza strategiczna makrootoczenia:
a. ekstrapolacja trendów;
b. metoda delficka;
c. strategiczna analiza luki;
d. scenariusze stanów otoczenia.
2. Analiza strategiczna otoczenia konkurencyjnego:
a. strukturalna
analiza
sektora
("5 sił konkurencyjności");

wg.

b. punktowa ocena atrakcyjności sektora;
c. mapa grup strategicznych;
d. analiza efektu doświadczenia;
e. analizy potencjału strategicznego;
f. analiza łańcucha wartości;
g. analiza portfela produktów;
h. krzyw cyklu życia produktów i technologii.
3. Kompleksowe analizy strategiczne przedsiębiorstwa:
a. macierze BCG, McKinseya, ADL;
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Modelu

Portera

b. metoda SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats);
c. metoda SPACE (Strategic Position and Action Evaluation);
d. metoda CCF (Credit Commerciale de France).
W zarządzaniu projektowaniem systemów montażowych określenie strategii
przedsiębiorstwa jest niezbędne, gdyż stanowi ono podstawę dla gromadzenia i
wyselekcjonowania danych wejściowych w kolejnych etapach procesu. System produkcyjny
zostanie określony zgodnie z strategią tworzenia wydziałów i oddziałów oraz będzie opierał się
na kryteriach i wytycznych wynikających z przedstawionych wyżej analiz. Samo
przeprowadzenie analiz strategicznych wychodzi jednak poza przedmiot rozważań pracy i nie
będzie w niej badany.

3.3. Projektowanie montażu na poziomie taktycznym
Projektowanie systemów montażowych na poziomie taktycznym zarządzania
wymaga uwzględnienia dwóch poziomów struktur produkcyjnych: wydziału oraz oddziału
(czyli jednostek drugiego i trzeciego stopnia złożoności). W ramach tej pracy uznaje się, że
wydział jest to jeden zakład pracy w rozumieniu fizycznym (jeden budynek) i organizacyjnym
znajdujący się w hierarchii całej firmy jako "jednostka samowystarczalna", zależna jedynie od
zarządu całej firmy w zakresie strategicznych decyzji biznesowych i logistycznych. Oddział
natomiast jest to wyodrębniona część wydziału charakteryzująca się własną strukturą
organizacyjną lub/i paletą asortymentową.
Wyodrębnianie i tworzenie wydziałów przedsiębiorstwa może być uwzględnione
w świetle zarówno strategicznego jak i taktycznego poziomu zarządzania. Decyduje o tym
zakres czasowy zwrotów z inwestycji, proponowana struktura organizacyjna jednostki,
używane technologie i strategia zaopatrzenia systemu w niezbędne do produkcji czynniki takie
jak: jakość i logistyka dostawców, wymagana wielkość zasobów ludzkich itd. Na poczet
przedstawionej pracy etap ten zaliczymy do poziomu taktycznego ze względu na duże
podobieństwa w kryteriach determinujących zarówno tworzenie wydziałów jak i oddziałów.
Projektowanie systemów metodami sztucznej inteligencji jest efektywne przy dużej
liczbie niezależnych danych, których badanie metodami analitycznymi znacznie wydłużyłoby
proces projektowania. Postępowanie heurystyczne daje dużą przewagę czasową i idealny wstęp
do rozważań szczegółowych przy zagadnieniach o skomplikowanej strukturze danych. Dlatego
jeśli badanych elementów jest niewiele lub ich podział jest logicznie jasny, użycie sztucznej
inteligencji w tym przypadku można uznać za nieefektywne.
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Analizę rozpoczynamy przez zebranie danych o wyrobach gotowych, które mają
być produkowane w projektowanym systemie. Przykład niezbędnych danych został
przedstawiony w tabeli nr 40.
Tabela nr 40. Przedstawienie danych wpływających na projekt systemu montażu na poziomie wydziału/oddziału.
Masa
Ilość
Masa
Nazwa
Program
Ilość
najcięższego
elementów
wyrobu
wyrobu produkcji
poziomów Połączenia
elementu
montażowych
gotowego
gotowego [szt/rok]
BOM
montażowego
w wyrobie
[kg]
[kg]
A

9000

3750

5

gwintowe

1150

% wagowy rozkład
części

78

15% części ok 30 kg

B

65200

410

3

kształtowe

762

31

50 % części ok 10 kg

C

68100

1710

6

wciskowe

1454

111

35 % części ok 1 kg

D

200

4790

3

cieplne

478

99

itp...

E

64200

2250

4

klejone

994

288

F

63300

2530

6

nitowane

259

102

G

7600

8090

8

specjale

678

269

H

89900

6260

5

itd...

768

143

I

21500

3640

4

124

49

J

66000

4190

3

1414

289

K

41200

3150

5

1927

705

L

45900

4960

6

749

170

M

33200

1150

6

1678

242

N

40000

3340

3

1458

350

O

47800

8280

7

521

25

P

27500

800

3

770

219

R

4800

120

3

120

40

...

...

...

...

...

...

...

...

Źródło: opracowanie własne.

W celu scharakteryzowania reprezentacji cyfrowej dla wejść sieci neuronowej
należy utworzyć macierz danych uwzględniając różnice pomiędzy cechami wyrobów gotowych
i ich wpływem na organizacje i zarządzanie systemem montażowym. W tym celu utworzono
trzy macierze danych reprezentujących różne kategorie klastrowania zgodnie z tabelą nr 41.
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Tabela nr 41. Przedstawienie podziału danych według określonych cech, źródło: opracowanie własne.
Cechy organizacyjne

Kategoria
Cecha

Cechy technologiczne

- Program produkcji;
- ilość elementów w wyrobie;
- ilość poziomów BOM;
- przewidywany takt produkcji
(=zapotrzebowanie klienta)
- przygotowanie organizacyjne
powierzchni produkcyjnej
- zapotrzebowanie na
roboczogodziny
- organizacja jednostek
produkcyjnych

Wpływ cechy
na kategorię

Cechy transportowo-ergonomiczne

Technologie łączenia
elementów montażowych

- waga wyrobu gotowego
- waga najcięższego elementu
montażowego
- procentowy rozkład wag

- zapotrzebowanie na
narzędzia

- technologia transportu
międzystanowiskowego
- ergonomia stanowisk
roboczych
- logistyka zaopatrzenia linii
montażowych

Źródło: opracowanie własne.

Utworzone macierze posłużą w procesie utworzenia jednorodnych grup za pomocą
samoorganizujących się map działających na zasadach sztucznej inteligencji. Reprezentacja
cyfrowa wektorów wejściowych zostanie utworzona na podstawie poniższych tabeli nr 42, 43
oraz 44:
Tabela nr 42. Przykład reprezentacji asortymentu wg cech organizacyjnych wpływających na projekt systemu
montażu na poziomie wydziału/oddziału.

nazwa wyrobu
gotowego

Ilość elementów montażowych w
wyrobie

Program produkcji

do
1000

100110000

>10000

do 200

201-1000

Ilość poziomów
BOM

Przewidywany takt produkcji
[min/szt]

>1000

A

0

1

0

0

1

0

5

2

B

0

0

1

0

1

0

3

22

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Źródło: opracowanie własne.

Tabela nr 43. Przykład reprezentacji asortymentu wg cech technologicznych wpływających na projekt systemu
montażu na poziomie wydziału/oddziału.
Nazwa
wyrobu
gotowego
A

Gwintowe

Kształtowe

Wciskowe

Cieplne

Klejone

Nitowane

1

0

0

0

0

1

B

1

0

0

1

1

1

...

...

...

...

...

Źródło: opracowanie własne.
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...

...

Tabela nr 44. Przykład reprezentacji asortymentu wg wag elementów montowanych wpływających na projekt
systemu montażu na poziomie wydziału/oddziału.
Nazwa
wyrobu
gotowego

Masa
wyrobu
gotowego
[kg]

Masa
najcięższego
elementu
montażowego
[kg]

A

877

191

0,05

0,17

0,46

0,32

B

392

132

0,1

0,19

0,43

0,28

...

...

...

% części
>30kg

...

% części
% części
30kg>x>10kg 10kg>x>2kg

...

...

% części
<2kg

...

Źródło: opracowanie własne.

Po przeprowadzeniu klastrowania następuje zestawienie map i porównanie ich
metodą kontroli wizualnej zgodnie z tabelą nr 45:
Tabela nr 45. Zestawienie map wg wybranych cech podziału.
Rodzaj cechy

mapa SOM

Cechy organizacyjne

134

Cechy technologiczne

Cechy

transportowo-

ergonomiczne

Źródło: opracowanie własne.

