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Realizácia výrobného procesu
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Logistika obstarávania
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Logistika obstarávania 

� výber dodávateľov

� rozhodnutie o vlastnom alebo externom sklade 

� hľadanie najkratšej prepravnej trasy 

� hľadanie najkratšej okružnej cesty

� úlohy rozvozu a zvozu materiálu

� optimalizácia prepravovaných množstiev 
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Výber dodávateľov

� viackriteriálne vyhodnocovanie variantov 
(konkordančná analýza, metódy triedy 
PROMETHEE, metódy triedy ELECTRA)  

�zdroj: Fiala, Mlynarovič
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Vlastný alebo externý sklad?

� viackriteriálne vyhodnocovanie variantov (konkordančná
analýza, metódy triedy PROMETHEE, metódy triedy 
ELECTRA)  

� viackriteriálna optimalizácia 

�zdroj: Fiala, Ivaničová-Brezina-Pekár, Laščiak, Mlynarovič
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Hľadanie najkratšej prepravnej trasy

� algoritmy na báze teórie grafov
� Ford - Fulkersonov
� Dantzigov
� Dijkstrov algoritmus
� Floydov
� Tabourierov

� algoritmy na základe matíc susednosti
� stromy minimálnych vzdialeností
� operácia minimálneho sčítania

� úloha lineárneho programovania
� špeciálny prípad priraďovacieho problému

�zdroj: Bazaara - Jarvis, Brezina - Ivaničová, Skýva, Unčovský
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Hľadanie najkratšej okružnej cesty 
(obchodný cestujúci)
� úloha lineárneho programovania

� špeciálny prípad priraďovacieho problému
� kombinatorické metódy 

� Croesova metóda
� Littleho metóda vetiev a hraníc

� heuristické prístupy
� Lin - Kernighanova metóda, Christofidesova heuristika ...
� algoritmus najbližšieho suseda, algoritmus postupného 

zväčšovania ...
� OVOJ - HVOJ

� úloha dynamického programovania
�zdroj: Bramel - Simchi-Levi, Domschke, Ehrmann, Ivaničová -

Brezina, Jablonský, Janáček, Skýva, Unčovský
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Hľadanie najlepšieho rozvozu a 
zvozu materiálu, resp. tovaru
� heuristické prístupy

� Clarke-Wrightov algoritmus
� kombinatorická metóda s obmedzeným návratom
� algoritmus najbližšieho suseda 
� postupného zväčšovania 
� násobný algoritmus postupného zväčšovania rozvoznej trasy
� Sweep metóda (stierací algoritmus)

� zdroj: Bramel - Simchi-Levi, Domschke, Ehrmann, Ivaničová - Brezina, 
Jablonský, Janáček, Skýva, Unčovský
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Optimalizácia prepravovaných 
množstiev
� na báze lineárneho programovania

� jednoduché dopravné úlohy
� viacstupňové dopravné úlohy

� na báze dynamického programovania
� heuristické prístupy (asymptotické prístupy)

�zdroj: Bramel - Simchi-Levi, Ellinger, Günther - Tempelmeier, 
Ivaničová - Brezina, Korda, Laščiak, Schierenbeck, Unčovský
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Optimalizácia prepravy materiálu zo 
skladov do výroby a medzi skladmi

� na báze lineárneho programovania
� jednoduché dopravné úlohy

� viacstupňové dopravné úlohy

� na báze dynamického programovania

� heuristické prístupy (asymptotické prístupy)

�zdroj: Bramel - Simchi-Levi, Ellinger, Günther - Tempelmeier, 
Ivaničová - Brezina, Korda, Laščiak, Schierenbeck, Unčovský
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Optimalizácia priestorovej štruktúry 
nákupných skladov
� rozmiestňovacie úlohy

� na báze lineárneho programovania
� na báze dynamického programovania
� na báze heuristických metód

�Add metóda
�Drop metóda
�metóda výmeny oblastí

� rozmiestňovacie úlohy tovaru v priestore

� zdroj: Bramel - Simchi-Levi, Domschke, Fecanin, Ivaničová - Brezina, 

Jablonský, Unčovský
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Optimalizácia skladových zásob 
výrobných zdrojov
� stratégia (Q, r) - objednávka optimálne pevne stanoveného 

množstva Q v prípade, keď skladové zásoby klesnú na úroveň r,

� stratégia (S, r) - objednávka variabilného množstva, ktoré doplní
skladové zásoby na určitú požadovanú úroveň S v prípade, keď
skladové zásoby klesnú na úroveň r,

� stratégia (Q, T) - objednávka optimálne pevne stanoveného 
množstva Q v prípade, keď uplynie určitá doba T,

� stratégia (S, T) - objednávka variabilného množstva, ktoré
doplní skladové zásoby na určitú požadovanú úroveň S v 
prípade, keď uplynie určitá doba T.

