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ZASTOSOWANE AKRONIMY I WAŻNIEJSZE OZNACZENIA 

A – zbiór wierzchołków grafu 

AI – Artificial Intelligence 

BPEL – Business Process Execution Language 

BPEL4WS    – Business Process Execution Language for Web Services 

BPMN – Business Process Modeling Notation 

BPR – Business Process Reengineering 

BLP      – Balansowanie Linii Produkcyjnej 

C – zbiór gałęzi grafu 

CAAPP   – Computer Aided Assembly Process Planning 

CAD    – Computer Aided Design 

CAD/CAM      – Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing 

CAE – Computer Aided Engineering 

CAM – Computer Aided Manufacturing 

CAP – Computer Aided Planning 

CAPP – Computer Aided Process Planning 

CAQ – Computer Aided Quality Control 

CASE – Computer Aided Software Engineering 

CAT – Computer Aided Testing 

CAx    – Computer Aided x 

CE – Concurrent Engineering 

CEE – Cross Enterprise Engineering 

CIM   – Computer Integrated Manufacturing 

Cp – współczynnik zdolności potencjalnej 

Cpk – współczynnik zdolności rzeczywistej 

CPM – Critical Path Method 

CR – współczynnik zdolności procesu 

CRM – Customer Relationship Management 

CRP – Capacity Resource Planning 

CTQ – Critical to Quality 

D 
(1)

 – Defects 

D 
(2)

 – doświadczenie technologa 

DBMS – Data Base Management Systems 

DFx – Design for x 

DFA – Design for Assembly 

DFM – Design for Manufacture 
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DFMA – Design for Manufacture and Assembly 

DFP – Design for Productability 

DFS    – Design for Service 

DFE – Design for Environment 

DFT   – Design for Testability 

DFR – Design for Reliability 

DFI    – Design for Installability 

DFSS – Design for Six Sigma 

DGT – Dolna Granica Tolerancji 

DMAIC – Define, Measure, Analyse, Improve 

DMU – Digital MockUp 

DOE – Design of Experiments 

DPMO – Defects Per Million Opportunities 

DPO – Defect Per Opportunities 

DSM – Dependency/Design Structure Matrix 

ERM – Enterprise Resource Management 

ERP – Enterprise Resource Planning 

FEM – Finite-Element Method 

FMEA – Failure Mode and Effects Analysis 

G – graf 

GGT – Górna Granica Tolerancji 

IDEF – Integration DEFinition language 

liczba R – ryzyko (prawdopodobieństwo) wystąpienia wady 

liczba W – prawdopodobieństwo wykrycia (detekcji) wady  

liczba Z – znaczenie wady dla użytkownika wyrobu lub wyniku procesu produkcyjnego  

MOST – Maynard Operation Sequence Technique 

MPP – Matrix Process Planning 

MPPCEE – Model Przepływu Pracy zgodnie z inżynierią krzyżujących się przedsięwzięć 

MRP – Management Resource Planning 

MRWCEE   – Model Rozwoju Wyrobu według założeń inżynierii współbieżnej 

MS – Model Symulacji wariantów rozwojowych 

MSPP – Model Sekwencyjny Przepływu Pracy 

MSRW     – Model Sekwencyjny Rozwoju Wyrobu 

MTM     – Method Time Measurement 

MWPP – Model Współbieżny Przepływu Pracy 

MWRW – Model Współbieżny Rozwoju Wyrobu 
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NY   – Normalized Yield 

OP – Opportunity 

PDM 
(1)

 – Product Data Management 

PDM 
(2)

 – Product Development Management 

PERT – Program Evolution and Review Technique 

PLM – Product Lifecycle Management 

PP     – Przygotowanie Produkcji 

PPC – Production Planning and Control 

R – ranking kolejności udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe 

RDBMS – Relation Data Base Management System 

Rw, Rd, Rz,  

Ro, Rk 
– składowe rankingu kolejności udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe 

RPN – Risk Priority Number 

RTY – Rolled Throughput Yield 

QFD – Quality Function Deployment 

S – sieć 

SCM – Supply Chain Management 

Sx – odchylenie standardowe 

SE – Sequential Engineering 

Sx
2
 – wariancja 

T 
(1)

  – Tolerancja 

T 
(2)

 – trudność projektu 

TOP – Total Opportunities 

Tpw – czas przygotowania wyceny 

TPP    – Techniczne Przygotowanie Produkcji 

TQM – Total Quality Management 

TY – Throughput Yield 

U – Units 

UML – Unified Modeling Language 

V – wariancja z powtórzeniami 

W – wielkość projektu 

WfMC    – Workflow Management Coalition 

X̅ – średnia arytmetyczna wartości zmiennej X 

Xn – zmienne procesu  

Y 
(1)

 – Yield 

Y 
(2)

 – rezultat procesu  

ZMRW     – Zintegrowany Model Rozwoju Wyrobu 
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WSTĘP  

Globalizacja, znoszenie barier celnych, przekształcanie się rynku producenta w stronę 

klienta, to procesy zachodzące w gospodarce, które zmuszają przedsiębiorstwa do 

przystosowania się do nowych warunków funkcjonowania. Konkurencja na rynku wymusza 

na przedsiębiorstwach [23, 24]: 

 dostosowanie asortymentu produkcji do wymagań klientów, 

 skrócenie cykli rozwoju wyrobu i procesów produkcyjnych, 

 polepszenie jakości wyrobów i procesów wytwórczych, 

 obniżenie kosztów produkcji. 

Aby sprostać powyższym celom, przedsiębiorstwa powinny stosować nowoczesne: 

strategie projektowania, systemy wytwarzania oraz metody zarządzania, dystrybucji  

i sprzedaży. Ważne jest, by klientowi zaoferować wyrób
1
 dostosowany do jego potrzeb  

i oczekiwań [8, 10, 15, 45, 76, 100]: 

 w niskiej cenie, 

 o wysokiej jakości, 

 w jak najkrótszym czasie. 

W ostatnich czasach, coraz większe znaczenie nabiera konieczność wytwarzania 

ekologicznych wyrobów powstałych przy zastosowaniu technologii, jak najmniej 

szkodliwych dla środowiska naturalnego, w tym w szczególności dla człowieka. Należy 

przypuszczać, że w najbliższej przyszłości utrzyma się tendencja w zakresie spadku kosztów, 

skracania czasu wytwarzania wyrobów oraz wzrostu jakości, a także ekologiczności wyrobów 

oferowanych klientom (Rysunek 1). Wpływać na ten proces będą: 

 postęp techniczny, 

 duża konkurencja na globalnym rynku, 

 rosnąca świadomość ekologiczna i zwiększające się oczekiwania klientów. 

Obecnie w coraz szerszym zakresie klient decyduje o cechach wyrobu, jaki chciałby 

nabyć. Wyrób powinien być zaprojektowany, wytworzony i serwisowany tak, aby w jak 

największym stopniu zaspokajał oczekiwania nabywców. Z drugiej strony uregulowania 

prawne powodują, że w coraz większym zakresie wyeksploatowane wyroby powinny być 

poddane recyklingowi. 

                                                 
1
 Wyrobami określa się przedmioty pracy stanowiące końcowy wynik procesu produkcyjnego w danym 

zakładzie. 
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Rysunek 1. Kształtowanie się tendencji związanych z rozwojem wyrobów 

W wyniku tych przesłanek narodziła się koncepcja rozwoju wyrobu w całym jego cyklu 

życia: od projektowania, poprzez wytwarzanie, sprzedaż, użytkowanie, aż po recykling. 

Koncepcja ta zakłada, że o sukcesie wyrobu nie decydują wyłącznie fazy projektowania  

i wytwarzania. Sukces rynkowy powinien być kreowany na każdym etapie życia wyrobu. 

Zaniedbanie w którejkolwiek z faz życia wyrobu może spowodować nieodwracalne straty dla 

przedsiębiorstwa. Działania, których celem jest obniżenie kosztów przy jednoczesnym 

kształtowaniu odpowiedniego poziomu jakości, a w konsekwencji uzyskanie długofalowej 

konkurencyjności produktów ilustruje, Rysunek 2. 

 

Rysunek 2. Działania zapewniające długotrwałą konkurencyjność produktów (według Dunkler’a  

i Hedrich’a na podstawie [95]) 
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W niniejszej pracy przyjęto następujący układ rozprawy: 

Pierwszy rozdział stanowi część teoretyczną, w ramach której przeprowadzono analizę 

literatury w świetle tematu pracy. W rozdziale tym, między innymi przedstawiono etap 

przygotowania produkcji w kontekście cyklu życia wyrobów. W dalszej kolejności, omówiono 

założenia i główne aspekty nowych strategii rozwoju wyrobu CE oraz CEE. Następnie 

zaprezentowano narzędzia i metody komputerowego wspomagania rozwoju wyrobu, w tym 

system CAPP. Omówiono również integracyjną rolę środowiska PLM i systemów PDM  

w zarządzaniu rozwojem wyrobu. Opisano też strukturę systemu workflow oraz metody 

modelowania rozwoju wyrobu. W rozdziale przedstawiono metodologię Six Sigma jako 

narzędzie do podnoszenia jakości współbieżnego rozwoju wyrobu, ze szczególnym 

uwzględnieniem miar i wskaźników tej metodologii oraz możliwości jej wdrażania i realizacji, 

między innymi poprzez zastosowanie metodyk DMAIC oraz DFSS.  

W rozdziale drugim przeprowadzono badania wstępne. Omówiono rodzaje zasobów 

potrzebnych do realizacji rozwoju wyrobu. Dla nowych strategii projektowania CE i CEE 

utworzono modele rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji przy użyciu metody 

IDEF0. Dla strategii CE utworzono również model rozwoju wyrobu w fazie produkcji  

i użytkowania. Modele rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji, wykonane zgodnie 

z nowymi tendencjami rozwojowymi za pomocą notacji IDEF posłużyły jako podstawa do 

utworzenia modeli przepływu pracy (workflow) dla realizacji rozwoju wyrobu w środowisku 

geograficznie rozproszonym.  

Na podstawie przeprowadzonych badań wstępnych oraz analizy literatury, w rozdziale 

trzecim, przedstawiono wnioski wstępne, postawiono hipotezę pracy, określono cel i przyjęto 

koncepcję realizacji pracy. 

Aby zrealizować określony cel pracy przeprowadzono następujące badania własne: 

W rozdziale czwartym opracowano zintegrowany model rozwoju wyrobu, dający 

podstawę do realizacji współbieżnego rozwoju wyrobu według różnych wariantów 

rozwojowych. Takie ujęcie umożliwia przedsiębiorstwu zbilansowanie zasobów pod kątem 

możliwych wariantów rozwojowych, a następnie po wprowadzeniu danych wejściowych 

(kosztów i czasów poszczególnych procesów i podprocesów) do modelu , dokonanie 

symulacji poszczególnych wariantów. W wyniku symulacji otrzymywane są dane  

wyjściowe, dzięki czemu można ocenić warianty w zakresie m.in.: kosztów, czasu realizacji 

procesu, stopnia wykorzystania poszczególnych zasobów. W związku z tym, przy 

uwzględnieniu oferty partnerów i kooperantów, przedsiębiorstwo może wybrać optymalny 
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wariant rozwojowy. ZMRW realizuje założenia inżynierii współbieżnej i inżynierii 

krzyżujących się przedsięwzięć w zakresie możliwości współpracy z partnerami 

zewnętrznymi i kooperantami poprzez zlecenie im niektórych prac projektowych, które 

wykonywane są po części w sposób współbieżny.  

W rozdziale piątym opisano procedurę modelowania przygotowania produkcji 

realizowanego zgodnie z różnymi strategiami rozwojowymi. W dalszej kolejności 

przedstawiono założenia wstępne modeli, a następnie utworzono diagramy przygotowania 

produkcji, które podzielono na mniejsze składowe. Opisano także zasoby ludzkie potrzebne 

dla realizacji różnych strategii rozwojowych, które przyporządkowano do odpowiednich 

modeli. Na tej podstawie utworzono modele realizacji rozwoju wyrobu w fazie 

przygotowania produkcji zgodnie z inżynierią sekwencyjną, współbieżną i inżynierią 

krzyżujących się przedsięwzięć. Zaprezentowano również model przedstawiający koncepcję 

realizacji przedsięwzięć projektowych w fazie PP według strategii krzyżujących się 

przedsięwzięć, zgodny z koncepcją przedsiębiorstwa rozszerzonego dla realizacji rozwoju 

wyrobu w środowisku geograficznie rozproszonym. 

W rozdziale szóstym zaproponowano koncepcję architektury workflow jako modułu 

systemu PDM dla zarządzania przepływem pracy współbieżnego rozwoju wyrobów  

w środowisku geograficznie rozproszonym. Proponowaną architekturę zarządzania procesu 

workflow oparto na modelu referencyjnym koalicji WfMC. Przedstawiono i opisano 

komponenty workflow. Określano również podstawowe funkcje pozostałych modułów 

systemu PDM: zarządzania dokumentacją i strukturą wyrobu, zarządzania użytkownikami, 

zarządzania relacjami z klientami (CRM) oraz zarządzania relacjami z kooperantami (SCM). 

Założono, że system PDM będzie można zintegrować z narzędziami Cax, a także z MS 

Office. Dla powyższego systemu PDM do zarządzania współbieżnym rozwojem wyrobu  

w środowisku geograficznie rozproszonym, zaproponowano federacyjną strukturę wyrobu. 

Przyjęta struktura ma mieć charakter dualny, tzn. opisywać wyrób zarówno pod kątem 

konstrukcyjnym, jak i technologicznym. Struktura wyrobu powinna być również 

zintegrowana ze strukturą dokumentów. Przyjęta struktura wyrobu da podstawę do 

realizowania rozwoju wyrobu według koncepcji „przedsiębiorstwa rozszerzonego”. 

W rozdziale siódmym przedstawiono model symulacji i przeprowadzenia eksperymentu 

rozwoju wyrobu według nowych strategii rozwojowych przy zastosowaniu wskaźników 

metodologii Six Sigma. Po zdefiniowaniu, a następnie implementacji wskaźników wydajności 

procesu opartych o liczbę błędów projektowych w programie iGrafx Process for Six Sigma, 
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przeprowadzono eksperyment współbieżnego rozwoju wyrobów w fazie przygotowania 

produkcji. W dalszej kolejności użyto miar statystycznych do określenia i opisania wyników 

wydajności mierzonej w toku (RTY) współbieżnego rozwoju wyrobu w fazie przygotowania 

produkcji. Następnie rozszerzono zakres rozpatrywanego współbieżnego rozwoju wyrobu  

o etapy: produkcji oraz dystrybucji i sprzedaży. Na potrzeby mierzenia efektywności procesu 

współbieżnego rozwoju wyrobów zdefiniowano wskaźniki Six Sigma – oparte na liczbie 

błędów projektowych lub produkcyjnych. Zaproponowano również miary statystyczne 

opisujące zdolność podprocesu przygotowania wyceny. Po zdefiniowaniu i implementacji 

wskaźników Six Sigma przeprowadzono eksperyment współbieżnego rozwoju wyrobów. Jako 

rezultat eksperymentu uzyskano wyniki wskaźnika RTY dla współbieżnego rozwoju wyrobów. 

W rozdziale ósmym zrealizowano projekt doskonalenia procesu udzielania odpowiedzi na 

zapytania ofertowe w przedsiębiorstwie projektowo-wytwórczym zgodnie z metodologią Six 

Sigma. Na podstawie przeprowadzonej procedury poprawiania procesu udzielania odpowiedzi 

na zapytanie ofertowe, zaproponowano algorytm ciągłego doskonalenia procesów 

projektowych i wytwórczych współbieżnego rozwoju wyrobu zgodnie z metodyką DMAIC. 

Na podstawie zrealizowanych działań opisanych we wcześniejszych rozdziałach,  

w rozdziale dziesiątym, przedstawiono wnioski oraz zaproponowano kierunki dalszych badań 

i prac. 
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1. ANALIZA LITERATURY W ŚWIETLE TEMATU PRACY  

Skuteczne i efektywne wprowadzenie i utrzymanie wyrobu na rynku jest możliwe, między 

innymi dzięki zastosowaniu odpowiednich strategii jego rozwoju.  

Etapem, w którym dostosowuje się asortyment produkcji do wymagań klienta i od którego 

zależą w największym stopniu: jakość wyrobów (w 80% [41], według Vasilash’a na 

podstawie [10]), koszty wytwarzania (więcej niż 75% całkowitych kosztów wytwarzania, 

według Vasilash’a na podstawie [10]), ok. 75% kosztów produkcji według Hintzen’a, 

Laufenberg’a i innych na podstawie [95]), 70% kosztochłonności procesu wytwórczego 

według Bauer’a na podstawie [15], 70% – 80% kosztów produktu [41] oraz koszty cyklu 

życia (w 70%, według Nevisa’a i Whitney’a na podstawie [10]), jest faza przygotowania 

produkcji (PP), zwana również technicznym przygotowaniem produkcji (TPP) [8, 76, 100]. 

Ta przesłanka implikuje rozwój nowych metod projektowania wyrobu. W pracach [8, 10, 24 

30, 96, 100] autorzy przeciwstawiają projektowanie współbieżne CE (Concurrent 

Engineering
2
) projektowaniu sekwencyjnemu SE (Sequential Engineering) – tradycyjnej 

strategii rozwoju wyrobów. W ostatnich latach powstała nowa idea projektowania  

w środowisku geograficznie rozproszonym – inżynieria krzyżujących się przedsięwzięć CEE 

(Cross Enterprise Engineering). Wydaje się, że w najbliższej przyszłości strategie rozwoju 

wyrobu będą ewoluowały w kierunku inżynierii krzyżujących się przedsięwzięć CEE [32,49]. 

Aby poprawić efektywność funkcjonowania oraz pozycję rynkową, przedsiębiorstwa mogą 

stosować nowoczesne metody i techniki zarządzania oraz wprowadzać nowe strategie 

rozwoju wyrobów, zgodne z założeniami CE i CEE. Do rozwoju wyrobu według nowych 

strategii rozwojowych służą m.in. systemy PDM (Product Development Management)  

– zarządzania rozwojem wyrobów. Systemy PDM
3
 powstały w wyniku rozwinięcia systemów 

(Product Data Management), które usprawniają zarządzanie dokumentacją i danymi  

o produktach.  

Jednym z podstawowych warunków odniesienia sukcesu na rynku przez nowy wyrób, jest 

efektywne zarządzanie przepływem pracy podczas jego powstawania. Do automatyzowania  

i usprawniania zarządzania przepływem pracy służy narządzie workflow. Narzędzie to jest 

podstawowym modułem systemów PDM. 

                                                 
2
 Inną, obecnie rzadziej stosową angielskojęzyczną nazwą projektowania współbieżnego, jest określenie 

Simultaneous Engineering. Tę nazwę używa np. D. Specht w artykule [89]. Stosowane są również, niecałkowicie 

zamiennie, takie określenia projektowania współbieżnego, jak: Simultaneous Design, Concurrent Development, 

Live Cycle Engineering, Process Driven Design, Team Approach [10, 96]. 
3
 W dalszej części pracy skrót PDM będzie stosowany do określenia systemu zarządzania rozwojem wyrobu. 
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Systemy PDM wraz z innymi systemami komputerowego wspomagania ewoluują w kierunku 

rozwiązań PLM (Product Lifecycle Management). Rozwiązania PLM tworzą środowisko do 

realizacji nowoczesnych strategii rozwoju wyrobu w całym jego cyklu życia [21, 30, 49, 86]. 

Aby sformułować cel, zakres oraz hipotezę pracy, w pierwszej kolejności, określono aspekty 

analizy literatury w kontekście tematu pracy. Na tej podstawie przeprowadzano analizę 

literatury oraz zrealizowano badania wstępne. 

Do głównych aspektów analizy literatury wynikających z tematu pracy można zaliczyć: 

 Rozpoznanie i omówienie nowych strategii rozwoju wyrobu. 

 Określenie zakresu cyklu życia wyrobów oraz identyfikacja i omówienie faz 

rozwojowych wyrobu w całym jego cyklu życia.  

 Przegląd narzędzi oraz metod komputerowego wspomagania w kontekście ich 

zastosowania do rozwoju wyrobu w fazie PP według nowych strategii rozwojowych. 

 Określenie kierunku rozwoju systemów komputerowego wspomagania rozwoju wyrobu. 

 Rozpoznanie oraz omówienie metod i narzędzi służących do modelowania rozwoju 

wyrobu (zbadanie przydatności metody IDEF0 do modelowania rozwoju wyrobu według 

nowych strategii rozwojowych). 

 Rozpoznanie oraz omówienie struktury wyrobu dla systemu PDM. 

 Omówienie przepływu pracy (workflow) jako części systemu PDM. 

 Rozpoznanie architektury modułu workflow do realizacji współbieżnego rozwoju 

wyrobu. 

 Określenie metod umożliwiających podniesienie jakości procesów projektowych  

i wytwórczych w celu uzyskania poprawy wyniku finansowego. 

1.1. Cykl życia wyrobu 

W celu ujednolicenia terminologii, w niniejszej pracy, koniecznym jest wyjaśnienie 

różnicy pomiędzy pojęciami wyrób oraz produkt. 

Główny Urząd Statystyczny przedstawia następującą definicję wyrobów gotowych [37]:  

„Wyroby gotowe to produkty niepodlegające dalszej obróbce w obrębie tego samego 

przedsiębiorstwa, w którym zostały wyprodukowane, a więc produkty całkowicie 

wykończone i skompletowane, po przejściu wszystkich faz produkcji (łącznie z okresem 

dojrzewania, suszenia itp. procesami technologicznymi), odpowiadające określonym normom, 

a przy braku norm – warunkom technicznym lub warunkom umowy zawartej pomiędzy 

wykonawcą a odbiorcą, przeznaczone: 
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a) do sprzedaży na zewnątrz przedsiębiorstwa,  

b) do rozchodowania wewnątrz przedsiębiorstwa (na cele produkcyjne i nieprodukcyjne) na 

rzecz:  

 działalności produkcyjnej (przeznaczone do produkcji innych wyrobów  

w przedsiębiorstwie, w innym cyklu produkcyjnym),  

 działalności inwestycyjnej,  

 działalności finansowo wyodrębnionej,  

 sklepów fabrycznych, własnych zakładów gastronomicznych lub innych punktów 

sprzedaży detalicznej prowadzonych przez przedsiębiorstwo,  

 innych celów nieprodukcyjnych przedsiębiorstwa, niezwiązanych bezpośrednio  

z procesem technologicznym”. 

Wyrobami gotowymi są, więc: produkty finalne (rynkowe), które trafiają do klienta, 

którym może być: sklep, hurtownia, klient indywidualny, jak również wyroby (zespoły, 

elementy, części i półprodukty) – podlegające dalszemu procesowi przetwórczemu w innych 

fabrykach i przedsiębiorstwach. 

Autorzy [40] definiują produkt jako dowolny przedmiot sztuczny (wynik działań  

i procesów – PN ISO 8402:1996 i wynik procesu – PN-EN ISO 9000:2000) służący 

zaspokojeniu określonych potrzeb. Produkt może mieć postać [40]: 

 materialną i wtedy nazywany jest wyrobem, 

 niematerialną i wtedy nazywany jest utworem, 

 działania i wtedy nazywamy go usługą. 

W związku z tym, że zakres i tematyka pracy dotyczy produktu, który ma postać 

materialną, w pracy tej będzie używane pojęcie wyrób (bez członu gotowy).  

Według [51] wyrób – to przedmiot, który jest wynikiem procesu produkcyjnego, 

podlegający przekazaniu do magazynu wyrobów gotowych oraz sprzedaży. Wyroby mogą 

być złożone lub proste. Złożonymi wyrobami są np.: samochody, maszyny rolnicze, 

spożywcze itp. Proste wyroby to części maszyn np.: wałki, dźwignie, korpusy, koła zębate, 

śruby itp. 

Wyrób możemy rozpatrywać ze względu na jego wielorakie aspekty w różnych jego fazach 

rozwoju. Możemy rozpatrywać zarówno cechy wyrobu na etapie projektowania (np. jakie cechy 

powinien posiadać, aby zadowolić klienta), jak i na etapie jego użytkowania (np. w jakim stopniu 

używanie wyrobu jest przyjazne dla środowiska). Przełomem w myśleniu o wyrobie i jego 

cechach, była koncepcja rozpatrywania wyrobu w całym cyklu jego życia. 
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W literaturze możemy znaleźć dwa podejścia do cyklu życia wyrobu,  

a mianowicie: 

 marketingowe, 

 projektowe. 

Podejście marketingowe – zakłada, że jest to okres trwania wyrobu na rynku. Obejmuje on 

czas od chwili wprowadzenia wyrobu na rynek, aż do momentu jego wycofania z rynku. Cykl 

ten wiąże się ze starzeniem fizycznym i ekonomicznym wyrobu. W cyklu tym można wyróżnić 

4 fazy [62,85]: 

1. faza wstępna (wyprowadzenia wyrobu na rynek) jest okresem powolnego wzrostu 

sprzedaży oraz przekonywania potencjalnych klientów do produktu,  

2. faza wzrostu (faza stopniowego nasycania rynku) jest okresem szybkiego wzrostu 

sprzedaży produktu na rynku i wzrostu dochodów generowanych przez sprzedaż,  

3. faza szczytowa (dojrzałości) jest okresem spowolnienia wzrostu sprzedaży  

i stabilizowania dochodów, 

4. faza regresu (spadku) jest okresem zmniejszającej się sprzedaży i spadku dochodów.  

W podejściu projektowym – cykl życia wyrobu możemy rozpatrywać jako sekwencję faz 

rozwojowych od potrzeby rynku po recykling (Rysunek 3). Podejście to umożliwia 

dekompozycję cyklu życia wyrobu na mniejsze jego składowe (fazy procesy, sfery), w których 

można m.in. analizować, modelować i ulepszać wyrób. 

 

Rysunek 3. Cykl życia wyrobu – podejście projektowe 
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W literaturze można znaleźć sporo propozycji podziału cyklu życia wyrobu na mniejsze 

składowe. W pracy [30] zaproponowano podział cyklu życia wyrobu na fazy (Rysunek 4): 

 przygotowania produkcji, 

 produkcji i użytkowania. 

a 

Rysunek 4. Fazy w cyklu życia wyrobu [30] 

Z kolei autor [2] zaproponował podział cyklu życia wyrobu na trzy sfery (Rysunek 5):  

 przedprodukcyjną, 

 produkcyjną, 

 poprodukcyjną. 

 

 

Rysunek 5. Zakres cyklu życia wyrobu [2] 
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Szczegółową propozycję dekompozycji na mniejsze składowe; fazy życia i rozwoju 

produktu pokazuje Rysunek 6. Poniżej przedstawione fazy życia i rozwoju produktu są 

pojęciowo tożsame z fazami cyklu życia wyrobu. 

 

Rysunek 6. Fazy życia i rozwoju produktu [15] 
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W niniejszej pracy, cykl życia wyrobu w ujęciu projektowym będzie rozumiany jako 

następstwo faz rozwojowych od projektowania marketingowego, aż po recykling. Zakres 

cyklu życia wyrobu, w tym zakres przygotowania produkcji przyjęty w niniejszej pracy, 

przedstawia Rysunek 7. 

 

Rysunek 7. Zakres cyklu życia wyrobu stosowany w niniejszej pracy 

 

 

Projektowanie marketingowe 

 

Projektowanie konstrukcyjne 

Projektowanie technologiczne 

Budowa i badanie prototypu 

Projektowanie organizacyjne 

Zaopatrzenie 

Wytwarzanie 

Dystrybucja, sprzedaż i marketing 

Eksploatacja i serwis 

Recykling 

Potrzeba rozwoju wyrobu 

Koniec życia wyrobu 

P
rzy

g
o
to

w
a
n

ie p
ro

d
u

k
cji 

P
ro

d
u

k
cja

 i u
ży

tk
o
w

a
n

ie 



Analiza literatury w świetle tematu pracy                                                                                                       18 
 

 

 

1.2. Przygotowanie produkcji  

W całym cyklu życia wyrobu ogromny wpływ na sukces wyrobu ma faza jego projektowania 

(sfera przedprodukcyjna) zwana przygotowaniem produkcji
4
. Ewentualne błędy popełnione na 

tym etapie mogą spowodować duże straty (czasami nie do odrobienia) w późniejszych fazach 

życia wyrobu. Według autora [93] przygotowanie produkcji: 

„jak sama nazwa wskazuje, odnosi się do prac poprzedzających uruchomienie produkcji 

wyrobu lub wdrożenie procesu wytwórczego w przedsiębiorstwie”.  

Przygotowanie produkcji związane jest z [73]: 

 produktem – przygotowanie konstrukcyjne, 

 procesami – przygotowanie technologiczne, 

 przedsiębiorstwem – przygotowanie organizacyjne. 

Po przeprowadzeniu analizy literatury, można wyróżnić trzy zasadnicze fazy wchodzące  

w skład przygotowania produkcji. Są to: konstrukcyjne przygotowanie produkcji, technologiczne 

przygotowanie produkcji oraz organizacyjne przygotowanie produkcji (Rysunek 8). 

 

Rysunek 8. Zakres przygotowania produkcji 

 Etap konstrukcyjnego przygotowania produkcji ma na celu opracowanie nowych 

konstrukcji wyrobów lub ulepszenie (modernizację) konstrukcji wyrobów już 

istniejących. 

 Etap technologicznego przygotowania produkcji ma na celu opracowanie procesu 

technologicznego
5
 obróbki i montażu nowych wyrobów lub ulepszenie procesu 

technologicznego obróbki i (lub) montażu wyrobów już istniejących. 

                                                 
4
 W literaturze często zamiennie stosowane są pojęcia: „przygotowanie produkcji – PP” i „techniczne 

przygotowanie produkcji – TPP”. Można stwierdzić, że przygotowanie produkcji ma szerszy zasięg (obejmuje 

wszystkie działania przedprodukcyjne), niż techniczne przygotowanie produkcji (przeważnie obejmuje 

projektowanie konstrukcyjne i technologiczne). 
5
 Proces technologiczny jest zamierzonym i uporządkowanym ciągiem dyskretnych działań występującym  

w systemie produkcyjnym w odniesieniu do wyrobu [26]. 
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 Etap organizacyjnego przygotowania produkcji ma na celu opracowanie planów 

uruchomienia produkcji (dokumentacji organizacji procesu produkcyjnego). Według 

autora [30] w fazie projektowania organizacyjnego przeprowadzane jest planowanie 

produkcji terminowe i ilościowe dla poszczególnych grup wyrobów, a także planowanie 

ilościowych i asortymentowych dostaw materiałów wspomaganych systemami PPC  

– planowania i sterowania produkcją. 

Rozwój wyrobu w fazie przygotowania produkcji można realizować według następujących 

strategii
6
: 

 projektowania sekwencyjnego (Rysunek 9), 

 projektowania współbieżnego (Rysunek 10), 

 inżynierii krzyżujących się przedsięwzięć (Rysunek 11). 

  

Rysunek 9. Projektowanie sekwencyjne dla fazy przygotowania produkcji 

  

Rysunek 10. Projektowanie współbieżne dla fazy przygotowania produkcji 

                                                 
6
 Założenia powyższych strategii zostały szerzej opisane w kolejnych rozdziałach pracy. 
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Rysunek 11. Inżynieria krzyżujących się przedsięwzięć dla fazy przygotowania produkcji 

gdzie: 

t1 – czas projektowania sekwencyjnego dla fazy przygotowania produkcji,  

t2 – czas projektowania współbieżnego dla fazy przygotowania produkcji, 

Δt2 – różnica pomiędzy czasem projektowania sekwencyjnego, a czasem projektowania 

współbieżnego dla fazy przygotowania produkcji. 

t3 – czas projektowania według inżynierii krzyżujących się przedsięwzięć dla fazy przygotowania 

produkcji, 

Δt3 – różnica pomiędzy czasem projektowania według inżynierii krzyżujących się przedsięwzięć,  

a czasem projektowania sekwencyjnego dla fazy przygotowania produkcji. 

Na podstawie przeprowadzonych powyżej rozważań, przedstawiono zależności pomiędzy 

czasem projektowania realizowanego według różnych strategii rozwojowych dla fazy 

przygotowania produkcji, a mianowicie: 

 
 

t1 > t2 > t3 (1) . 

 
 

t2 = t1 – Δt2 (2) . 

 
 

t3 = t1 – Δt3 (3) . 

 
 

Δt3 > Δt2 (4) . 

Zgodnie z zależnością (1) widać, że najdłużej trwa projektowanie sekwencyjne. Krótszy 

jest czas projektowania współbieżnego. Najkrótszy jest czas projektowania realizowanego 

według inżynierii krzyżujących się przedsięwzięć. Z powyższych względów wynika, że  
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czasu – Δt2, natomiast projektowanie według inżynierii krzyżujących się przedsięwzięć 

pozwala uzyskać największą oszczędność czasu – Δt3. 

Autor [67] podaje przykład projektowania i wytwarzania tego samego wyrobu przez dwie 

grupy inżynierów o porównywalnych kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu, 

współczynniku inteligencji itp. według projektowania sekwencyjnego i współbieżnego. 