135

W kolejnym etapie nadajemy priorytety poszczególnym cechom. Najczęściej
zostają one określone przez zarząd przedsiębiorstwa na podstawie wykonanych analiz wg
narzędzi zarządzania strategicznego (przedstawionych w poprzednim rozdziale) lub bieżących
i prognozowanych wyników sprzedażowych poszczególnych produktów. Jeśli kolejność
priorytetów nie jest znana należy sprawdzić wszystkie dostępne kombinacje.
Na poczet przykładu obrany został priorytet cech technologicznych nad cechami
organizacyjnymi oraz transportowo-ergonomicznymi. Ponadto w pracy założono dwa możliwe
przypadki - system dwu i trzyzakładowy. W tabeli nr 46 przedstawiono wynik podziału
klastrów:
Tabela nr 46. Podział wyrobów gotowych na klastry dla systemów 2 i 3 zakładowych.

zakładów grupa1

grupa2

grupa3

2

CDKPYBEGRAHL

OSWZJN

nie dotyczy

3

CDKPYBEGR

OSWZJN

AHL

Źródło: opracowanie własne.

Warto zauważyć, że przeprowadzana analiza dotyczy klastrowania w grupy
wyrobów gotowych. W przypadku priorytetu cech technologicznych nad pozostałymi można
rozszerzyć badania rozbijając każdy produkt na zespoły montażowe. W takim przypadku
grupowanie elementów może spowodować rozdzielenie procesu montażu podzespołów
jednego produktu na różne zakłady. Zabieg ten jest stosowany, gdy technologie łączenia
modułów wymagają separacji ze względów bezpieczeństwa. Niektóre obiekty budowlane nie
są dostosowane do stosowania np. spawania acetylenowo-tlenowego lub użycia chemikaliów
groźnych dla środowiska, czy też ze względów na cechy gabarytowe i wymagane do ich obsługi
wyposażenie. W przypadku takiego postępowania budowanie grup zespołów montażowych
siecią SOM wykonuje się analogicznie do grupowania gotowych wyrobów.
Wszystkie przypadki (produkcja jednozakładowa, wielozakładowa; grupowana
wyrobami gotowymi czy zespołami montażowymi) powinny zostać zbadane pod względem
rentowności inwestycji, w której niezbędnymi elementami analizy będą:
1. koszty budowy/wynajmu obiektu przemysłowego;
2. koszty zakupu wymaganych technologii w postaci maszyn/ narzędzi stanowisk
roboczych;
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3. koszty zatrudnienia kadry administracyjno-biurowej oraz produkcyjnej;
4. koszty transportu wewnątrz zakładowego;
5. koszty transportu międzyzakładowego (jeśli wystąpi);
6. koszty transporty do jednostek sprzedażowych (jeśli występują);
7. koszty magazynowania wyrobów gotowych;
8. koszty transportu zaopatrzenia produkcji od dostawców;
9. koszty energii i mediów.
Następnie na podstawie takiej analizy wybierany zostaje najkorzystniejszy projekt
finansowy systemu. Po podjęciu decyzji co do wyboru ilości zakładów można przystąpić do
wydzielenia oddziałów produkcyjnych. Zasada postępowania z klastrowaniem jednostek
produkcyjnych na poziomie oddziałów w ramach zakładu jest analogiczna do postępowania z
wydzielaniem wydziałów. Grupa produktów (zespołów montażowych) zostaje podzielona
zgodnie z decyzjami dyrekcji zakładu podejmowanymi w świetle ograniczeń ich jednostki
organizacyjnej, np. powierzchni produkcyjnej, budżetu na obsługę produkcji czy inwestycje.
Wysoko prawdopodobne jest, że oddział produkcyjny będzie pojedynczą jednostką
produkcyjną 1 stopnia. Podejmowane takich decyzji wychodzi jednak poza przedmiot tej pracy,
gdyż zalicza się do obszarów zarządzania strategicznego i finansami.

3.4. Projektowanie montażu na poziomie taktyczno-operacyjnym
Poziom operacyjny obejmuje analizę JP1 stopnia złożoności w postaci linii
montażowej z jednorodnym przepływem strumieni materiałowych. Badania (rozdział V.3.3)
wykazały, że optymalnymi kryteriami doboru reprezentacji cyfrowej dla tego zagadnienia są:
1. gabaryty modułów montażowych;
2. waga modułów;
3. technologia łączenia części w ramach modułów i pomiędzy nimi.
Ważnym zastrzeżeniem jest konieczność osobnej analizy każdego poziomu
BOM wyrobu gotowego. Grupowanie spośród modułów występujących na wszystkich
poziomach spowodowałoby chaos w transporcie międzystanowiskowym i uniemożliwiłoby
produkcję potokową.
Występuje jednak jeden wyjątek potwierdzający tę regułę. W przypadku dużej
gamy wyrobów o małej liczbie elementów montażowych i zróżnicowanej technologii łączenia
system produkcyjny może przybrać postać funkcjonalną wbrew zasadom Technologii
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Grupowej. Są tą przypadki wymuszające (z powodu kosztu technologii i maszyn) wysoką
specjalizację technologiczną bez uwzględniania poziomowości struktury produktu (BOM) i
występują rzadko. W takim przypadku jedynym kryterium grupowania powinien być rodzaj
technologii połączeń.
Szczegółowo proces ustanawiania stanowisk roboczych zgodnie z mapą TG i
narzędziami sieci neuronowej pokazuje poniższy algorytm:
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Rysunek nr 48. Algorytm tworzenia JP1 przy użyciu SOM i Technologii Grupowej, opracowanie własne.
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Po rozdzieleniu modułów wg poziomów struktury produktu następuje etap
przypisania poszczególnych grup modułowych do stanowisk pracy. W badaniach użyto
zestaw danych z tabeli 47.

Nazwa modułu

Ilość [szt.]

Czas montażu [min]

Poziom BOM

Długość [mm]

Szerokość [mm]

Głębokość [mm]

Ilość elementó w
zespole

Masa [kg]

Sprzęt specjalny

Metalówka

Elektronika

Tworzywa sztuczne

Znakowanie

Gwintowe

Kształtowe

Wciskowe

Cieplne

Klejone

Nitowane

Inne

Tabela nr 47. Reprezentacja danych dla analizy jednostki produkcyjnej 1 stopnia.

a1

1

33

1

2000

1500

920

55

160

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

b1

1

25

1

0

0

0

45

20

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

200

100

c1

1

14

1

2000

25

10

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

d1

1

16

1

2000

1500

920

26

165

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

e1

1

1,6

1

600

200

3

4

0,5

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

f1

1

8

1

0

0

0

20

0,5

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

g1

1

8

1

2500

1200

1200

16

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

a2

1

49

2

2000

920

600

81

80

0

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

b2

1

50

2

2000

920

300

83

60

1

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

c2

1

13

2

1100

600

100

25

8

0

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

600

100

d2

1

13

2

1100

25

8

0

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

e2

1

13

2

600

600

100

25

5

0

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

f2

1

13

2

600

600

100

25

5

0

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

g2

1

45

2

520

150

150

75

30

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

h2

1

3,2

2

250

180

60

8

1,4

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

i2

1

3,2

2

250

180

60

8

1,4

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

j2

1

10

2

150

100

100

26

0,7

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

k2

1

2

2

350

80

30

5

0,5

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

l2

1

13

2

0

25

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

a3

1

73

3

2000

920

276

121

31

0

1

0

0

0

1

1

1

0

0

1

0

b3

1

17

3

920

300

120

33

7

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

c3

1

7,2

3

920

400

120

13

21

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

d3

1

24

3

920

520

130

48

9

0

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

e3

1

15

3

920

750

500

27

10

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

f3

1

26

3

150

800

20

47

20

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

g3

1

14

3

325

275

30

28

2

0

1

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

100

10

h3

1

1,2

3

100

3

0,5

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

i3

1

20

3

300

200

70

40

2

0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

1

j3

1

0,8

3

250

150

20

2

0,2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

k3

1

0,8

3

250

150

20

2

0,2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

l3

1

20

3

300

200

70

40

2

0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

1

m3

1

0,8

3

250

150

20

2

0,2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

n3

1

20

3

300

200

70

40

2

0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

1

o3

1

0,8

3

250

150

20

2

0,2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

200

70

p3

1

20

3

300

40

2

0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

1

a4

1

1,5

4

500

460

80

3

3

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

b4

1

1,5

4

500

460

80

3

3

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

c4

1

22

4

700

300

10

44

3

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

d4

1

3,2

4

500

100

10

8

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

e4

1

5

4

920

750

150

9

10

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

a5

10

16

5

50

3

3

4

0,4

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

Źródło: opracowanie własne.