�zdroj: Ehrmann, Jablonský, Unčovský, Viestová
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Logistika výroby
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Logistika výroby

� optimalizácia priestorového usporiadania pracoviska
� optimalizácia prepravy materiálu vo výrobnom procese
� optimalizácia priebehu výrobného procesu
� synchronizácia operácií na výrobných linkách
� optimalizácia  zásob polotovarov

� zdroj: Baker, Ehrmann, French, Ivaničová - Brezina, Kallrath - Wilson, 
Laščiak, Pinedo, Schierenbeck, Šimkovic, Unčovský, 
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Priestorové usporiadanie

� rozmiestňovacie úlohy
� na báze lineárneho programovania

� na báze dynamického programovania

� na báze heuristických metód

� rozmiestňovacie úlohy objektov v priestore -
metóda CRAFT (Computerized Relative Allocation of
Facilities Technique)

�zdroj: Domschke, Fecanin, Ivaničová - Brezina, Jablonský, 
Kallrath - Wilson, Unčovský
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Modely rozvrhovania

� priestorové usporiadanie
� organizácia výrobných operácií
� organizácia práce na ručných prúdových linkách
� organizácia práce obsluhy niekoľkých strojov

� použitie rozmiestňovacích úloh
� použitie modelov rozvrhovania

� zdroj: Blazewicz, Ehrmann, Ivaničová - Brezina, Laščiak, 
Lenstra, Palúch, Potts - Van Wassenhove, Schierenbeck, 
Šimkovic, Unčovský
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Modely rozvrhovania

� prístupy
� celočíselné programovanie

� dynamické programovanie

� sieťová analýza (Ganttove diagramy, topogramy - Sankeyov
diagram, metódy bilancovania výroby - metóda LOB (Line
of Balance))

� simulačné metódy (metóda Monte Carlo)

� heuristické metódy

�zdroj: Hromníková, Churchman, Líbal, Unčovský
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Modely rozvrhovania jedného 
obslužného systému
� Flow shop systémy

� Lawlerov algoritmus
� Smithov algoritmus
� Moorov algoritmus 
� Johnsonove algoritmy 
� Palmerova heuristika 
� Gruptova heuristika 

� heuristika Campbela, Dudeka a Smitha atď.

� Job Shop systémy
� systémoch algoritmus na generovanie aktívnych rozvrhov 
� generický algoritmus
� Greenbergov prístup atď.

�zdroj: Churchman, Palúch, Unčovský
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Modely obsluhovania viac 
obslužných objektov
� modely obsluhovania viac obslužných objektov 

(prúdovo alebo fázovo organizované systémy) -
Johnsonove algoritmy, McNaughtonov algoritmus, 
LPT algoritmus, Huov algorimus, Muntzov -
Coffmanov algorimus

� zdroj: Blazewicz, Churchman, Lenstra, Palúch, Potts- Van
Wassenhove, Unčovský
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Rozvrhovanie výrobných operácií

� metódy kritickej cesty
�� uzlovo ohodnotenuzlovo ohodnotenéé grafygrafy - CPM (Critical Path Method), 

PERT (Program Evaluation and Review Technique), LESS
(Least Cost Estimating and Scheduling), RAMPS
(Ressources Allocation and Multi-Project-Scheduling), 
GERT(Graphical Evalution and Review Technique)

�� hranovo ohodnotenhranovo ohodnotenéé grafygrafy - MPM (Metra Potential Method), 
PDM (Precedence Diagramming Method)

� modely rozvrhovania

�zdroj: Ehrmann, Ivaničová - Brezina, Schierenbeck, Unčovský
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Modely vyvažovania výrobných 
liniek
� metódy celočíselného programovania  (Bowman, White)

� metódy dynamického programovania (Held, Karp, Shareshian, 
Jackson)

� metódy teórie grafov Gutjahr, Nemhauser, Mansoor

� simulačné metódy

� heuristické metódy (Elmaghraby, Tonge, Mansoor, Kilbridge, 
Wester)

�zdroj: Churchman, Kallrath - Wilson, Líbal, Palúch, Unčovský
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Distribučná logistika