Eksperyment ten pokazał, że czas realizacji projektu według CE jest krótszy o dwie trzecie,  

w porównaniu z realizacją zgodnie z SE. 

W fazie przygotowania produkcji realizowany jest proces projektowania. Autor [4] 

zaproponował schemat procesu projektowania, w którym projektowanie jest inicjowane przez 

zapotrzebowanie rynku, z kolei dane o wyrobie, które uzyskiwane są w późniejszych fazach 

życia wyrobu, stanowią podstawę do iteracyjnego ulepszenia konstrukcji. Kolejne etapy 

projektowania są wynikiem odpowiedniego postępowania i doboru materiałów. Postępowanie 

to jest oparte na wiedzy inżynierskiej, a dobór materiałów następuje zgodnie z wiedzą  

w zakresie inżynierii materiałowej (Rysunek 12).  

 

Rysunek 12. Schemat procesu projektowania [4] 

Zaletą powyższego schematu jest to, że pokazuje on sposób postępowania w kontekście 

doboru materiału w zależności od etapu projektowania. Wadą schematu jest to, że pominięty 

jest w nim etap produkcji, tzn. według schematu po projektowaniu otrzymywany jest od razu 

wyrób. Wadą jest również to, że zaznaczony proces iteracji jest mało precyzyjny.  

Stopień szczegółowości i dokładności danych oraz dostępności (przydatności) materiałów 

na poszczególnych etapach projektowania przedstawia Rysunek 13. 
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Rysunek 13. Ogólny schemat obrazujący stopień szczegółowości i dokładności danych oraz dostępności 

materiałów na poszczególnych etapach projektowania [4] 

1.3. Założenia i główne aspekty projektowania według nowych strategii rozwoju wyrobu  

1.3.1. Założenia i główne aspekty projektowania współbieżnego  

Jedną z metod, która umożliwia racjonalizację procesów wytwórczych oraz poprawę 

jakości produkcji jest inżynieria współbieżna. Koncepcja CE powstała pod koniec lat 90,  

XX-wieku w USA jako odpowiedź na coraz bardziej uwidaczniającą się przewagę firm  

i koncernów „Państw Azjatyckich” w dziedzinie zarządzania, metod projektowania, 

wytwarzania oraz sprzedaży. Jedną z pierwszych definicji projektowania współbieżnego 

przedstawił R. I. Winner w roku 1988 [103]: „CE jest systematycznym podejściem do 

zintegrowanego, współbieżnego projektowania produktu i powiązanych z nim procesów, 

włączając produkcję i procesy pomocnicze. Takie podejście ma spowodować, aby inwestorzy, 

od początku, rozpatrywali wszystkie elementy cyklu życia produktu od koncepcji po zbyt, 

włączając: jakość, koszty, planowanie i wymagania użytkownika.” 

W książce [101] autorka twierdzi, że CE jest filozofią projektowania (podejściem), a nie 

technologią i opiera się na zintegrowanym komputerowo wspomaganiu wytwarzania.  

Projektowanie współbieżne definiowane jest jako: „równoległe, ujęte w pewien 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” [30].  
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Jak widać projektowanie współbieżne można rozpatrywać w dwóch obszarach;  

w działaniach zmierzających do poprawy jakości: 

 wyrobów, 

 procesów. 

Obecnie w literaturze można spotkać wiele definicji projektowania współbieżnego. Poniżej 

przedstawione definicje umożliwią zapoznanie się z różnymi aspektami tej metody 

projektowania (Tabela 1).  

Autor/Autorzy Definicja CE 

Ellis D. [16] CE jest projektowaniem w środowisku, w którym komputerowe 

wspomaganie projektowania jest wykorzystywane w celu ocenienia  

i ulepszenia jakości produktu, nie tylko podczas czynnej fazy 

projektowania, ale przez cały cykl jego życia. 

Aparicio J. M. [16] CE jest filozofią, w której wszystkie działania cyklu życia produktu 

PLC (Product Life Cycle) są jednocześnie rozważane w fazie 

projektowania. Zajmują się tym interdyscyplinarne zespoły 

ekspertów PLC, w celu identyfikowania i rozwiązywania problemów 

w kolejnych fazach PLC. Prowadzi to do wzrostu jakości produktu 

oraz skrócenia czasu i obniżenia kosztów jego rozwoju. 

Chlebus E. [15] CE koncepcja rozwoju produktu i procesu powoduje, że projektanci 

w sposób określony i zaplanowany realizują zadania równoległe 

rozwijając koncepcje produktu i procesów jego wytwarzania, biorą 

pod uwagę: funkcję wyrobu, jakość, koszty, harmonogramy 

produkcji i plany operacyjne, wymagania klientów itp. CE jest 

również definiowany jako proces organizowania i wspomagania 

interdyscyplinarnych zespołów specjalistów, które odpowiadają za 

rozwój produktu i jego wdrażania do produkcji. 

Weiss Z., Chlebus 

E., Knosala R. [98] 

CE jako zintegrowany zestaw strategii zarządzania ukierunkowany 

na osiągnięcie wysokiej konkurencyjności produktu poprzez 

maksymalizowanie zespołowego stylu pracy i współdziałania 

pomiędzy wszystkimi funkcjonalnymi grupami w przedsiębiorstwie, 

poszczególnymi firmami tworzącymi łańcuch zaopatrzenia oraz 

pomiędzy dostawą a odbiorcą. 

Tabela 1. Definicje projektowania współbieżnego 

Po przeanalizowaniu definicji oraz literatury z zakresu projektowania współbieżnego, 

można stwierdzić, że głównymi celami CE są: 

 podwyższenie cech użytkowych i jakości wyrobu oraz poprawa efektywności procesów 

projektowych i wytwórczych, 

 obniżenie kosztów, 

 skrócenie czasu od pomysłu do wejścia wyrobów na rynek. 

Cele i założenia projektowania współbieżnego można zrealizować poprzez: 
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 zrównoleglenie, integrację, unifikację i standaryzację: faz przygotowania produkcji 

i użytkowania wyrobu, 

 współpracę zespołów specjalistów na zasadzie pracy grupowej, 

 zastosowanie systemów komputerowego wspomagania CAx m.in. CAD/CAM, CAE, 

CAQ (QFD, FMEA), CAP, CAAPP, CAPP oraz PPC itp., 

 użycie technik RP/RT i RM,  

 użycie metod DFx, 

 zastosowanie systemów: PDM i rozwiązań PLM. 

Szczegółowe omówienie systemów komputerowego wspomagania CAx, metod DFx oraz 

systemów PDM i PLM nastąpi w dalszych rozdziałach pracy. 

Przy implementacji CE można wyróżnić dwa podejścia [100]. Pierwsze z nich przyjmuje 

za podstawę pracę zespołową (team-based), drugie opiera się na zastosowaniu techniki 

komputerowej (computer-based). Obecnie w przedsiębiorstwach do rozwoju bardziej 

złożonych wyrobów stosuje się podejście oparte na technice komputerowej.  

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez S. M. Osborne’a [70], w firmie Intel aż 13% 

do 70% czasu całkowitego projektowania stanowią iteracje. 

Autorzy w pracach [26, 83] stwierdzają, że rozwój wyrobu w CE przebiega w sposób 

iteracyjny
7
. Iteracje, można podzielić na [12]: 

 zamierzone –  takie, które celowo realizowane są w ramach procesu rozwoju wyrobu,  

 niezamierzone – spowodowane tym, że konieczne dane dostarczane są zbyt późno do 

poszczególnych faz w trakcie rozwoju wyrobu. 

Występowanie zamierzonych iteracji pozwala na: 

 ciągłe ulepszanie realizacji rozwoju wyrobu oraz procesów jego wytwarzania, 

 wychwycenie i poprawienie ewentualnych błędów i niedociągnięć we wczesnych etapach 

rozwoju wyrobu. 

Kolejne wersje (ulepszenia) wyrobu powinny być tworzone we wczesnych etapach jego 

rozwoju, gdy koszty wprowadzania zmian i modyfikacji są stosunkowo niskie [26, 29, 30]. 

Występowaniu zamierzonych iteracji w czasie projektowania sprzyja zastosowanie systemów 

DFx – projektowania zorientowanego na wspomaganie oceny rozwiązania ze względu na 

montaż i (lub) wytwarzanie oraz ze względu na określoną cechę produktu (na przykład jego 

                                                 
7
 Iteracja to (wielokrotne) powtarzanie, zwłaszcza z każdorazowym przekształceniem w analogiczny sposób; 

mat. to kolejne powtarzanie danej operacji, odniesione do rezultatu poprzedniego jej wykonania [54]. 
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niezawodność). Zastosowanie systemów DFx wspomaga integrację, zrównoleglenie, 

ujednolicenie i standaryzację faz przygotowania produkcji. Profesorowie G. Boothdrayd 

i P. Dewhurst opierając na systemach wspomagających ocenę rozwiązania ze względu na: 

 montaż DFA (Design for Assembly), 

 wytwarzanie DFM (Design for Manufacture), 

rozwinęli metodologię DFMA (Design for Manufacture and Assembly) – metodologię 

projektowania zorientowanego na wytwarzanie i montaż. Metodologia ta, została opracowana 

w postaci programu komputerowego i umożliwia obniżenie kosztów rozwoju wyrobu poprzez 

analizę poprawności wytwarzania i montażu w czasie jego projektowania. 

Ponadto, projektowanie może być zorientowane m.in. na: łatwość serwisu DFS (Design for 

Service), oddziaływanie na środowisko naturalne i łatwość recyklingu DFE (Design for 

Environment), produkcyjność DFP (Design for Productability), łatwość testowania DFT 

(Design for Testability), niezawodność DFR (Design for Reliability), łatwość instalacji DFI 

(Design for Installability), łatwość użytkowania (Design for Maintainability), zmniejszenie 

kosztów w całym cyklu życia wyrobu (Design for Life – Cycle Cost), uzyskanie poziomu 

jakości 6σ – DFSS (Design for Six Sigma). 

1.3.2. Założenia i główne aspekty inżynierii krzyżujących się przedsięwzięć  

Obecnie wiele koncernów i firm posiada oddziały i filie przedsiębiorstw w różnych 

krajach, położonych nierzadko na różnych kontynentach. Globalna konkurencja wymusza na 

firmach współpracę z kooperantami, partnerami, podwykonawcami oraz klientami 

znajdującymi się nieraz w odległości tysięcy kilometrów. Jak twierdzi [32] na przeciw tym 

wymaganiom wychodzi metoda CEE, która stanowi rozszerzenie koncepcji CE w kierunku 

projektowania wyrobów w środowisku geograficznie rozproszonym. 

 W pracy [32] autor przedstawia koncepcję „strategicznego wsparcia przedsięwzięć” 

(strategic enterprise backbone), Rysunek 14. Koncepcja ta zakłada krzyżowanie się 

składowych przedsięwzięcia, co jest zbieżne z założeniami metody CEE. Strategiczne 

wsparcie przedsięwzięć zapewniają z jednej strony składowe:  

 inżynierska (Engineering Backbone) – wspomagana przez systemy PLM,  

 produkcji (Production Backbone) – wspomagana przez systemy MRP (Management 

Resource Planning), 

 finansowa (Finance Resource and Asset Backbone) zasobów oraz aktywów  

– wspomagana przez system ERM (Enterprise Resource Management), 
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z drugiej strony składowe współpracy z:  

 klientami (Costumer Backbone) – wspomagana przez systemy CRM (Customer 

Relationship Management),  

 dostawcami (Supplier Backbone) – wspomagana przez systemy SCM (Supply Chain 

Management). 

 

Rysunek 14. Strategiczne wsparcie przedsięwzięć [32] 

Implementacja strategii CEE jest możliwa, między innymi dzięki szybkiemu rozwojowi 

internetu oraz zastosowaniu strategicznego wsparcia przedsięwzięć. Pozwala to na 

współpracę w zakresie rozwoju wyrobu: z partnerami, producentami, sprzedawcami, 

serwisantami, dostawcami i klientami. Inżynieria krzyżujących się przedsięwzięć łamie 

bariery współpracy związane z odległością i problemami komunikacji w zakresie przesyłania 

danych, informacji i dokumentów. 

Architektura systemu dla realizacji strategii CEE przedstawiona jest w pracy [1]. Obejmuje 

ona trzy poziomy struktury, które połączone są przy pomocy pętli sterujących realizacją 

koncepcji ciągłego doskonalenia procesu biznesowego (Rysunek 15). 

Pierwszy poziom struktury C-Business Strategy obejmuje współpracę w zakresie 

wypracowania wspólnej strategii rozwoju wyrobu oraz nad monitorowaniem realizacji tej 

strategii przez wszystkie uczestniczące podmioty. 

Na drugim poziomie C-Business Process Engineering realizowana jest współpraca na 

poziomie procesów w zakresie inżynierskim ujmującym projektowanie, optymalizację  

i sterowanie zarówno wewnątrz, jak i pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami. 

Trzeci poziomie C-Business Execution to bieżąca implementacja procesów biznesowych 

w sieci wartości dodanej wspomaganej przez technologie informacyjne i komunikacyjne. 
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Rysunek 15. Architektura dla zarządzania współpracą w procesie biznesowym [1] 

Koncepcja CEE stwarza szansę na rozwój dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki 

możliwościom, jakie przynosi CEE, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uczestniczyć oraz 

tworzyć z innymi podmiotami, tzw. przedsiębiorstwa rozszerzone (extend enterprise).  

Przedsiębiorstwo rozszerzone opiera się na tworzeniu obustronnych korzystnych  

i formalnych (elektronicznych) powiązań w dziedzinie koordynacji projektowania, rozwoju  

i kosztorysowania we współpracujących i niezależnych przedsiębiorstwach. Kolejną cechą 

jest zsynchronizowany i skoordynowany przepływ informacji i materiałów. Przedsiębiorstwa 

rozszerzone charakteryzuje również szerokie zastosowanie technik informacyjnych  

w poszczególnych przedsiębiorstwach i elektroniczna komunikacja pomiędzy nimi [45]. 

Celem zastosowania powyższej koncepcji jest uzyskanie możliwie najwyższej 

efektywności działania całego „przedsiębiorstwa rozszerzonego”, przy równoczesnej 

optymalizacji wartości dodawanej do produktu oczekiwanego przez nabywcę, przez 

poszczególne podmioty uczestniczące w tym projekcie. W ramach przedsiębiorstwa 

rozszerzonego wytwarzany wyrób ma strukturę federacyjną. Wynika to stąd, że podmioty 

uczestniczące w przedsiębiorstwie rozszerzonym wnoszą składową do federacyjnej struktury 

wyrobu (Rysunek 16). 

http://mfiles.pl/pl/index.php/Efektywno%C5%9B%C4%87
http://mfiles.pl/pl/index.php/Warto%C5%9B%C4%87_dodana_(Logistyka)
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Rysunek 16. Przykład federacyjnej struktury wyrobu [32] 

Obecnie na rynku oferowane są rozwiązania informatyczne wspomagające pracę  

w środowisku rozproszonym np. oprogramowanie Monaco (powstałe na bazie systemu 

Sysklass) [56]. Rozwiązania te dedykowane są nie tylko dla dużych przedsiębiorstw, ale także 

dostosowane do wymagań i możliwości małych i średnich przedsiębiorstw. Sprzyja to 

współpracy, w tym w ramach przedsiębiorstwa rozszerzonego, przy realizacji rozwoju 

wyrobów zgodnie z założeniami nowych strategii rozwojowych. 

1.4. Narzędzia i metody komputerowego wspomagania rozwoju wyrobu w fazie 

przygotowania produkcji 

Ważną rolę we wspomaganiu rozwoju wyrobu w fazie PP według nowych strategii 

rozwojowych, pełnią systemy komputerowego wspomagania CAx, gdzie pierwsze dwie litery 

tworzą skrót od (Computer Aided) – komputerowo wspomagane, natomiast trzecia litera x 

określa realizowaną funkcję oprogramowania. Do najważniejszych składowych CAx 

zaliczamy: CAD/CAM, CAQ (QFD, FMEA), CAE, CAP, CAPP, CAAPP. 

Istotną rolę w planowaniu produkcji odgrywają systemy planowania i sterowania 

produkcją PPC (Production Planning and Control). Są to systemy pełniące nadrzędną rolę  

w przetwarzaniu danych, w wielu obszarach przedsiębiorstwa, w różnym horyzoncie 

czasowym. Do głównych funkcji tych systemów należy: planowanie, przygotowywanie  

i sterowanie procesami wytwórczymi w zakresie realizacji poszczególnych zleceń 

produkcyjnych, a w szczególności terminów ich realizacji, zaopatrzenia materiałowego, 

obciążenia stanowisk i gniazd wytwórczych oraz aktywnej kontroli produkcji w toku.  

Klasyfikację systemów CAx w zakresie ich wpływu na planowanie i sterowanie rozwoju 

wyrobu w powiązaniu z systemami PPC przedstawia Rysunek 17. 
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Rysunek 17. Klasyfikacja systemów CAx w powiązaniu z systemami PPC (według Scheer’a na 

podstawie[15]) 

CAD (Computer Aided Design) – komputerowo wspomagane projektowanie. Są to narzędzia 

i techniki wspomagające prace w zakresie projektowania, modelowania geometrycznego, 

obliczeniowej analizy FEM oraz tworzenia i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej,  

w tym struktury produktu i list komplementacyjnych [15]. 

CAM (Computer Aided Manufacturing) – komputerowo wspomagane wytwarzanie. Są to 

techniki i narzędzia wspomagające tworzenie i aktywizowanie programów NC oraz nadzór, 

sterowanie urządzeniami i procesami wytwarzania i montażu na najniższym poziomie 

systemów wytwórczych [15].  

CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) – komputerowo 

wspomagane projektowanie/komputerowo wspomagane wytwarzanie. Integracja systemów 

CAD i CAM spowodowana była podobieństwem stosowanych modeli geometrycznych oraz 

przede wszystkim następstwem faz rozwoju wyrobu (od konstruowania, poprzez opracowanie 

procesów technologicznych do wytwarzania) [15]. Integracja CAD/CAM pozwala na [93]: 

 automatyczne generowanie kodów na podstawie profilu części, 

 dobór optymalnych parametrów obróbki, 

 symulacje procesu obróbki, jeszcze przed wysłaniem programu na obrabiarkę, 
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 generowanie kodów bez konieczności zatrzymywania obrabiarki, co skraca czas postoju 

i zmniejsza koszty produkcji. 

W systemach wspomagania komputerowego CAD/CAM w coraz szerszym zakresie 

stosowane są metody sztucznej inteligencji AI (Artificial Intelligence). Poziom automatyzacji 

realizowanych funkcji wzrasta w wyniku stosowania rozbudowanych obiektów zawierających 

informacje, które mogą być interpretowane w rozbudowany wariantowy sposób, 

charakterystyczny dla wnioskowania w systemach doradczych [25, 27]: 

 szablonów pozwalających na projektowanie procesu w oparciu o utworzony wcześniej 

wzorzec, 

 modułów pozwalających na zapis wiedzy technologicznej, a następnie wykorzystanie jej 

w procesie projektowym. 

Prowadzi to do powstania inteligentnych systemów CAD/CAM. 

QFD (Quality Function Deployment) – metoda rozwijania funkcji jakości wyrobu, zwana 

także projektowaniem sterowanym przez klienta (Customer Driven Engineering) oraz 

macierzowym planowaniem wyrobu (Matrix Product Planning), pozwala na projektowanie 

jakości zarówno nowych wyrobów, jak i na poprawę jakości już istniejących, ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb i wymagań klientów. 

Metoda QFD umożliwia transformację informacji pochodzących z rynku i wyrażanych  

w języku konsumentów na język techniczny, używany w przedsiębiorstwie przez 

projektantów, konstruktorów i technologów. Pozwala ona, na ustalenie ogólnych, 

technicznych parametrów wyrobu i jego części, czy też wymagań i charakterystyki usługi,  

a następnie parametrów procesów, w których poszczególne części są wytwarzane, a usługi 

realizowane. QFD służy do przekładania wymagań rynku na warunki, jakie musi spełnić 

przedsiębiorstwo na kolejnych etapach powstawania wyrobu, począwszy od projektowania, 

poprzez produkcję, aż po sprzedaż i serwis [88]. Identyfikacja i uwzględnienie wymagań 

klientów oraz znalezienie obszarów potencjalnych błędów w procesie projektowania 

wpływają na zmniejszenie liczby późniejszych zmian w produkcie, co bezpośrednio przekłada 

się na: spadek kosztów oraz jakość i dostosowanie cech wyrobu do oczekiwań klientów. 

W celu realizacji metody QFD wykorzystuje się tak zwany „Dom Jakości” (Quality 

House), który składa się z powiązanych ze sobą elementów (pól). Ich liczba i rodzaj zależą od 

etapu realizacji QFD, charakteru i złożoności zadania oraz od celu, jaki ma zostać osiągnięty. 

Dom Jakości do realizacji pierwszej fazy QFD (projektowania marketingowego)  

– transformacji wymagań klientów na parametry techniczne wyrobu pokazuje Rysunek 18. 
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Rysunek 18. Schemat „Domu Jakości” [40] 

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) – metoda ta pozwala przewidzieć 

prawdopodobieństwo wystąpienia błędów, ocenić ich skutki, a następnie określić przyczyny 

ich powstania oraz opracować działania zapobiegawcze, niwelujące i korygujące, które 

minimalizują prawdopodobieństwo powstania błędów w procesach projektowania  

i wytwarzania wyrobu [2, 40, 44, 66].  

Analizy FMEA można odnosić się do wyrobu w ujęciu: 

 projektowania – konstrukcji, 

 procesu, 

 systemów. 

W celu analizy według metody FMEA tworzone są łańcuchy przyczynowo-skutkowe. 

Przykładowy łańcuch przyczynowo-skutkowy dla źle zaprojektowanego połączenia ścianek 

opakowania przedstawia Rysunek 19. 
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Rysunek 19. Przykład łańcucha przyczynowo-skutkowego w ujęciu konstrukcyjnym (opracowanie własne 

na podstawie [2]) 

Dla określenia, które istniejące lub potencjalne wady niosą największe ryzyko i na tej 

podstawie ustalenia kolejności działań zapobiegawczych i korygujących, oblicza się liczbę 

priorytetową ryzyka RPN (Risk Priority Number) jako iloczyn: 

 Znaczenia wady dla użytkownika wyrobu lub wyniku procesu produkcyjnego (liczba Z), 

 Ryzyka (prawdopodobieństwa) wystąpienia wady (liczba R), 

 prawdopodobieństwa Wykrycia (detekcji) wady (liczba W). 

Według wzoru: 

 

 

RPN= Z*R*W (5) . 

Liczbom Z, R i W należy przyporządkować wartości całkowite z przedziału od 1 do 10, 

zatem RPN może przyjmować wartość od 1 do 1000. 

W analizie FMEA ustala się wartość graniczną, poniżej której działania zapobiegawcze nie 

są podejmowane. Graniczna wartość RRN zależy od przyjętych standardów w firmie, czy też 

wymagań klientów. Przeważnie przyjmowaną graniczną wartością RPN jest wartość 100. 

Czasem graniczna wartość RPN uzależniona jest od poziomu znaczenia liczby Z [44]. 
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CAE (Computer Aided Engineering) – komputerowo wspomagane prace inżynierskie.  

W skład tych systemów wchodzą m.in. narzędzia inżynierskie, umożliwiające komputerową 

analizę sztywności i wytrzymałości konstrukcji oraz symulację procesów  

w zaprojektowanych układach [15]. 

CAP (Computer Aided Planning) – komputerowo wspomagane planowanie. Te metody  

i narzędzia wspomagają projektowanie dokumentacji technologicznej, obejmujące 

opracowanie technologii z uwzględnieniem modelu geometrycznego przedmiotu, jego stanów 

pośrednich, narzędzi, oprzyrządowania, rodzaju maszyn i parametrów obróbki, ale bez 

konkretnego określenia terminów i stanowisk wytwórczych [15]. 

 CAPP (Computer Aided Process Planning) – komputerowo wspomagane projektowanie 

procesu technologicznego obróbki oraz CAAPP (Computer Aided Assembly Process 

Planning) – komputerowo wspomagane projektowanie procesu technologicznego montażu, 

jest to klasa systemów szersza niż klasa CAP. Według autora [15] w zakresie zastosowań 

CAPP mieszczą się wszystkie metody i techniki technologicznego przygotowania produkcji  

w obszarze obróbki realizowanej w konwencjonalnych technologiach, wspomaganych 

technikami komputerowymi i systemami ekspertowymi. Podobny zakres zastosowań,  

w obszarze wspomagania przez techniki komputerowe i systemy ekspertowe projektowania 

technologicznego montażu, ma system CAAPP. 

W ramach systemów CAPP, ze względu na wzorzec procesu, wyróżniamy trzy zasadnicze 

podejścia metodyczne wspomagania projektowania procesu technologicznego obróbki [20, 

22, 28, 58]: 

 metody wariantowe o zdeterminowanym lub częściowo zdeterminowanym wzorcu 

struktury, 

 metody generacyjne, w których rolę wzorca pełni zbiór zasad i reguł pozwalających na 

budowę procesu, 

 metody semigeneracyjne (hybrydowe) o ogólnym wzorcu w postaci modelu struktury. 

Metody wariantowe opierają się na idei podobieństwa procesów technologicznych wyrobów 

wcześniej wytwarzanych. Metoda ta polega na przyporządkowaniu, dla danej części – procesu, 

spośród opracowanych wcześniej procesów, dla zbiorów części technologicznie podobnych. 

W grupie metod wariantowych wyróżniamy [22, 28]: 

 projektowanie na podstawie procesów indywidualnych, 

 projektowanie na podstawie procesu grupowego, 
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 projektowanie na podstawie procesu typowego.  

Metody generacyjne bazujące na syntezie procesu technologicznego, przyniosły kolejny 

znaczący postęp w ewolucji systemów CAPP. Metody te oparte są na zapisie i wykorzystaniu 

wiedzy technologicznej. 

Metody semigeneracyjne łączą zalety metod wariantowych (możliwość pozyskiwania 

procesu typowego dla zadanej części) i metod generacyjnych (możliwość generowania 

szczegółowego procesu obróbki dla zadanego systemu wytwarzania). 

Stosowanie systemów CAPP przynosi korzyści w postaci osiągniętych oszczędności m.in. 

w postaci [17]: 

 redukcji o 58% prac związanych z planowaniem procesu produkcji, 

 10% ograniczeniu pracy bezpośredniej, 

 4% oszczędności materiałów, 

 10% zmniejszeniu odpadów, 

 12% ograniczeniu obróbki. 

 6% redukcji produkcji w toku. 

Dodatkowo dzięki stosowania systemów CAPP pojawiają się trudne do oszacowania 

korzyści, takie jak: 

 redukcja czasu realizacji planowania produkcji i cyklu produkcyjnego, możliwość 

szybkiej reakcji na zmiany techniczne, 

 większa zwięzłość i logiczność planu produkcji, możliwość korzystania z aktualnych 

informacji dzięki centralnej bazie danych, 

 dokładniejsze procedury szacowania kosztów oraz mniejsza ilość błędów kalkulacji, 

 bardziej kompletny i szczegółowy plan produkcji, 

 dokładniejsze harmonogramowanie produkcji oraz zdolności produkcyjnych, 

 zdolność do łatwego wprowadzenia nowych technologii wytwarzania oraz szybkiego 

uaktualniania planu produkcji o udoskonalone technologie. 

CAPP należy do kluczowych komponentów Zintegrowanego Systemu Wytwarzania CIM 

(Computer Integrated Manufacturing). W pracy [15] autor określa CIM jako najbardziej 

rozwiniętą koncepcję produkcji integrującą narzędzia CAx w obszarach: zarządzania, 

planowania, projektowania konstrukcyjnego i technologicznego, programowania urządzeń 

NC/CNC, nadzoru ich funkcjonowania oraz sterowania produkcją, z uwzględnieniem 
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gospodarki zasobami magazynowymi, transportem bliskim i logistyką. Oprócz CAPP w skład 

CIM wchodzą zazwyczaj systemy: CAD, CAM, CAQ, CAP, CAE, PPC, RDBMS
8
 [15, 99].  

Istnieje ścisły związek pomiędzy procesem projektowania produkcji, a systemami 

wspomagającymi projektowanie współbieżne, takimi jak DFM i DFA [58]. Realizacji 

koncepcji projektowania współbieżnego sprzyja większa integracja systemów CAPP 

szczególnie z systemami DFM/DFA.  

Trwają badania dotyczące: połączenia systemów CAD i komputerowego wspomagania 

projektowania procesów obróbki CAPP i montażu CAAPP z systemami DFM i DFA [28].  

1.5. Środowisko PLM i systemy PDM 

Zintegrowane systemy rozwoju wyrobu ewoluują w kierunku rozwiązań PLM  

– zarządzania cyklem życia wyrobów [30]. PLM jest strategicznym podejściem do tworzenia  

i zarządzania kapitałem intelektualnym związanym z cyklem życia wyrobu. Jako pakiet 

wydajnych aplikacji, PLM wspomaga procesy związane z powstawaniem wyrobu – od 

produkcji, poprzez marketing i zaopatrzenie, aż po obsługę techniczną. Jak podaje literatura 

[21, 23, 24, 30, 32, 76, 85, 86, 108] PLM może współpracować z systemami: zarządzania 

zasobami przedsiębiorstwa ERP
9
 (Enterprise Resource Planning), zarządzania łańcuchem 

dostaw SCM
10

 i zarządzania relacjami z klientami CRM
11

. Według [32] PLM wraz z CRM, 

SCM i ERM tworzy strategiczne wsparcie przedsięwzięć (rozwoju wyrobu). 

W celu wprowadzenia i utrzymania produktu na rynku potrzebne jest zintegrowane 

środowisko, które zagwarantuje wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój i wytwarzanie 

produktu oraz w związany z nim serwis, szybki i bezpieczny dostęp do bieżących informacji. 

Producent rozwiązań PLM SAP zwraca uwagę na fakt, że funkcję zintegrowanego 

środowiska rozwoju wyrobu spełnia środowisko PLM: „PLM integruje wszystkich 

uczestników procesu rozwoju produktu: projektantów, dostawców, producentów i klientów. 

                                                 
8
 RDBMS (Relation Data Base Management System) – system zarządzania relacyjną bazą danych obejmuje 

oprogramowane wprowadzania, zapisu i przetwarzania danych utworzonych na podstawie własności i relacji 

między nimi [15]. 
9
 ERP jest systemem obejmującym całość procesów produkcji i dystrybucji, który integruje różne obszary 

działania przedsiębiorstwa, usprawnia przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji i pozwala 

błyskawicznie odpowiadać na zmiany popytu. W systemie tym stosowane są mechanizmy umożliwiające 

symulowanie różnorodnych posunięć i analizę ich skutków. Pozwala to m.in. na dokładne zaplanowanie, 

przetestowanie i porównanie możliwych działań decyzyjnych [39]. 
10

 SCM jest systemem wykorzystywanym do koordynacji i zarządzania przepływem towarów i usług od 

dostawców do klientów. System tej klasy znajdują zastosowanie w zarządzaniu popytem, magazynami, 

logistyką, transportem oraz innymi aspektami dotyczącymi przepływu towarów i usług, czy transformacji 

materiałów dla ostatecznego wykorzystania przez klientów [109]. 
11

 CRM jest to sztuka identyfikacji, pozyskiwania i utrzymywania bliskich relacji z klientami, których celem jest 

długookresowy wzrost sprzedaży oraz zysków. Środkiem, za pomocą którego przedsiębiorstwa mogą realizować 

cele CRM, są nowocześnie technologie informatyczne [39]. 
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Projektowanie nie jest już linearnym łańcuchem wartości, lecz wielopłaszczyznową, 

kooperacyjną społecznością skoncentrowaną na realizacji wspólnego celu” [86]. PLM jest 

platformą integracji w obszarach [24, 30, 32, 49, 85]:  

 współpracy nad rozwojem wyrobu, 

 zarządzania łańcuchami dostaw, 

 zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, 

 zarządzania relacjami z klientami. 

Na podstawie treści zawartych w opracowaniach [21, 23, 24, 30, 32, 49, 86] można 

wnioskować, że środowisko PLM sprzyja realizacji współbieżnego rozwoju wyrobu, jak 

również jego rozwojowi zgodnie z założeniami inżynierii krzyżujących się przedsięwzięć oraz 

ułatwia współpracę: projektantów, dostawców, producentów i klientów (Rysunek 20).  