W oparciu o założony takt produkcji analizujemy mapę SOM i przypisujemy
najbliżej położone moduły do tych samych stanowisk.
Tabela nr 48. Mapy SOM dla poszczególnych poziomów.

4

3

2

1

Poziom piąty pominęty ze względu na występowanie tylko jednego modułu.
Źródło: opracowanie własne.

Jeżeli zespoły montażowe są umiejscowione na tym samym obszarze mapy
może je uznać za pojedynczy klaster do analizy. Powiększanie przestrzeni klastra i
dołączanie kolejnych modułów należy przeprowadzać wizualnie biorąc pod uwagę
odległości pomiędzy modułami (im ciemniejszy sześciokąt tym ta odległość jest
większa). Ciemniejsze pola tworzą często granicę między wydzielonymi grupami. Moduł
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Matlab SOM Toolbox podczas prezentacji mapy SOM przedstawia również legendę
odległości między poszczególnymi elementami mapy widoczną na rysunku nr 50.

Rysunek nr 49. Legenda przy mapach SOM, źródło: MATLAB.

Znając czas montażu każdego modułu możemy połączyć w jedno stanowisko
tyle modułów na ile pozwoli takt produkcji - zgodnie z zasadą dopełniania do taktu. W
łączeniu priorytet mają klastry wyższego poziomu BOM z zastrzeżeniem, że są one
kolejnym poziomem montażu dla modułów z klastra aktualnie badanego. W kolejnym
kroku następuje łączenie klastrów w ramach jednego poziomu BOM. Tak nadany
priorytet ma na celu minimalizacje transportu międzystanowiskowego i powierzchni
całkowitej tworzonej jednostki produkcyjnej I stopnia.
Jeżeli montaż jednego modułu wymaga większego czasu niż takt, należy
zwiększyć liczbę operatorów zajmujących się danym modułem w ramach jednego
stanowiska lub zdublować stanowisko. Należy jednak pamiętać, że dublowanie
stanowiska będzie wymagać większej powierzchni zarówno montażowej jak i
logistycznej w postaci miejsc odkładczych czy miejsc na komponenty i produkcje w toku.
Można zatem wykorzystać tę opcję tylko w przypadku, gdy uznano, że:


dane stanowisko nie jest w stanie pomieścić 2 (lub więcej) operatorów
nie pogarszając ich ergonomii pracy;



zapotrzebowanie na miejsca odkładcze wejścia i wyjścia zaburzy
ogólny układ zagospodarowania przestrzeni produkcyjnej (np. będzie
wymagał ustalenia dodatkowych dróg transportowych - czego
powinno

się

unikać,

czy

też

międzystanowiskową w znacznym stopniu);

142

zwiększy

przestrzeń



oraz wszelkie inne powstałe przeszkody w zakresie przestrzeni
produkcyjno-logistycznej oraz ergonomii pracy.

W celu głębszego zrozumienia procesu postępowania autor przedstawia
graficzny sposób realizacji rozwiązania krok po kroku. Do rozważań przyjęto takt
produkcji na poziomie 30 minut. Jak łatwo będzie można zauważyć w niektórych
stanowiskach takt zostanie nieznacznie przekroczony, co spowodowane jest racjonalnym
podejściem, tzn. lepiej przekroczyć nieznacznie takt na stanowisku pracy i w procesie
doskonalenia starać się go optymalizować niż tworzyć oddzielne stanowisko co wiąże się
ze zdublowaniem kosztów produkcji danego modułu. Jednocześnie wyraźnie ukazują się
nam „wąskie gardła” procesu. Tolerancja taktu wynosi +3 minuty i wynika z
prognozowanej redukcji pracochłonności na każdym ogniwie łańcucha produkcyjnego
poprzez optymalizację organizacji pracy jednostek produkcyjnych 0 stopnia (stanowisk
roboczych) oraz z uzależnienia czasu operacji od pracy ludzkiej, która jest czasowo
niejednorodna wobec wszystkich operatorów. Na rysunku nr 50 przedstawiono strukturę
BOM dla analizowanego wyrobu gotowego.
Poziom 5 BOM

Poziom 4 BOM

Poziom 3 BOM

Poziom 2 BOM

A4 (1,5)

A3 (72,6)

H2 (3,2)

E3 (14,9)

I2 (3,2)

Poziom 1 BOM

WYRÓB GOTOWY

D1 (15,6)
b4 (1,5)
B3 (16,5)
J2 (10,4)
E4 (4,45)
F1 (8)
K2 (2)
D4 (3,2)

C4 (22)

D3 (24)
L2 (12,5)

G1 (8)

G2 (45)

B1 (24)

W.Gotowy

C3 (7,15)

A5 (16)
A2 (48,6)
F3 (25,9)

H3 (1,2)

B2 (49,8)

E1 (1,6)

C1 (17,8)

G3 (14)
A1 (33)

J3+k3+m3+o3
(3,2)

I3 (20)

E2 (12,5)

L3 (20)

F2 (12,5)

N3 (20)

C2 (12,5)

P3 (20)

D2 (12,5)

Rysunek nr 50. Struktura produktu z zaznaczeniem kolorami modułów „topograficznie podobnych” wg. SOM,
opracowanie własne.
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Każdy moduł montażowy przedstawiono w osobnej komórce wraz z czasem
taktu wymuszonym przez całkowity popyt klientów (w nawiasach). Tak przestawione
moduły łączymy zgodnie z algorytmem tworzenia JP1 w stanowiska robocze. Na rysunku
nr 51 przedstawiono wynik łączenia.
Takt nr 1

Takt nr 2

Takt nr 3

B1
24
A2+ G2
31,2 – 3 osoby

A4+B4+A3
26,2 – 3 osoby
A5+E4
21 min

E3+B3
31
F3
25,9

Takt nr 5

L2+G1
20,5

D4+D3
27,2
C4+C3
29,15

Takt nr 4

J2+K2+F1
20,5
H2+I2+D1
22

H3+B2
26 – 2 osoby

I3 + E2
32,5

30
2 osoby

C1+E1
15
A1
33

L3+F2
32,5
J3+K3+M3+O3+G3
17,2

N3+C2
32,5
P3+D2
32,5

Rysunek nr 51, Efekt tworzenia marszruty zgodnie z SOM dla pięcio poziomowego produktu, źródło:
opracowanie własne.

Po utworzeniu wszystkich stanowisk łączymy je w marszrutę technologiczną,
a zaprojektowany system umiejscawiamy w przestrzeni faktycznej biorąc pod uwagę:


wielkości stanowisk roboczych;



wielkości niezbędnej przestrzeni roboczej przy stanowiskach;



wymagania technologiczne w transporcie międzystanowiskowym
(transportery, wózki, miejsca odkładcze itp.);



wymagania logistyczne i BHP w transporcie wewnątrzzakładowym.

Powstały układ jest dobrym projektem wejściowym dla kalkulacji
ekonomicznych czy też założeń organizacji nowej produkcji. Bierze pod uwagę
wszystkie elementy procesów montażowych na poziomie taktycznym zarządzania. Jest
ubogi w poziom operacyjny, czyli takie elementy jak fizyczne ustawienie stanowisk czy
organizacja przestrzeni produkcyjnej i zaopatrzeniowej. I choć wspiera ergonomię pracy
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jest to wsparcie taktyczno-organizacyjne, a poziom ergonomii samego stanowiska jest
pominięty i powinien być rozważany na poziomie operacyjnym.

3.5. Projektowanie montażu na poziomie operacyjnym
Projektowanie poszczególnych stanowisk roboczych stanowi szczególną rolę
w kreowaniu efektywnych systemów montażowych. W tym jednak przypadku użycie
samoorganizujących się map Kohonena byłoby nieadekwatne do skali problemu i
dotychczasowego dorobku naukowego oraz doświadczeń przemysłowych.
W tym przypadku można zastosować poniższe metody:
1. metoda MTM - w celu badania ekonomiki ruchów elementarnych na
danym stanowisku;
2. analiza ABC+XYZ w celu dostosowania miejsca na drobne elementy
montażowe i przystanowiskowych miejsc odkładczych;
3. podstawowe zasady ergonomii pracy na stanowisku montażowym;
4. technologie automatyzacji ruchów roboczych.
Powyższe

metody

wspomogą

organizację

pracy

i

przestrzeni

przystanowiskowej bez zakłócania i ingerowania w powstały system produkcyjny.

4. Zastosowanie opracowanej metodyki w zakresie jednostki produkcyjnej
pierwszego stopnia dla różnych wariantów produktowych
4.1. Wyznaczenie wariantów produktowych
W celu przygotowania rozszerzonego procesu weryfikacji utworzonej
metodyki, obejmującego kilka różnych przypadków i wersji analizowanych wyrobów
gotowych, autor postanowił zamodelować warianty produktów o zróżnicowanej
strukturze BOM pod względem liczby poziomów złożoności. Utworzono zatem warianty
produktowe dla „głębokości” struktury BOM od jednego do pięciu poziomów (tabela 49):
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Tabela nr 49. Warianty produktowe o zróżnicowanej strukturze BOM.

Wariant
produktowy

Wariant
produktu z
1 poziomem
BOM
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Przedstawienie konstrukcyjnej struktury produktu

Wariant
produktu z
2
poziomami
BOM

Wariant
produktu z
3
poziomami
BOM

147

Wariant
produktu z
4
poziomami
BOM
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Wariant
produktu z
5
poziomami
BOM

Źródło: opracowanie własne.

W dalszej części pracy autor przeprowadził zestaw eksperymentów
wykorzystania metodyki tradycyjnej oraz opracowanej w tej rozprawie dla
przedstawionych

w

tabeli

nr

49

wariantów

produktowych.

Wykonano

10

eksperymentów: dla każdego z 5 wariantów produktowych wykonano 2 eksperymenty tj.
metodą tradycyjną i opracowaną (wyniki eksperymentów umieszczono w załączniku nr
1 do pracy). Następnie wykonano ich porównanie, które opierało się na wyznaczonych
wskaźnikach, czyli tzw. KPI (ang. key performance indicators) tj.:


długość cyklu produkcyjnego [min.];



liczba stanowisk montażowych [szt.];



długość taktu [min.];



ilość operatorów na linii [szt.];



wartość zaangażowanego w proces sprzętu maszynowego i narzędzi [zł].
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Sposób wyznaczania wskaźników KPI modelu opracowanego w tej pracy
przedstawiono w następnym rozdziale na przykładzie produktu o pięciopoziomowej
strukturze BOM. Wyznaczenie wskaźników dla wszystkich wariantów produktowych
znajduje się w Załączniku nr 1 do rozprawy.

4.2. Wyznaczanie wskaźników porównawczych KPI w analizowanych
wariantach produktowych
W tym rozdziale autor przedstawia sposób wyznaczenia wartości KPI (ang.
key performance indicators) dla weryfikowanych modeli. Długość cyklu produkcyjnego
(ang. lead-time) jest obliczona jest jako czas pojedynczego taktu pomnożony przez ilość
taktów w całkowitym cyklu produkcyjnym, np.:
33 𝑚𝑖𝑛 = 1 𝑡𝑎𝑘𝑡,
zatem np. długość cyklu 3-taktowego to:
3*33 min = 99 min
W tabelach 50 i 51 przedstawiono sposób określenia kosztu zaangażowanych
w procesie narzędzi i urządzeń. Litery z, g, k, w, n, kl, inn określają rodzaj połączenia
technologicznego, a więc zarazem wymagane narzędzie montażowe w następującej
kolejności: z - znakowanie, g - gwintowanie, k - kształtowe, w - wciskane, n - nitowane,
kl - klejenie, inn - inne. Zestaw litery i cyfry oznacza:


litera – nazwa kolejnego modułu montażowego nadawana zgodnie z alfabetem
bez szczególnego odniesienia do przypisanej litery;



cyfra – poziom w strukturze BOM, na którym dany moduł jest montowany.

Tabela nr 50. Podsumowanie potrzeb narzędziowych dla wariantu produktu z 5-poziomowym BOM-em
w modelu opracowanym w tej pracy.

Stanowisko
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Montowane moduły
A5+E4
D4+D3
C4+C3
A4+B4+A3
E3+B3
F3
J3, K3, M3, O3, G3
A2+G2
H3+B2

Wymagany sprzęt
w,n
g,k,w
g,w,n
g,k,w,n (3x)
g,k,w,n
g,k
g,k,w,kl,inn
g,k,w (3x)
g,k,kl (2x)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

I3+E2
L3+F2
N3+C2
P3+D2
L2+G1
B1
J2+K2+F1
H2+I2+D1
C1+E1
A1
WG

g,k,w,inn
g,k,w,inn
g,k,w,inn
g,k,w, inn
z,kl
w, inn
z,g,kl
g
z,g,w,kl
g,w
g,z,k (2x)

Źródło: opracowanie własne.

Analizując tabelę nr 50 można stwierdzić, jakie urządzenia potrzebne są do
wykonania całego procesu montażowego. Cyfra w nawiasie oznacza multiplikator
wymagań co do ilości narzędzi ze względu na zwiększoną ilość potrzebnych operatorów
na stanowisku. Sumując przedstawione wymagania narzędziowe oraz ich cenę
otrzymamy końcowy koszt wyposażenia linii (tabela 51).
Tabela nr 51. Sumowanie kosztów wyposażenia linii dla wyrobu gotowego 5 poziomowego w modelu
opracowanym w tej pracy.
Wartość
jednostkowa
wyposażenia
[PLN]
0

Narzędzie (połączenie
montażowe)

Ilość

Wartość
skumulowana
[PLN]

z (znakowanie)

5

0

800

g (gwintowe)

23

18400

200

k (kształtowe)

18

3600

250

w (wciskowe)

17

4250

0

c (cieplne)

0

0

100

kl (klejone)

6

600

1000

n (nitowe)
inn (inne
specjalistyczne)
stół stanowiskowy

6

6000

6

12000

20

50000

2000
2500

Suma

94850

Źródło: opracowanie własne.

Ceny sprzętu zostały przydzielone z oparciu o dane z przedsiębiorstwa, w
którym autor wypełniał stosunek pracy jako inżynier procesu.
Ilość operatorów przydzielana jest na zasadzie 1 stanowisko = 1 operator,
chyba że czas montażu danego modułu jest dłuższy niż czas taktu. Wtedy dla danego
stanowiska dokładany jest kolejny operator. Taką zasadę przyjmuję zarówno model
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opracowany jak i tradycyjny. Czas taktu wynika natomiast z zapotrzebowania klienta
i jest stały i równy dla obu weryfikowanych modeli. Nie podlega on w tym modelu
optymalizacji. Wynosi 33 min i jest determinantom w modelu.
Liczba stanowisk roboczych dla modelu tradycyjnego wynika z postępowania
zgodnie z metodą przez J.R.Jacksona (Błażewicz i inni, 1978). W przypadku modelu
tradycyjnego ograniczenie kolejnościowe jest zdeterminowane jedynie przez strukturę
produktu przedstawioną na rysunkach 5 oraz 6. Zatem łączenie operacji w stanowiska
odbywa się tylko w ramach jednego poziomu BOM z założeniem, że nie przekroczy on
wyznaczonej determinanty jaką jest takt produkcji. W modelu opracowanym w tej pracy
liczbą stanowisk określa się postępując zgodnie z metodyką opisaną w rozdziale V.3.4.
W tabelach nr 52 oraz 53 zestawiono parametry dla modeli opracowanych
i modeli tradycyjnych w 5 zestawach danych (patrz w załączniku nr 1 do pracy.) Każdy
zestaw cechuje się zróżnicowaną strukturą BOM produktu. Następnie w celu ich
porównania przedstawiono wartości wyników uzyskanych dla poszczególnych
wariantów produktowych według wskaźników KPI.
Tabela nr 52. Zestawienie wskaźników oceny dla różnych wariantów produkcyjnych dla modelu
opracowanego w tej pracy.
Kryteria oceny procesu

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 4

Wariant 5

Długość cyklu
produkcyjnego [min.]

66

99

132

165

165

Liczba stanowisk
montażowych [szt.]

5

10

17

20

20

Długość taktu [min.]

33

33

33

33

33

Ilość operatorów na linii
[szt.]

6

14

23

25

26

Wartość zaangażowanego
w proces sprzętu
maszynowego i wszelkich
narzędzi [zł]

20850

41450

85300

94850

94850

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela nr 53. Zestawienie wskaźników oceny dla różnych wariantów produkcyjnych dla modelu
tradycyjnego.

Lp.

Kryteria oceny procesu

Wariant
1

Wariant
2

Wariant
3

Wariant
4

Wariant
5

1

Długość cyklu produkcyjnego
[min.]

66

99

132

165

198

2

Liczba stanowisk montażowych
[szt.]

5

11

20

22

23

3

Długość taktu [min.]

33

33

33

33

33

4

Ilość operatorów na linii [szt.]

6

15

26

28

29

5

Wartość zaangażowanego w
proces sprzętu maszynowego i
wszelkich narzędzi [PLN]

20850

49450

94850

98350

109000

Źródło: opracowanie własne.