 

*PM – projektowanie marketingowe, PK– projektowanie konstrukcyjne, PT– projektowanie technologiczne, 

B – budowa i badanie prototypu, PO – projektowanie organizacyjne, Z – zaopatrzenie, W– wytwarzanie,  

D – dystrybucja, sprzedaż i marketing, E – eksploatacja i serwis, R – recykling 

Rysunek 20. Integracyjna rola środowiska PLM 

W przedsiębiorstwie dużą rolę odgrywa obieg danych oraz informacji o produkcie  

i procesach. Właściwe informacje, dostarczone na czas i w odpowiednie miejsce, warunkują 

prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Ważną rolę we wdrażaniu inżynierii 

współbieżnej (CE), odgrywają systemy usprawniające zarządzanie obiegiem informacji  

i danych. Systemy zarządzania danymi DBMS
12

 (Data Base Management Systems) – służą do 

integracji danych MR (Manufacturing Resources) pozyskiwanych i generowanych przez 

                                                 
12

 Przy braku właściwego poziomu integracji dane MR są reprezentowane wiele razy, w różnych formatach, 

przez różne aplikacje. Powoduje to redundancje danych, dublowanie pracy i utrudnioną komunikację między 

systemami komputerowego wspomagania [24]. 
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systemy komputerowego wytwarzania, a systemy klasy PDM (Product Development 

Management) – służą do zarządzania projektami [15, 24, 30, 100].  

Do podstawowych funkcji systemów PDM należą [15]: 

 zapis, przechowywanie oraz zarządzanie dokumentami, 

 zarządzanie przebiegiem prac i procesów, 

 zarządzanie strukturą produktu, 

 klasyfikacja i wyszukiwanie informacji, 

 zarządzanie programami, 

 komunikacja i powiadamianie, 

 przesyłanie i przetwarzanie danych, 

 przetwarzanie obrazu, 

 administracja systemu. 

W pracy [8] zaproponowano użycie systemu P²DM (Product and Process Data 

Management) do integracji zarządzania dokumentacją i procesami projektowymi w obszarze 

technicznego przygotowania produkcji (TPP). Systemy te umożliwiają zarządzanie nie tylko 

dokumentacją konstrukcyjną, ale również pozostałą dokumentacją projektową (opisami 

technologicznymi, kalkulacjami kosztów, procesami i operacjami technologicznymi itp.). 

Według [32] systemy PDM oraz P²DM służą głównie do zarządzania dokumentacją w fazie 

projektowania. Z kolei autorzy publikacji [24, 30] uważają, że systemy PDM mogą pełnić 

integrującą rolę w całym cyklu życia wyrobu (Rysunek 21).  

 
 

Rysunek 21. Integrująca rola systemów PDM [30, 24] 

Systemy PDM pełnią integracyjną rolę w zarządzaniu rozwojem wyrobów (Rysunek 22), 

łącząc elementy środowiska PLM w zakresie zarządzania dokumentacją oraz procesami  

w całym cyklu życia wyrobu.  
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Rysunek 22. Integracyjna rola systemów PDM w zarządzaniu rozwojem wyrobu [49] 

1.6. Workflow jako narzędzie systemu PDM 

Narzędziem do automatyzacji przepływu pracy oraz zarządzania zmianami w systemach 

PDM jest workflow [87, 111]. Workflow (przepływ pracy) – tym terminem określa się system 

zarządzania i organizacji pracy
13

. System ten automatyzuje procesy, w których zarówno 

dokumenty, jak i informacje oraz zadania są przekazywane od jednego wykonawcy do 

następnego w ściśle określony przez logikę procesu sposób, według porządku zapisanego  

w definicji procesu (graf przepływu pracy). Przyspiesza on proces decyzyjny, zarówno 

poprzez; skrócenie czasu potrzebnego na podjęcie decyzji (skrócenie ścieżki decyzyjnej),  

a także trafne przyporządkowanie kompetentnych decydentów do rozwiązania określonego 

problemu. Workflow umożliwia użytkownikom: zarządzanie przepływem prac w projekcie, 

śledzenie statutu projektu oraz automatyczne przekazywanie prac z jednego stanowiska na 

drugie. Użytkownik o odpowiednich uprawnieniach ma możliwość inicjacji procesu 

przepływu pracy, który przebiega zgodnie ze zdefiniowanym grafem przepływu.  

Systemy workflow umożliwiają aktywny przepływ informacji: 

 w odpowiednie miejsce, 

 w odpowiedniej kolejności, 

 w odpowiednim czasie, 

 w odpowiedniej formie, 

 po odpowiednich kosztach. 

Najczęstszymi elementami systemów informatycznych obsługujących workflow są 

[18,42,92]: przetwarzanie obrazów graficznych, komputerowe wspomaganie pracy 

                                                 
13

 Nie ma jednej powszechnie uznawanej definicji przepływu pracy. Według koalicji WfMC (Workflow Management 

Coalition) w tłumaczeniu autora [94] „worklow to automatyzacja procesu biznesowego w całości lub w części, w trakcie 

której dokumenty, informacje i zadania są przenoszone od jednego uczestnika do następnych, w celu realizacji z zapisaną 

procedurą i zasadami wykonania". Z kolei K. Subiekta przedstawia następującą definicję: „workflow jest to komputerowe 

wspomaganie pracy zespołów ludzkich poprzez porządkowanie, organizowanie, automatyzowanie, przekazywanie  

i śledzenie pracy przez te zespoły” [91].  
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zespołowej, poczta elektroniczna, arkusze kalkulacyjne, zarządzanie bazami danych, 

wspomaganie realizacji projektów, zarządzanie obiegiem dokumentów oraz aplikacja 

bazująca na transakcjach.  

Workflow przynosi korzyści różnym grupom użytkowników, między innymi: 

 pracownikom merytorycznym, 

 projektantom oprogramowania, 

 menadżerom, 

 administratorom systemów. 

W celu utworzenia przepływu pracy (workflow) dla danego procesu, wykorzystuje się 

technikę flowcharting’u. Technika ta przedstawia występujące w procesie zależności przy 

pomocy umownych symboli. W celu uporządkowania symboli używanych do analizy 

projektów biznesowych, Amerykański Instytut Standaryzacji (ANSI), wprowadził ich 

standaryzację. Technika flowcharting’u ma zastosowanie do tworzenia grafu przepływu pracy  

w ramach odpowiednich modułów (narzędzi) systemów PDM. Dla przykładu, w programie 

Smarteam taką rolę pełni moduł Flowchart Designer. W module tym, definiuje się ścieżkę 

przepływu dokumentów w procesie oraz zadania, jakie muszą być wykonane na każdym etapie 

procesu. Dwa podstawowe komponenty służące do budowania przepływu pracy (workflow) to: 

 węzły (nodes) są etapami w procesie, w których definiujemy docelowych użytkowników 

lub grupy, a także zadania, jakie muszą zostać wykonane w tym etapie, 

 łączniki (connectors) definiują ścieżkę, po której poruszają się dokumenty. 

Przy tworzeniu grafu przepływu przy pomocy Flowchart posługujemy się:  
 łącznikami (connectors), 

 węzłami (nodes), 

 węzłami rozsyłającymi informacje (distribution nodes), 

 węzłami zawierającymi podgrafy (container nodes), 

 etykietami (labels). 

Autor [53] wyróżnia następujące techniki modelowania procesów workflow, przedstawia 

to Rysunek 23. 
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Rysunek 23. Techniki modelowania procesów worklow 

Przedstawione techniki modelowania zostały omówione poniżej [53]: 

 Modelowanie adresowe – w tym podejściu modeluje się ścieżki kierowania dokumentów 

między określonymi użytkownikami, stanowiskami lub grupami struktury organizacyjnej. 

Mapa procesów zawiera węzły, określone przez adres sieciowy odbiorcy (albo adres 

zastępczy, który w trakcie wykonywania procesu będzie przekształcany  

w adres rzeczywisty),  

 Modelowanie z łańcuchem decyzyjnym – polega na modelowaniu procesów jako ciągu 

punktów kontrolnych i związanych z nim punktów podejmowania decyzji przez 

użytkownika, takich jak: „ocena streszczenia” – punkt kontrolny oraz „rozmawiać/nie 

rozmawiać” – punkt decyzyjny związany z punktem kontrolnym. W technice tej punkty 

kontrolne projektu łączy się z rolami lub indywidualnymi użytkownikami, 

 Modelowanie z przebiegiem zdarzeń – to technika, która zakłada modelowanie procesów 

jako ciągu zdarzeń, takich jak: decyzje podejmowane przez człowieka i zdarzenia 

automatyczne (np. kierowanie i zbieranie dokumentów, wysyłania faksów, drukowanie  

i odsyłanie dokumentów do archiwum). Pozwala to na dokładniejsze odwzorowanie 

zależności logicznych w procesie pracy,  

 Modelowanie z punktami kontrolnymi – podejście to polega na tym, że na pojedynczej mapie 

modeluje się procesy, jako zbiór powiązanych punktów kontrolnych, dokumentów, ról 

i zależności.  

 Modelowanie oparte na wykorzystaniu zasobów – to technika, która pozwala na 

modelowanie procesów w kontekście struktury organizacyjnej, dostarczając solidnej bazy 

do oceny wykorzystania zasobów. Proces dekomponuje się w połączone subprocesy  

i czynności, skojarzone z czasem wykonania oraz odpowiednimi zasobami ludzkimi, 

sprzętowymi i materialnymi. Oddzielnie można modelować czas i koszty czynności, co 
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pozwoli ocenić wpływ zmienionych procesów na terminy działalności i jej zyskowności. 

Aby stwierdzić (sprawdzić) stan czynności i obciążenia zasobów, można w dowolnym 

momencie zatrzymać każdy symulowany proces, 

 Modelowanie przepustowości – w tym podejściu modeluje się procesy jako zbiór 

czynności opisanych przez przepływ obiektów, ich akumulację oraz reguły przetwarzania 

produktu wejściowego w wyjściowy. Zwraca się tu szczególną uwagę na analizę w celu 

zwiększenia przepustowości całości procesów. Podejście to pozwala na modelowanie 

procesów dotyczących zarówno mediów fizycznych, jak i informacyjnych,  

 Modelowanie transakcyjne – umożliwia modelowanie procesów jako kompleksowe 

transakcje obejmujące: klienta, wykonawców oraz warunki do spełnienia (łącznie  

z ograniczeniami finansowymi). W podejściu tym przygotowuje się mapę, która może 

zawierać kombinację procesów sekwencyjnych, równoległych, jednoczesnych lub 

warunkowych.  

Współczesne programy służące do modelowania procesów (iGrafx, Bizagi) integrują 

wszystkie wymienione powyżej techniki modelowania. Programy te, będzie można 

zastosować do modelownia workflow (przepływu pracy) rozwoju wyrobu według różnych 

strategii rozwojowych. 

1.7. Struktura systemu workflow 

Model ogólny procesu według WfMC  

WfMC (Workflow Management Coalition) to koalicja zrzeszająca producentów, klientów 

oraz projektantów programów i systemów informatycznych realizujących przepływ pracy 

(workflow). Jej głównym celem jest opracowanie standardów w zakresie zarządzania 

systemami workflow. Koalicja WfMC sformułowała ogólny model procesu zwany także 

metamodelem, zawierający główne elementy i zależności miedzy tymi elementami w prostym 

systemie workflow (Rysunek 24). 

Definiując nowy proces przebiegu pracy, należy podać parametry ogólne odróżniające proces 

od innych zarządzanych przez workflow. Należy zdefiniować: nazwę procesu, numer wersji, 

warunki rozpoczęcia oraz zakończenia procesu, a także warunki dodatkowe: bezpieczeństwa, 

audytu i kontroli. Następnie można przejść do budowy procesu, poprzez zdefiniowanie czynności, 

które się na niego składają. Do każdej czynności procesu należy podać: nazwę, warunki wstępne 

(stan na wejściu) i końcowe (stan na wyjściu) oraz ograniczenia czasowe. Kolejnym krokiem po 

zdefiniowaniu czynności, jest powiązanie każdej czynności procesu z określoną rolą (pozycją)  



Analiza literatury w świetle tematu pracy                                                                                                       42 
 

 

 

pracownika w organizacji, który będzie je wykonywać. W dalszej kolejności należy określić 

warunki przejścia, tzn. określić czy, jak i kiedy następuje przejście od jednej do następnej 

czynności (następnych czynności – wykonywanych równolegle). W ramach warunków przejścia 

można wyróżnić trzy kategorie warunków: przepływu, wykonania i powiadamiania. 

 

Rysunek 24. Ogólny model procesu według WfMC [42] 

Model referencyjny WfMC 

Dla ujednolicenia sposobu funkcjonowania programów obsługujących systemy workflow, 

koalicja WfMC, określiła zbiór standardów pozwalających na odpowiednią koordynację 

poszczególnych aplikacji systemu workflow. Na tej podstawie w roku 1994 koalicja 

opracowała pierwszą wersję modelu referencyjnego (zwanego również modelem odniesienia) 

systemów workflow, opisujących składowe, z jakich powinien się składać system zarządzania 

workflow. Główne komponenty modelu referencyjnego WfMC przedstawia Rysunek 25. 

 

Rysunek 25. Główne komponenty modelu referencyjnego WfMC [42] 
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Model ten zawiera charakterystykę podejścia, stosowanego przy konstrukcji systemów 

informatycznych obsługujących workflow i identyfikację czterech (pierwotnie pięciu) 

podstawowych systemów funkcjonalnych [18, 42, 53], tj.: narzędzia do definiowania procesu, 

usługi wykonawcze, aplikacje stacji klienta, aplikacje wywoływane, narzędzia administrujące 

i wywołujące. 

Architektura systemu zarządzania procesem workflow  

System zarządzania procesem workflow (Workflow Management System) jest systemem, 

który definiuje, tworzy i zarządza realizacją procesu workflow przy pomocy odpowiedniego 

oprogramowania (motoru(ów) workflow). Oprogramowanie to, jest w stanie zinterpretować 

zdefiniowany model procesu stworzony w programie służącym do modelownia (iGrafx, 

Bizagi), a następnie zainicjować działanie procesu workflow, który w razie potrzeby może 

komunikować się z innymi aplikacjami zewnętrznymi. Ogólną architekturę systemu 

zarządzania procesem workflow przedstawia Rysunek 26. 

 

Rysunek 26. Architektura systemu zarządzania procesem workflow [42] 
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W ramach systemu zarządzania procesami workflow wyróżnić można następujące typy 

danych (Rysunek 27): 

 dane aplikacji – to dane specyficzne dla aplikacji, są one niedostępne dla pracy systemu 

zarządzania, 

 workflow odpowiednich danych – to rodzaj danych, które są wykorzystywane przez 

system zarządzania procesami workflow w celu określenia przejścia stanu pracy  

w ramach warunków początkowych i końcowych lub pracy przypisanego uczestnika, 

 dane sterowania workflow – to dane zarządzane przez systemem workflow i/lub silniki 

workflow. Dane te zwykle nie są dostępne dla aplikacji, są danymi wewnętrznymi dla 

pracy systemu zarządzania. 

 

Rysunek 27.  Dane wykorzystywane do zarządzania systemami workflow [42, 53] 

1.8. Metody modelowania rozwoju wyrobu 

Do modelowania rozwoju wyrobu zgodnie z nowymi strategiami rozwojowymi, stosowane są 

metody ogólnego przeznaczenia. Metody te, można podzielić na dwie klasy oparte o [48, 107]: 

 notacje IDEF (Integration DEFinition language), 

 uniwersalny język modelowania UML (Unified Modeling Language). 
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Wyżej wymieniony podział, autor [7] proponuje uzupełnić o powstałą po 2000 roku 

notację modelowania procesów biznesowych BPMN (Business Process Modeling Notation).  

Metody IDEF 

Metody IDEF
14

 powstały w latach 70 ubiegłego wieku na użytek przemysłu wojskowego 

Stanów Zjednoczonych. W ramach rodziny IDEF wyróżniamy około 14 technik modelowania 

i wciąż tworzone są nowe. Metody IDEF to metody graficzne służące: do rekonstrukcji, 

projektowania lub przeprojektowania modelu systemu logistycznego, opisu i analizy stanu 

organizacji oraz do modelowania reorganizacji procesów BPR (Business Process 

Reengineering). Używa się ich również do modelowania zintegrowanego komputerowo 

wspomagania projektowania i wytwarzania. Jedną z metod IDEF jest technika tworzenia 

modelu funkcyjnego IDEF0 (Function Modeling Method), która umożliwia prezentację 

procesów lub czynności w ramach modelowanego systemu.  

Oprócz IDEF0, do podstawowych metod IDEF należą: IDEF1 do modelowania 

informacji, IDEF1X do modelowania danych, IDEF2 do modelowania symulacji oraz IDEF3 

do modelowania procesów [72]. 

Metoda IDEF0 

Metoda IDEF0 służy jako narzędzie do modelowania czynności. Metoda ta umożliwia 

opisanie rozwoju wyrobu w całym jego cyklu życia. Za jej pomocą można również opisać 

istniejące strategie i warianty rozwoju wyrobów, a następnie przeanalizować je i modelować 

nowe, bardziej efektywne. IDEF0 pozwala na modelowanie współbieżnego rozwoju wyrobu  

w zakresie pokazania struktury tego rozwoju [24]. Metoda ta, jak do tej pory, nie umożliwia 

generowania kodu źródłowego modelowanego systemu (np. rozwoju wyrobu). Trwają prace 

nad powiązaniem metody IDEF0, a także IDEF1X z językiem modelowania Estelle w celu 

umożliwienia sprawdzenia poprawności modeli wykonanych przy pomocy tych metod [46].  

Graficzny język IDEF0 jest prosty, harmonijny i opiera się na zasadach: zwięzłości, 

komunikatywności oraz precyzyjności. Oparty jest on na pojęciach:  

 bloku funkcyjnego (kostki ICOM – {Input (wejście), Control (sterowanie), Output 

(wyjście), Mechanism (mechanizm)}),  

 interferencyjnych łuków,  

 dekompozycji funkcji. 

                                                 
14

 Metody IDEF ze względu na sposób opisu różnych aspektów systemu można zaliczyć do strukturalnych 

technik modelowania. 
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W ramach bloku funkcyjnego realizowana jest określona funkcja zgodnie z zasadą, że: 

dane wejściowe (z lewej strony bloku funkcyjnego) przekształcane są za pomocą mechanizmu 

(dolna strona), który jest sterowany (górna strona) w dane wyjściowe (prawa strona). Łuki 

interferencyjne zwane też strzałkami lub potokami są odzwierciedleniem graficznym 

parametrów: wejścia, mechanizmu, sterowania oraz wyjścia danego bloku (Rysunek 28).  

 

Rysunek 28. Podstawowa struktura modelu IDEF0 

Zasada dekompozycji pozwala na rozbicie złożonego systemu na mniejsze jego składowe. 

Dzięki dekompozycji otrzymujemy hierarchiczną strukturę procesu lub systemu, która jest 

bardziej czytelna i łatwiejsza do analizy.  

Na najwyższym poziomie diagramu czynności (funkcyjnego) mamy największy stopień 

uogólnienia. Im większy poziom dekompozycji diagramu, tym uzyskujemy większy stopień 

uszczegółowienia czynności (Rysunek 29).  

 

Rysunek 29. Powiązanie poziomu dekompozycji diagramu czynności ze stopniem jego uszczegółowienia [84] 
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Metoda IDEF3 

 Metoda IDEF3 w porównaniu z IDEF0 ma za zadanie pokazać, jak system działa przez 

reprezentowanie czasowych i logicznych związków między poszczególnymi działaniami oraz 

ról, które spełniają obiekty w nich uczestniczące. Metoda IDEF0 głównie dostarczała 

informacji, co „system robi”. Natomiast IDEF3 opiera się na dwóch podejściach: procesowym 

i obiektowym, a mianowicie [47]: 

 podejście procesowe umożliwia opisanie wiedzy o systemie i koncentruje się na procesie 

oraz jego związkach czasowych i logicznych ze scenariuszem, 

 podejście obiektowe koncentruje się na obiektach i zachodzących zmianach ich stanu 

w ramach jednego scenariusza czynności lub procesów. 

Podstawowymi składnikami schematów procesowych i obiektowych w metodzie IDEF3 są [65]: 

 kostki UOB (units of behaviour) służące do przedstawienia logiki aktywacji, 

 strzałki (więzi) łączące kostki UOB, za pomocą których można zdefiniować związek 

i następstwa pomiędzy kostkami UOB, 

 operacje logiczne: & – (koniunkcji „i”), O – (alternatywy „lub”), X – (alternatywy 

wykluczającej) z możliwością oznaczenia asynchroniczności (pojedyncza kreska 

pionowa) lub synchroniczności (kreska podwójna). 

Głównie na metodologii IDEF3 bazuje projekt IICE (Information Integration for 

Concurrent Engineering) – integracja informacji dla inżynierii współbieżnej), który ma na 

celu budowę środowiska następnej generacji dla inżynierii produkcji i logistyki [48, 61].  

Podczas analizowania literatury nie znaleziono kompleksowej (całościowej) próby 

modelowania rozwoju wyrobu w całym cyklu jego życia przy wykorzystaniu technik IDEF. 

Autor [8] przy pomocy narzędzia IDEF0 przedstawił modele: obszaru technicznego 

przygotowania produkcji (TPP) oraz technologicznego przygotowania produkcji. W literaturze 

przedmiotowej [8, 43, 48, 61] podejmowano próby wykorzystania narzędzi IDEF do 

modelowania niektórych (przeważnie dość wąskich) procesów związanych z rozwojem 

wyrobu, np. przyjęcia lub odrzucenia zamówienia.  
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Metoda UML 

Metoda UML powstała w 2001 r. i służy do modelowania inżynierii biznesu. Metody 

UML ze względu na sposób opisu różnych aspektów systemu można zaliczyć do obiektowych 

technik modelowania
15

 [9, 36, 38 ,90, 105]. 

W UML punktem wyjścia jest metamodel (model ogólny), a rozwiązanie do którego się 

dąży, stanowi ciąg transformacji sukcesywnych modeli, aż do wygenerowania kodów, które 

kończą proces (model szczegółowy) [48]. UML oparty jest na pojęciach obiektywności, 

takich jak: obiekty, klasy, atrybuty, związki, agregacje, dziedziczenie i inne. UML jest 

zestawem pojęć i notacji graficznych (diagramów), które pozwalają wszechstronnie 

odwzorować modelowaną dziedzinę problemu, założenia projektowanego systemu 

informatycznego oraz większość aspektów jego konstrukcji [90].  

Po przeprowadzonej analizie autor [48] stwierdza, że zarówno metoda IDEF, jak i UML 

ma swoje mocne jak i słabe strony. Do wad UML [90] autor zalicza to, że semantyka tej 

notacji jest mglista, co jest prawdopodobnie nieuchronnym skutkiem sprzeczności pomiędzy 

naturą procesów twórczych, wysokim poziomem abstrakcji i precyzją formalizacji. Również 

pragmatyka użycia tej notacji jest przedmiotem krytyki (tzn. dopasowanie tej notacji do 

konkretnej sytuacji występującej w procesie projektowym).  

Według [48] metody IDEF i UML wzajemnie się uzupełniają. W tym kierunku podążają 

twórcy narzędzi do modelowania, którzy dostarczają pakiety umożliwiające korzystanie 

zarówno z notacji UML oraz IDEF. 

Notacja BPMN 

BPMN jest graficzną notacją opisującą etapy występujące w procesie biznesowym. Została 

zaprojektowana tak, aby odzwierciedlać przepływ procesów i wymianę informacji pomiędzy 

różnymi jego uczestnikami [69]. U jej podstawy powstała idea zbudowania metody łączącej w 

sobie zalety zarówno notacji IDEF, jak i UML (Rysunek 30). 

Notacja BPMN stanowi kompromis pomiędzy zrozumiałością modeli biznesowych 

i wymogami modeli implementacyjnych [7, 69]. 

W porównaniu z UML metoda BPML ma przewagę, jeśli chodzi o łatwość, precyzyjność  

i przejrzystość budowanych modeli biznesowych przy pomocy tej notacji. Niezrozumiałość 

reguł budowania modeli w UML, to przyczyna stosowania tej notacji praktycznie tylko przez 

informatyków. Z drugiej strony przy tworzeniu BPMN założono, że notacja ta będzie miała 

                                                 
15

 Na standardzie modelowania obiektowego UML, między innymi bazują narzędzia CASE (Computer Aided 

Software Engineering) – komputerowego wspomagania inżynierii oprogramowania i systemów informatycznych [9]. 
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zdolność automatycznego generowania zamodelowanego procesu na kod języka wykonującego ten 

proces. Postulat ten zrealizowano już w wersji 1.0 tej notacji, dla której językiem modelowania 

został XML-owy język modelowania BPEL4WS (Business Process Execution Language for Web 

Services). Również późniejsze wersje programu zostały oparte na tym samym standardzie [69]. 

Zatem, pomimo nieco większej komplikacji budowanych modeli, w porównaniu z IDEF0, notacja 

BPMN jest lepszym narzędziem do modelowania rozwoju wyrobu, ponieważ posiada bogaty 

zestaw obiektów i elementów oraz umożliwia generowanie kodu źródłowego modelowanego 

procesu w BPEL. 

 

Rysunek 30. Ewolucja narzędzi służących do modelowania rozwoju wyrobu 

Notacja BPMN pozwala na tworzenie diagramów biznesowych (diagramów typu 

Flowchart). Do tworzenia diagramów Flowchart w notacji BPMN, można używać 

następujących składowych (obiektów) [7, 69]: 

Obiektów przepływu: 

 zdarzenia (Events), 

 czynności (Activities), 

 bramki (Gateways), 

 inne obiekty (artefakty), które można podzielić na: dane, adnotacje, grupy. 

Elementów łączenia obiektów: 
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 powiązania (Association). 

Miejsc realizacji procesu: 

 pule/baseny (Pools) – reprezentują uczestnika, który bierze udział w procesie,  

 tory (Lane) – reprezentują rolę uczestnika lub dowolny inny aspekt związany z jego 

udziałem w procesie.  

W notacji BPMN transakcja pokazuje stan przeprowadzenia (realizacji) procesu. 

Pojedyncza transakcja reprezentowana jest przez żeton, który krąży zgodnie z przepływem  

w procesie i „przechodzi” przez modelowane obiekty. Każda transakcja posiada swój 

unikalny identyfikator ID, zwany TokenID. Główny TokenID jest wspólny dla wszystkich 

nowych transakcji generowanych w czasie rozwidlenia przepływu procesu. Dla każdej nowej 

ścieżki w przypadku jej rozwidlenia – uzupełnieniem głównego Token’aID jest SubTokenID. 

Zdarzenia są stanami, jakie pojawią się podczas przebiegu procesu biznesowego. Mają one 

wpływ na przebieg procesu. Zdarzenia coś wyzwalają lub są czegoś rezultatem. Symbole 

zdarzeń przedstawiane są w postaci okręgów. Ze względu na moment wystąpienia (na 

początku, w trakcie lub na końcu procesu), można wyróżnić trzy rodzaje zdarzeń używanych 

w notacji BPMN (Tabela 2). 

Rodzaj zdarzenia Symbol 

Początkowe – rozpoczyna proces lub podproces 
 

Pośrednie – może pojawić się, jako krok w procesie lub podprocesie 
 

Końcowe – kończy proces lub podproces 
 

 

Tabela 2. Rodzaje zdarzeń używanych w notacji BPMN 

Czynność w notacji BPMN jest definiowana jako praca wykonana podczas realizacji 

procesu biznesowego. Czynności w tej notacji dzielimy na elementarne i złożone. 

Czynnościami mogą być:  

 proces, 

 podproces, 

 zadanie, 

 zdarzenie, 

 bramki logiczne typu: AND, XOR, OR. 

Wyróżnia się następujące rodzaje zadań oraz procesów (podprocesów), Tabela 3. 
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Pętla (sekwencyjne powtórzenie zadania)                 

 

 

 

Zadanie równoległe 

 

 

 

Zadanie ad-hoc 

 

 

 

Osadzony podproces 

 

 

Zwinięty podproces  

  

Tabela 3. Rodzaje zadań oraz procesów (podprocesów) w notacji BPMN 

Bramki to elementy służące do sterowania oraz kontrolowania, w jaki sposób ścieżki 

przepływu wchodzą w interakcję ze sobą. Bramki decyzyjne określają, którymi ścieżkami 

będą przechodziły transakcje w ramach realizowania przepływu pracy (workflow), Tabela 4.  

Rodzaj bramki Symbol 

Bramka decyzyjna, wykluczająca XOR (albo) 

 

Bramka OR (lub) 

 

Bramka równoległa AND (i) 

 

Bramka złożona 

 

Bramka sterowana zdarzeniami (lub) 

 

Bramka sterowana zdarzeniami (i) 

 

Tabela 4. Rodzaje bramek w notacji BPMN             

Połączenia służą do łączenia obiektów. W notacji BPMN wyróżniamy trzy rodzaje 

połączeń (Tabela 5): 

 przebiegu procesów – służą do pokazywania kolejności wykonywania poszczególnych 

czynności w procesie, 
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 przebiegu wiadomości – są wykorzystywane do pokazywania przekazywanych 

informacji pomiędzy dwoma autonomicznymi uczestnikami procesu, uprawnionymi do 

wysyłania i ich odbierania, 

 powiązań – używanych do łączenia informacji artefaktów z czynnościami, zdarzeniami, 

bramkami i przebiegami. 

Element służący do łączenia obiektów Symbol elementu do łączenia obiektów 

Linie przebiegu procesu (określają przebieg 

transakcji w zakresie modelu)  
 

Linie przebiegu wiadomości (przesyłają 

wiadomości, a nie transakcje)   
 

Linie powiązań o charakterze informacyjnym 
 

Tabela 5. Rodzaje linii używanych w notacji BPMN 

Uczestnicy oraz tory w notacji BPMN są wykorzystywane do pokazania, z jaką rolą 

biznesową związana jest dana czynność lub jaki system tę czynność realizuje. 

Artefakty są elementami diagramu stosowanymi do pokazania dodatkowych informacji 

dotyczących procesu. Nie są one bezpośrednio związane z przebiegiem procesu i informacji. 

Usystematyzowany podział notacji BPMN na jej elementy składowe przedstawia (Rysunek 31). 

 

Rysunek 31. Elementy składowe notacji BPMN 

Metody optymalizacji ustalenia kolejności etapów procesu 

Metoda macierzowego ustalenia struktury zależności pomiędzy kolejnymi etapami procesu 

DSM (Dependency/Design Structure Matrix) może być wykorzystana do ustalenia zależności 

pomiędzy poszczególnymi zadaniami dla całego procesu (np. rozwoju wyrobu). Metoda DSM 

Obiekty przepływu: 
Zdarzenia 
Czynności 
Bramki 
Inne obiekty (Artefakty): 

Elementy łączenia obiektów: 
Przebieg procesu 
Przebieg informacji 
Powiązania 

Miejsce realizacji procesu: 
Jednostki – Uczestnicy 
Role Biznesowe – Tory  

BPMN BPEL 

Adnotacje Grupy Dane 

Język  

modelowania 

Elementy składowe notacji 
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opiera się na optymalizacji kolejności działań przy pomocy metod iteracyjnych. Poprzez 

optymalizację kolejności faz, program DSM likwiduje niezamierzone iteracje, co sprawia, że 

dane dostarczane są w odpowiednim czasie w odpowiednie miejsce procesu projektowania  

i wytwarzania [12]. Za pomocą DSM można upraszczać złożone i skomplikowane procesy 

projektowania i wytwarzania, a także minimalizować łączny czas ich trwania. Przykładami 

programów ułatwiających użycie metody DSM są programy: DeMaid, PSM32 oraz MPP 

(Matrix Process Planning). W pracy [83] autorzy zastosowali programy PSM i MPP do 

planowania i harmonogramowania procesów iteracyjnych występujących w ramach realizacji 

rozwoju produktów. Obie te metody zastosowano do tego samego procesu realizacji rozwoju 

produktu. Po wprowadzeniu danych oraz przeprowadzeniu symulacji, każdy z programów 

wyznaczył inną kolejność realizacji podprocesów. W obu przypadkach uzyskano istotną 

poprawę wskaźników jakości procesu.  

Tradycyjne metody planowania sieciowego, takie jak: PERT (Program Evolution and 

Review Technique) – technika oceny i kontroli programu oraz CPM (Critical Path Method)  

– metoda ścieżki krytycznej nie ujmują procesów iteracyjnych, w przeciwieństwie do metody 

DSM. Według [60] stosując IDEF0 trudno jest przeanalizować proces pod kątem iteracji, czy 

też pętli, w porównaniu do metody DSM. Metoda ta szczególnie nadaje się do usuwania 

niezamierzonych iteracji, które mogą powstawać w czasie rozwoju wyrobu. 

Podsumowując, metoda DSM może być dobrym uzupełnieniem narzędzi do modelowania 

z rodziny IDEF oraz notacji UML i BPMN w zakresie ustalania optymalnej kolejności faz 

realizowanych w cyklu życia wyrobu.  