W kolejnej części pracy podsumowano i porównano wygenerowane wyżej
tabele nr 52 i 53.

4.3. Analiza porównawcza wskaźników oceny wariantów projektowych
W celu wizualnej prezentacji otrzymanych wyników utworzono i
przestawiono poniżej wykresy obrazujące przewagę modelu opracowanego nad modelem
tradycyjnym, w każdym z analizowanych kryteriów oceny.

Długość cyklu produkcyjnego [min.]

300

200
165

198
165

132

100

Model
tradycyjny
Model
opracowany

99
66

0
1 poziom BOM2 poziomy BOM3 poziomy BOM4 poziomy BOM
5 poziomów BOM

Rysunek nr 52. Porównanie wyników konkurencyjnych modeli w odniesieniu do kryterium całkowitego
czasu cyklu produkcyjnego „lead-time”, źródło: opracowanie własne.

Rysunek 52 obrazuje w jakim stopniu opracowany w pracy model skraca
całkowity czas cyklu produkcyjnego. Można zauważyć, że dla produktów 5
poziomowych zwiększa się też różnica między modelem opracowanym (kolor
czerwony), a modelem tradycyjnym (kolor niebieski).
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Liczba stanowisk [szt.]

25
20

23

22
20

20

20

17

15

Model
opracowany

11
10

10
5

Model
tradycyjny

5

0
1 poziom BOM

2 poziomy
BOM

3 poziomy
BOM

4 poziomy
BOM

5 poziomów
BOM

Rysunek nr 53. Porównanie wyników konkurencyjnych modeli w odniesieniu do kryterium liczby
stanowisk, źródło: opracowanie własne.

Liczba stanowisk roboczych charakteryzuje się podobnym trendem jak
„długość cyklu produkcyjnego” oraz „liczba operatorów”. Zapotrzebowanie spadło
jednak znacznie już na 3 poziomie BOM.

35
30

Takt [min.]
33

33

33

33

33
Model
tradycyjny
Model
opracowany

25
20
15
10
5
0
1 poziom
BOM

2 poziomy
BOM

3 poziomy
BOM

4 poziomy 5 poziomów
BOM
BOM

Rysunek nr 54. Porównanie wyników konkurencyjnych modeli w odniesieniu do kryterium taktu
produkcyjnego, źródło: opracowanie własne.

Takt produkcyjny jest w pracy wartością stałą i wynika z zapotrzebowań
rynkowych klientów. Jest też jednym z niezmiennych założeń wejściowych do procesu,
dlatego dla obu modeli jest jednakowy.
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Liczba operatorów [szt.]

35
30

26
23

25
20
15

28
25

29
26

Model
opracowany

15
14

10
5

Model
tradycyjny

6

0
1 poziom BOM 2 poziom BOM 3 poziom BOM 4 poziom BOM 5 poziom BOM

Rysunek nr 55. Porównanie wyników konkurencyjnych modeli w odniesieniu do kryterium liczby
zaangażowanych w procesie operatorów, źródło: opracowanie własne.

Na Rysunku 55 można zauważyć, że w miarę wzrastania poziomów
złożoności produktu „oszczędność” wynikająca z wymagań ilości operatorów wzrasta,
co oznacza, że ten sam proces możemy wykonać z wykorzystaniem uszczuplonych
zasobów ludzkich. Statystycznie można wywnioskować, że liczba operatorów i
stanowisko roboczych to zmienne zależne, a trendy ich poprawy w porównaniu modelu
tradycyjnego z opracowanym są zbliżone.

Wartość wyposażenia [PLN]
120000
109000

100000

94850
85300

80000

98350
94850

94850

Model
tradycyjny

60000
49450
41450

40000
20000

Model
opracowany

20850

0
1 poziom BOM 2 poziom BOM 3 poziom BOM 4 poziom BOM 5 poziom BOM

Rysunek nr 56. Porównanie wyników konkurencyjnych modeli w odniesieniu do kryterium wartości
wykorzystywanego wyposażenia, źródło: opracowanie własne.
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Wartość wyposażenia na ostatnim poziome BOM wskazuje na znaczą różnicę
na korzyść modelu opracowanego. W celu potwierdzenia wyższości metody opracowanej
nad tradycyjną przeprowadzono ich wielokryterialną ocenę metodą AHP.

5. Wykorzystanie oceny wielokryterialnej AHP w celu weryfikacji
efektywności stworzonej metody
5.1. Przedstawienie metody AHP oraz określenie modelu tradycyjnego jako
bazy porównawczej
W celu weryfikacji określonej w rozprawie metodyki posłużono się
wielokryterialną

metodą

podejmowania

decyzji

AHP

–

Analityczny Proces

Hierarchiczny (SAATY T. L., 1980). Metoda ta wymusza na indywidualnym bądź
grupowym decydencie zidentyfikowanie najważniejszych kryteriów oceny modelu,
określenia hierarchii pierwszeństwa analizowanych opcji oraz określenia ostatecznego
współczynnika podjęcia decyzji, dzięki któremu proces decyzyjny staje się
sformalizowany i mierzalny (BOZARTH, C., HANDFIELD R. B, s. 401, 2007)
Skala ważności kryteriów w hierarchii przeprowadza się analizą
porównawczą

z

wykorzystaniem

poniższej

skali

(http://dlafirmy.info.pl/4018_wybor_optymalnej_decyzji_metoda_ahp.htm 30.12.2017):


1 – oba porównywane kryteria są równie ważne (istotne);



3 – kryterium pierwsze jest nieznacznie ważniejsze od drugiego;



5 – kryterium pierwsze jest wyraźnie ważniejsze od drugiego;



7 – kryterium pierwsze jest zdecydowanie ważniejsze od drugiego;



9 – kryterium pierwsze jest bezwzględnie ważniejsze od drugiego.
Natomiast skala ocen wariantów przedstawia się następująco:



1 – oba porównywane warianty są równie dobre;



3 – wariant pierwszy jest nieznacznie korzystniejszy od drugiego;



5 – wariant pierwszy jest wyraźnie korzystniejszy od drugiego;



7 – wariant pierwszy jest zdecydowanie korzystniejszy od drugiego;



9 – wariant pierwszy jest bezwzględnie korzystniejszy od drugiego.
Ponadto wyjątkowo dopuszczalne jest wykorzystanie ocen pośrednich

(parzystych) w sytuacjach niejednoznacznej preferencji w stronę ocen nieparzystych.
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Metoda AHP wymaga wypełnienia w ściśle określonych zadań zgodnie z
przedstawioną poniżej sekwencją:
1. tworzenie hierarchicznej struktury procesu decyzyjnego;
2. definicja preferencji decydenta oraz obliczanie ocen ważności dla wszystkich
elementów hierarchii;
3. badanie spójności macierzy preferencji;
4. tworzenie rankingu końcowego.
Weryfikację przedstawiono na podstawie porównania modelu tradycyjnego i
opracowanego we pięciu różnych wariantach produktowych przedstawionych w
rozdziale V.4. „Zastosowanie opracowanej metodyki dla różnych wariantów
produktowych”.

5.2. Tworzenie hierarchicznej struktury procesu decyzyjnego
Na podstawie analizy środowiska komercyjnego przedstawionego w
rozdziale V.1.2 (rysunek nr 41) wybrano kryteria oceny montażowych procesów
produkcyjnych, czyli tzw. KPI (ang. Key Performance Indicatiors). Próba badawcza
obejmowała 25 respondentów, będących specjalistami z różnych firm w kwestiach
organizacji procesów montażowych.
Tabela nr 54. Kryteria oceny procesu wynikająca z analizy środowiskowej oraz oceny respondentów.

Cel optymalizacyjny

Odpowiadające
celowi Ocena istotności celu
kryterium oceny procesu
przez respondentów

minimalizacja czas przejścia
produktu przez proces montażu;

Całkowity czas procesu
montażowego (ang.lead-time)

(90%+86%)/2= 88%

minimalizacja powierzchni
produkcyjnej

liczba stanowisk montażowych

59%

stosunek ilości
wyprodukowanych wyrobów
gotowych do wkładu
roboczogodzin

długość taktu

60%

minimalizacja czasu
poszczególnych operacji w
ramach jednego stanowiska.
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minimalizacja kosztów
zatrudnienia operatorów

ilość operatorów na linii

55%

minimalizacja ilości narzędzi i
maszyn

wartość zaangażowanego w
proces sprzętu maszynowego i
wszelkich narzędzi

48%

podniesienie wydajności
systemu rozumianej jako
stosunek ilości poprawnie
wyprodukowanych wyrobów
gotowych do wkładu
roboczogodzin

ocena jakościowa procesu została pominięta ze względu
na zakres procesu badawczego.

podniesienie jakości procesu
(First Time Pass, wskaźnik
odpadu produkcyjnego)

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 54 przedstawiono listę celów optymalizacyjnych zidentyfikowanych
w badaniu ankietowym oraz przeredagowano do postaci kryteriów decyzyjnych, które
będą stanowić podstawę oceny w procesie decyzyjnym AHP.

5.3. Zdefiniowanie preferencji decydenta
Podstawą

do

określenia

pierwszeństwa

kryteriów

są

wyniki

przeprowadzonych badań wśród ekspertów (tabela nr 54). W ten sposób kryteria analizy
wielokryterialnej będą zgodne z preferencjami ekspertów.
Tabela nr 55. Normalizacja wagi kryteriów.
Lp.

Odpowiadające
oceny procesu

celowi

kryterium

Ocena respondentów

Waga normowana

1

Długość cyklu produkcyjnego [min.]

(90%+86%)/2= 88%

0,28

2

Liczba stanowisk montażowych [szt.]

59%

0,19

3

Długość taktu [min.]

60%

0,19

4

Ilość operatorów na linii [szt.]

55%

0,18

5

Wartość zaangażowanego w proces
sprzętu maszynowego i wszelkich
narzędzi [PLN]

48%

0,15

suma

310%

1

Źródło: opracowanie własne.
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Przedstawiona w tabeli nr 55 waga normowana stanowi procent wypełnienia
danej kategorii w znormalizowanej do jedności sumie ocen respondentów.
Następnie wyliczono wagi względne poprzez wyliczenie ich ilorazu:
Tabela nr 56. Wyznaczenie wag względnych dla poszczególnych kryteriów

0,28
0,28
0,19
0,19
0,18
0,15

0,19

0,19

0,18

0,15

1 0,678571 0,678571 0,642857 0,535714
1,473684
1
1 0,947368 0,789474
1,473684
1
1 0,947368 0,789474
1,555556 1,055556 1,055556
1 0,833333
1,866667 1,266667 1,266667
1,2
1
Źródło: opracowanie własne.

W kolejnym kroku określono subiektywną parametryzacja skali preferencji i
pokazano w poniższej tabeli nr 57.
Tabela nr 57. Parametryzacja ocen dla metody AHP.
Waga względna;
przedział od - do

Ocena AHP

1,0 - 1,2

1

1,2 - 1,4

2

1,4 – 1,6

3

1,6 – 1,8

4

1,8 – 2

5

Źródło: opracowanie własne.

Przy użyciu sparametryzowanej skali preferencji w niżej przedstawionej
tabeli nr 58 utworzono macierz pierwszeństwa kryteriów.
Tabela nr 58. Macierz pierwszeństwa kryteriów.
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Liczba
Długość cyklu
stanowisk
produkcyjnego
montażowych
[min.]
[szt.]

Długość
taktu
[min.]

Ilość
operatorów
na linii [szt.]

Wartość
zaangażowanego w
proces sprzętu
maszynowego i
wszelkich narzędzi
[zł]

Długość cyklu
produkcyjnego [min.]

1

0,33

0,33

0,33

0,2

Liczba stanowisk
montażowych [szt.]

3

1

1

1

0,5

Długość taktu [min.]

3

1

1

1

0,5

Ilość operatorów na
linii [szt.]

3

1

1

1

0,5

Wartość
zaangażowanego w
proces sprzętu
maszynowego i
wszelkich narzędzi [zł]

5

2

2

2

1

Źródło: opracowanie własne.

Następnie w celu porównania modelu tradycyjnego i opracowanego należało
zidentyfikować zestaw ocen dla wszystkich porównywanych opcji.
Tabela nr 59. Proponowana ocena dla skumulowanych wartości wskaźników oceny.
Skumulowane
kryteria oceny
procesu

Wersje
tradycyjne

Wersje
opracowane

Różnica
procentowa
[%]

Sparametryzowana
ocena dla
poszczególnych
kryteriów

1

Długość
cyklu
produkcyjnego [min.]

627

660

5%

3

2

Liczba
stanowisk
montażowych [szt.]

72

81

11%

5

3

Długość taktu [min.]

33

33

0%

1

4

Ilość operatorów na
linii [szt.]

94

104

10%

5

5

Wartość
zaangażowanego w
proces
sprzętu
maszynowego
i
wszelkich
narzędzi
[PLN]

337300

372500

9%

4

Lp.

Źródło: opracowanie własne.
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Dzięki

opracowaniu

wartości

skumulowanych

i

różnicy

między

poszczególnymi kategoriami można przejść do etapu tworzenia macierzy preferencji
modelu tradycyjnego i opracowanego względem poszczególnych kryteriów.
Tabela nr 60. Macierz preferencji kryteriów.
Długość cyklu produkcyjnego
Tradycyjny
Opracowany
Tradycyjny
1
1/3
Opracowany
3
1
Liczba stanowisk montażowych
Tradycyjny
Opracowany
Tradycyjny
1
1/5
Opracowany
5
1
Długość taktu
Tradycyjny
Opracowany
Tradycyjny
1
1
Opracowany
1
1
Ilość operatorów na linii
Tradycyjny
Opracowany
Tradycyjny
1
1/5
Opracowany
5
1
Wartość zaangażowanego w proces sprzętu maszynowego i wszelkich narzędzi
Tradycyjny
Opracowany
Tradycyjny
1
1/4
Opracowany
4
1
Źródło: opracowanie własne.

Tabela nr 60 obrazuje porównanie wartości ocen dla poszczególnych
kategorii (KPI). Na jej podstawie można stwierdzić, w których obszarach jakie modele
przeważają nad innymi. Nie mniej jednak, aby móc uznać tą ocenę za miarodajną należy
przeprowadzić badanie spójności preferencji.

5.4. Badanie spójności preferencji
Badanie spójności polega na utworzeniu macierzy znormalizowanych
preferencji wobec ustalonych kryteriów oceny. Utworzona wcześniej macierz
pierwszeństwa kryteriów została znormalizowana. Wskaźniki nieznormalizowane i
znormalizowane przedstawiono poniżej.
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Tabela nr 61. Analityczny proces hierarchiczny nieznormalizowany.
Liczba
Długość cyklu
stanowisk
produkcyjnego
montażowych
[min.]
[szt.]

Długość
taktu
[min.]

Ilość
operatorów
na linii [szt.]

Wartość
zaangażowanego w
proces sprzętu
maszynowego i
wszelkich narzędzi
[PLN]

Długość cyklu produkcyjnego
[min.]

1

0,33

0,33

0,33

0,2

Liczba stanowisk
montażowych [szt.]

3

1

1

1

0,5

Długość taktu [min.]

3

1

1

1

0,5

Ilość operatorów na linii [szt.]

3

1

1

1

0,5

Wartość zaangażowanego w
proces sprzętu maszynowego
i wszelkich narzędzi [zł]

5

2

2

2

1

Suma

15

5,33

5,33

5,33

2,7

Źródło: opracowanie własne.
Tabela nr 62. Analityczny proces hierarchiczny znormalizowany.
Liczba
Długość cyklu
stanowisk
produkcyjnego
montażowych
[min.]
[szt.]

Długość taktu
[min.]

Ilość operatorów
na linii [szt.]

Wartość
zaangażowanego w
proces sprzętu
maszynowego i
wszelkich narzędzi
[zł]

Długość cyklu
produkcyjnego
[min.]

0,067

0,062

0,062

0,062

0,074

Liczba stanowisk
montażowych
[szt.]

0,200

0,188

0,188

0,188

0,185

Długość taktu
[min.]

0,200

0,188

0,188

0,188

0,185

Ilość operatorów
na linii [szt.]

0,200

0,188

0,188

0,188

0,185

Wartość
zaangażowanego
w proces sprzętu
maszynowego i
wszelkich narzędzi
[zł]

0,333

0,375

0,375

0,375

0,370

Suma

1

1

1

1

1

Źródło: opracowanie własne.
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Wyniki w tabelach nr 61 oraz 62 wskazują, że najważniejszym kryterium
oceny jest długość cyklu produkcyjnego, a najmniej ważnym koszt zaangażowanych w
proces narzędzi i urządzeń. Te dane są potwierdzeniem oceny środowiskowej
przedstawionej w tabeli nr 59. Dla ocen znormalizowanych należy w dalszej kolejności
obliczyć średnie arytmetyczne, które utworzą wektor skali dla poszczególnych macierzy
oraz przeprowadzić ich normalizację.