1.9. Metodologia Six Sigma jako narzędzie do podnoszenia jakości współbieżnego 

rozwoju wyrobu 

Zastosowanie metodologii Six Sigma do poprawy wyników przedsiębiorstw 

„Six Sigma jest procesem gospodarczym umożliwiającym radykalną poprawę wyników 

finansowych przedsiębiorstwa dzięki planowaniu i kontrolowaniu przebiegu pracy w sposób, 

który pozwala zminimalizować zużycie surowców i powstawanie odpadów, a jednocześnie 

prowadzi do większej satysfakcji klientów [41]”. Jedną z głównych cech Six Sigma jest 

wyraźne powiązanie poprawy jakości ze wzrostem wyników finansowych. Głównym celem 

Six Sigma jest wzrost wyniku finansowego, a poprawa jakości (wyrażona poprzez parametr 

Sigma) jest narzędziem do osiągnięcia tego celu. W innych systemach zarządzania i poprawy 

jakości np. TQM (Total Quality Management) nacisk kładzie się na poprawę jakości: 

procesów, usług lub wyrobów bez skorelowania tego procesu z osiągnięciem wymiernych 
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korzyści finansowych.  Powoduje to, że firmy stosujące dotychczasowe metody oraz systemy 

zarządzania i poprawy jakości, pomimo osiąganego wzrostu jakości, nie poprawiają wyniku 

finansowego, a nawet ulega on pogorszeniu. Six Sigma zakłada odmienne podejście, to 

znaczy, że po to należy podnieść jakość, aby uzyskać wyraźną, czasami nawet radykalną 

poprawę wyników finansowych przedsiębiorstwa.  

Powyższe podejście jest zgodne z nową (poszerzoną) definicją jakości dla strategii 

przełomu Six Sigma, a mianowicie [41]: 

„Strategia przełomu Six Sigma poszerza definicję jakości produktu lub usługi o wartość 

ekonomiczną i użytkową zarówno dla firmy, jak i nabywcy. Definicja jakości według Six 

Sigma mówi, że jakość oznacza „prawo do wartości” dla nabywcy i dostawcy w każdym 

aspekcie wymiany gospodarczej”.  

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa oznacza to, że wytworzone produkty najwyższej 

jakości powinny przynosić najwyższe zyski (wyniki finansowe). Ważną zaletą Six Sigma jest 

to, że opiera się ona na analizie statystycznej, dlatego procesy podnoszenia jakości można 

opisać w postaci statystycznej przy użyciu odpowiednich wskaźników. Umożliwia to: 

mierzenie jakości procesów i wyrobów już istniejących – m.in. w celu identyfikacji miejsc  

o niskim poziome jakości, zakładanie wartości parametrów do jakich ma się poprawić jakość, 

porównanie jakości rzeczywistej z wartością założoną itp.  

Według [41] jeżeli przedsiębiorstwo funkcjonuje na poziomie 3 sigma, to poprawa jakości 

o 1 sigma powoduje: zwiększenie marży zysku o 20%, wzrost wydajności o 12-18%, redukcję 

koniecznego zatrudnienia o 12%, obniżenie niezbędnego kapitału obrotowego o 10-30%.  

Z kolei [74] podaje, że do udokumentowanych zalet metodologii Six Sigma należą: redukcja 

kosztów, zwiększenie produktywności, wzrost udziału rynku, utrzymanie klienta, 

zmniejszenie czasu trwania procesu, redukcja wad, zmiana kultury działania firmy, rozwój 

produktu lub usługi.  

W metodologii Six Sigma, do poszukiwania najlepszych możliwych rozwiązań stosuje się 

benchmarking
16

. Ze względu na kryterium wzorca, do którego dana organizacja jest 

porównywana, wyróżniamy [3, 6, 13, 75, 102]: 

 benchmarking wewnętrzny – polega na przeprowadzeniu benchmarkingu wewnątrz 

jednego przedsiębiorstwa (koncernu), dotyczyć on może: innych wydziałów, filii, firm 

zależnych, oddziałów zagranicznych itp., 

                                                 
16

 Benchmarking jest metodą porównywania własnych rozwiązań z najlepszymi oraz ich udoskonalania przez 

uczenie się od innych i wykorzystywanie ich doświadczenia [64]. 
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 benchmarking konkurencyjny – jest metodą polegającą na identyfikacji, porównaniu  

i wprowadzaniu najlepszych procesów, praktyk i rozwiązań występujących u lidera 

rynkowego, które umożliwiły mu uzyskanie przewagi konkurencyjnej, 

 benchmarking ogólny – zwany również funkcjonalnym lub międzybranżowym, 

charakteryzuje się tym, że na partnerów wybiera się firmy z innych sektorów, czy też 

branż (partnerzy benchmarkingu nie konkurują bezpośrednio ze sobą), 

 partnerstwo benchmarkingowe
17

 – polega na tym, że jego uczestnikami są partnerzy z tej 

samej branży, ale nie konkurujący ze sobą, idea ta wypływa z założenia, że 

benchmarking przyniesie korzyści wszystkim uczestnikom procesu. 

Metodologia Six Sigma jako narzędzie do realizacji projektowania wyrobów zgodnie 

założeniami nowych strategii rozwojowych 

Maksymalny poziom jakości, który może uzyskać przedsiębiorstwo dla kluczowych 

procesów w krótkim okresie czasu wynosi 6 sigma, co daje 0,002 wad na milion możliwości. 

Jednakże analizując jakość w dłuższym horyzoncie czasowym należy wziąć pod uwagę błąd 

centrowania procesu, co powoduje, że w długim okresie czasu dla wartości 6 sigma liczba 

wad wynosi 3,4 na milion możliwości. W rzeczywistości w długim okresie, przedsiębiorstwo 

nie jest w stanie utrzymać jakości na poziomie 6 sigma – w związku z czym, poziom jakości 

obniża się do wartości 4,5 sigma w wyniku błędu centrowania procesu, powodującego 

odchylenie standardowe o 1,5 sigma. Zależności pomiędzy poziomem sigma (dla jego 

całkowitych wartości), procentem poprawności, a liczbą defektów na milion możliwości przy 

uwzględnieniu błędu centrowania przedstawia Tabela 6. 

Poziom sigma Procent poprawności (%) 
Liczba defektów na milion 

możliwości (DPMO) 
1 30,9 691462 

2 69,1 308537 

3 93,3193 66807 

4 99,3790 6210 

5 99,9767 233 

6 99,99966 3,4 

Tabela 6. Zależności pomiędzy poziomem sigma (dla jego całkowitych wartości), procentem poprawności, 

a liczbą defektów na milion możliwości (opracowanie własne na podstawie [74]) 

                                                 
17

 Przedsiębiorstwo w sieci innych jednostek – przedsiębiorstwo rozszerzone; reprezentuje nowy sposób 

prowadzenia działalności gospodarczej i wymaga reengineeringu odpowiednich procesów gospodarczych [11]. 

Działalność tę może wspomagać partnerstwo benchmarkingowe poprzez wskazanie najlepszych rozwiązań dla 

wszystkich uczestników przedsiębiorstwa rozszerzonego.   
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Wdrażanie i realizacja Six Sigma jest osiągane m.in. poprzez zastosowanie metodyki 

usprawnienia o nazwie DMAIC, która jest akronimem od pierwszych liter następujących 

angielskich słów: Define (Definiuj), Measure (Mierz), Analyse (Analizuj), Improve 

(Poprawiaj), Control (Steruj/Nadzoruj), Tabela 7. 

W sytuacji, gdy w trakcie realizacji procesu wytwarzania lub użytkowania wyrobów 

zidentyfikowana zostanie potrzeba usprawnienia procesów projektowych lub wytwórczych 

rozpoczynana jest procedura DMAIC, która jest przeprowadzana przez „zespół usprawniania 

procesów projektowych i wytwórczych”. 

Nazwa Opis 

Define (Definiuj) 

Budowanie zespołu, który zajmie się usprawnieniem, określenie 

klientów danego procesu, ich potrzeb i wymagań, a także tworzenie 

mapy procesu, który wymaga usprawnienia. 

Measure (Mierz) 
Wskazanie kluczowych miar skuteczności i efektywności, a następnie 

„przetłumaczenie” ich na koncept sigmy. 

Analyse (Analizuj) 
Na drodze analizy zespół określa przyczyny problemu, który wymaga 

działań naprawczych. 

Improve (Poprawiaj) 
Suma działań związanych z opracowaniem, wyborem i wdrażaniem 

rozwiązań usprawniających. 

Control 

(Steruj/Nadzoruj) 
Sprawdzanie, czy usprawnienie jest trwałe i wytrzyma próbę czasu. 

Tabela 7. Wdrażanie i realizacja Six Sigma poprzez zastosowanie metodyki usprawnienia DMAIC [31] 

Kroki postępowania dla realizacji metody Six Sigma zaproponowane w pracy [33] zostały 

zaimplementowane do modelu metodyki usprawniania procesów projektowych  

i wytwórczych (DMAIC) rozwoju wyrobów. Po wdrożeniu rozwiązania usprawniającego 

proces projektowy i (lub) wytwórczy należy skontrolować uzyskane wyniki, a następnie 

rozpocząć kolejną procedurę DMAIC zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia procesów. 

Model metodyki usprawniania procesów projektowych i wytwórczych (DMAIC) rozwoju 

wyrobów przedstawia Rysunek 32. 

Po osiągnięciu poziomu 5 sigma, dalsze doskonalenie jakości przy pomocy metodyki 

DMAIC, jest zazwyczaj nieefektywne (istniejące procesy już nie da się bardziej poprawić). 

Dlatego uzyskanie wyższego poziomu jakości (powyżej 5 sigma), może być realizowane 

poprzez przeprojektowanie procesów, przy wykorzystaniu metodyki DFSS – projektowania 

dla celów Six Sigma.  
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Rysunek 32. Model metodyki usprawniania procesów projektowych i wytwórczych (DMAIC) rozwoju 

wyrobów (opracowanie własne na podstawie [33]) 

Inaczej uważa autor [74], który opisuje zastosowanie metodyki DMAIC do projektowania 

(przeprojektowania) procesów. Według tego autora metodyka DMAIC może być 

wykorzystywana do realizacji DFSS. 

„Projektowanie dla celów Six Sigma jest procesem projektowania przebiegającym 

równolegle w różnych działach, przeprowadzonym przez wielofunkcyjny zespół 



Analiza literatury w świetle tematu pracy                                                                                                       58 
 

 

 

pracowników, którzy reprezentują wszystkie dziedziny wiedzy i wszelkie umiejętności  

w danym procesie” [41]. Zgodnie z założeniami powyższej metodologii projektowanie: 

produktów, usług oraz procesów przemysłowych i transakcyjnych może przebiegać 

równocześnie. Dzięki temu [41]: 

 nie ma konieczności wprowadzenia wielu korekt projektu, 

 cykle produkcyjne ulegają skróceniu, 

 jakość produktu poprawia się, 

 całkowite koszty – zmniejszają. 

Należy zauważyć, że metodologia Six Sigma szczególnie w zakresie projektowania dla celów 

Six Sigma – DFSS ma w dużym stopniu założenia zbieżne z celami i założeniami projektowania 

współbieżnego – CE oraz inżynierii krzyżujących się przedsięwzięć – CEE. Zatem wdrażanie 

metodologii Six Sigma może dać podstawę do zmian w przedsiębiorstwie, które umożliwią lub 

ułatwią realizowanie rozwoju wyrobu zgodnie z złożeniami nowych strategii rozwojowych [78, 79]. 

Miary i wskaźniki stosowane w metodologii Six Sigma 

Mierniki (miary) stosowane w metodologii Six Sigma prezentuje Tabela 8. 

Miara Symbol Wzór 

Jednostki (Units) U -------------------- 

Defekty (wady) (Defects) D -------------------- 

Liczba możliwości popełnienia błędów (Opportunity) OP -------------------- 

Możliwości ogółem (Total Opportunities) TOP -------------------- 

Defekty na jednostkę (Defects Per Unit) DPU  
D

U
 

Defekty do możliwości ich wystąpienia (Defects Per 

Total Opportunities) 
DPO 

DPU

OP
 = 

D

U x OP
= 

D

TOP
   

Liczba defektów na milion możliwości (Defects Per 

Million Opportunities) 
DPMO DPO x 1000000 

Sprawność (Yield) Y 
TOP –D

TOP
 x100 = 1–  

D

U x OP
 

Tabela 8. Miary stosowane w metodologii Six Sigma (opracowanie własne na podstawie [59]) 

Autorzy
 
[31,106] przywołują miary statystyczne opisujące zdolność procesu, które można 

stosować w metodologii Six Sigma, a są to: 

 współczynnik zdolności procesu,  

 

 
CR =  

6 Sx

GGT−DGT
= 

6 Sx 

T 
 (6) . 

 współczynnik zdolności potencjalnej,  

 

 
Cp =    

1

CR
 = 

GGT−DGT

6 Sx
=  

T 

6 Sx 
 (7) . 
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 współczynnik zdolności rzeczywistej (Cpk) – wskaźnik pozwalający obliczyć zdolność 

procesu przy uwzględnieniu efektu „dryfowania danych”, tj. takiego, że w rzeczywistości 

dane procesu oddalają się od swojego wyznaczonego położenia, 

 

 
Cpk = 

 min ( |GGT –X̅|,|X̅ –DGT| )

3 Sx 
 (8) . 

gdzie: GGT – górna granica tolerancji, DGT – dolna granica tolerancji, T – pole tolerancji, X ̅ – średnia 

arytmetyczna wartości zmiennej X w próbie (centralny punkt rozkładu), Sx – odchylenie standardowe. 

Autorzy [41,74] proponują definiowanie i stosowanie w metodologii Six Sigma m.in. 

następujących wskaźników: wskaźnika wydajności przejściowej TY (Throughput Yield), 

wskaźnika wydajności mierzonej w toku RTY (Rolled Throughput Yield) i znormalizowanego 

wskaźnika wydajności NY (Normalized Yield). 

W pracy [59] zdefiniowano wskaźnik wydajności przejściowej TY, według wzoru: TY = 

e− DPU gdzie: jako DPU przyjęto liczbę błędnych danych podzieloną przez liczbę transakcji
18

 

oraz wskaźnik wydajności mierzonej w toku RTY i znormalizowany wskaźnik wydajności 

NY. Autor [52] podaje również dwa inne wskaźniki umożliwiające odwzorowanie 

optymalnego projektu procesu i zdefiniowanie odpowiedniej aplikacji do obsługi procesów 

pracy. Są to: maksymalizacja wartości dodanej przez proces oraz maksymalizacja 

elastyczności w zakresie współpracy z klientem. Wadą tych wskaźników jest trudność w ich 

zastosowaniu, mierzeniu i weryfikacji wyników. 

Z przedstawionych powyżej względów można stwierdzić, że wdrażanie metodologii Six 

Sigma może dać podstawę do zmian w przedsiębiorstwie, które podniosą jakość produktu 

oraz procesów projektowych i wytwórczych, a także umożliwią lub ułatwią realizowanie 

rozwoju wyrobu według nowych strategii rozwojowych. Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie 

mogło zanotować znaczący wzrost wyniku finansowego. 

1.10. Podsumowanie analizy literatury 

W rozdziale przedstawiono cykl życia wyrobów w ujęciu marketingowym i projektowym. 

Zaprezentowano różne propozycje podziału tego cyklu na mniejsze składowe. Następnie omówiono 

etapy przygotowania produkcji w kontekście cyklu życia wyrobów. Przedstawiono możliwości 

realizacji rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji według strategii rozwoju wyrobu: 

projektowania sekwencyjnego, projektowania współbieżnego CE oraz inżynierii krzyżujących się 

przedsięwzięć CEE. W dalszej kolejności omówiono założenia i główne aspekty nowych strategii 

rozwojowych CE i CEE. Następnie przedstawiono narzędzia i metody komputerowego 

                                                 
18 Transakcja to obiekt (żeton), który przepływa przez proces. Transakcje wprowadzane są do procesu przez 

generator transakcji. 
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wspomagania rozwoju wyrobu w tym system CAPP. Omówiono również integracyjną rolę 

środowiska PLM i systemów PDM w zarządzaniu rozwojem wyrobu oraz zaprezentowano system 

workflow jako narzędzie systemu PDM. Opisano strukturę systemu workflow, a także metody 

modelowania rozwoju wyrobu. W rozdziale tym pokazano metodologię Six Sigma jako narzędzie 

do realizacji projektowania wyrobów zgodnie z założeniami nowych strategii rozwojowych, w tym 

do podnoszenia jakości współbieżnego rozwoju wyrobu. Następnie omówiono miary i wskaźniki 

stosowane w metodologii Six Sigma oraz możliwości wdrażania i realizacji tej metodologii m.in. 

poprzez zastosowanie metodyki usprawnienia – DMAIC oraz metodyki projektowania dla celów 

Six Sigma – DFSS. Przedstawiono także model metodyki usprawniania procesów projektowych  

i wytwórczych DMAIC rozwoju wyrobów. 

Dla określenia celu i sformułowania hipotezy pracy, oprócz analizy literatury, istnieje potrzeba 

przeprowadzenia badań wstępnych. 
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2. MODELOWANIE PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI PRZY POMOCY 

IDEF0 DLA REALIZACJI NOWYCH STRATEGII ROZWOJU WYROBU  

2.1. Rodzaje zasobów potrzebnych do realizacji rozwoju wyrobu 

Zasoby, zgodnie z nowoczesnym ujęciem, można podzielić na cztery główne grupy, tj. na [68]: 

 naturalne 

 ludzkie, 

 kapitałowe, 

 niematerialne. 

Na diagramach modeli przedstawiających rozwój wyrobu według różnych strategii 

rozwojowych są przedstawione zasoby ludzkie oraz informatyczne. Zasoby informatyczne są 

częścią zasobów niematerialnych, czyli takich, które są wytworem pracy ludzkiej. 

Uwzględnienie tych zasobów w modelach jest konieczne, aby móc pokazać realizację 

rozwoju wyrobu według nowoczesnych strategii rozwojowych. Wiąże się to z tym, że inna 

struktura zasobów ludzkich, jak i rodzaj zasobów informatycznych są wykorzystywane do 

rozwoju wyrobu według różnych strategii rozwojowych. W modelach IDEF0, które będą 

budowane dla realizacji strategii rozwoju wyrobu, przyjęto ograniczenia finansowo-

techniczne, które obrazują określony poziom dostępu do zasobów: finansowych oraz 

technicznych. 

2.2. Modelowanie współbieżnego rozwoju wyrobu  

W celu przeprowadzenia procesu planowania rozwoju wyrobu należy wziąć pod uwagę 

wymagania rynkowe. Zasoby ludzkie oraz aplikacje PLM umożliwiają realizację procesu 

współbieżnego rozwoju wyrobu przy ustalonych ograniczeniach finansowych i technicznych. 

Odpowiednio: zaprojektowany, wytworzony, dystrybuowany, serwisowany i użytkowany 

wyrób powinien, w jak największym stopniu zaspokoić oczekiwania klientów (Rysunek 33). 

 

Rysunek 33. Ogólny schemat rozwoju wyrobu 

Po dokonaniu dekompozycji rozwoju wyrobu można wyodrębnić dwie fazy (Rysunek 34): 

 przygotowania produkcji, 

 produkcji i użytkowania. 

 Rozwój wyrobu
A1

Wymagania 
rynkowe

Zaspokojenie 
oczekiwań klienta

Ograniczenia finansowe 
i techniczne

Zasoby ludzkiePLM
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W wyniku realizacji fazy przygotowania produkcji, powstaje dokumentacja produkcyjna, 

na podstawie której wykonywana jest produkcja. Pętla sprzężenia zwrotnego wychodząca  

z fazy produkcji i użytkowania dostarcza do przygotowania produkcji informacje na temat 

stopnia zaspokojenia oczekiwań klienta. Na podstawie tych informacji można podjąć 

odpowiednie decyzje rozwojowe, zgodne z najbardziej aktualnymi oczekiwaniami klientów.  

 

 

 

 

 

 

Rysunek 34. Powiązania fazy przygotowania produkcji z fazą produkcji i użytkowania 

2.2.1. Modelowanie przygotowania produkcji  

Schemat dekompozycji rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji realizowanego 

zgodnie z CE można przedstawić następująco: 

 projektowanie marketingowe, 

 analiza rynku, 

 specyfikacja cech wyrobu,  

 opracowanie założeń konstrukcyjnych, 

 projektowanie konstrukcyjno-technologiczne, 

 projektowanie konstrukcyjne, 

o projektowanie koncepcyjne,  

o tworzenie prototypu wirtualnego,  

o obliczanie optymalizacyjne oraz analizy statyczne, kinematyczne i dynamiczne, 

 projektowanie technologiczne, 

o analiza danych konstrukcyjnych,  

o projektowanie procesu technologicznego montażu, 

o projektowanie procesu technologicznego obróbki, 

o przeprowadzenie analizy ze względu na montaż, wytwarzanie, serwis  

i środowisko, 

 tworzenie wstępnej dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej, 
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 budowa i badania prototypu, 

 tworzenie prototypu, 

 badanie funkcjonalne prototypu, 

 projektowanie organizacyjne, 

 planowanie programu produkcji, 

 planowanie dostaw. 

Zrównoleglenie projektowania konstrukcyjnego z technologicznym, a następnie integracja 

faz konstrukcyjnej i technologicznej w jedną, w znaczący sposób wpływają na skrócenie czasu 

przygotowania produkcji. Zależności funkcyjne pomiędzy poszczególnymi fazami 

przygotowania produkcji zostały pokazane za pomocą metody IDEF0 dla koncepcji 

modelowania współbieżnego CE (Rysunek 35). Integracji faz w konstrukcyjno-technologiczną 

sprzyja zastosowanie systemów wspomagających ocenę rozwiązania konstrukcyjnego wyrobu 

DFMA – projektowania zorientowanego na wytwarzanie i montaż. Dzięki zastosowaniu 

nowoczesnych technik tworzenia prototypów wirtualnych oraz budowy prototypów metodami: 

RP/RT i RM możliwe i opłacalne jest ich tworzenie we wczesnych fazach przygotowania 

produkcji (już nawet po projektowaniu konstrukcyjnym). Daje to możliwość wczesnego 

wychwycenia ewentualnych usterek projektowych.  

W dużym stopniu wpływa to na poprawę jakości projektowania i procesów produkcyjnych 

oraz na jakość finalną wyrobu [14, 15, 24, 30, 100]. Z tego powodu skróceniu ulega również 

czas wprowadzenia wyrobu na rynek.  
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Rysunek 35. Fazy przygotowania produkcji dla projektowania współbieżnego  
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Proces projektowania marketingowego obejmuje: analizę rynku, specyfikację cech produktu 

oraz założenia konstrukcyjne (Rysunek 36). Wymagania rynkowe oraz stopień zaspokojenia 

oczekiwań klienta są informacjami wejściowymi, umożliwiającymi przeprowadzenie analizy rynku. 

Narzędziem wspomagającym przeprowadzenie analizy rynkowej jest metoda QFD. Po dokonaniu 

tej analizy otrzymywany jest program rozwoju produktu i produkcji, na podstawie którego dokonuje 

się specyfikacji cech wyrobu. Po opracowaniu założeń konstrukcyjnych, na wyjściu uzyskiwany 

jest opis cech konstrukcyjno-użytkowych, jakie powinien posiadać nowy wyrób. 
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Rysunek 36. Projektowanie marketingowe 

Dekompozycję procesu analizy rynku przedstawia Rysunek 37.  
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Rysunek 37.  Analiza rynku 
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Po dokonaniu dekompozycji projektowania konstrukcyjno-technologicznego otrzymywane 

są dwa zrównoleglone procesy projektowania konstrukcyjnego oraz technologicznego. Dane 

konstrukcyjne są na bieżąco dostarczane z fazy projektowania konstrukcyjnego do fazy 

projektowania technologicznego, natomiast dane technologiczne z fazy projektowania 

technologicznego do fazy projektowania konstrukcyjnego (Rysunek 38). 

 Procesy projektowania powinny odbywać się możliwie równocześnie. Szybka i efektywna 

wymiana informacji możliwa jest dzięki zastosowaniu systemów PDM. Dane mogą być 

wymieniane w trybie off line lub on line. Po zrealizowaniu procesu projektowania tworzona 

jest dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna.  
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Rysunek 38. Zrównoleglenie faz projektowania konstrukcyjnego i technologicznego 

Zintegrowany system CAD/CAM, współpracujący z systemem PDM, skutecznie umożliwia 

realizację koncepcji zrównoleglenia projektowania konstrukcyjnego z technologicznym.  

Projektowanie konstrukcyjne obejmuje fazy: projektowania koncepcyjnego, a także tworzenia 

prototypu wirtualnego, obliczeń optymalizacyjnych, analiz statycznych, kinematycznych  

i dynamicznych. Na podstawie opisu planowanych cech konstrukcyjnych oraz informacji  

o wykrytych wadach, dokonuje się projektowania koncepcyjnego, w wyniku tego otrzymuje się 

parametryzację układów i elementów technicznych, które wraz z danymi technologicznymi 

umożliwiają tworzenie prototypu wirtualnego przy pomocy technik tworzenia cyfrowej makiety 

wyrobu DMU (Digital MockUp). Prototyp ten umożliwia przeprowadzenie optymalizacji oraz 
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wykonanie analiz statycznych, kinematycznych i dynamicznych konstrukcji, przy użyciu 

metody elementów skończonych – FEM (Finite-Element Method). W razie wykrycia błędów 

konstrukcyjnych, proces za pomocą sprzężenia zwrotnego cofany jest do fazy projektowania 

koncepcyjnego, w celu dokonania poprawek. W przypadku, gdy przeprowadzone analizy 

statyczne, kinematyczne i dynamiczne nie wykryją błędów, przyjęte zostają parametry 

konstrukcyjne wyrobu (Rysunek 39). 
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Rysunek 39. Projektowanie konstrukcyjne 

Projektowanie technologiczne obejmuje cztery podprocesy (Rysunek 40). Przy 

uwzględnieniu danych wejściowych dokonuje się wstępnej analizy formalnej oraz 

technologiczności konstrukcji. Poprawione dane konstrukcyjne są danymi wejściowymi do 

realizacji zrównoleglonych, występujących współbieżnie faz projektowania procesu 

technologicznego montażu i obróbki. Projektowanie technologiczne montażu wspomagają 

systemy komputerowego wspomagania procesu planowania montażu CAAPP. Projektowanie 

procesu technologicznego obróbki wspomagają systemy CAD/CAM oraz systemy 

komputerowego wspomagania procesu planowania obróbki CAPP. Otrzymane dane 

technologiczne są przekazywane do fazy projektowania konstrukcyjnego, w celu 

wykorzystywania ich do tworzenia prototypu wirtualnego. Następnie po uzyskaniu planów 

technologicznych montażu i obróbki przeprowadza się przy pomocy narzędzia DFMA analizę 
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projektowania pod kątem: montażu, wytwarzania, serwisu i środowiska. Rezultatem tych 

działań jest ustalenie parametrów technologicznych nowego wyrobu.  
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 Rysunek 40. Projektowanie technologiczne 

Na podstawie dokumentacji technicznej tworzony jest prototyp przy wykorzystaniu technik 

RP/RT. Zbudowany prototyp testuje się przy użyciu oprzyrządowania testowego w celu wykrycia 

ewentualnych wad, usterek i niedociągnięć projektowo-konstrukcyjnych. Jeśli w czasie badań nie 

zostaną wykryte błędy, można przekazać dokumentację techniczną do fazy projektowania 

organizacyjnego. W innym przypadku informacja o zaistniałych błędach za pomocą sprzężenia 

zwrotnego, kierowana jest do fazy projektowania konstrukcyjno-technologicznego. Pozwala to na 

dokonanie poprawek zanim projekt wyrobu trafi do produkcji (Rysunek 41). 
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Rysunek 41. Budowa i badanie prototypu 
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W ramach projektowania organizacyjnego można wyróżnić procesy: planowania programu 

produkcji oraz planowania dostaw materiałów. Danymi wejściowymi do planowania 

programu produkcji są: wstępna dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna oraz 

dokumentacja techniczna, która powstaje po badaniu prototypu (jeżeli nie zostaną wykryte 

błędy projektowe). Faza planowania programu produkcji może być wspierana przez systemy 

klasy CRP (Capacity Resource Planning), które wspomagają planowanie obciążeń 

produkcyjnych oraz systemy kontroli procesu produkcji PPC. Jako wynik tego procesu 

otrzymywany jest plan i harmonogram produkcji na podstawie których, można m.in. 

planować dostawy materiałów, wykorzystując przy tym systemy PPC oraz MRP. Po 

przeprowadzeniu procesu projektowania organizacyjnego uzyskuje się dokumentację 

produkcyjną (Rysunek 42). 
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Rysunek 42. Projektowanie organizacyjne 

2.2.2. Modelowanie produkcji i użytkowania  

Realizowane w fazie przygotowania produkcji projektowanie zgodnie ze strategią CE, 

skraca czas uruchomienia produkcji i sprzyja uzyskaniu wyrobów o wysokiej jakości,  

w dużym stopniu zaspokajających oczekiwania klienta. Zastosowanie techniki DFE  

– projektowania zorientowanego na środowisko naturalne i łatwość recyklingu powoduje, że 

produkt jest przyjazny dla użytkownika i środowiska naturalnego oraz łatwy w recyklingu.  

W celu wspomożenia rozwoju wyrobu w fazie produkcji i użytkowania, zwłaszcza zgodnie 

z założeniami inżynierii współbieżnej, stosuje się narzędzia PLM oraz systemy klasy ERP 

zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (Rysunek 43).  
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Rysunek 43. Produkcja i użytkowanie 

2.3. Modelowanie przygotowania produkcji zgodnie z założeniami inżynierii 

krzyżujących się przedsięwzięć  

Model rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji zgodnie z założeniami CEE 

przedstawia Rysunek 44. Model ten zakłada istnienie ośrodka koordynującego 

projektowanie, do którego wpływają wszystkie dane z ośrodków realizujących 

poszczególne fazy projektowania. Do tego ośrodka kierowane są na zasadzie sprzężenia 

zwrotnego informacje z produkcji, serwisu, dystrybucji i recyklingu oraz od dostawców, 

kooperantów, partnerów i sprzedawców, a przede wszystkim opinie klientów, w jakim 

stopniu wyrób zaspokaja ich oczekiwania. Ośrodek koordynacyjny wysyła odpowiednie 

dane do podmiotów realizujących poszczególne fazy projektowe oraz dokumentację 

techniczną potrzebną do budowy prototypu.   

Jeżeli badania prototypu wykażą usterki i niedociągnięcia projektowe, informacje o nich 

przekazywane są za pomocą sprzężenia zwrotnego do ośrodka koordynacyjnego,  

w przeciwnym przypadku następuje przekazanie dokumentacji do produkcji.  
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Rysunek 44. Model rozwój wyrobu w fazie przygotowania produkcji zgodnie z założeniami CEE  

Model utworzony przy pomocy metody IDEF0 nie daje w pełni możliwości opisu rozwoju 

wyrobu według strategii CEE [76]. W związku z ograniczeniami metody IDEF0, przyjęto  

w tym modelu założone uproszczenie polegające na tym, że wszystkie dane przechodzą i są 

dystrybuowane do poszczególnych faz projektowania. W rzeczywistości model powinien 

pokazywać krzyżowanie się przedsięwzięć projektowych z uwzględnieniem przepływu 

informacji bezpośrednio między podmiotami realizującymi poszczególne fazy projektowania 

oraz między partnerami, dostawcami, serwisantami, sprzedawcami i klientami.  

Modele rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji wykonane zgodnie z nowymi 

tendencjami rozwojowymi za pomocą notacji IDEF posłużą, jako podstawa do utworzenia 

modelu przepływu pracy (workflow) dla realizacji rozwoju wyrobu w środowisku 

geograficznie rozproszonym. Realizacji rozwoju wyrobu w środowisku geograficzne 

rozproszonym sprzyja środowisko (informatyczne) PLM, którego głównymi komponentami 

są systemy: Cax (m.in. CAPP), DFx, PDM/workflow.  
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3. CEL, HIPOTEZA I KONCEPCJA REALIZACJI PRACY 

Na podstawie przeprowadzonych badań wstępnych oraz analizy literatury można wysnuć 

następujące wnioski: 

1) Efektywnej realizacji strategii rozwoju wyrobu sprzyja zintegrowane komputerowo 

środowisko PLM, którego istotnymi komponentami są: Cax (m.in. CAD/CAM, CAPP), 

DFx, PDM/workflow. 

2) Współbieżny rozwój wyrobu powinien przebiegać w sposób iteracyjny w celu poprawy 

jakości wyrobów i procesów w kolejnych cyklach rozwojowych. 

3) Rozwiązaniem stanowiącym kompromis pomiędzy zrozumiałością modeli biznesowych 

(IDEF), a wymaganiami odnośnie implementacji modeli (UML), jest notacja BPMN. 

4) Metoda IDEF0 jest dobrym narzędziem do modelowania (diagramu) sekwencyjnego  

i współbieżnego rozwoju wyrobu, lecz jest niewystarczająca do modelowania rozwoju 

wyrobu zgodnie z założeniami CEE, ze względu na trudności w pokazaniu krzyżowania 

się zagadnień biznesowych i inżynierskich (technicznych). 

5) Metody IDEF (IDEF0, IDEF3) nie dają możliwości generowania kodu źródłowego 

modelowanego systemu. 