Tabela nr 63. Wyznaczanie wektora własnego.
Długość cyklu produkcyjnego
Tradycyjny

Opracowany

Tradycyjny

1

0,33

Opracowany

3

1

4

1,33

Liczba stanowisk montażowych
Tradycyjny

Opracowany

1

0,20

Tradycyjny
Opracowany

5

1

6

1,2

Tradycyjny

Opracowany

Tradycyjny

1

1

Opracowany

1

1

2

2

Długość taktu

Ilość operatorów na linii
Tradycyjny

Opracowany

Tradycyjny

1

0,20

Opracowany

5

1

6

1,2

Wartość zaangażowanego w proces sprzętu maszynowego i wszelkich
narzędzi
Tradycyjny

Opracowany

Tradycyjny

1

0,25

Opracowany

4

1

5

1,25

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela nr 64. Kompletny zestaw znormalizowanych macierzy.

Całkowity czas procesu montażowego
Tradycyjny Opracowany
Tradycyjny
Opracowany

Średnia normalizacja
0,25
0,75
1,00

0,25
0,25
0,75
0,75
1
1
Liczba stanowisk montażowych
Tradycyjny Opracowany
Tradycyjny
0,16666667
0,17
0,17
Opracowany
0,83333333
0,83
0,83
1
1
1,00
Długość taktu
Tradycyjny Opracowany
Tradycyjny
0,5
0,5
0,50
Opracowany
0,5
0,5
0,50
1
1
1,00
Ilość operatorów na linii
Tradycyjny Opracowany
Tradycyjny
0,25
0,25
0,25
Opracowany
0,75
0,75
0,75
1
1
1,00
Wartość zaangażowanego w proces sprzętu maszynowego i wszelkich
narzędzi
Tradycyjny Opracowany
Tradycyjny
0,20
0,20
0,20
Opracowany
0,80
0,80
0,80
1
1
1,00
Źródło: opracowanie własne.

Średnie wartości wierszy w macierzach preferencji gniazda i drzewa to
wskaźniki ich preferencji w odniesieniu do danego kryterium. Wynika zatem, że w
każdym analizowanym kryterium wybór modelu opracowanego jest korzystniejszy.
Wyjątkiem jest kryterium taktu produkcyjnego, który zgodnie z AHP nie wpływa na
ocenę – co jednocześnie potwierdza sposób generowania modelu opracowanego, w
którym takt jest wartością stałą wynikającą z potrzeb zewnętrznych (zapotrzebowania
klienta) niesłużącą do optymalizacji systemu produkcyjnego.
Na tym etapie opracowano wszelkie potrzebne dane do określenia
ostatecznego wskaźnika preferencji.
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5.5. Wyznaczenie ostatecznego wskaźnika decyzyjnego
W

celu

przedstawienia

ostatecznej

oceny

decyzji

przemnożono

znormalizowane wartości zestawu kompletnego znormalizowanych macierzy (tabela 64)
oraz wskaźniki znormalizowane analitycznego procesu hierarchicznego (tabela 62) i
otrzymano poniższe wartości:


0,272- dla modelu tradycyjnego;



0,728- dla modelu opracowanego.
W metodzie AHP wyższa wartość oceny wariantu oznacza wyższą jego

przydatność dla decydenta. Dzięki powyższej analizie można stwierdzić, że dla
wybranych kryteriów model opracowany w tej pracy jest korzystniejszy od modelu
tradycyjnego, opartego na decyzjach respondentów badania ankietowego. Taki wynik
oznacza również, że hipoteza nr 3 „Zastosowanie sieci samoorganizujących się
zintegrowanych z metodami Technologii Grupowej jest skutecznym narzędziem w
projektowaniu jednostek produkcyjnych 1 stopnia w systemach montażowych
niezautomatyzowanych” została potwierdzona. Również bezpośrednia analiza wyników
uzyskanych dla poszczególnych wariantów projektowych dowodzi skuteczności metody.
Skrócenie

cyklu

produkcyjnego,

redukcja

liczby stanowisk

roboczych

oraz

zapotrzebowania na operatorów oraz wyposażenie stanowi wymierną korzyść
ekonomiczną.
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VI.

PODSUMOWANIE ORAZ KIERUNEK DALSZYCH BADAŃ
Przedstawiona praca stanowi zwieńczenie pięciu lat pracy autora. Rozprawa

spaja, wokół analizowanego problemu badawczego, zagadnienia zarówno inżynierii
zarządzania jak i sztucznej inteligencji. W efekcie zrealizowanych prac uzyskano
kompleksową odpowiedź na pytanie jak zarządzać projektowaniem systemów montażu
niezautomatyzowanego i uzasadnia, jakie aspekty można poprawić dzięki zastosowaniu
synergicznego połączenia narzędzi sztucznej inteligencji oraz Technologii Grupowej.
Poprzez analizę literatury i własnych obserwacji autor szczegółowo określił czym jest
projektowanie systemów montażowych niezautomatyzowanych i czym różni się ona od
tradycyjnych systemów wytwórczych oraz systemów zautomatyzowanych. W pracy są
informacje nt. filozofii Technologii Grupowej oraz wyjaśnienia dot. działań sieci
neuronowych jako narzędzi analizy danych. Esencją pracy, a zarazem jej wartością
dodaną, jest utworzona metodyka postępowania w postaci rozbudowanego kilkupoziomowego

algorytmu

projektowania

oraz

postępowania

z

narzędziem

samoorganizującej się sieci neuronowej i jej mapy topologicznej, jej programowania,
interpretacji wyników, odpowiedniej cyfryzacji danych na potrzeby projektowania
systemów montażowych.
Celem główny rozprawy wynikającym bezpośrednio z tematu pracy jest.:
1. opracowanie metodyki wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji i
Technologii Grupowej w zarządzaniu projektowaniem systemów montażu
niezautomatyzowanego.
Dla celu głównego opracowano dwa cele szczegółowe:
1. integracja zastosowania sztucznych sieci neuronowych i Technologii
Grupowej;
2. opracowanie algorytmu postępowania w zarządzaniu projektowaniem
niezautomatyzowanych systemów montażowych przy wsparciu sieci
neuronowych i Technologii Grupowej.
Wszystkie cele uznano za osiągnięte w wyniku realizacji przypisanych
odpowiednio zadań tj.:
1. identyfikacja skali zastosowania Technologii Grupowej w środowisku
produkcji montażowej;
2. zastosowanie sztucznej inteligencji w połączeniu z Technologią Grupową;
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3. utworzenie modelu zarządzania projektowaniem systemów montażowych;
4. integracja narzędzi sztucznej inteligencji w procesie projektowania.
Stopień realizacji zadań i osiągnięcia wynikających z nich celów autor uważa
za kompletny i potwierdzony w procesie weryfikacji następujących hipotez:
H1: Kryteria grupowania dla części montażowych w zastosowaniu Technologii Grupowej
w projektowaniu systemów montażowych są niewspółmierne i wymagają kategoryzacji;
H2: W budowaniu SOM dla badanego zastosowania odpowiednia normalizacja danych
wejściowych ma większe znaczenie niż odpowiednia parametryzacja struktury oraz metody
uczenia sieci;
H3: Zastosowanie sieci samoorganizujących się zintegrowanych z metodami Technologii
Grupowej jest skutecznym narzędziem w projektowaniu jednostek produkcyjnych 1 stopnia
w systemach montażowych niezautomatyzowanych.

Każdemu zadaniu czy też procesowi weryfikacji hipotez przypisano
odpowiednie metody i narzędzia badawcze przedstawione w tabeli nr 65. Ich realizacja
pozwoliła przeprowadzić założony proces badawczy i wygenerować wyniki oraz
wnioski. Tabela nr 65 przedstawia dodatkowo końcowy stopień realizacji zadań.
Tabela nr 65. Podsumowanie realizacji celów zadań i weryfikacji hipotez.
Cele szczegółowe prac

Zadania

Zastosowane narzędzie
oraz podjęte działania:
 kwestionariusz ankiety,
 analiza statystyczna:
procentowa wartość
skupienia ankietowanej
populacji w ocenie
istotności zarówno celów
jak i metod optymalizacji
procesów montażu

Stopień
realizacji
zrealizowany na
ograniczonej
próbie 25
respondentów;

identyfikacja
zastosowań
sztucznej
inteligencji w
połączeniu z
Technologią
Grupową



metody inżynierii
kreatywności,
analiza literaturowa,

zrealizowany
częściowo dla
branż
wchodzących w
obszar badań
naukowych;

weryfikacja
hipotezy H1:



badanie eksperymentalne
polegające na utworzeniu
sieci samoorganizującej
się z wszystkich
kryteriów mających
wpływ na budowanie
systemu montażowego
analiza graficzna efektów
działania powstałej sieci

zrealizowana
kompletnie w
zakresie
identyfikacji
kryteriów
grupowania i
weryfikacji ich
zastosowania;
hipoteza

identyfikacja skali
zastosowania
Technologii
Grupowej w
środowisku
produkcji
montażowej.