6) Moduł workflow systemu PDM zarządza procesem przepływu pracy, co jest podstawą 

automatyzacji zarządzania i organizacji pracy projektowej. 

7) Metodologia Six Sgma ma w dużym stopniu założenia zbieżne z założeniami i celami CE 

i CEE. Można ją stosować jako narzędzie do podnoszenia efektywności współbieżnego 

rozwoju wyrobów. 

Analiza literatury przedmiotowej oraz przeprowadzone badania wstępne pozwalają na 

postawienie hipotezy: 

Strategie rozwojowe wyrobu opracowane z wykorzystaniem notacji BPMN wspomagają 

modelowanie procesów współbieżnych przygotowania produkcji w celu realizacji 

poprawy efektywności rozwoju wyrobu. 

Dla potwierdzenia założonej hipotezy zostaną opracowane strategie rozwojowe, na podstawie 

których zbudowane zostaną modele przepływu pracy w notacji BPMN dla realizacji rozwoju 

wyrobu w fazie przygotowania produkcji. Po przeprowadzeniu symulacji modeli przepływu 

pracy, będzie można m.in. oszacować czas rozwoju wyrobu, a także zasoby przedsiębiorstwa 

zaangażowane w proces rozwoju wyrobu. Następnie zostaną zdefiniowane wskaźniki Six Sigma 

do mierzenia efektywności procesu współbieżnego rozwoju wyrobów. Na tej podstawie będzie 

można realizować poprawę efektywności procesów projektowych i wytwórczych rozwoju 
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wyrobu. Powyższe modele dadzą również podstawę do zaproponowania, koncepcji architektury 

workflow jako modułu przepływu pracy dla systemu PDM dla realizacji strategii współbieżnego 

rozwoju wyrobów w środowisku geograficznie rozproszonym. 

Dla udowodnienia hipotezy przyjęto cel pracy, którym jest: 

Opracowanie strategii rozwojowych wyrobu, wspomagających modelowanie 

procesów współbieżnych przygotowania produkcji i poprawę efektywności rozwoju 

wyrobu. 

Zakres pracy będzie obejmował głównie procesy występujące w fazie przygotowania 

produkcji. Oprócz tego będą rozpatrywane pozostałe procesy w zakresie ich wpływu na 

rozwój wyrobu w fazie przygotowania produkcji (sprzężenia zwrotne).  

Postawiony cel pracy, wynikający z analizy literatury oraz przeprowadzonych badań 

wstępnych, będzie realizowany według następującej koncepcji (Rysunek 45). 

 

Rysunek 45. Koncepcja realizacji pracy 
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4. ZINTEGROWANY MODEL ROZWOJU WYROBU W FAZIE 

PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI DLA REALIZACJI WARIANTÓW 

JEGO ROZWOJU  

4.1. Formalny opis rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji 

Metody modelowania bazujące na teorii grafów znalazły szerokie zastosowanie  

w modelowaniu zagadnień natury technicznej. M. Pawlak wykorzystał metodę MPM  

(Metra-Potential-Method), opartą na teorii grafów do modelowania procesu napraw obiektów 

i elementów technicznych [80]. Z kolei, w monografii [28] autor do opracowania założeń 

budowy systemu generującego procesy technologiczne obróbki w warunkach projektowania 

współbieżnego, zastosował m.in. teorię grafów i sieci. 

Po przeanalizowaniu literatury przedmiotowej, wydaje się zasadnym oprzeć formalny opis 

rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji na teorii sieci, która jest rozszerzeniem 

teorii grafów.  

Grafy z matematycznego punktu widzenia, są obiektami abstrakcyjnymi opisanymi przez 

trójki uporządkowane [55, 57,104],  

 

 

G=[A,C,φ] (9) . 

przy czym A jest zbiorem elementów zwanych węzłami lub wierzchołkami grafu; C jest 

zbiorem gałęzi grafu (łuków grafu), a φ jest odwzorowaniem w postaci, 

 

 

φ: AxA→ C (10) . 

zwanym relacją przyległości (incydencji) w grafie, którą można zapisać jako, 

 

 

P=AxC x A (11) . 

Uogólnieniem teorii grafów jest teoria sieci. Siecią nazywamy trójkę uporządkowaną, 

 

 

S=[G,{ξi},{ψj}] (12) . 

przy czym: 

{ξi}={ξ1,………, ξI} zbiór funkcji ξi : A→R, określonych na zbiorze wierzchołków grafu, 

{ψj}={ψ1,…….., ψJ} zbiór funkcji ψj : C→R, określonych na zbiorze gałęzi grafu. 

W przypadku, gdy oba zbiory funkcji {ξi} i {ψj} są puste, to sieć staje się grafem G. 

Opierając się na teorii sieci przyjęto, że funkcja ξi opisana na wierzchołkach grafu definiuje 

typ wierzchołka. Reprezentację graficzną typów wierzchołków przedstawia Tabela 9. 
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Nazwa Symbol Nazwa Symbol 

Rozpoczęcie  Alternatywa  

Zatwierdzenie 
 

Koniunkcja 

      

Decyzja  
 

Zakończenie 
     

Start i Stop danego 

wariantu rozwojowego 

   

Tabela 9. Reprezentacja graficzna typów wierzchołków 

Wierzchołki o charakterze bramek logicznych można podzielić ze względu na to, czy 

odnoszą się do informacji (danych) wejściowych lub (i) wyjściowych. Rodzaje wierzchołków 

w zależności do których danych się odnoszą prezentuje Tabela 10. 

Wierzchołki odnoszące się do danych                 Symbol 

wejściowych 

               

wyjściowych 

                         

jednocześnie wejściowych i wyjściowych 

              

Tabela 10. Rodzaje wierzchołków 

Funkcja ψj określona na zbiorze gałęzi grafu definiuje:  

 realizowane procesy (np. AZ – analiza zlecenia, NW – negocjacje warunków, PM  

– projektowanie marketingowe, PK – projektowanie konstrukcyjne itd.),  

 wartości logiczne wynikające z podjętej decyzji odnośnie realizowania danego procesu 

lub zatwierdzenia prawidłowości określonych etapów procesu: 

 prawda – 1, 

 fałsz – 0, 

 pokazujące kierunek i chronologię przepływu pracy (oraz tzw. przepływ pozorny). 

W celu uwzględnienia potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju wyrobu w fazie 

przygotowania produkcji, zależnie od rodzaju zlecenia, przyjęto 6 wariantów rozwojowych 

wyrobu (Rysunek 46).  
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Rysunek 46. Rozwój wyrobu w fazie PP zależnie od wariantu rozwojowego 

Założono, że wybór wariantu rozwojowego przy realizacji zlecenia zewnętrznego zależy 

od oczekiwań i wymagań klienta. Z kolei przy realizacji zlecenia wewnętrznego wybór 

wariantu rozwojowego zależy od zakresu prac projektowych. Zakres ten określa rodzaj 

wyrobu (nowy lub modernizowany). 

Na wybór wariantu rozwojowego również mają wpływ: wielkość planowanej produkcji 

(produkcja jednostkowa i małoseryjna oraz produkcja średnioseryjna i wielkoseryjna), jak  

również oczekiwany stopień zmian wyrobu modernizowanego. Przyjęte warianty rozwojowe 

wyrobu w fazie przygotowaniu produkcji są następujące: 

wariant A – scenariusz pełny (PM, PK, PT, BiBP, PO), 

wariant B – (PK, PT, BiBP), 

wariant C – (PK, PT), 

wariant D – (PK), 

wariant E – (PT, BiBP), 

wariant F – (PT). 

gdzie: PM to projektowanie marketingowe, PK to projektowanie konstrukcyjne, PT to projektowanie 

technologiczne, BiBP to budowa i badanie prototypu, PO to projektowanie organizacyjne. 

Przedstawione w powyższym podrozdziale rozważania, posłużą za podstawę do budowy 

modelu przedstawiającego rozwój wyrobu w fazie przygotowania produkcji zgodnie  

z przyjętymi wariantami rozwojowymi. 
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4.2. Proces wyboru wariantu rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji 

Wybór wariantu rozwoju wyrobu zależy od kombinacji odpowiedzi na pytania o: 

 rodzaj zlecenia (wewnętrzne, zewnętrzne), 

 rodzaj wyrobu (nowy, modernizowany), 

 wielkość produkcji (jednostkowa/małoseryjna, średnioseryjna/wielkoseryjna), 

 stopień zmian modernizacyjnych (mały, duży), 

 rodzaj zlecenia zewnętrznego (pełne, cząstkowe). 

W zależności od uzyskanych odpowiedzi podjęta zostaje decyzja, które fazy rozwoju 

wyrobu będą realizowane w ramach przygotowania produkcji, a w konsekwencji, według 

którego wariantu będzie realizowany rozwój wyrobu (Tabela 11). 

 PM PK PT BiBP PO Wariant 

Zlecenie wewnętrzne       
Wyrób nowy – produkcja jednostkowa i 

małoseryjna 
 X X X  B 

Wyrób nowy – produkcja średnioseryjna i 

wielkoseryjna 
X X X X X A 

Wyrób modernizowany – mały stopień 

modernizacji 
 X X X  B 

Wyrób modernizowany – duży stopień 

modernizacji 
X X X X X A 

Zlecenie zewnętrzne       
Zamówienie pełne X X X X X A 
Zamówienie (PK, PT, BiBP)  X X X  B 
Zamówienie (PK, PT)  X X   C 
Zamówienie (PK)  X    D 
Zamówienie (PT, BiBP)   X X  E 
Zamówienie (PT)   X   F 

gdzie: X – realizowana faza rozwoju wyrobu w danym wariancie rozwojowym 

Tabela 11. Wybór wariantu rozwoju wyrobu 

Do wyboru wariantu rozwoju wyrobu został sporządzony następujący algorytm 

ułatwiający podjęcie decyzji. Jego składowymi są:  

Q1
19

 –  rodzaj zlecenia - (q11- zlecenie wewnętrzne, q12 - zlecenie zewnętrzne), 

Q2 – rodzaj wyrobu - (q21- wyrób nowy, q22 - wyrób modernizowany),  

Q3 – wielkość produkcji - (q31 - produkcja jednostkowa lub małoseryjna, q32 - produkcja 

średnioseryjna lub wielkoseryjna),  

                                                 
19
 Q (qualifier) – kwalifikator.  
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Q4 – stopień modernizacji - (q41- mały, q42 - duży),  

Q5 – rodzaj zlecenia zewnętrznego - (q51 - pełne, q52 - (PK, PT, BiBP), q53 - (PK, PT),  

q54 - (PK), q55  - (PT, BiBP), q56  - (PT)). 

Następnie sporządzono drzewo wyboru wariantu rozwojowego wyrobu (Rysunek 47). 

 

Rysunek 47. Drzewo wyboru wariantu rozwojowego wyrobu 

Schemat procesu wyboru wariantu rozwojowego wyrobu przedstawia Rysunek 48.  

  

Rysunek 48. Schemat procesu wyboru wariantu rozwojowego wyrobu 
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Przedstawiony schemat procesu wyboru wariantu rozwojowego wyrobu daje podstawę, do 

działań zmierzających do jego automatyzacji. 

4.3. Założenia wstępne zintegrowanego modelu współbieżnego rozwoju wyrobu  

W zakresie ZMRW założono, że model będzie: 

 obejmować fazę przygotowania produkcji, 

 zbudowany przy użyciu notacji BPMN, 

 umożliwiać realizację rozwoju wyrobu w PP według 6 wariantów rozwojowych, 

 zbudowany zgodnie z założeniami CE oraz będzie zawierał elementy: CEE i koncepcji 

przedsiębiorstwa rozszerzonego. 

W powyższym modelu warianty rozwoju wyrobu będą oznaczone od A do F. Przyjęto 

następujące warianty rozwoju:  

 wariant A (pełny – zawierający: projektowanie marketingowe, projektowanie 

konstrukcyjno-technologiczne, budowę i badanie prototypu, projektowanie organizacyjne), 

 wariant B (cząstkowy – zawierający: projektowanie konstrukcyjno-technologiczne, 

budowę i badanie prototypu), 

 wariant C (cząstkowy – zawierający projektowanie konstrukcyjno-technologiczne), 

 wariant D (cząstkowy – zawierający projektowanie konstrukcyjne), 

 wariant E (cząstkowy – zawierający: projektowanie technologiczne, budowę i badanie 

prototypu), 

 wariant F (cząstkowy – zawierający projektowanie technologiczne). 

Warianty: A, B, C, D, E, F w zakresie poszczególnych faz rozwoju wyrobu są tożsame  

z wariantami określonymi w podrozdziale 4.1. Każdy wariant rozwoju wyrobu będzie 

realizowany według określonego scenariusza rozwojowego. Po dokonaniu symulacji procesu 

rozwoju wyrobu, według określonego wariantu jako wynik otrzymuje się zestawienie 

parametrów wyjściowych, takich jak: czas, koszty, wykorzystanie zasobów, 

charakteryzujących efektywność danego wariantu rozwojowego. Parametry wyjściowe 

przedstawiane są w postaci raportu zapisanego automatycznie w odpowiedniej zakładce 

znajdującej się w aplikacjach BPMN. Wynik symulacji może być przedstawiony opcjonalnie 

w postaci tabel lub wykresów. W ramach przyjętego wariantu rozwoju wyrobu można 

zmieniać ustawienia scenariusza jego rozwoju. 

Przy zmianie parametrów scenariusza dla danego wariantu rozwojowego, po wykonaniu 

symulacji w zakładce raportu, zapisywany jest zmieniony jej wynik. Dzięki temu można 
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porównać otrzymany wynik z wynikami otrzymanymi przy ustawieniu innych parametrów 

scenariusza. Dla zachowania przejrzystości modelu, podobnie jak warianty rozwojowe, także 

scenariusze rozwojowe i raporty ponumerowane są od A do F. Warianty rozwojowe oraz 

przyporządkowane do nich: scenariusze rozwojowe i raporty, tworzą strukturalne drzewo 

modelu. 

Zestawienie typów dokumentów w fazie przygotowaniu produkcji dla współbieżnego 

rozwoju wyrobu (wariant A) 

W ogólnym ujęciu, po realizacji procesu przygotowania produkcji jako wynik końcowy, 

powstaje dokumentacja produkcyjna (Rysunek 49).  

  

Rysunek 49. Dokumentacja produkcyjna jako efekt realizacji procesu przygotowania produkcji 

Dla każdego etapu realizacji rozwoju wyrobu wyróżniamy inne typy dokumentów, co 

przedstawione jest poniżej. 

Projektowanie marketingowe 

W wyniku realizacji projektowania marketingowego otrzymywana jest dokumentacja 

marketingowa (Rysunek 50). W ramach dokumentacji marketingowej wyróżniamy: 

 biznes plan, 

 opis cech użytkowych. 

 

Rysunek 50. Dokumentacja marketingowa jako efekt realizacji procesu projektowania marketingowego 

W wyniku realizacji projektowania konstrukcyjno-technologicznego powstaje 

dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna (Rysunek 51), którą można podzielić na 

konstrukcyjną i technologiczną. 

Dokumentacja konstrukcyjna obejmuje: 

 rysunek złożeniowy wyrobu, 

 rysunki złożeniowe zespołów i podzespołów, 

 rysunki wykonawcze części (model konstrukcyjny części), 

 listę części (wykaz kompletacyjny), 

 rysunek konstrukcyjny, 

dokumentacja 

produkcyjna 

ogólnie opisane funkcje 

 i cechy produktu 
Przygotowanie 

produkcji 

dokumentacja 

marketingowa 
ogólnie opisane funkcje  

i cechy produktu 

Projektowanie 

marketingowe 



Zintegrowany model rozwoju wyrobu w fazie PP dla realizacji wariantów jego rozwoju                    80 
 

 

 

 rysunki instrukcyjne, 

 rysunki informacyjno-handlowe. 

Dokumentacja technologiczna obejmuje: 

 karty technologiczne obróbki, 

 karty technologiczne montażu,. 

 podział na jednostki montażowe, 

 graficzny plan montażu, 

 karty normowania czasu pracy, 

 karty instrukcyjne montażu, 

 karty instrukcyjne obróbki, 

 karty zmiany technologii,  

 programy na potrzeby produkcji sterowanej komputerowo (CNC). 

 

Rysunek 51. Dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna jako efekt realizacji procesu projektowania 

konstrukcyjno-technologicznego 

Budowa i badanie prototypu 

Po realizacji budowy i badania prototypu otrzymywana jest dokumentacja techniczna, 

która składa się z tych samych składowych, co dokumentacja konstrukcyjno-technologiczna. 

Jeżeli podczas badania prototypu zostaną zidentyfikowane wady, usterki i nieociągnięcia 

projektowe, tworzona jest karta błędu (Rysunek 52). 

 

Rysunek 52. Dokumentacja techniczna i karta błędu jako efekt realizacji procesu budowy i badania 

prototypu 

Jako wynik realizacji projektowania organizacyjnego otrzymujemy dokumentację 

organizacyjną (Rysunek 53). Projektowanie organizacyjne obejmuje: 

 plan produkcji, 

 harmonogram produkcji. 

dokumentacja 

marketingowa dokumentacja 

konstrukcyjno- 

technologiczna 

Projektowanie 

konstrukcyjno-

technologiczne karta błędu 

dokumentacja 

techniczna 

dokumentacja 

konstrukcyjno- 

technologiczna 

Budowa i badanie 

prototypu 

karta błędu 
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Rysunek 53. Dokumentacja organizacyjna jako efekt realizacji procesu projektowania organizacyjnego 

W ZMRW każdy wariant rozwojowy składa się z poszczególnych faz (czynności według 

nomenklatury BPMN). Składowe znajdujące się w poszczególnych wariantach rozwojowych 

oraz sposób realizacji rozwoju wyrobu w poszczególnych fazach (sposób połączeń pomiędzy 

poszczególnymi fazami) są różne, co determinuje strategię rozwoju wyrobu. 

Każdy z wariantów rozwojowych ma część wspólną realizowanych faz (czynności), a są to: 

 zlecenie, 

 analiza zamówienia,  

 negocjacje warunków. 

Wymienione powyżej czynności poprzedzają kolejne etapy rozwoju wyrobu, 

zróżnicowane zależnie od wybranego wariantu jego rozwoju. Rodzaj zlecenia zależy od tego, 

czy czynność jest generowana przez podmiot wewnętrzny lub zewnętrzny. Podmiot 

wewnętrzny (inny dział np. badań i rozwoju, zarząd przedsiębiorstwa) generuje czynność 

wewnętrzną. Podmiot zewnętrzny (inne przedsiębiorstwo) generuje czynność zewnętrzną. Po 

czym następuje analiza zamówienia pod względem opłacalności i racjonalności technicznej 

zamówienia – w dziale zamówień i negocjacji warunków. Kolejna czynność polega na 

negocjacji warunków dla realizacji procesu rozwoju wyrobu w przygotowaniu produkcji.  

W zależności od specyfikacji zlecenia realizowany jest określony wariant rozwojowy.  

4.4. Definiowanie i ustawienia składowych notacji BPMN dla modelowania rozwoju 

wyrobu  

W modelu rozwoju wyrobu, oprócz zdefiniowanych zadań i procesów (podprocesów), 

zostały użyte następujące elementy (Tabela 12): 

 bramki logiczne (a), 

 zdarzenia (b). 
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Typ bramki (a) Symbol graficzny 

 

włącznie (lub) – scal 

 
 

 

wyłącznie (albo) – decyzja 

 
 

 

 

równoległe (oraz) – łącząca/rozdzielająca 

 

  

Typ zdarzenia (b) Symbol graficzny 

start 

   

 

komunikat – odbierz 

  

 

komunikat – wyślij 

 
   

koniec 

 

          

Tabela 12. Elementy użyte przy budowie wariantów rozwoju wyrobu 

Powiązania pomiędzy składowymi diagramu w notacji BPMN, tzn. pomiędzy opisanym 

procesem, scenariuszem (zdefiniowanym środowiskiem symulacji) oraz raportem 

(skumulowaną statystyką), który powstaje w wyniku przeprowadzenia symulacji przedstawia, 

Rysunek 54. 

Zatwi

erdze

nie?
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Rysunek 54. Powiązania pomiędzy składowymi diagramu w notacji BPMN [82] 

W oknie procesu tworzony jest model procesu (opis procesu). Po utworzeniu modelu 

procesu należy zdefiniować środowisko jego symulacji. W wyniku przeprowadzenia 

symulacji, dane wyjściowe (skumulowana statystyka) zapisywane są w oknie raportu. 

Diagram przebiegu procesu staje się modelem procesu, jeżeli opisuje sposób, w jaki każda 

czynność przetwarza transakcje oraz identyfikuje typy danych, takie jak zasoby wymagane do 

zrealizowania określonej transakcji [82]. Mechanizm przetwarzania transakcji wejściowych 

na transakcje wyjściowe przez pojedynczą czynność wraz z potrzebnymi do tego zasobami 

pokazuje Rysunek 55. 

 

Rysunek 55. Mechanizm przetwarzania transakcji przez pojedynczą czynność 

Scenariusz opisuje środowisko symulacji dla procesu. Symulacja wykorzystuje pojedynczy 

scenariusz z jednym lub większą liczbą diagramów [82]. W wyniku przeprowadzenia 

symulacji modelu procesu według określonych scenariuszy otrzymywane są wyniki symulacji 

w postaci raportów. Wyniki te przedstawione zostają w oknie raportu,  

w ujęciu statystycznym, w postaci tabelarycznej lub wykresów. 

 

 

Zdefiniuj środowisko symulacji 
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Opis procesu 
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Ustawienie generatorów 

W zakładce generatory jest możliwość ustawienia, który generator będzie aktywny, a co za 

tym idzie, według jakiego wariantu rozwojowego będzie realizowany rozwój wyrobu.  

W modelu rozwoju wyrobu, numeracja generatorów jest sprzężona – z numeracją wariantów 

rozwojowych wyrobu (np. Generator rozwoju wyrobu (A) z wariantem (A) lub z konkretnym 

procesem (czynnością) – np. Generator A1 z Projektowaniem marketingowym (A1). Rysunek 

56 pokazuje sytuację, w której aktywnym generatorem jest Generator Rozwoju wyrobu (A), 

pozostałe generatory są nieaktywne (nie są pogrubione).  

 

Rysunek 56. Ustawienie generatorów 

Harmonogram 

W notacji BPMN, harmonogram określa czas aktywności i nieaktywności (pracy oraz 

przestoju) w zakresie ustawienia dni oraz godzin pracy. Harmonogram może odnosić się do: 

 zasobów – określając czas, w którym zasoby mogą być użyte, 

 czynności – określając czas, w którym czynność może przetwarzać transakcje, 

 generatorów – określając czas, w którym transakcja może być wprowadzona do procesu. 

W ramach zakładki harmonogram znajdującej się w aplikacji BPMN można wybrać 

istniejący już rodzaj harmonogramu. Można też stworzyć własny harmonogram, a także 

zmienić ustawienia już istniejących harmonogramów, definiując odpowiednie dni i godziny 

pracy (Rysunek 57).  
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Rysunek 57. Diagram definiowania harmonogramów 

Zasoby 

Do realizacji poszczególnych strategii rozwoju wyrobu potrzebne są zasoby 

przedsiębiorstwa, w tym ludzkie. W programie iGrafx
20

 można definiować określone rodzaje 

zasobów. W modelu rozwoju wyrobu zdefiniowano:  

 zasoby ludzkie, 

 systemy komputerowego wspomagania. 

Do rozwoju wyrobu realizowanego według projektowania współbieżnego należy 

przyporządkować zasoby pracownicze dla każdego z wariantów rozwojowych. Każdej grupie 

zasobów przypisano określone cechy, takie jak: ilość osób mających określony status  

i uprawnienia, koszt godziny pracy, czy harmonogram, zgodnie z którym odbywa się praca. 

Wprowadzone zasoby można alokować zarówno przypisując je do określonych torów lub 

torów podrzędnych, jak również do określonych zadań i podzadań realizowanego wariantu 

rozwojowego.  

W zakładce lista zasobów, dla każdej grupy zasobów można definiować m.in. liczbę 

pracowników posiadających określony status i uprawnienia. Dla grupy pracowników 

przyporządkowanych do określonego zasobu, można ustalić: jednakową stawkę godzinową, 

koszty uzyskania, harmonogram, stawkę godzinową za nadgodziny. Drugim typem zasobów 

– zdefiniowanych w zakładce lista zasobów, są systemy komputerowego wspomagania.  

W ramach systemów komputerowych określono rozwiązania PLM oraz inne systemy, takie 

jak: CAD/CAM, PDM itd.  

                                                 
20

 Program iGrafx umożliwia modelowanie i analizowanie procesów biznesowych m.in. przy użyciu notacji 

BPMN. 
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W zakładce „zdefiniuj zasoby” do odpowiednich torów, podtorów oraz czynności zostały 

przyporządkowane zasoby przedsiębiorstwa, tj.: zasoby ludzkie i systemy komputerowego 

wspomagania (Rysunek 58). Dla przykładu do zespołu ds. marketingu w ramach zasobów 

ludzkich przypisano zasoby: pracownik ds. marketingu i specjalista ds. marketingu, z kolei  

w zakresie systemów komputerowego wspomagania przypisano narzędzie QFD (Rysunek 59). 

 

Rysunek 58. Diagram przypisywania zasobów ludzkich do torów, podtorów i czynności 

 

Rysunek 59. Diagram przypisywania systemów komputerowego wspomagania do torów, podtorów  

i czynności 

Zasoby przedsiębiorstwa (określone w programie modelującym), przypisane do danego 

modelu rozwoju wyrobu, mogą być przeniesione do innych modeli rozwojowych. Działanie 

to jest możliwe dzięki temu, że można wygenerować przy użyciu języka XML kod źródłowy 

zasobów przedsiębiorstwa, a następnie uzyskany kod przekształcić w zasoby przedsiębiorstwa 

w ramach innego modelu. Przy użyciu języka XML wygenerowano kod źródłowy zasobów 

przedsiębiorstwa, które zostały przypisane do ZMRW (Załącznik).  
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4.5. Warianty rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji według zintegrowanego 

modelu rozwoju wyrobu 

4.5.1. Wariant pełny rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji 

Wariant A (pełny) rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji składa się z etapów: 

negocjacji warunków, marketingu, projektowania konstrukcji i technologii, budowy i badania 

prototypu oraz projektowania organizacyjnego. Rozwój wyrobu według wariantu A w fazie 

PP rozpoczyna się od zlecenia własnego – w ramach toru uczestnik wewnętrzny lub obcego  

– w ramach toru uczestnik zewnętrzny.  

W zakresie zlecenia obcego uczestnik zewnętrzny wysyła je do „Działu zamówień  

i negocjacji warunków” (zdarzenie typu komunikat wysłany). Powyższe zlecenie poddawane 

jest analizie, po przeprowadzeniu której, przyjmowane jest stanowisko do negocjacji  

z podmiotem zewnętrznym odnośnie warunków technicznych i ekonomicznych zlecenia. 

Stanowisko to, po wysyłaniu do podmiotu zewnętrznego, jest podstawą do przeprowadzenia 

negocjacji warunków. Informacja o wyniku negocjacji przychodzi do „Działu zamówień  

i negocjacji warunków” i w tym dziale podejmowana jest decyzja o przyjęciu zamówienia. 

Jeżeli decyzja jest odmowna następuje zakończenie transakcji (projekt nie jest realizowany). 

W przypadku przyjęcia zamówienia, w dziale marketingu realizowany jest proces 

„Projektowania marketingowego”. Po jego ukończeniu, podejmowana jest decyzja  

o zatwierdzeniu wyników procesu. W razie odmowy zatwierdzenia, na zasadzie sprzężenia 

zwrotnego, proces jest cofany do początku „Projektowania marketingowego”.  

W przypadku zatwierdzenia wyników, w dziale konstrukcyjno-technologicznym realizowany 

jest współbieżny proces projektowania konstrukcyjno-technologicznego. Wyniki 

projektowania, są albo odrzucane i proces jest cofany do początku projektowania albo po 

zatwierdzeniu kierowane do działów „Budowy i badania prototypu” oraz „Projektowania 

organizacyjnego”. Procesy: budowa i badanie prototypu oraz projektowanie organizacyjne 

realizowane są w części współbieżnie. Po pozytywnym przyjęciu wyników „Badania 

prototypu” i „Projektowania organizacyjnego” dokumentacja produkcyjna przekazywana jest 

do podmiotu zamawiającego (uczestnika zewnętrznego). Uczestnik zewnętrzny odbiera 

dokumentację produkcyjną, co kończy rozwój wyrobu w fazie PP zgodnie z wariantem A.   

W zakresie zlecenia własnego kierowane jest ono bezpośrednio do realizacji projektowania 

marketingowego (pominięty zostaje etap negocjacji warunków). Następnie realizowane są 

wszystkie pozostałe etapy projektowe PP (bez zatwierdzania wyników przez uczestnika 

zewnętrznego), Rysunek 60.   
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Rysunek 60. Wariant A (pełny) rozwoju wyrobu w fazie PP – ZMRW (poziom 0)
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Projektowanie marketingowe, które realizowane jest przez zespół ds. marketingu 

obejmuje: analizę rynku, specyfikację cech produktu oraz opracowanie założeń 

konstrukcyjnych (Rysunek 61).  

 

Rysunek 61. Projektowanie marketingowe (wariant A) – ZMRW 

Pierwszym etapem projektowania konstrukcyjno-technologicznego jest faza projektowania 

ogólnego, podczas której opracowywane są założenia konstrukcyjno-technologiczne wstępne 

oraz następuje podział zadań projektowych na poszczególne zespoły i kooperantów. Decyzje 

o podziale zadań projektowych zatwierdza dyrektor ds. technicznych. W modelu założono, że 

projektowanie konstrukcyjno-technologiczne mogą realizować współbieżnie 3 zespoły  

konstrukcyjno-technologiczne oraz dwóch kooperantów. Ponieważ przyjęto federacyjną 

strukturę wyrobu, do realizacji rozwoju wyrobu według nowych strategii rozwojowych, co 

oddaje m.in. potrzebę współpracy z kooperantami, a ich liczba przy realizacji różnych 

projektów może być zmienna – zbudowano tak ZMRW, aby można było łatwo zmienić ilość 

występujących tam kooperantów. Każdy z zespołów projektowych oraz kooperantów 

realizuje projektowanie określonego zespołu wyrobu. Po zatwierdzeniu wyników 

projektowania poszczególnych zespołów, realizowany jest przez zespół główny 

projektowania konstrukcyjno-technologicznego proces projektowania technologii montażu 

wyrobu (Rysunek 62). 

Projektowanie marketingowe wariant A (poziom -1) 
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Rysunek 62. Projektowanie konstrukcyjno-technologiczne (wariant A, B i C) – ZMRW  

Projektowanie ogólne składa się z podprocesów: opracowanie wstępnych założeń 

konstrukcyjnych i technologicznych oraz podział prac projektowych pomiędzy zespoły  

i kooperantów (Rysunek 63). 

Projektowanie konstrukcyjno-technologiczne wariant A, B i C (poziom -1) 
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Rysunek 63. Projektowanie ogólne (wariant A, B i C) – ZMRW 

Współbieżne projektowanie konstrukcyjno-technologiczne przedstawia (Rysunek 64). 

Projektowanie procesu technologii montażu wspomagane przez system CAAPP  

i projektowanie procesu technologii obróbki wspomaganie przez system CAPP odbywają się 

współbieżnie. Następnie realizowane jest współbieżnie projektowanie ze względu na montaż 

(DFA) oraz projektowanie ze względu na wytwarzanie (DFM). Po zastosowaniu metody 

FMEA można iteracyjnie poprawiać konstrukcję, tworząc warianty dokumentacji (rozwiązań) 

projektowo-konstrukcyjnych. Po utworzeniu prototypu wirtualnego następują obliczania 

optymalizacyjne oraz analizy statyczne, kinematyczne i dynamiczne dotyczące tego 

prototypu. Po czym następuje zatwierdzenie dokumentacji technologicznej i realizowane jest 

projektowanie konstrukcyjne szczegółowe. Jeżeli wyniki projektowania są niewystarczające 

lub zostaną wykryte błędy projektowe, to proces jest cofany do projektowania 

konstrukcyjnego koncepcyjnego w celu powtórzenia procedury projektowej.  

 

Rysunek 64. Projektowanie konstrukcyjno-technologiczne zespołu 1, 2 i 3 (wariant A, B i C) – ZMRW 

Projektowanie ogólne wariant A, B i C (poziom -2) 

Projektowanie konstrukcyjno-technologiczne zespołu 1, 2 i 3 wariant A, B i C (poziom – 2) 
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Proces budowy i badania prototypu można podzielić na tworzenie prototypu oraz badanie 

funkcjonalne prototypu (Rysunek 65). 

 

Rysunek 65. Budowa i badanie prototypu (wariant A, B i E) – ZMRW 

Proces projektowania procesu organizacyjnego obejmuje (Rysunek 66): 

 tworzenie planów i harmonogramów produkcji, 

 planowanie dostaw. 

 

Rysunek 66. Projektowanie organizacyjne (wariant A) – ZMRW 

4.5.2. Warianty cząstkowe rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji 

Dla realizacji rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji w zakresie częściowym 

zdefiniowano warianty cząstkowe: B, C, D, E i F, które w różnym zakresie realizują etap 

przygotowania produkcji. Poniżej przedstawiono warianty cząstkowe rozwoju.  

Wariant B rozwoju wyrobu 

Wariant B (wariant cząstkowy) rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji składa 

się z etapów: negocjacji warunków, projektowania konstrukcji i technologii oraz budowy  

i badania prototypu (Rysunek 67). 

Przebieg projektowania konstrukcyjno-technologicznego dla wariantu B jest identyczny 

jak dla wariantu A (pełnego), to znaczy, że w zakresie wariantu B, po przeprowadzeniu 

dekompozycji projektowania konstrukcyjno-technologicznego otrzymano następujące 

czynności (Rysunek 62): 

 projektowanie ogólne, 

Budowa i badanie prototypu wariant A, B i E (poziom -1) 

Projektowane organizacyjne wariant A (poziom -1) 
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 współbieżne projektowanie konstrukcyjno-technologiczne zespołów nr 1,2,3,4 i 5 wyrobu 

(założono, że czynność ta realizowana jest przez 3 zespoły konstrukcyjno-technologiczne 

oraz przez 2 kooperantów), 

 projektowanie technologii montażu wyrobu. 

Podprocesy projektowania konstrukcyjno-technologicznego wariantu B są takie same, jak 

wariantu A. Proces budowy i badania prototypu składa się z takich samych faz, jak dla 

wariantu A (Rysunek 65). 

Wariant C rozwoju wyrobu  

Wariant C (wariant cząstkowy) rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji składa 

się z etapów: negocjacji warunków, projektowania konstrukcji i technologii (Rysunek 68). 

Przebieg projektowania konstrukcyjno-technologicznego dla wariantu C jest identyczny, 

jak dla wariantu A (pełnego), to znaczy, że w zakresie wariantu C, po przeprowadzeniu 

dekompozycji projektowania konstrukcyjno-technologicznego otrzymano następujące 

czynności (Rysunek 62): 

 projektowanie ogólne, 

 współbieżne projektowanie konstrukcyjno-technologiczne zespołów nr 1,2,3,4 i 5 wyrobu 

(założono, że czynność ta realizowana jest przez 3 zespoły konstrukcyjno-technologiczne 

oraz przez 2 kooperantów), 

 projektowanie technologii montażu wyrobu. 

Podprocesy projektowania konstrukcyjno-technologicznego wariantu C są takie same, jak 

wariantu A. 

Wariant D rozwoju wyrobu 

Wariant D (wariant cząstkowy) rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji składa 

się z etapów: negocjacji warunków, projektowania konstrukcji (Rysunek 69).
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Rysunek 67. Wariant B rozwoju wyrobu w fazie PP – ZMRW (poziom 0)
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Rysunek 68. Wariant C rozwoju wyrobu w fazie PP – ZMRW (poziom 0) 



Zintegrowany model rozwoju wyrobu w fazie PP dla realizacji wariantów jego rozwoju                    96 
 

 

 

 

Rysunek 69. Wariant D rozwoju wyrobu w fazie PP – ZMRW (poziom 0)
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Po dekompozycji projektowania konstrukcyjnego otrzymano następujące czynności (dla 

wariantu D), Rysunek 70: 

 projektowanie ogólne, 

 współbieżne projektowanie konstrukcyjne zespołów nr 1,2,3,4 i 5 wyrobu (założono, że 

czynność ta jest realizowana przez 3 zespoły konstrukcyjne oraz przez 2 kooperantów). 

 

Rysunek 70. Projektowanie konstrukcyjne (wariant D) – ZMRW  

 

Projektowanie konstrukcyjne wariant D (poziom -1) 
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Projektowanie ogólne składa się z 2 faz (Rysunek 71): 

 opracowanie wstępnych założeń konstrukcyjnych, 

 podział prac projektowych pomiędzy zespoły i kooperantów.  

 

Rysunek 71. Projektowanie ogólne (wariant D) – ZMRW  

Projektowanie konstrukcyjne zespołu obejmuje (Rysunek 72): 

 projektowanie koncepcyjne, 

 kształtowanie geometryczno-materiałowe, 

 obliczenia optymalizacyjne oraz analizy statyczne, kinematyczne i dynamiczne.  

 

Rysunek 72. Projektowanie konstrukcyjne zespołu 1, 2 i 3 (wariant D) – ZMRW  

Wariant E rozwoju wyrobu 

Wariant E (wariant cząstkowy) rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji składa 

się z etapów: negocjacji warunków, projektowania technologii, budowy i badania prototypu 

(Rysunek 73). 

Projektowanie ogólne wariant D (poziom -2) 

Projektowanie konstrukcyjne zespołu 1, zespołu 2 i zespołu 3 wariant D (poziom-2) 

(poziom -2) (poziom – 2) 
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Rysunek 73. Wariant E rozwoju wyrobu w fazie PP – ZMRW (poziom 0)
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Po dekompozycji projektowania technologicznego otrzymano następujące czynności 

(Rysunek 74): 

 projektowanie ogólne, 

 współbieżne projektowanie technologiczne zespołów nr 1,2,3,4 i 5 wyrobu (założono, że 

czynność ta jest realizowana przez 3 zespoły technologiczne oraz przez 2 kooperantów), 

 projektowanie technologiczne montażu wyrobu. 

 

Rysunek 74. Projektowanie technologiczne (wariant E i F) – ZMRW  

Projektowanie ogólne dla wariantu E prezentuje Rysunek 75. 

Projektowanie technologiczne wariant E i F (poziom -1) 
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Rysunek 75. Projektowanie ogólne (wariant E i F) – ZMRW  

Współbieżne projektowanie technologiczne przedstawia Rysunek 76. 

 

Rysunek 76. Projektowanie technologiczne zespołu 1, 2 i 3 (wariant E i F) – ZMRW  

Proces budowy i badania prototypu wariantu E składa z takich samych etapów, jak dla 

wariantu A (Rysunek 65). 

Wariant F rozwoju wyrobu 

Wariant F (wariant cząstkowy) rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji składa  

z etapów: negocjacji warunków oraz projektowania technologii (Rysunek 77). 

Etap projektowania technologicznego dla wariantu F, jest identyczny, jak dla wariantu E, 

to znaczy, że w zakresie wariantu F, po przeprowadzeniu dekompozycji projektowania 

technologicznego otrzymano następujące czynności (Rysunek 74): 

 projektowanie ogólne, 

 współbieżne projektowanie technologiczne zespołów 1,2,3,4 i 5 wyrobu (założono, że 

czynność ta jest realizowana przez 3 zespoły technologiczne oraz przez 2 kooperantów), 

 projektowanie technologiczne montażu wyrobu. 

Podprocesy projektowania technologicznego wariantu F są takie same, jak wariantu  

E (Rysunek 76). 

Projektowanie ogólne wariant E i F (poziom -2) 

Projektowanie technologiczne zespołu 1, zespołu 2 i zespołu 3 wariant E i F (poziom – 2) 
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Rysunek 77. Wariant F rozwoju wyrobu w fazie PP – ZMRW (poziom 0)
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4.6. Podsumowanie zintegrowanego modelu rozwoju wyrobu 

Zintegrowany model rozwoju wyrobu daje podstawę do realizacji współbieżnego rozwoju 

wyrobu zgodnie z różnymi wariantami rozwojowymi. Jeśli zlecenie obejmuje wszystkie fazy 

przygotowania produkcji, to przedsiębiorstwo może realizować wariant pełny współbieżnego 

rozwoju wyrobów. Jeżeli zlecenie opiewa tylko na niektóre etapy przygotowania produkcji, to 

może być realizowany jeden z cząstkowych wariantów rozwoju wyrobu.  

Takie ujęcie umożliwia przedsiębiorstwu zbilansowanie zasobów pod kątem możliwych 

wariantów rozwojowych, a następnie po wprowadzeniu danych wejściowych (kosztów  

i czasów poszczególnych procesów i podprocesów) do modelu, dokonanie symulacji 

poszczególnych wariantów. W wyniku symulacji otrzymywane są dane wyjściowe, dzięki 

czemu można ocenić warianty w zakresie m.in.: kosztów, czasu realizacji procesu, stopnia 

wykorzystania poszczególnych zasobów dla realizacji poszczególnych wariantów. W związku 

z tym, przy uwzględnieniu oferty partnerów i kooperantów przedsiębiorstwo może wybrać 

optymalny wariant rozwojowy. 

ZMRW realizuje założenia inżynierii współbieżnej i inżynierii krzyżujących się 

przedsięwzięć w zakresie współpracy z partnerami zewnętrznymi i kooperantami poprzez 

możliwość zlecenia im niektórych prac projektowych, które wykonywane mogą być po części 

w sposób współbieżny. Świadczy to o tym, że ZMRW daje podstawę do realizacji 

współbieżnego rozwoju wyrobu według koncepcji: CE, CEE oraz przedsiębiorstwa 

rozszerzonego w środowisku geograficznie rozproszonym.  
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5. MODELOWANIE PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI DLA REALIZACJI 

ROZWOJU WYROBU WEDŁUG RÓŻNYCH STRATEGII ROZWOJOWYCH 

5.1. Procedura modelowania rozwoju wyrobu realizowanego zgodnie z różnymi 

strategiami rozwojowymi 

Pierwszym krokiem realizacji procedury modelowania oraz symulacji rozwoju wyrobu 

zgodnie z różnymi strategiami rozwojowymi jest przedstawienie diagramów realizacji 

rozwoju wyrobu. Diagramy te są graficznym przedstawieniem rozwoju wyrobu według 

różnych strategii rozwojowych (Rysunek 78). 

 

Rysunek 78. Diagramy realizacji rozwoju wyroby według różnych strategii rozwojowych 

Po przyporządkowaniu do odpowiednich czynności – zasobów (ludzkich  

i informatycznych) otrzymujemy modele realizacji przepływu pracy (workflow) dla rozwoju 

wyrobu według różnych strategii rozwojowych, gdzie transakcje wejściowe przekształcane są 

w ramach czynności przy użyciu zasobów – w transakcje wyjściowe (Rysunek 79). 

 

Rysunek 79. Modele przepływu pracy dla rozwoju wyrobu według różnych strategii rozwojowych 
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5.2. Modelowanie przygotowania produkcji dla realizacji rozwoju wyrobu zgodnie  

z inżynierią sekwencyjną  

W ramach modelu sekwencyjnego rozwoju wyrobu założono, że: 

 rozwój wyrobu będzie realizowany zgodnie z inżynierią sekwencyjną, a więc jego etapy 

(procesy i podprocesy) będą występować po sobie, 

 model rozwoju wyrobu będzie obejmować etapy przygotowania produkcji, 

 model będzie zbudowany przy użyciu notacji BPMN. 

W ramach MSRW realizowane są kolejno po sobie etapy projektowe: projektowanie 

marketingowe, projektowanie konstrukcyjne, projektowanie technologiczne, budowa  

i badanie prototypu. Jeżeli po zbadaniu prototypu ujawnione zostaną błędy  

konstrukcyjno-technologiczne następuje przekazanie tej informacji do fazy projektowania 

konstrukcyjnego przy pomocy sprzężenia zwrotnego. Jeżeli badanie prototypu nie wykryje 

usterek, proces kierowany jest do dalszej realizacji w ramach projektowania organizacyjnego. 

Po zatwierdzeniu wyników projektowania, dokumentacja produkcyjna kierowana jest do 

klienta (użytkownika zewnętrznego), w celu realizacji kolejnych faz cyklu życia wyrobu  

– produkcji i użytkowania (Rysunek 80). 

Dla MSRW przedstawiono zestawienie czynności (podprocesów elementarnych) wraz  

z przyporządkowanymi, przykładowymi zasobami ludzkimi do realizacji sekwencyjnego 

rozwoju wyrobu w fazie PP (Tabela 13). 

Czynność/bramka logiczna Zasoby ludzkie 

Poziom 

dekompozycji 

procesu 

Zamówienie ----------------------- 0 

Analiza zamówienia 
P. ds. zamówień 1 

P. ds. zamówień 2 
0 

Analiza zlecenia P. ds. zamówień 3 0 

Negocjacje warunków 
P. ds. negocjacji 3 

P. ds. negocjacji 4 
0 

Zatwierdzenie? Sp. ds. negocjacji 1 0 

Zatwierdzenie? Sp. ds. negocjacji 2 0 

Decyzja wyboru wariantu 

rozwojowego 

Sp. ds. wyboru wariantu 

rozwojowego 
0 

Projektowanie marketingowe ----------------------- 0 

Analiza rynku P. ds. marketingu 1 -1 

Zatwierdzenie? Sp. ds. marketingu 1 -1 

Specyfikacja cech produktu P. ds. marketingu 2 -1 

Opracowanie wstępnych założeń 

technicznych 

P. ds. marketingu 3 

P. ds. marketingu 4 
-1 

Zatwierdzenie? Kierownik ds. marketingu 0 

Projektowanie konstrukcyjne ----------------------- 0 
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Projektowanie koncepcyjne 
Konstruktor 1 

Konstruktor 2 
-1 

Zatwierdzenie? Starszy konstruktor 1 -1 

Kształtowanie geometryczno-

materiałowe 
Konstruktor 3 -1 

Tworzenie prototypu wirtualnego Konstruktor 4 -1 

Obliczenia optymalizacyjne oraz 

statyczne, kinematyczne i 

dynamiczne 

Konstruktor 5 

Konstruktor 6 
-1 

Zatwierdzenie? Starszy konstruktor 2 -1 

Zatwierdzenie? K. ds. konstrukcji 0 

Projektowanie technologiczne ----------------------- 0 

Analiza technologiczności 

konstrukcji 
P. ds. technologiczności konstrukcji -1 

Zatwierdzenie?  Starszy technolog 1 -1 

Projektowanie procesu technologii 

obróbki 

P. ds. technologii obróbki 1 

P. ds. technologii obróbki 2 

P. ds. technologii obróbki 3 

-1 

Zatwierdzenie? Starszy technolog 1 -1 

Projektowanie procesu technologii 

montażu 

P. ds. technologii montażu 1 

P. ds. technologii montażu 2 

P. ds. technologii montażu 3 

-1 

Zatwierdzenie? Starszy technolog 1 -1 

Zatwierdzenie? K. ds. technologii 0 

Budowa i badanie prototypu ----------------------- 0 

Tworzenie prototypu 
Sp. ds. budowy prototypu 

P. ds. budowy prototypu 
-1 

Badanie funkcjonalne prototypu 
Sp. ds. badania prototypu 

P. ds. badania prototypu 
-1 

Zatwierdzenie? K. ds. budowy i badania prototypu 0 

Projektowanie organizacyjne -------------------- 0 

Planowanie programu produkcji P. ds. programowania produkcji -1 

Zatwierdzenie? Sp. ds. programowania produkcji -1 

Opracowanie harmonogramu 

produkcji 
P. ds. harmonogramu produkcji -1 

Zatwierdzenie? K. ds. organizacji produkcji 0 

Odbiór dokumentacji produkcyjnej ----------------------- 0 

Tabela 13.  Zasoby ludzkie wprowadzone do modelu sekwencyjnego rozwoju wyrobu  
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Rysunek 80.  Model sekwencyjnego rozwoju wyrobu (MSRW) w fazie PP zgodnie z założeniami inżynierii sekwencyjnej
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5.3. Modelowanie przygotowania produkcji dla realizacji współbieżnego rozwoju 

wyrobu zgodnie z złożeniami projektowania współbieżnego 

W ramach modelu współbieżnego rozwoju wyrobu założono, że: 

 rozwój wyrobu będzie realizowany zgodnie z CE, a więc jego procesy i podprocesy będą 

w miarę możliwości równoległe, 

 model rozwoju wyrobu będzie obejmować etapy przygotowania produkcji, 

 model będzie zbudowany przy użyciu notacji BPMN, 

 procesy projektowania technologicznego oraz organizacyjnego zostanę podzielone na 

wstępne oraz szczegółowe. 

Współbieżny rozwój wyrobu w ramach modelu rozpoczyna się od złożenia przez klienta 

zapytania ofertowego. Następnie po przeprowadzeniu analizy zamówienia i przygotowaniu 

oferty w dziale zamówień i negocjacji warunków, oferta jest przesyłana klientowi do analizy. 

Po przeprowadzeniu analizy, klient decyduje o złożeniu zlecenia (zgodnie z warunkami 

oferty) lub postanawia negocjować nowe warunki. W sytuacji braku porozumienia proces jest 

kończony. W przypadku, gdy strony dojdą do porozumienia, dział przygotowania oferty 

przygotowuje nowe warunki oferty i przedstawia je klientowi do zatwierdzenia. Jeżeli klient 

je zaakceptuje, to składa zlecenie. Po przyjęciu zlecenia odbywa się projektowanie 

marketingowe. Kolejną fazą jest projektowanie konstrukcyjne, po przeprowadzeniu której 

realizowane jest projektowanie technologii wstępne. Następnie przeprowadzane są w części 

współbieżnie fazy budowania i badania prototypu oraz projektowanie organizacyjne wstępne. 

Przy użyciu technik szybkiego prototypowania RP/RT powstaje prototyp, który podlega 

odpowiednim badaniom. Na podstawie wyników uzyskanych podczas badania prototypu 

podejmowana jest decyzja o zatwierdzeniu dokumentacji konstrukcyjnej i przekazaniu jej do 

etapu projektowania organizacyjnego wstępnego lub cofnięciu procesu do fazy projektowania 

konstrukcyjnego, w celu poprawienia ewentualnych błędów i pomyłek konstrukcyjnych. Po 

zakończeniu projektowania organizacyjnego wstępnego, realizowane jest projektowanie 

technologiczne szczegółowe. Po zatwierdzeniu wyników projektowana technologicznego 

szczegółowego następuje faza projektowania organizacyjnego szczegółowego. Jeżeli wyniki 

projektowania organizacyjnego zostaną zatwierdzone (system jest zbilansowany), to do 

klienta wysyłana jest dokumentacja produkcyjna (Rysunek 81). 

Następnie model współbieżnego rozwoju wyrobu w fazie PP podzielono na mniejsze 

składowe (podprocesy), które przedstawiono poniżej. 
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Rysunek 81. Model współbieżnego rozwoju wyrobu (MWRW) w fazie PP zgodnie z założeniami CE (poziom  0)
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Projektowanie marketingowe obejmuje: analizę rynku, specyfikację cech produktu, 

opracowanie założeń konstrukcyjnych (Rysunek 82). 

 

Rysunek 82. Projektowanie marketingowe– MWRW 

Etapy projektowania konstrukcyjnego pokazuje Rysunek 83. 

 

Rysunek 83. Projektowanie konstrukcyjne – MWRW 

Projektowanie technologiczne wstępne obejmuje realizowane współbieżnie podprocesy: 

projektowania technologii wytwarzania oraz projektowania technologii montażu. Realizację 

współbieżnego projektowania technologii wspomagają systemy: CAPP i DFM – w zakresie 

projektowania wytwarzania oraz CAPP i DFA – w zakresie projektowania montażu (Rysunek 84). 

 

Rysunek 84. Projektowanie technologii wytwarzania montażu wstępne – MWRW 

Projektowanie marketingowe (poziom -1) 

Projektowanie konstrukcyjne (poziom -1) 

Projektowanie technologii wytwarzania i montażu wstępne (poziom -1) 
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Fazę budowy i badania prototypu można podzielić na składowe: tworzenie prototypu oraz 

badania prototypu (Rysunek 85). 

 

Rysunek 85. Budowa i badanie prototypu – MWRW 

Projektowanie organizacyjne wstępne obejmuje następujące podprocesy (Rysunek 86): 

 obliczenie taktu produkcyjnego i odmian organizacji produkcji, 

 przyjęcie ilości rodzaju podsystemów funkcjonalnych, 

oraz realizowane współbieżnie: 

 przyjęcie typu i formy organizacyjnej systemu obróbki, 

 przyjęcie typu i formy organizacyjnej systemu montażu. 

 

Rysunek 86. Projektowanie organizacyjne wstępne – MWRW 

Po dekompozycji projektowania technologicznego szczegółowego, otrzymano podprocesy 

współbieżne projektowania technologii obróbki i montażu szczegółowego (Rysunek 87). 

Budowa i badanie prototypu (poziom -1) 

Projektowanie organizacyjne wstępne (poziom -1) 
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Rysunek 87. Projektowanie technologiczne szczegółowe – MWRW 

W ramach projektowania organizacyjnego szczegółowego współbieżnie realizowane są 

podprocesy: 

 balansowania linii gniazd obróbkowych,  

 balansowania linii gniazd montażowych (Rysunek 88). 

 

Rysunek 88. Projektowanie organizacyjne szczegółowe – MWRW 

 

 

 

 

 

 

Projektowanie technologiczne obróbki i montażu szczegółowe (poziom -1) 

Projektowanie organizacyjne szczegółowe (poziom -1) 
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Dane wejściowe (zasoby ludzkie) do modelu współbieżnego rozwoju wyrobu  

Do MWRW przedstawiono zestawienie czynności (podprocesów elementarnych) wraz  

z przyporządkowanymi, przykładowymi zasobami ludzkimi do realizacji współbieżnego 

rozwoju wyrobu w fazie PP (Tabela 14). 

Czynność/bramka logiczna Zasoby ludzkie 

Poziom 

dekompozycji 

procesu 

Zapytanie ofertowe ----------------------- 0 

Analiza zamówienia i 

przygotowanie oferty 

P. ds. zamówień 1 

P. ds. zamówień 2 
0 

Analiza oferty ----------------------- 0 

Zatwierdzenie? Sp. ds. zamówień  0 

Negocjacje warunków 
Sp. ds. negocjacji  

P. ds. negocjacji  
0 

Przygotowanie nowych warunków 

oferty 

P. ds. zamówień 1 

P. ds. zamówień 2 
 

Zlecenie ----------------------- 0 

Przyjęcie zlecenia Sp. ds. zamówień 0 

Projektowanie marketingowe ----------------------- 0 

Analiza rynku P. ds. marketingu 1 -1 

Zatwierdzenie? Sp. ds. marketingu 1 -1 

Specyfikacja cech produktu P. ds. marketingu 2 -1 

Opracowanie wstępnych założeń 

konstrukcyjnych 

P. ds. marketingu 3 

P. ds. marketingu 4 
-1 

Zatwierdzenie? Kierownik ds. marketingu -1 

Projektowanie konstrukcyjno-

technologiczne wstępne 
----------------------- 0 

Projektowanie konstrukcyjne ----------------------- 0 

Projektowanie koncepcyjne 
Konstruktor 1 

Konstruktor 2 
-1 

Zatwierdzenie? Starszy Konstruktor 1 -1 

Tworzenie prototypy wirtualnego Konstruktor 4 -1 

Obliczenia optymalizacyjne i 

analizy wytrzymałościowe 

Konstruktor 3 

Konstruktor 4 
-1 

Zatwierdzenie? Starszy Konstruktor 2 -1 

Projektowanie technologiczne 

wstępne 
----------------------- -1 

Wariantowy dobór projektowania 

półfabrykatów 
P. ds. technologii obróbki 1 -1 

Dobór metod określenia wariantów 

struktury procesów obróbki 

P. ds. technologii obróbki 2 

P. ds. technologii obróbki 3 
-1 

Analiza technologiczności wyrobu 

ze względu na wytwarzanie 
P. ds. technologii obróbki 4 -1 

Zatwierdzenie? Sp. ds. technologii obróbki  -1 

Opracowanie struktury montażowej 

wyrobu i grafu montażu 

P. ds. technologii montażu 1 

P. ds. technologii montażu 2 
-1 

Dobór metod, zdefiniowanie grafu 

następstwa zadań montażowych 
P. ds. technologii montażu 3 -1 

Analiza technologiczności wyrobu 

ze względu na montaż 
P. ds. technologii montażu 4 -1 

Zatwierdzenie? Sp. ds. technologii montażu  -1 
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Zatwierdzenie? Lider projektu 0 

Budowa i badanie prototypu ----------------------- 0 

Tworzenie prototypu 
Sp. ds. budowy prototypu 

P. ds. budowy prototypu 1 
-1 

Badanie funkcjonalne prototypu 
Sp. ds. badania prototypu 

P. ds. badania prototypu 1 
-1 

Zatwierdzenie? K. budowy i badania prototypu 0 

Projektowanie organizacyjne 

wstępne 
----------------------- 0 

Obliczenie taktu produkcyjnego i 

odmiany organizacji produkcji 
P. ds. organizacji produkcji 1 -1 

Przyjęcie liczby i rodzaju 

podsystemów funkcjonalnych 
P. ds. organizacji produkcji 2 -1 

Przyjęcie typu i formy 

organizowanej systemu obróbki 
P. ds. organizacji produkcji 3 -1 

Przyjęcie typu i formy 

organizacyjnej systemu montażu 
P. ds. organizacji produkcji 4 -1 

Zatwierdzenie? K. ds. organizacji produkcji -1 

Projektowanie technologiczne 

szczegółowe 
----------------------- 0 

Projektowanie i programowanie 

stanowisk wytwarzania 

P. ds. technologii obróbki 1 

P. ds. technologii obróbki 2 
-1 

Normowanie czasu pracy operacji 

obróbkowych 

P. ds. technologii obróbki 1 

P. ds. technologii obróbki 2 
-1 

Przydział zadań – projektowanie 

stanowisk montażowych 

P. ds. technologii montażu 3 

P. ds. technologii montażu 4 
-1 

Normowanie czasu pracy operacji 

montażowych 

P. ds. technologii montażu 3 

P. ds. technologii montażu 4 
-1 

Zatwierdzenie? Lider projektu 0 

Projektowanie organizacyjne 

szczegółowe 
----------------------- 0 

Balansowanie linii, gniazd 

obróbkowych 
P. ds. organizacji produkcji 3 -1 

Balansowanie linii, gniazd 

montażowych 
P. ds. organizacji produkcji 4 -1 

Obliczenie cyklu dla przyjętego 

przebiegu produkcji 

Sp. ds. harmonogramu produkcji 1  

P. ds. harmonogramu produkcji 3 
-1 

Bilansowanie zdolności  P. ds. harmonogramu produkcji 4 -1 

Opracowania harmonogramów 

produkcji 

Sp. ds. harmonogramu produkcji 1  

Sp. ds. harmonogramu produkcji 2 
-1 

Zatwierdzanie? K. ds. organizacji produkcji -1 

Zatwierdzenie? Lider projektu 0 

Odbiór dokumentacji konstrukcyjnej ----------------------- 0 

Tabela 14. Zasoby ludzkie wprowadzone do modelu współbieżnego rozwoju wyrobu 
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5.4. Modelowanie przygotowania produkcji dla realizacji rozwoju wyrobu zgodnie  

z założeniami inżynierii krzyżujących się przedsięwzięć 

W ramach ustaleń zawężających model MRWCEE założono, że: 

 model rozwoju wyrobu będzie obejmować etapy przygotowania produkcji, 

 model będzie zbudowany przy użyciu notacji BPMN, 

 rozwój wyrobu będzie realizowany zgodnie z CEE, 

 rozwój wyrobu realizują oddzielne przedsiębiorstwa, 

 projekt koordynuje przedsiębiorstwo wiodące. 

 W ramach koncepcji CEE, „Przedsiębiorstwo wiodące” określa oraz rozdziela zakres prac 

projektowych dla poszczególnych przedsiębiorstw uczestniczących w przedsięwzięciu.  

W przedstawionym modelu założono, że etap projektowania marketingowego realizuje 

przedsiębiorstwo wiodące. Następnie przedsiębiorstwa nr 1,2 oraz 3 realizują współbieżnie 

proces projektowania konstrukcyjno-technologicznego, po którego zakończeniu wyniki są 

zatwierdzane pod względem poprawności merytorycznej oraz analizowane pod kątem 

ewentualnych udoskonaleń. Propozycje udoskonaleń są przesyłane do przedsiębiorstwa 

wiodącego, które koordynuje cały projekt. Mechanizm ten umożliwia iteracyjne doskonalenie 

procesu rozwoju wyrobu w przygotowaniu produkcji. Natomiast dane konstrukcyjno-

technologiczne kierowane są do fazy projektowania organizacyjnego realizowanego przez 

przedsiębiorstwo wiodące oraz do przedsiębiorstwa nr 4, w celu  budowy i badania prototypu. 

Zbudowany prototyp jest badany pod kątem wykrycia ewentualnych błędów. Jeżeli zostaną 

wykryte błędy projektowe polecenie ich usunięcia kierowane jest do odpowiednich 

przedsiębiorstw (odpowiedzialnych za daną część projektu). W przypadku, gdy podczas 

badania prototypu nie zostaną wykryte żadne usterki, pełna dokumentacja konstrukcyjno-

technologiczna kierowana jest do przedsiębiorstwa wiodącego, które przeprowadza 

projektowanie organizacyjne. Po jego przeprowadzeniu, dokumentacja produkcyjna 

kierowana jest do fazy produkcji i użytkowania (Rysunek 89).  

Model prezentujący koncepcję realizacji kilku przedsięwzięć projektowych według 

strategii krzyżujących się przedsięwzięć zgodnie z założeniami przedsiębiorstwa 

rozszerzonego, przedstawia Rysunek 90. W modelu tym założono, że będą prowadzone  

4 projekty rozwoju wyrobu na etapie przygotowania produkcji, które będzie realizować pięć 

przedsiębiorstw.  

 

 



Modelowanie przygotowania produkcji dla realizacji rozwoju wyrobu według różnych strategii rozwojowych    116 
 

 

 

 
 

Rysunek 89. Model rozwoju wyrobu (MRWCEE) w fazie PP zgodnie z założeniami CEE 
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Rysunek 90. Model przedstawiający koncepcję realizacji przedsięwzięć projektowych w fazie PP zgodnie  

z założeniami przedsiębiorstwa rozszerzonego
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6. PROPONOWANA ARCHITEKTURA WORKFLOW JAKO MODUŁU 

SYSTEMU PDM DLA ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM PRACY 

WSPÓŁBIEŻNEGO ROZWOJU WYROBÓW W ŚRODOWISKU 

GEOGRAFICZNIE ROZPROSZONYM 

6.1. Koncepcja architektury workflow jako modułu systemu PDM  

Istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność procesów projektowych  

i wytwórczych, prowadzonych w cyklu rozwoju wyrobu, jest zarządzanie przepływem pracy. 

W związku z powyższym, w pracy zaproponowano koncepcję architektury workflow systemu 

PDM dla zarządzania przepływem pracy współbieżnego rozwoju wyrobów w środowisku 

geograficznie rozproszonym. 

Koncepcja architektury workflow jest tak pomyślana, aby mógł on stanowić moduł 

systemu PDM. Proponowana architektura zarządzania procesu workflow jest oparta na 

modelu referencyjnym koalicji WfMC. Głównym komponentem systemu jest jego motor. 

Motor systemu jest to program zainstalowany na serwerze sieciowym. W omawianym 

przypadku „motor workflow” powinien zarządzać realizacją procesu przepływu pracy,  

w tym: 

 logowaniem użytkowników do systemu workflow, 

 dostarczeniem informacji o liście zadań do wykonania przez konkretnego użytkownika, 

 rozpoczynaniem, wykonywaniem i kończeniem czynności, 

 dostarczaniem informacji o stanie realizacji procesu pracy, 

 tworzeniem, modyfikacją, rozpoczynaniem, obsługą, przerywaniem i kończeniem 

procesu pracy. 

Inne ważniejsze składowe systemu to komponenty: 

 „Model workflow rozwoju wyrobu” pozwala na modelowanie rozwoju wyrobów 

według nowych strategii rozwojowych, 

 „Definicja procesów workflow” dostarcza interfejs do zdefiniowania modelu rozwoju 

wyrobu w języku BPEL,  

 „Lista zadań” udostępnia użytkownikowi informację o przydzielonych mu zadaniach, 

 „Monitorowanie i kontrola” informuje użytkownika o prawidłowości przebiegu 

procesu workflow, 

 „Symulacja i przeprowadzenie eksperymentu procesu rozwoju wyrobu” umożliwia 

symulację procesu workflow oraz oszacowanie poniesionych kosztów, czasu realizacji 

oraz zużycia zasobów procesu rozwoju wyrobu. 



Proponowana architektura workflow, jako modułu systemu PDM dla zarządzania przepływem pracy            119 
 

 

 

Komponenty „Lista zadań” oraz „Monitorowanie i kontrola” kontaktują się  

z interfejsem użytkownika przy wykorzystaniu przeglądarki WWW. 

Środowisko symulacyjne iGrafx umożliwia przeprowadzenie symulacji oraz eksperymentu 

procesu workflow rozwoju wyrobów, co umożliwia oszacowanie efektywności, poniesionych 

kosztów, czasu realizacji oraz zużycia zasobów podczas realizacji tego procesu. Dzięki temu 

można usprawniać (modyfikować) proces workflow rozwoju wyrobu, a także wybrać 

najlepszy wariant rozwojowy.  