Integracja zastosowania
metod sztucznej
inteligencji i Technologii
Grupowej
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Cele szczegółowe prac

Zadania

weryfikacja
hipotezy H2

Zastosowane narzędzie
oraz podjęte działania:





utworzenie
modelu
zarządzania
projektowaniem
systemów
montażowych







Opracowanie algorytmu
postępowania w
zarządzaniu
projektowaniem
niezautomatyzowanych
systemów montażowych
przy wsparciu sieci
neuronowych i
Technologii Grupowej

integracja narzędzi 
sztucznej

inteligencji w
procesie
projektowania






weryfikacja
hipotezy H3
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badania wyników
grupowania sieci różnie
znormalizowanych
analiza literaturowa
wyników normalizacji
analiza macierzowa
błędów topologicznych i
błędu kwantyzacji dla
różnej konfiguracji
uczenia się sieci
opracowanie i
charakterystyka etapów w
projektowaniu
opracowanie ramowej
sekwencji
dobór kryteriów
projektowania na
poziomie jednostek
produkcyjnych
zróżnicowanego stopnia
odniesienie poziomów
zarządzania do
stopniowania jednostek
produkcyjnych
opracowanie
szczegółowego algorytmu
postępowania drogą
dedukcji wcześniej
utworzonej sekwencji
ramowej

analiza map sieci
Kohonena
odniesienie wyników
mapowania do realiów
produkcji montażowej
opracowanie zasad
parametryzacji danych na
różnych poziomach
zarządzania
opracowanie zasad
prioryteryzacji cech na
różnych poziomach
zarządzania
walidacja zasad za
pomocą analiza
porównawcza metodą
kontroli wizualnej nowo
powstałych map
wielokryterialna
weryfikacja utworzonej
metodyki poprzez
porównanie stworzonego

Stopień
realizacji
zweryfikowana
pozytywnie.
zrealizowana
kompletnie w
sposób
analityczny i
potwierdzony w
literaturze;
hipoteza
zweryfikowana
pozytywnie.
zrealizowane
kompletnie
poprzez
zdefiniowanie
konkretnego
algorytmu
kolejnych
działań w
procesie
projektowania
systemów
montażowych;
w tym obszarze
określono
możliwość
dalszych badań
nad integracją
metodologii z
przyjaznym
interface’m
użytkownika i
systemem
informatycznym.
zrealizowany
kompletnie;

hipoteza
zweryfikowana
pozytywnie.

Cele szczegółowe prac

Zadania

Zastosowane narzędzie
oraz podjęte działania:
modelu do modelu
tradycyjnego metodą
Analitycznego Procesu
Hierarchicznego_(AHP)

Stopień
realizacji

Źródło: opracowanie własne.

Zrealizowane prace wpisują się w zidentyfikowane luki badawcze:
1. brak naukowego podejścia oraz niedostatek pozycji literaturowych dla
metodycznego połączenia aspektów organizacji montażu i technologii
grupowej;
2. brak badań naukowych określających sposób implementacji sztucznej
inteligencji w projektowaniu jednostek produkcyjnych montażowych.
Zrealizowane w pracy badania pozwalają na sformułowane następujących
wniosków ogólnych:


sieć Kohonena cechuje się niejednoznaczną zdolnością do grupowania modułów
montażowych na podstawie kryteriów uznanych jako równoważne;



merytorycznie różne kryteria są jednakowe dla sieci Kohonena; oznacza to, że po
normalizacji danych każde kryterium jest równoważne. Sieć w ten sposób buduje
grupy wektorów (modułów) w sposób chaotyczny zestawiając ze sobą dane, które
mogą być niezależne i wpływają na zupełnie inne obszary produkcyjne;



normalizacja danych stanowi najistotniejszy punkt w parametryzowaniu sieci.
Proces uczenia się i dostrajania sieci SOM oraz jego struktura nie wpływają
istotnie na błędy kwantyzacji;



projektowanie

różnych

poziomów

jednostek

produkcyjnych

wymaga

zróżnicowanych założeń projektowych i kryteriów selekcjonowania wiedzy;


wykorzystanie sieci SOM w połączeniu z Technologią Grupową jest zasadne przy
tworzeniu jednostek produkcyjnych I, II i III stopnia.
W

projektowaniem

ostatniej

części

systemów

pracy

sformułowaną

montażowych

metodykę

niezautomatyzowanych

zarządzania
poddano

wielokryterialnej analizie AHP i stwierdzono jej przydatność i wymierne korzyści.
Linie montażowe zaprojektowane zgodnie z opracowaną w tej rozprawie
metodyką są zdolne (wynik średni dla 5 analizowanych przypadków) do:
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5% skrócenia całego cyklu procesu montażowego;



11% redukcji liczby stanowisk roboczych;



10% redukcji zapotrzebowania na operatorów na liniach produkcyjnych;



8% redukcji wymaganych kosztów wyposażenia linii w maszyny i narzędzia przy
zachowaniu stałego taktu wynikającego z zapotrzebowania rynku.
Autor na zakończenie zauważa możliwe, dalsze drogi rozwoju opracowanej

metodyki stanowiące jednocześnie kierunki dalszych badań:


Integracja opracowanego algorytmu zarządzania projektowaniem z
systemem informatycznym przyjaznym dla użytkownika (menadżerowie
procesów montażowych czy menadżerów jednostek R&D). Przedstawiony w
rozprawie proces zarządzania bez informatyzacji użytych metod i narzędzi,
utworzenia funkcjonalnego i przyjaznego interface’u będzie bardzo czasochłonny
i wymagający użycia znacznych zasobów ludzkich oraz zaawansowanej wiedzy
zarówno menadżerskiej jak również programistycznej. Bez systemowego
sformułowania działań i blokady wobec możliwości pomijania kroków w
sekwencji metodyki może powodować błędy wnioskowania, a w konsekwencji
brak realnych korzyści. Dla użytkownika końcowego sformułowanej metodyki
znacznym wyzwaniem będzie jej szczegółowe poznanie i zrozumienie w sposób
całkowity. System informatyczny wspomagałby zatem w unikaniu błędów
metodycznych i skracałby czasochłonność wykonywania operacji obróbki i
zbierania danych.



Transformacja topografii wygenerowanej w wyniku pracy sieci Kohonena na
gotowy plan zagospodarowania obszaru produkcyjnego (layout). Metodyka
opracowana w tej pracy pozwala na zdefiniowanie przepływu procesu
montażowego. Następnym krokiem jest zagospodarowanie przestrzeni stanowisk
pracy i narzędzi montażowych oraz wyposażenie logistyczne linii produkcyjnych.
Zadanie to byłoby ściśle zależne z informatyzacją transformacji topologii
Kohonena na graficzną wizualizację hali produkcyjnej.



Analiza

wpływu

grupowania

elementów

montażowych

na

logistykę

przedsiębiorstwa. Metodyka opracowana w pracy wykazuje wyraźny wpływ na
zmianę

zadań

logistycznych

i

ergonomię

stanowisk

roboczych

w

przedsiębiorstwie (tabela nr 41.). Praca nie obejmuje jednak wartościowania
takiego wpływu, ponieważ przedmiotem rozważań nie są wewnątrzsystemowe
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łańcuchy logistyczne, lecz wskaźniki wartościujące efektywność produkcyjną
systemu. Badanie zmian wskaźników logistycznych takich jak zagospodarowanie
miejsc odkładczych lub wyznaczanie i harmonogramowanie łańcuchów dostaw
części montażowych możne stanowić kolejny etap badań. W efekcie uzyskanych
wyników należało by je uwzględnić w sposobie połączenia Technologii Grupowej
i sieci Kohonena.
Realizacja dalszych badań i prac rozwojowych mogłoby przyczynić się do
powstania funkcjonalnego systemu komputerowego, który zaproponowałby rozwiązanie
w postaci zaprojektowanych linii montażowych. Obecne systemy takie jak Flexsim czy
SCADA: CITECT lub ZenOn mają zdolność do wizualizacji i analizy stworzonych już
systemów produkcyjno-logistycznych, ale nie potrafią zaproponować takiego systemu.
Ten kierunek badań autor uważa za niezmiernie innowacyjny, rozwojowy i godny uwagi.
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