Informację o: użytkownikach, grupach użytkowników, klientach, dostawcach, strukturze 

wyrobu przekazywane są od „modułów PDM” do modeli workflow rozwoju wyrobu. System 

PDM można zintegrować z narzędziami Cax, a także z MS Office. Proponowaną wstępną 

architekturę modułu zarządzania procesami pracy w ramach workflow prezentuje 

Rysunek 91. Czarną ramką został oznaczony zakres, zrealizowany w ramach niniejszej pracy.  

W podrozdziale 6.2. pracy przedstawiono założenia struktury wyrobu dla systemu PDM, 

wspomagającego rozwój wyrobu w środowisku geograficznie rozproszonym. 

Określenie podstawowych funkcji pozostałych modułów systemu PDM 

Podstawowe funkcje modułu zarządzania użytkownikami i podmiotami realizującymi 

współbieżny rozwój wyrobu, to: 

 definiowanie użytkowników i podmiotów, 

 definiowanie grup użytkowników i podmiotów, 

 definiowanie ról użytkowników i podmiotów.  

Podstawowe funkcje modułu zarządzania dokumentami i strukturą wyrobu, to: 

 przechowywanie dokumentów i monitorowanie ich statusu, 

 przechowywanie informacji o strukturze wyrobu, monitorowanie jego statusu 

(przechowywanie informacji o elementach: wytwarzanych, z kooperacji, od dostawców, 

od klientów),  

 kontrola dostępu do dokumentów i struktury wyrobu, 

 generowanie raportów związanych ze zmianą stanu dokumentów i struktury wyrobów. 
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Rysunek 91. Proponowana wstępna architektura zarządzania procesami workflow jako modułu przepływu pracy dla systemu PDM  
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Podstawowe funkcje modułu zarządzania relacjami z klientem (CRM) polegają na: 

 gromadzeniu informacji o klientach, 

 zarządzaniu grupami klientów, 

 generowaniu raportów o relacjach z klientami. 

Podstawowe funkcje modułu zarządzania relacjami z kooperantami (SCM), to: 

 definiowanie informacji o kooperantach, 

 zarządzanie grupami kooperantów, 

 generowanie raportów o relacjach z kooperantami.  

Moduły zaproponowanego systemu PDM przedstawia Rysunek 92. 

 

Rysunek 92. Moduły zaproponowanego systemu PDM 

6.2. Określenie struktury wyrobu dla systemu PDM 

Strukturę wyrobu można rozpatrywać pod kątem: 

 konstrukcyjnym, 

 technologicznym (montażowym). 

Struktura konstrukcyjna określa funkcjonalną konfigurację wyrobu. Na jej podstawie 

tworzone są odpowiednie listy i wykazy części. 

Struktura technologiczna (montażowa) określa relacje poszczególnych zespołów  

i elementów podporządkowanych procesowi montażu. 

Strukturę konstrukcyjną można rozwinąć na układy: I rzędu – najwyższy stopień 

złożoności, II rzędu, III rzędu oraz niższych rzędów w miarę potrzeby. Natomiast strukturę 

technologiczną można rozwinąć na zespoły: I rzędu – najwyższy stopień złożoności, II rzędu, 

III rzędu oraz niższych rzędów w miarę potrzeby (Rysunek 93).  
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Rysunek 93. Dekompozycja struktury wyrobu w ujęciu konstrukcyjnym i technologicznym do trzeciego 

poziomu (rzędu) 

Układ to zbiór części zależnych od siebie funkcjonalnie, spełniających określone zadanie, 

przy czym, aż do zakończenia montażu części te nie muszą być połączone.  

Zespół to zbiór określonej liczby części połączonych w taki sposób, że tworzą składową 

część wyrobu spełniającą określoną funkcję. 

Występowanie jednocześnie struktury konstrukcyjnej i technologicznej utrudnia 

zarządzanie danymi oraz dokumentacją projektową przedsiębiorstwa. Dla łatwiejszej 

integracji systemów komputerowego wspomagania w zakresie przygotowania produkcji oraz 

w celu uproszczenia i ujednolicenia przepływu danych i dokumentacji, wskazana jest 

integracja struktury wyrobu oraz struktury dokumentów. 

Uogólnianą strukturę konstrukcyjną wyrobu przedstawia Rysunek 94, gdzie: 

Ui,     i-ty układ 1 rzędu, i є C+ 

Uij,    j-ty układ 2 rzędu, część składowa i-tego układu 1 rzędu, {i U j}є C+  

Uijk,   k-ty układ 3 rzędu, część składowa j-tego układu 2 rzędu, {i U j U k}є C+    

Uijk.....n, n-ty układ m-tego rzędu, część składowa n-1 układu m-1 rzędu, {i U j U k U...n}є C+  
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Rysunek 94.  Uogólniana struktura konstrukcyjna wyrobu 

Uogólnianą strukturę technologiczną wyrobu prezentuje Rysunek 95, gdzie: 

Zi,     i-ty zespół 1 rzędu, i є C+ 

Zij,     j-ty zespół 2 rzędu, część składowa i-tego zespołu 1 rzędu, {i U j}є C+  

Zijk..,   k-ty zespół 3 rzędu, część składowa j-tego zespołu 2 rzędu, { i U j U k }є C+  

Zijk.....n, n-ty zespół m-tego rzędu, część składowa n-1 zespołu m-1 rzędu, {i U j U k U...n}є C+  

 

Rysunek 95. Uogólniana struktura technologiczna wyrobu 

Ogólną ilościowo-asortymentową strukturę wyrobu i dokumentów powstającą podczas 

opracowywania dokumentacji produkcyjnej przedstawia Rysunek 96. 
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Rysunek 96. Ogólna ilościowo-asortymentowa struktura produktu i dokumentów powstająca podczas 

opracowywania dokumentacji produkcyjnej (opracowanie własne na podstawie[34]) 

W pracy [8] autor zaproponował integrację struktury wyrobu i dokumentacji dla całego 

obszaru przygotowania produkcji. Po rozwinięciu struktury wyrobu, otrzymuje się jego składniki, 

tj: zespoły, podzespoły, elementy wyrobu. W ramach zespołów i podzespołów wyrobu 

wyróżniono elementy: wytwarzane, kooperacyjne, handlowe, pomocnicze (Rysunek 97). 

 

Rysunek 97. Integracja struktury wyrobu i dokumentów dla całego obszaru TPP [8] 
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Na potrzeby pracy zaproponowano strukturę wyrobu, która ma cechy struktury 

federacyjnej oraz z drugiej strony, jest zintegrowana ze strukturą dokumentów. Jednocześnie 

przyjęta struktura ma charakter dualny, tzn. opisuje wyrób zarówno pod kątem 

konstrukcyjnym, jak i technologicznym. Podmioty przedstawione w strukturze mogą 

realizować rozwój wyrobu w ramach koncepcji „przedsiębiorstwa rozszerzonego”. 

Zaproponowana struktura wyrobu da podstawę do budowy systemu PDM do zarządzania 

współbieżnym rozwojem wyrobu w fazie PP w środowisku geograficznie rozproszonym 

(Rysunek 98). 

 

Rysunek 98.  Proponowana struktura wyrobu jako podstawa do budowy systemu PDM do zarządzania 

współbieżnym rozwojem wyrobu w fazie PP w środowisku geograficznie rozproszonym 
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7. MODELOWANIE, SYMULACJA I PRZEPROWADZENIE EKSPERYMENTU 

WSPÓŁBIEŻNEGO ROZWOJU WYROBU PRZY ZASTOSOWANIU 

WSKAŹNIKÓW METODOLOGII SIX SIGMA 

7.1. Modelowanie, symulacja i przeprowadzenia eksperymentu współbieżnego rozwoju 

wyrobów w fazie przygotowania produkcji  

Środowisko symulacji i przeprowadzenia eksperymentu rozwoju wyrobu według 

różnych strategii rozwojowych przy zastosowaniu wskaźników Six Sigma 

Przed rozpoczęciem procedur symulacji i przeprowadzenia eksperymentu rozwoju wyrobu 

według różnych strategii rozwojowych należy przedstawić (zbudować) diagramy realizacji 

rozwoju wyrobu. Następnie po przyporządkowaniu do odpowiednich „czynności” zasobów 

ludzkich i narzędzi wspomaganego komputerowo projektowania – otrzymano modele 

realizacji przepływu pracy (workflow) dla rozwoju wyrobu według różnych strategii 

rozwojowych, tj.: Model Sekwencyjny Rozwoju Wyrobu – MSRW, Model Współbieżny 

Rozwoju Wyrobu – MWRW, Model Rozwoju Wyrobu zgodnie z inżynierią krzyżujących się 

przedsięwzięć – MRWCEE. W dalszej kolejności należy określić warunki przeprowadzenia 

symulacji, m.in. w ramach poszczególnych modeli zdefiniować należy odpowiedni 

scenariusz, a w nim harmonogram wraz z określonymi ustawieniami czasu pracy.  

W kolejnym kroku, w ramach modeli na poziomie „czynności” (podprocesów 

elementarnych), należy wprowadzić dane wejściowe, m.in.: czas realizacji poszczególnych 

czynności, koszty stałe oraz koszty pracy dla poszczególnych zasobów. 

Wykonane poprzednio działania dają podstawę do przeprowadzenia symulacji procesu 

rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji według różnych strategii rozwojowych dla 

poszczególnych modeli. Po wykonaniu symulacji rozwoju wyrobu, można uzyskać 

następujące kategorie danych wyjściowych: czas, koszt, zasób, kolejka. Dane te prezentowane 

są w różnym ujęciu, poziomie odniesienia, a także stopniu szczegółowości. Wyniki symulacji 

prezentowane są w postaci raportów. Zestawienie danych wyjściowych (raport), można 

przedstawić zarówno w ujęciu tabelarycznym, jak i w formie wykresów.  

Przy użyciu programu iGrafx Process for Six Sigma
21

, można w ramach statystyk 

niestandardowych, zdefiniować własne mierniki, jak np. wskaźniki Six Sigma (wskaźniki 

wydajności procesu). Następnie należy ustalić warunki przeprowadzenia eksperymentu (opcja 

RapiDOE programu). Po przeprowadzeniu eksperymentu składającego się z określonej liczby 

symulacji można uzyskać wyniki: czasu i kosztów realizacji procesu, wykorzystania zasobów 

                                                 
21

 Program iGrafx Process for Six Sigma wspomaga realizację metodologii Six Sigma dzięki połączeniu 

wykorzystania możliwości modelowania i analizy procesów programu iGrafx z możliwościami analiz 

statystycznych [59]. 
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oraz zdefiniowanych wskaźników wydajności procesu (dane wyjściowe). Wyniki te 

generowane i zapisywane są w programie statystycznym „Minitab” w celu obróbki 

statystycznej. 

Przedstawione powyżej działania opisują środowisko symulacji i przeprowadzenia 

eksperymentu rozwoju wyrobu według różnych strategii rozwojowych (Rysunek 99). 

 

Rysunek 99. Środowisko umożliwiające symulacje i przeprowadzenie eksperymentu rozwoju wyrobu 

według różnych strategii rozwojowych  
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Na potrzeby mierzenia procesu rozwoju wyrobów w fazie przygotowania produkcji 

zdefiniowano wskaźniki Six Sigma – oparte na liczbie błędów projektowych, takie jak: 

 

 wskaźnik wydajności przejściowej TY, który określa prawdopodobieństwo, że na danym 

etapie przygotowania produkcji nie pojawi się żaden z potencjalnych błędów 

projektowych, 

 

 

TY = e 
-DPU

 (13) . 

gdzie: DPU = 
D

U
 – zdefiniowano jako liczbę błędów projektowych w stosunku do liczby wyników 

projektowania (transakcji) dla poszczególnego etapu przygotowania produkcji, e – stała 

matematyczna,  

 wskaźnik wydajności mierzonej w toku RTY – to prawdopodobieństwo, że po przejściu 

całego procesu przygotowania produkcji projekt będzie zupełnie pozbawiony błędów 

projektowych, 

 

 
RTY= ∏ TYi𝑚

𝑖=1  (14) . 

gdzie: m – liczba etapów (kroków) przygotowania produkcji, TYi – wartość wskaźnika wydajności 

przejściowej zmierzona dla każdego kolejnego i-tego kroku przygotowania produkcji, 

 znormalizowany wskaźnik wydajności NY to „przeciętny” wynik wydajności 

przejściowej, jakiego można oczekiwać na dowolnym etapie procesu – określa on typową 

wydajność, jakiej można się spodziewać na danym etapie przygotowania produkcji, 

 

 
NY= √RTY

m
 (15) . 

gdzie: m – liczba etapów (kroków) przygotowania produkcji.  

Wskaźniki mierzenia procesu w strategii Six Sigma, tj.: wydajności przejściowej, 

wydajności mierzonej w toku oraz wydajności znormalizowanej pozwalają na o wiele 

precyzyjniejsze określenie jakości wszystkich procesów poprzez odsłanianie „Ukrytych 

fabryk
22

”. 

Model współbieżnego rozwoju wyrobu (MWRW) w fazie przygotowania produkcji  

Współbieżny rozwój wyrobu w fazie przygotowania produkcji rozpoczyna się od zlecenia 

obcego. W dalszej kolejności uczestnik zewnętrzny wysyła zamówienie (zdarzenie typu 

komunikat wysłany). W ramach toru „Uczestnik wewnętrzny”, a dokładniej podtoru „Dział 

zamówień i negocjacji warunków” komunikat o zamówieniu jest przyjmowany (zdarzenie 

typu komunikat odebrany). Po analizie zamówienia w „Dziale zamówień i negocjacji 

                                                 
22

 „Ukryte fabryki” składają się z procesów i systemów służących naprawieniu błędów, jakie powstały w trakcie 

procesów projektowych i produkcyjnych. Wskaźniki mierzenia procesu w metodologii Six Sigma określają, jak 

firma sobie radzi z realizowaniem planu zapewnienia jakości. 
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warunków”, przyjmowane jest stanowisko do negocjacji z podmiotem zewnętrznym odnośnie 

warunków zamówienia. Na tej podstawie następuje negocjacja warunków. Informacja  

o wyniku negocjacji przychodzi z powrotem do „Działu zamówień  

i negocjacji warunków” i w tym dziale podejmowana jest decyzja o przyjęciu zamówienia. 

Jeżeli decyzja jest odmowna, to następuje zakończenie transakcji (rozwój wyrobu nie zostaje 

przeprowadzony). W przypadku przyjęcia zamówienia w „Dziale marketingu” realizowane 

jest projektowanie marketingowe. Po jego realizacji, podejmowana jest decyzja  

o zatwierdzeniu opisu cech konstrukcyjno-użytkowych, które otrzymujemy jako wynik 

projektowania marketingowego. W razie nie zatwierdzenia wyników proces ten, na zasadzie 

sprzężenia zwrotnego, jest cofany do początku projektowania marketingowego. W przypadku 

zatwierdzenia wyników, proces jest kierowany do „Działu konstrukcyjno-technologicznego”, 

gdzie realizowany jest współbieżny proces projektowania konstrukcyjno-technologicznego. 

Wyniki projektowania są albo odrzucane i proces jest cofany w celu poprawy błędów 

projektowych albo po zatwierdzeniu kierowane do działów „Budowy i badania prototypu” 

oraz „Projektowania organizacyjnego”. Fazy budowy i badania prototypu oraz projektowania 

organizacyjnego realizowane są w sposób po części współbieżny. Po pozytywnym przyjęciu 

wyników badania prototypu i projektowania organizacyjnego, dokumentacja produkcyjna 

przekazywana jest do podmiotu zamawiającego „Uczestnik zewnętrzny”. Podmiot 

zamawiający odbiera dokumentację produkcyjną, co kończy proces współbieżny rozwoju 

wyrobu w fazie przygotowania produkcji. Model współbieżnego rozwoju wyrobu w fazie 

przygotowania produkcji utworzony w notacji BPMN (iGrafx Process for Six Sigma 2013) 

przedstawia Rysunek 100. 

Definiowanie wskaźników Six Sigma (wydajności procesu) dla określenia efektywności 

rozwoju wyrobu w fazie PP zrealizowanego zgodnie z nowymi strategiami rozwojowymi 

W zakresie definiowania atrybutów
23

 transakcji rozwoju wyrobów w fazie PP, 

zdefiniowano atrybuty: Błąd_projektowy1, Błąd_projektowy2, Błąd_projektowy3, 

Błąd_projektowy4. Zdefiniowane atrybuty transakcji umożliwią utworzenie własnych 

mierników dla porównania rozwoju wyrobu zrealizowanego zgodnie z różnymi wariantami  

i strategiami rozwojowymi. Następnie zdefiniowano atrybuty scenariusza, co umożliwia 

przeprowadzenie symulacji oraz eksperymentu (RapiDOE – w programie iGrafx Process for 

Six Sigma 2013) rozwoju wyrobu w fazie PP dla własnych mierników (wskaźników Six 

Sigma), Rysunek 101. 

                                                 
23

 Atrybut to cecha (zmienna) przypisana do obiektu, która charakteryzuje obiekt i może mieć wpływ na 

przebieg procesu [59]. Atrybuty można definiować w zakresie: transakcji, czynności, zasobów i scenariuszy. 
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Rysunek 100. Model współbieżnego rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji utworzony w notacji BPMN 



Modelowanie, symulacja i przeprowadzenie eksperymentu współbieżnego rozwoju wyrobu                           131 
 

 

 

a)                                                               b) 

      

Rysunek 101. a) Zdefiniowane atrybuty transakcji (MWRW w fazie PP) b) Zdefiniowane atrybuty 

scenariusza (MWRW w fazie PP) 

Dla śledzenia i monitorowania przebiegu współbieżnego rozwoju wyrobu w fazie 

przygotowania produkcji, zastosowano narzędzie zwane monitorem
24

, a mianowicie: Monitor 

1 dla etapu projektowania marketingu, Monitor 2 dla etapu projektowania konstrukcji  

i technologii, Monitor 3 i 4 dla etapu budowy i badania prototypu oraz projektowania 

organizacyjnego (Rysunek 102).  

  

Rysunek 102.  a) Monitor 1 dla etapu marketingu, b) Monitor 2 dla etapu projektowania konstrukcji 

 i technologii, c) Monitor 3 i 4 dla etapu budowy i badania prototypu oraz projektowania organizacyjnego  

                                                 
24

 Monitor służy do gromadzenia informacji o realizowanych transakcjach i wskazanych statystykach 

dotyczących przebiegu procesu. Graficznie monitor jest przedstawiony w postaci flagi. 

a) b) 

c) 
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Do „Monitorów” umieszczonych w odpowiednich bramkach decyzyjnych 

przyporządkowano utworzone wcześniej atrybuty transakcji (Rysunek 103). 

 

Rysunek 103. Monitory wraz z przyporządkowanymi atrybutami transakcji (MWRW w fazie PP) 

Zgodnie z ustawieniami w zakładce „Atrybuty” w razie wystąpienia błędu projektowego 

(wynik projektowania nie został zatwierdzony), wartość atrybutu transakcji „Błąd 

projektowy” wzrasta o 1. Wzrost wartości atrybutu transakcji dla projektowania 

marketingowego w sytuacji wystąpienia błędu projektowego, obrazuje Rysunek 104.  

 

Rysunek 104. Wzrost wartości atrybutu transakcji dla projektowania marketingowego w sytuacji 

wystąpienia błędu projektowego 

W podobny sposób wzrastają wartości atrybutu transakcji dla projektowania 

konstrukcyjno-technologicznego, budowy i badania prototypu oraz projektowania 

organizacyjnego – w razie wystąpienia błędu projektowego. 
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Używając programu iGrafx Process for Six Sigma można, oprócz wykorzystania 

standardowych parametrów dotyczących czasu, kosztów, wykorzystania zasobów, kolejek, 

zdefiniować własne mierniki, w tym m.in. wskaźniki Six Sigma, przy pomocy których można 

opisać, zmierzyć i porównać proces rozwoju wyrobu realizowany według różnych strategii  

i wariantów. Własne mierniki utworzono w zakładce „Niestandardowy”. Zdefiniowano 

„LiczbęTransakcji1” jako Monitor 1 – Licznik, aby określić ile transakcji przejdzie przez 

„projektowanie marketingowe” w czasie realizacji (symulacji) procesu rozwoju wyrobu  

w fazie przygotowania produkcji. W podobny sposób zdefiniowano: „LiczbęTransakcji2”, 

„LiczbęTransakcji3” oraz„LiczbęTransakcji4”. 

W kolejnym kroku, zdefiniowano „Liczbę błędów1” jako Monitor 1 – Wartość Atrybutu. 

W razie wystąpienia błędu projektowego transakcja przyjmuje atrybut „Błąd_projektowy1”. 

Wartość atrybutu wzrasta o 1 za każdym razem, gdy wystąpi błąd projektowy (wynik 

projektowania marketingowego nie został zatwierdzony), zgodnie z ustawieniami w zakładce 

„Atrybuty”. Analogicznie zdefiniowano „Liczbę błędów2”, „Liczbę błędów3” i „Liczbę 

błędów4”. 

Wskaźnik DPU1 (defekty na jednostkę) zdefiniowano jako liczbę błędów w stosunku do 

liczby transakcji dla projektowania marketingowego. Potem wskaźnik wydajności 

przejściowej TY1 (na etapie projektowania marketingowego) zdefiniowano jako e 
-DPU

.  

W podobny sposób zdefiniowano wskaźniki wydajności przejściowej: TY2 (na etapie 

projektowania konstrukcji i technologii), TY3 (na etapie budowy i badania prototypu), TY4 

(na etapie projektowania organizacyjnego). Wskaźnik wydajności mierzonej w toku RTY 

zdefiniowano jako iloczyn wskaźników wydajności przejściowej według wzoru:  

 

 

                                              4  

RTY= Π TYi = TY1* TY2* TY3 *TY4 
                                        i =1 

(16) . 

Natomiast znormalizowany wskaźnik wydajności NY zdefiniowano według wzoru: 

 

 
NY = √RTY

4
 (17) . 

Zdefiniowane wskaźniki Six Sigma (wydajności procesu) przy użyciu programu  

iGrafx Process for Six Sigma 2013 pokazuje, Rysunek 105. 
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Rysunek 105. Zdefiniowane wskaźniki Six Sigma (wydajności procesu) – MWRW w fazie PP 

Z ustawień generatora wynika, że jest on typu sekwencyjnego. Transakcje (zadania 

projektowe) są generowane w sposób rozproszony (transakcje są generowane losowo od 1 do  

3 dni), a okres, po którym nastąpi koniec generowania transakcji wynosi 30 dni (Rysunek 106). 

 

Rysunek 106. Ustawienia „Generatora Transakcji” (MWRW w fazie PP) 

W ramach zakładki „Ustawiania uruchamiania” – opcji „Czas symulacji” ustalono, że 

symulacja będzie realizowana według kalendarza zgodnie z harmonogramem standardowym. 
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Początek symulacji nastąpi w poniedziałek o 8 rano. Symulacja będzie obejmować 40 dni 

procesu (zakończy się ona po 40 dniach), obrazuje to Rysunek 107. 

 

Rysunek 107. Ustalenie czasu symulacji (MWRW w fazie PP) 

Z ustawień bramek decyzyjnych „Zatwierdzenie?” wynika, że podczas symulacji w 90% 

zostaną wybrane ścieżki wyjścia „Tak” realizacji procesu (przepływu transakcji). Oznacza to, 

że w bramkach decyzyjnych wynik projektowania jest zatwierdzany w 90 % przypadków.  

Z kolei w 10% zostaną wybrane ścieżki wyjścia „Nie” realizacji procesu, co odpowiada temu, 

że wynik projektowania nie jest zatwierdzany w 10 % przypadków (Rysunek 108). 

 

Rysunek 108. Ustawienia procentowe ścieżek wyjścia „Tak”, „Nie” po realizacji procesu w bramkach 

decyzyjnych „Zatwierdzenie?” (MWRW w fazie PP) 
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Przeprowadzenie eksperymentu współbieżnego rozwoju wyrobów w fazie 

przygotowania produkcji 

W ramach programu iGrafx Process for Six Sigma można przeprowadzić procedurę DOE 

(Design of Experiments). Procedura ta definiuje zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy 

zmiennymi procesu (Xn), a zmiennością rezultatu procesu Y, zgodnie ze wzorem: 

 

 

Y= f(X1, X2, X3, X4, X5, .......Xn) (18) . 

W celu przeprowadzenia eksperymentu realizacji współbieżnego rozwoju wyrobów należy 

uruchomić funkcję „RapiDOE”. Następnie zaznaczyć te atrybuty scenariusza, które mają być 

aktywne w czasie symulacji. Należy również poszczególnym atrybutom przypisać stan 

wysoki oraz niski. Atrybutowi „Czy_ błąd_ projektowy1” przypisano jako stan wysoki 12%, 

a jako stan niski 10% prawdopodobieństwa, że nastąpi błąd projektowy, tzn. że w 10% lub 

12% wynik projektowania marketingowego, nie zostanie zatwierdzony. W analogiczny 

sposób przypisano stan wysoki i niski atrybutom „Czy_ błąd_ projektowy2”, „Czy_ błąd_ 

projektowy3” i „Czy_ błąd_ projektowy4”. 

Atrybutowi „Zatwierdzenie_lub_Odrzucenie” przypisano jako stan wysoki 

„Zatwierdzenie”, a jako stan niski „Odrzucenie”. W tym przypadku ścieżka wyjścia zależy od 

ustawień w bramce decyzyjnej „Zatwierdzenie?”. Analogicznie postąpiono z atrybutami 

„Zatwierdzenie2_lub_Odrzucenie2” i „Zatwierdzenie3_lub_Odrzucenie3”. W zakresie 

„Odpowiedzi” zaznaczono, mierniki dla których mają być pokazane wyniki po realizacji 

eksperymentu (Rysunek 109). W omawianym modelu współbieżnego rozwoju wyrobu jest  

7 zmiennych (aktywnych atrybutów scenariusza). Każdy z 7 atrybutów przyjmuje po dwie 

wartości, co daje 128 kombinacji rozwiązań przeprowadzonego eksperymentu według wzoru: 

 

 

V = n
k
, czyli V =  2

7
= 128 (19) . 

gdzie: n – ilość zmiennych (atrybutów), k – ilość wartości dla zmiennych, V – wariancja  

z powtórzeniami. 

Przy założeniu 4 replikacji, czyli powtórzeń eksperymentu otrzymujemy 128*4 = 512 

symulacji. Ponieważ w procesie występuje zmienność losowa (ścieżki wyjścia po realizacji 

zadania są opisane procentowym prawdopodobieństwem), wyniki symulacji przy 

jednakowych wartościach parametrów wejściowych mogą być różne w przypadku każdej 

replikacji. Dlatego zasadnym jest, by eksperyment powtórzyć 4 razy. 
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Rysunek 109. Ustawienia w ramach funkcji „RapiDOE” (MWRW w fazie PP) 

Po zatwierdzeniu ustawień „RapiDOE”, otrzymano ekran służący do uruchomienia 

eksperymentu, składający się z 512 pozycji do symulacji dla różnych kombinacji wartości 

atrybutów wraz z kolumnami wybranych mierników (w omawianym przypadku: RTY, NY), 

które zostaną wyliczone po uruchomieniu eksperymentu. Następnie, przyciskiem start można 

uruchomić eksperyment. Wyniki zrealizowanego eksperymentu zapisywane są w programie 

Minitab. Wyniki te (pierwsze 26 z 512 symulacji) przedstawia Rysunek 110. 

 

Rysunek 110. Wyniki eksperymentu dla współbieżnego rozwoju wyrobu w fazie PP (pierwsze 26 z 512 

symulacji) zapisane w programie Minitab 15 
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W celu określenia i opisania wyników przeprowadzonego eksperymentu współbieżnego 

rozwoju wyrobów w fazie przygotowania produkcji, użyto następujące miary statystyczne:                       

 średnia arytmetyczna wartości zmiennej X w próbie, 

 

 
X̅ =    

∑ Xi n
 i=1

𝑛
 (20) . 

gdzie: Xi – wartość i-tej zmiennej, n – liczb zmiennych, 

 moda (modalna) – Mo (wartość zmiennej, która występuje najczęściej), 

 wartość maksymalna zmiennej – Xmax, 

 wartość minimalna zmiennej – Xmin, 

 rozstęp, 

 

 

R= Xmax – Xmin, (21) . 

 odchylenie standardowe, 

 

 
Sx = √Sx2 (22) . 

gdzie: Sx
2
 = 

∑ (Xi− X̅)2n
 i=1

(n−1) 
 – wariancja. 

Zestawienie miar statystycznych wskaźnika RTY po przeprowadzeniu eksperymentu 

współbieżnego rozwoju wyrobu pokazuje Tabela 15. 

Symbol Nazwa Wartość 

RTYmax Wartość maksymalna pomiaru 0,666078 

RTYmin Wartość minimalna pomiaru 0,626005 

RRTY Rozstęp 0,040073 

RTY Średnia arytmetyczna 0,657766 

SRTY Odchylenie standardowe 0,006497 

MoRTY Moda 0,649480 

Tabela 15. Zestawienie miar statystycznych wskaźnika RTY po przeprowadzeniu eksperymentu 

współbieżnego rozwoju wyrobu w fazie PP 

7.2. Modelowanie, symulacja i przeprowadzenie eksperymentu rozwoju wyrobów 

Model współbieżnego rozwoju wyrobów utworzony w notacji BPMN 

Model współbieżnego rozwoju wyrobów dla fazy przygotowania produkcji został opisany 

w artykułach [77,78] i we wcześniejszych rozdziałach pracy. Poniżej prezentowany model 

współbieżnego rozwoju wyrobów został poszerzony o etap produkcji oraz etap dystrybucji  

i sprzedaży. Model ten, utworzony w notacji BPMN (iGrafx Process for Six Sigma 2013) 

przedstawia Rysunek 111. 
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Rysunek 111. Model współbieżnego rozwoju wyrobów utworzony w notacji BPMN 
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Zastosowanie wskaźników metodologii Six Sigma do opisania i zmierzenia efektywności 

procesów współbieżnego rozwoju wyrobów 

W porównaniu ze wskaźnikami (13), (14) i (15) zdefiniowanymi w podrozdziale 7.1., które 

były oparte na liczbie błędów projektowych, na potrzeby mierzenia efektywności procesu 

współbieżnego rozwoju wyrobów, zdefiniowano wskaźniki – oparte na liczbie błędów 

projektowych lub produkcyjnych, takie jak: 

 wskaźnik wydajności przejściowej TY, który określa prawdopodobieństwo, że na 

danym etapie rozwoju wyrobów nie pojawi się żaden z potencjalnych błędów 

projektowych lub produkcyjnych, 

 

 
TY = e 

–DPU

 (23) . 

gdzie: DPU = 
D

U
 – zdefiniowano jako liczbę błędów w stosunku do liczby wyników projektowania lub 

wytwarzania (transakcji) dla poszczególnego etapu rozwoju wyrobów, e – stała matematyczna,  

 wskaźnik wydajności mierzonej w toku RTY to prawdopodobieństwo, że po przejściu 

całego procesu rozwoju wyrobów projekt i wyrób będą zupełnie pozbawione błędów, 

 

 
RTY= ∏ TYi𝑚

𝑖=1  (24) . 

gdzie: m – liczba etapów (kroków) rozwoju wyrobów, TYi – wartość wskaźnika wydajności 

przejściowej zmierzona dla każdego kolejnego i-tego kroku rozwoju wyrobów, 

 znormalizowany wskaźnik wydajności NY to „przeciętny” wynik wydajności 

przejściowej, jakiej można się spodziewać na danym etapie rozwoju wyrobów, 

 

 
NY= √RTY

m
 (25) . 

gdzie: m – liczba etapów (kroków) rozwoju wyrobów. 

Dla mierzenia efektywności przygotowania wyceny – podprocesu współbieżnego rozwoju 

wyrobu (Rysunek 112) zaproponowano miary statystyczne opisujące ten proces, takie jak: 

 współczynnik zdolności rzeczywistej C
pk

 – dla czasu przygotowania wyceny, 

 

 
C

pk 
= 

min( |GGT –X̅|,  |X̅ –DGT| )

3 Sx 
 (26) . 

gdzie: GGT – górna granica tolerancji czasu przygotowania wyceny, DGT – dolna granica tolerancji 

czasu przygotowania wyceny, X̅ – średnia arytmetyczna czasu przygotowania wyceny,  

Sx – odchylenie standardowe od średniej czasu przygotowania wyceny. 

 miernik DPMO, określający liczbę błędów przygotowania wyceny na milion 

możliwości, 

  DPMO = DPO x 1000000 (27) . 
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gdzie: DPO
25

 = 
DPU

OP
, OP – liczba możliwości popełnienia błędów (cech krytycznych dla jakości 

CTQ
26

). 

 

Rysunek 112. Podproces przygotowanie wyceny  

Definiowanie i implementacja wskaźników Six Sigma w programie iGrafx Process for 

Six Sigma  

W zakresie definiowania atrybutów dla transakcji zdefiniowano następujące atrybuty: 

Błąd_B, Błąd_KT, Błąd_O, Błąd_P, Błąd_W (Rysunek 113a). Następnie zdefiniowano 

atrybuty scenariusza, które umożliwią przeprowadzenie symulacji oraz eksperymentu rozwoju 

wyrobu dla własnych mierników (wskaźników Six Sigma), Rysunek 113b. 

a)                                                                            b) 

          

Rysunek 113. a) Zdefiniowane atrybuty transakcji dla współbieżnego rozwoju wyrobów, b) Zdefiniowane 

atrybuty scenariusza dla współbieżnego rozwoju wyrobów 

Do śledzenia i monitorowania przebiegu procesu współbieżnego rozwoju wyrobu 

zastosowano monitory, a mianowicie: Monitor 1 dla etapu zapytania ofertowego i negocjacji 

warunków (bramka „Czy_błądW?”), Monitor 2 dla etapu projektowania konstrukcyjno-

technologicznego (bramka „Czy_błądKT?”), Monitor 3 dla etapu budowy i badania prototypu 

(bramka „Czy_błądB?”), Monitor 4 dla etapu projektowania organizacyjnego (bramka 

„Czy_błądO?”) oraz Monitor 5 dla etapu produkcji („bramka Czy_błądP?”).                                                  

                                                 
25

 Miernik DPO wyrażony wzorem 
DPU

OP
 jest powszechnie stosowany w metodologii Six Sigma, m.in. do 

wyliczenia miernika DPMO oraz wyznaczenia poziomu sigma [33, 41]. 
26

 CTQ (Critical to Quality) – krytyczne cechy dla jakości to cechy procesu, produktu lub usługi, które wpływają 

na postrzeganie jakości przez klienta. 
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W dalszej kolejności, do monitorów umieszczonych w odpowiednich bramkach 

decyzyjnych przyporządkowano utworzone wcześniej atrybuty transakcji (Rysunek 114). 

 

Rysunek 114. Monitory wraz z przyporządkowanymi atrybutami transakcji (MWRW) 

Zgodnie z ustawieniami w zakładce „Atrybuty” w razie wystąpienia błędu projektowego 

lub produkcyjnego (wynik podprocesu nie został zatwierdzony), wartość atrybutu transakcji 

wzrasta o 1. Wzrost wartości atrybutu transakcji „Błąd_W” dla etapu zapytania ofertowego  

i negocjacji warunków w sytuacji wystąpienia błędu projektowego obrazuje Rysunek 115.   

 

Rysunek 115. Wzrost wartości atrybutu transakcji dla etapu zapytania ofertowego i negocjacji warunków 

W podobny sposób wzrastają wartości atrybutu transakcji dla projektowania 

konstrukcyjno-technologicznego, budowy i badania prototypu oraz projektowania 

organizacyjnego w razie wystąpienia błędu projektowego, a dla produkcji w razie wystąpienia 

błędu projektowego lub produkcyjnego. 

Przy pomocy programu iGrafx Process for Six Sigma zaimplementowano wskaźniki 

metodologii Six Sigma, dzięki którym można opisać i zmierzyć proces współbieżnego 

rozwoju wyrobów. W ramach statystyk niestandardowych zdefiniowano 
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„LiczbęTransakcjiW” jako Monitor 1-Licznik, aby określić ile transakcji przejdzie przez 

„etap zapytania ofertowego i negocjacji warunków” w czasie realizacji (symulacji) procesu 

rozwoju wyrobu. W podobny sposób zdefiniowano: „LiczbęTransakcjiKT”, 

„LiczbęTransakcjiB” „LiczbęTransakcjiO” oraz „LiczbęTransakcjiP”. 

W kolejnym kroku zdefiniowano „Liczbę BłędówW” jako Monitor 1 – Wartość Atrybutu. 

W razie wystąpienia błędu transakcja przyjmuje atrybut „Błąd_projektowyW”, którego 

wartość wzrasta o 1 (sytuacja, gdy wynik etapu zapytania ofertowego i negocjacji warunków 

nie zostanie zatwierdzony). Analogicznie zdefiniowano „Liczbę BłędówKT”,  

„Liczbę BłędówB”, „Liczbę BłędówO” i „Liczbę BłędówP”. 

Wskaźnik DPU1 (defekty na jednostkę) zdefiniowano jako liczbę błędów w stosunku do 

liczby transakcji dla etapu zapytania ofertowego i negocjacji warunków. Następnie wskaźnik 

wydajności przejściowej TY_W (na etapie zapytania ofertowego i negocjacji warunków) 

zdefiniowano jako e 
–DPU1

. W podobny sposób zdefiniowano wskaźniki wydajności 

przejściowej: TY_KT (na etapie projektowania konstrukcji i technologii), TY_B (na etapie 

budowy i badania prototypu), TY_O (na etapie projektowania organizacyjnego) oraz TY_P 

(na etapie produkcji). Wskaźnik wydajności mierzonej w toku RTY zdefiniowano jako 

iloczyn wskaźników wydajności przejściowej według wzoru:  

 

 

                5  

RTY= Π TYi = TY_W * TY_KT * TY_B * TY_O * TY_P                                                
             i =1 

 

(28) . 

Natomiast znormalizowany wskaźnik wydajności NY zdefiniowano według wzoru: 

 

 
NY = √RTY

5
 (29) . 

Wskaźnik DPO podprocesu przygotowania wyceny zdefiniowano jako DPU_W/1
27

. Po 

przemnożeniu wskaźnik DPO razy milion, otrzymano wskaźnik DPMO_W (określający 

liczbę błędów przygotowania wyceny na milion możliwości.) Zdefiniowane wskaźniki Six 

Sigma współbieżnego rozwoju wyrobów przy użyciu w programu iGrafx Process for Six 

Sigma 2013 pokazuje Rysunek 116. 

 

                                                 
27

 Założono, że na etapie przygotowania wyceny występuje jedna  cecha krytyczna dla jakości (OP=1). 
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Rysunek 116. Zdefiniowane wskaźniki Six Sigma współbieżnego rozwoju wyrobów  

Przeprowadzenie eksperymentu współbieżnego rozwoju wyrobów  

W ramach istniejących generatorów jako aktywny ustawiony jest „Generator 14”, który 

jest typu sekwencyjnego. Z ustawień generatora wynika, że transakcje (zadania projektowe) 

są generowane w sposób rozproszony (losowo od 1 do 3 dni), a okres, po którym nastąpi 

koniec generowania transakcji wynosi 30 dni (Rysunek 117). 

 

Rysunek 117. Ustawienia „Generatora Transakcji” (MWRW) 
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W zakładce „Ustawiania uruchamiania” – opcji „Czas symulacji” ustalono, że symulacja 

będzie realizowana według kalendarza, zgodnie z harmonogramem standardowym. Początek 

symulacji nastąpi w poniedziałek o 8 rano. Koniec symulacji nastąpi po zakończeniu 

transakcji (Rysunek 118). 

 

Rysunek 118. Ustalenie czasu symulacji (MWRW) 

W ramach funkcji „RapiDOE zaznaczono te atrybuty scenariusza, które mają być aktywne 

w czasie symulacji. Poszczególnym atrybutom przypisano również stan wysoki oraz niski. 

Atrybutowi „Czy_ BłądKT” przypisano jako stan wysoki 7%, a jako stan niski  

4% prawdopodobieństwa, że nastąpi błąd projektowy tzn., że w 7% lub 4% wynik 

projektowania konstrukcyjno-technologicznego, nie zostanie zatwierdzony. W analogiczny 

sposób przypisano stan wysoki i niski atrybutom „Czy_ BłądB”, „Czy_ BłądO”,  

„Czy_ BłądP” i „Czy_ BłądW”. 

Atrybutowi „RodzajBłędu” przypisano, jako stan wysoki „Produkcyjny”, a jako stan niski 

„Projektowy”. W tym przypadku ścieżka wyjścia zależy od ustawień w bramce decyzyjnej, 

która daje dwie możliwości wyjścia. W zakresie „Odpowiedzi” zaznaczono, dla których 

mierników mają być pokazane wyniki po realizacji eksperymentu (Rysunek 119).  

W omawianym modelu współbieżnego rozwoju wyrobu jest 6 zmiennych (aktywnych 

atrybutów scenariusza). Każdy z 6 atrybutów przyjmuje po dwie wartości, co daje  

64 kombinacji rozwiązań przeprowadzonego eksperymentu, według wzoru (19). Przy założeniu 

4 replikacji otrzymujemy 128*4 = 256 symulacji.  
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Rysunek 119. Ustawienia w ramach funkcji „RapiDOE” (MWRW) 

Po zatwierdzeniu ustawień „RapiDOE”, otrzymano ekran służący do uruchomienia 

eksperymentu, składający się z 256 pozycji do symulacji dla różnych kombinacji wartości 

atrybutów wraz z kolumną wskaźnika RTY, którego wyniki zostaną wyliczone po uruchomieniu 

eksperymentu. Następnie, uruchomiono eksperyment, którego wyniki zapisane zostały  

w programie Minitab. Wyniki te (pierwsze 26 z 512 symulacji) przedstawia Rysunek 120. 

 

Rysunek 120. Wyniki wskaźnika RTY dla współbieżnego rozwoju wyrobu (pierwsze 26 z 512 symulacji) 

zapisane w programie Minitab 15 
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8. MODELOWANIE PROCESU PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI 

WSPÓŁBIEŻNEGO ROZWOJU WYROBÓW NA PRZYKŁADZIE 

POPRAWY PROCESU UDZIELANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

OFERTOWE W PRZEDSIĘBIORSTWIE PROJEKTOWO-WYTWÓRCZYM 

8.1. Etap Definiowania (Define) 

Informacje wstępne 

Przedsiębiorstwo projektowo-wytwórcze należy do sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP), w ramach swojej działalności realizuje usługi w zakresie [5]: 

 projektowania i wykonania urządzeń, podzespołów oraz części zamiennych na podstawie 

dokumentacji i wzorów powierzonych przez Klienta/Zleceniodawcę, jak również 

opracowanych przez przedsiębiorstwo, 

 projektowania i wykonania form wtryskowych i narzędzi, 

 remontów maszyn i urządzeń, 

 utrzymania ruchu. 

Przedsiębiorstwo projektowo-wytwórcze współpracuje z wieloma podmiotami w kraju i za 

granicą, jego klientami są m.in.: Philip Morris Poland, Philip Morris International, Philip 

Morris Engineering, Silgan White Cap, Delphi, Valeo, RR Donnelley, Coca Cola, MAN, 

Frapol – Kraków, International Tobacco Machinery Poland Ltd., VESUVIUS Polska Skawina 

Sp. z o.o. 

W przedsiębiorstwie podjęto decyzję o konieczności ciągłego podnoszenia jakości 

procesów. Działanie to umożliwia metodologia Six Sigma. Wdrażanie metodologii Six Sigma 

może dać podstawę do zmian w przedsiębiorstwie, które podniosą jakość produktu oraz 

procesów projektowych i wytwórczych, a także umożliwią lub ułatwią realizowanie 

współbieżnego rozwoju wyrobu zgodnie z złożeniami nowych strategii rozwojowych. 

Wdrażanie i realizacja Six Sigma może być osiągnięte m.in. poprzez zastosowanie metodyki 

(DMAIC) usprawnienia procesów. 

Ustalenie zakresu projektu 

W ramach uzgodnień z właścicielem przedsiębiorstwa i dyrektorem technicznym 

określono, że zakres współpracy będzie obejmować poprawę procesów usługi „Projektowania 

i wykonania urządzeń, podzespołów oraz części zamiennych na podstawie dokumentacji  

i wzorów powierzonych przez Klienta/Zleceniodawcę, jak również opracowanych przez 

przedsiębiorstwo”. Następnym krokiem było utworzenie zespołu DMAIC dla realizacji 

usprawniania procesów projektowych i wytwórczych rozwoju wyrobu, w składzie: 
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 właściciel przedsiębiorstwa, pełniona rola – Champion, 

 dyrektor techniczny, pełniona rola – Sponsor, 

 prof. dr hab. inż. Jan Duda, prof. PK, pełniona rola – Ekspert, 

 szef produkcji, pełniona rola – Właściciel procesu, 

 mgr inż. Marcin Paprocki, pełniona rola – Black belt, 

 technolog (najstarszy stażem), pełniona rola – Green belt,  

 specjalista ds. zleceń, pełniona rola – Green belt. 

Po przeprowadzonych badaniach w przedsiębiorstwie w ramach zespołu DMAIC ustalono, 

że procesem, który w pierwszej kolejności należy poprawić jest proces udzielania odpowiedzi 

na zapytania ofertowe. Proces ten jest początkowym etapem rozwoju wyrobu w fazie 

przygotowania produkcji. W artykule [77] i podrozdziale 7.1. tej pracy przedstawiono  

i omówiono model współbieżnego rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji 

utworzony w notacji BPMN. 

Modelowanie procesu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe 

W przedsiębiorstwie funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) zgodny  

z normami: PN-EN ISO 9001:2009 (system zarządzania jakością) oraz  

PN-EN ISO 14001:2005 (system zarządzania środowiskowego). ZSZ obejmuje moduły: 

Księga ZSZ, Sytuacje Awaryjne, Realizacja Wyrobu, Aspekty Środowiskowe, Projektowanie 

Wyrobu. W ramach modułu Projektowanie Wyrobu wyróżniono 4 podprocesy (Rysunek 121). 

 

 

 

gdzie: 1 – podproces: Zapytanie klienta, oferta, 2 – podproces: Potwierdzenie klienta, 3 – podproces: 

Realizacja projektu, 4 – podproces: Przygotowanie Projektu Technicznego, 

Rysunek 121. Flowchart procesu Projektowanie Wyrobu 

W przedsiębiorstwie (zapisy pochodzące z ZSZ), opisano 2 podprocesy, które można 

przyporządkować do procesu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe, tj. podprocesy: 

Zapytanie klienta, oferta oraz Potwierdzenie klienta (Rysunek 122). 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

Start Koniec 
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Rysunek 122. Podprocesy, które można przyporządkować do procesu udzielania odpowiedzi na zapytania 

ofertowe 

Dla realizacji projektu doskonalenia poprawy procesu udzielania odpowiedzi na zapytania 

ofertowe, podział na wyżej wymienione podprocesy wynikający z zapisów w ZSZ 

przedsiębiorstwa, jest niewystarczający. Aby przeanalizować i zbadać stan procesu,  

a następnie zaproponować jego zmiany, należy bardziej szczegółowo opisać proces 

odpowiedzi na zapytania ofertowe m.in. poprzez: dokładny jego podział na podprocesy oraz 

zdefiniowanie ról biznesowych procesu. 

Na podstawie schematu organizacyjnego oraz rozpoznania w przedsiębiorstwie 

stwierdzono, że w procesie udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe biorą udział ze 

strony firmy: Szef produkcji, Technolog, Specjalista ds. zleceń oraz Klient jako podmiot 

zewnętrzny. 

Proces udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe rozpoczyna się od zlecenia Klienta, 

które przesyłane jest do przedsiębiorstwa. Następnie Specjalista od spraw zleceń rejestruje 

zapytanie ofertowe i dokonuje jego wstępnej oceny. W ramach rejestracji dokumentacja 

zapytania ofertowego wprowadzona jest do systemu PDM
28

 w formie elektronicznej. 

Rejestracja zapytania ofertowego obejmuje, także m.in. nadanie nazwy i numeru oraz 

określenie daty rejestracji zapytania. Zapisywane są również, nazwa firmy składającej 

zapytanie ofertowe i termin, do którego należy odpowiedzieć. Po wstępnej ocenie, zapytanie 

ofertowe poddawane jest przeglądowi przez Technologa i Szefa produkcji pod względem: 

czytelności rysunków, warunków technicznych, oceny technicznej wymagań Klienta  

i innych dokumentów związanych z zapytaniem klienta oraz analizie techniczno-

ekonomicznej możliwości wykonania. Swoją opinię o tym, czy przygotować odpowiedź na 

zapytanie ofertowe, Technolog przesyła do Szefa produkcji. Po czym Szef produkcji na 

podstawie opinii Technologa podejmuje decyzję o odpowiedzi na zapytania ofertowe. Jeśli 

decyzja jest negatywna, to Specjalista ds. zleceń przygotowuje treść i wysyła odpowiedź 

                                                 
28

 W przedsiębiorstwie funkcjonuje przestarzały i niewydolny system PDM. System ten nie jest dedykowany dla 

przedsiębiorstwa, jest mało elastyczny i trudny do potencjalnej rozbudowy i modernizacji. Dodatkowo 

przedsiębiorstwo nie ma kontaktu z firmą, która wdrażała ten system. Z tych powodów w przedsiębiorstwie 

funkcjonuje podwójny obieg dokumentów (w formie elektronicznej i papierowej). Obecnie w przedsiębiorstwie 

trwają prace związane z implementacją nowego systemu PDM. 

 

Zapytanie klienta, oferta Potwierdzenie klienta 

Start Koniec 
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odmowną do Klienta. W przypadku pozytywnej decyzji, Technolog przygotowuje wycenę 

kosztów realizacji projektu i przedkłada ją do akceptacji Szefowi produkcji. Jeżeli decyzja 

jest pozytywna, to Szef produkcji ustala warunki oferty i przekazuje je Specjaliście ds. 

zleceń, który formalnie przygotowuje ofertę i przesyła ją Klientowi. W razie braku 

zatwierdzenia, Szef produkcji zwraca wycenę Technologowi do poprawy. Następnie Klient 

odbiera ofertę i podejmuje decyzję o jej przyjęciu lub rezygnacji z zamówienia. Jeśli 

zamierza złożyć zamówienie to decyduje, czy złoży zamówienie na warunkach określonych 

w ofercie, czy będzie negocjować warunki zmówienia. Jeżeli Klient złoży zamówienie , to 

informacja ta przekazywana jest do Specjalisty ds. zleceń, który otwiera zlecenie. W drugim 

przypadku następuje negocjacja warunków Klienta z Szefem produkcji, po której strony 

negocjacji dochodzą lub nie dochodzą do porozumienia. W pierwszym przypadku Szef 

produkcji przygotowuje nowe warunki oferty. Po czym, nowe warunki oferty są 

przekazywane Specjaliście ds. zleceń, który formalnie przygotowuje ofertę i przesyła ją 

Klientowi. Klient odbiera nową ofertę i podejmuje decyzję, czy ją przyjmuje (złoży 

zamówienie lub będzie negocjował nowe warunki oferty), czy też rezygnuje z zamówienia.  

Jeżeli Klient nie dojdzie do porozumienia z Szefem produkcji, to nie składa zamówienia. 

Model procesu odpowiedzi na zapytania ofertowe w przedsiębiorstwie projektowo-wytwórczym 

przedstawia Rysunek 123. 
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Rysunek 123. Model procesu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe w przedsiębiorstwie projektowo-wytwórczym (przebieg obecny)
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Przygotowanie wyceny – przebieg obecny 

Przygotowanie wyceny w zakresie odpowiedzi na zapytanie ofertowe realizowane jest  

w przedsiębiorstwie w sposób sekwencyjny (Rysunek 124). 

 

Rysunek 124. Przygotowanie wyceny – przebieg obecny 

Drzewo wymagań krytycznych dla jakości (CTQ) 

Drzewo wymagań krytycznych dla jakości (CTQ) to narzędzie, które pomaga zespołowi 

Six Sigma przejść od ogólnych potrzeb klienta do jego bardziej konkretnych 

behawioralnych
29

 wymagań [31]. W rozpatrywanym przypadku drzewo wymagań 

krytycznych dla jakości przedstawia Rysunek 125. 

 

Rysunek 125. Drzewo wymagań krytycznych dla jakości procesu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe 

                                                 
29

 Potrzeby behawioralne związane są z zachowaniem, reakcjami na bodźce płynące z otoczenia. 
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8.2. Etap Mierzenia (Measure) 

Określenie miar do oceny procesu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe 

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że cechą krytyczną jakości dla procesu 

udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe jest czas pracy potrzebny do realizacji tego 

procesu. Proponowane wskaźniki pozwalające opisać efektywność procesu udzielania 

odpowiedzi na zapytania ofertowe w zakresie czasu pracy to: 

 współczynnik zdolności procesu (Cp), 

 

 
C

p 
= 

GGT −DGT 

6 Sx 
  = 

T 

6 Sx 
 (30) . 

gdzie: GGT – górna granica tolerancji dla czasu pracy, DGT – dolna granica tolerancji dla czasu 

pracy, T – pole tolerancji dla czasu pracy, Sx – odchylenie standardowe dla czasu pracy. 

 wskaźnik sigma. 

Określenie miar do oceny procesu przygotowania wyceny  

Zgodnie z ideą ciągłego doskonalenia procesu zgodnego z założeniami Six Sigma, 

zdefiniowano podproces mający kluczowe znaczenie dla procesu udzielania odpowiedzi na 

zapytania ofertowe. Tym podprocesem jest przygotowanie wyceny. Jako cechy istotne dla 

oceny podprocesu określono: czas realizacji oraz jakość przygotowania wyceny. 

Proponowane miary statystyczne opisujące efektywność podprocesu przygotowanie 

wyceny, dla jakości realizacji tego procesu, to: 

 wskaźnik wydajności przejściowej TY
30

, który określa prawdopodobieństwo, że w czasie 

realizacji podprocesu przygotowania wyceny nie pojawi się żaden z potencjalnych 

błędów projektowych, 

 

 
TY

31
 = e 

–DPO 
= e

−DPU

3  (31) . 

gdzie: DPU = 
D

U
 – zdefiniowano jako liczbę błędów projektowych (D)

32
 w stosunku do wszystkich 

zrealizowanych wycen (U), e – stała matematyczna,  

 

 

 

                                                 
30

 Wskaźnik wydajności przejściowej TY nie zależy od rozmieszczenia wad (błędów) w próbie i dlatego 

pozwala dokładniej ocenić przebieg danego procesu, wskaźnik ten jest uzależniony od liczby wad (błędów), 

ściśle skorelowanych z kosztami, zapasami i długością cyklu produkcyjnego [41]. 
31

 Ponieważ określono więcej niż jedną cechę krytyczną dla procesu przygotowania wyceny, to należy 

zastosować wzór: TY = e 
–DPO

,
  
zamiast  TY = e 

–DPU
 . 

32
 Określono 3 rodzaje błędów projektowych (cech krytycznych jakości) takich jak: opracowana zła technologia, 

błędna wycena, błędne określenie czasu wykonania zamówienia. 
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Wskaźnik wydajności przejściowej TY można również obliczyć według wzoru: 

 

 

TY = 1-DPO
 (32) . 

dla DPO <<1, TY = 1-DPO ≈ e 
–DPO   

 miernik DPMO, wyliczany zgodnie ze wzorem (27), określa on liczbę błędów 

projektowych na milion możliwości ich popełnienia. 

Ponieważ określono trzy rodzaje możliwości popełnienia błędów (OP=3) procesu 

przygotowania wyceny, takie jak: opracowana zła technologia, błędna wycena, błędne 

określenie czasu wykonania zamówienia, to: 

 

 
DPMO = 

DPU

3
 x 1000000 (33) . 

 wskaźnik sigma.  

Dopasowanie funkcji rozkładu do danych empirycznych czasu podprocesu 

przygotowania wyceny  

W programie iGrafx Process for Six Sigma dzięki wykorzystaniu narzędzia „Six Sigma  

– dopasuj dane”, można estymować dane empiryczne w celu wyboru najlepiej dopasowanej 

funkcji rozkładu prawdopodobieństwa z pośród funkcji, które udostępnia program Minitab.  

W programie tym dostępnych jest 5 funkcji rozkładu prawdopodobieństwa, a mianowicie 

rozkłady: jednolity, normalny, Weibulla, logarytmiczny-normalny oraz wykładniczy. Dla 

wyboru najlepiej dopasowanego rozkładu, zastosowano test Andersona-Darlinga. Wartość 

miary dla każdego typu rozkładu pokazywana jest w kolumnie o nazwie „Test A-D”. Im 

mniejsza wartość testu Andersona-Darlinga, tym rozkład prawdopodobieństwa jest lepiej 

dopasowany do danych empirycznych. 

W przedsiębiorstwie projektowo-wytwórczym zrealizowano 158 pomiarów czasu 

przygotowania wyceny. Dane empiryczne czasu przygotowania wyceny (w godzinach)  

– pierwsze 50 pomiarów, prezentuje Tabela 16. 

W omawianym przypadku najniższą wartość testu A-D dla zmierzonych danych ma 

rozkład logrytmiczny-normalny (Normalne protokołowanie), wartość ta wynosi 0,473. Zatem 

ten rozkład uznano jako najlepiej dopasowany do danych empirycznych czasu przygotowania 

wyceny (Rysunek 126). 
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Tabela 16. Dane empiryczne czasu przygotowania wyceny (pierwsze 50 pomiarów) 

 

Rysunek 126. Rozkład najlepiej dopasowanego do danych czasu wyceny
33

  

Podczas symulacji program iGrafx Process for Six Sigma uznaje funkcję rozkładu 

logarytmiczno-normalnego dla danych empirycznych czasu wyceny za błędną, ponieważ 

parametr „Położenie” jest ujemny (-5,017539E-03), a powinien być dodatni. Dlatego wybrano 

                                                 
33

 Oś odciętych – czas wyceny, oś rzędnych – prawdopodobieństwo. 
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następny w kolejności, najlepiej dopasowany rozkład do danych empirycznych. Jest to 

rozkład Weibulla (Rysunek 127). 

 

Rysunek 127. Rozkład Weibulla dla czasu przygotowania wyceny 

Następnie funkcję rozkładu (Weibulla) prawdopodobieństwa dla czasu przygotowania 

wyceny, wprowadzono jako wyrażenie w ramach zakładki „zadanie” (Rysunek 128). 

 

Rysunek 128. Funkcja rozkładu prawdopodobieństwa dla czasu  przygotowania wyceny jako wyrażenie  

w ramach zakładki „zadanie” 
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Przeprowadzenie eksperymentu procesu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe 

W modelu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe określono zasoby pracownicze 

wykorzystywane do realizacji tego procesu. Są to: Klient, Specjalista ds. zleceń, Szef 

produkcji oraz 4 Technologów (3 pracujących na cały etat, 1 na pół etatu), Rysunek 129.  

 

Rysunek 129. Zasoby potrzebne do realizacji procesu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe 

Dane ciągłe określające czas przygotowania wyceny oraz dotyczące czasu realizacji 

pozostałych etapów udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe , wprowadzono  

w postaci „Wyrażeń” do modelu przebiegu obecnego, gdzie: NormDist(X̅; Sx) oznacza 

rozkład normalny, a WeibullStdDist(a;b) oznacza rozkład Weibulla (Tabela 17).  

Do modelu wprowadzono również dane procentowe dotyczące jakości procesu 

przygotowania wyceny „Czy błąd?” oraz dane procentowe do innych bramek 

rozdzielających (dane dyskretne), Tabela 18. 
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Proces 
Pracownicy  Czas  Odchylenie  Wyrażenie 

kategoria minuty minuty  

1 Rejestracja zapytania 

ofertowego i dokonanie 

jego wstępnej oceny 

Specjalista 

ds. zleceń 
8 2 NormDist(8;2) 

2 Przegląd zapytania 

ofertowego (T) 
Technolog 15 5 NormDist(15;5) 

3 Przegląd zapytania 

ofertowego (Sz. P) 

Szef 

produkcji 
15 5 NormDist(15;5) 

4 Decyzja o 

przygotowaniu oferty 

Szef 

produkcji 
12 4 NormDist(12;4) 

5 Przygotowanie treści i 

wysłanie odpowiedzi 

odmownej 

Specjalista 

ds. zleceń 
15  2 NormDist(15;2) 

6 Drukowanie 

(dokumentacji) 

zapytania ofertowego 

Specjalista 

ds. zleceń 
20  8 NormDist(20;8) 

7 Przygotowanie wyceny Technolog 

Parametr a 

1,098542 

(godziny) 

Parametr b 

1,587918 

(godziny) 

WeibullStdDist(1,098542

;1,587918) 

8 Sprawdzenie 

poprawności 

Szef 

produkcji 
20 5 NormDist(20;5) 

9 Ustalenie warunków 

oferty 

Szef 

produkcji 
22,5 7,5 NormDist(22,5;7,5) 

10 Formalne 

przygotowanie oferty 

Specjalista 

ds. zleceń 
12,5 2,5 NormDist(12,5;2,5) 

11Wysłanie oferty 
Specjalista 

ds. zleceń 
10  2 NormDist(10;2) 

12 Zlecenie  
Specjalista 

ds. zleceń 
25 5 NormDist(25;5) 

13 Negocjacje 

warunków 

Szef 

produkcji 
30 15 NormDist(30;15) 

14 Ustalenie nowych 

warunków oferty 

Szef 

produkcji 
12,5 2,5 NormDist(12,5;2,5) 

Tabela 17. Dane dotyczące czasu procesu udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe (przebieg obecny) 

Nazwa bramki Pracownicy  Tak Nie 

15 Przygotowanie oferty? Szef produkcji  90% 10% 

16 Czy błąd ? (procesu 

przygotowania wyceny) 
Szef produkcji 6% 94% 

17 Złożenie zamówienia lub 

decyzja o negocjacji warunków? 
Klient 70% 30% 

18 Złożenie zamówienia? Klient 50% 50% 

19 Czy nowe warunki oferty? Szef Produkcji 60% 40% 

Tabela 18. Dane dyskretne dotyczące jakości procesu przygotowania wyceny „Czy błąd ?” oraz innych 

bramek rozdzielających (przebieg obecny) 

Z powodu ochrony danych, przedsiębiorstwo nie udostępniło danych o kosztach realizacji 

procesu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe. Na potrzeby przeprowadzenia 
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eksperymentu dla kosztów użycia zasobów ludzkich
34

 przyjęto odpowiedni parytet. Dla 

Specjalisty ds. zleceń przyjęto jako stawkę godzinową 15 zł brutto, dla Technologa przyjęto 

stawkę 25 zł brutto za godzinę, a dla Szefa produkcji przyjęto stawkę 40 zł brutto za godzinę. 

Następnie wyliczono łączny koszt, który ponosi pracodawca za godzinę pracy 

poszczególnych pracowników
35

. Łączny godzinowy koszt pracy: Specjalisty ds. zleceń 

wynosi 17,8 zł, Technologa – 29,7 zł, a Szefa produkcji 47,5 zł. W przedsiębiorstwie 

projektowo-wytwórczym pracownicy pracują również w nadgodzinach. Koszt pracy za 

godzinę nadliczbową jest większy o 50%, niż stawka podstawowa za godzinę
36

. Łączny koszt 

pracodawcy za godzinę nadliczbową wynosi odpowiednio dla: Specjalisty ds. zleceń 26,7 zł, 

Technologa – 44,5 zł, a Szefa produkcji – 71,2 zł (Tabela 19). 

Proces 

Pracownicy pracujący 

na danym etapie 

procesu 

Koszt pracy 

pracowników 

Łączny koszt 

pracodawcy za 

godzinę pracy 

Kategoria 

Stawka 

godzinowa 

brutto 

Podstawowy (za 

nadgodziny) 

1 Rejestracja zapytania 

ofertowego i dokonanie jego 

wstępnej oceny 

Specjalista ds. zleceń 15 zł 17,8 zł (26,7 zł) 

2 Przegląd zapytania ofertowego 

(T) 
Technolog 25 zł 29,7 zł (44,5 zł) 

3 Przegląd zapytania ofertowego 

(Sz. P)  
Szef produkcji 40 zł 47,5 zł (71,2 zł) 

4 Decyzja o przygotowaniu 

oferty 
Szef produkcji 40 zł 47,5 zł (71,2 zł) 

5 Przygotowanie treści i wysłanie 

odpowiedzi odmownej 
Specjalista ds. zleceń 15 zł 17,8 zł (26,7 zł) 

6 Drukowanie (dokumentacji) 

zapytania ofertowego 
Specjalista ds. zleceń 15 zł 17,8 zł (26,7 zł) 

7 Przygotowanie wyceny  Technolog 25 zł 29,7 zł (44,5 zł) 

8 Sprawdzenie poprawności Szef produkcji 40 zł 47,5 zł (71,2 zł) 

9 Ustalenie warunków oferty Szef produkcji 40 zł 47,5 zł (71,2 zł) 

10 Formalne przygotowanie 

oferty 
Specjalista ds. zleceń 15 zł 17,8 zł (26,7 zł) 

11 Wysłanie oferty Specjalista ds. zleceń 15 zł 17,8 zł (26,7 zł) 

12 Zlecenie  Specjalista ds. zleceń 15 zł 17,8 zł (26,7 zł) 

13 Negocjacje warunków Szef produkcji 40 zł 47,5 zł (71,2 zł) 

14 Ustalenie nowych warunków 

oferty 
Szef produkcji 40 zł 47,5 zł (71,2 zł) 

Tabela 19. Łączne koszty użycia zasobów ludzkich dla realizacji procesu udzielania odpowiedzi na 

zapytanie ofertowe (przebieg obecny) 

                                                 
34

 Ponieważ w przedsiębiorstwie projektowo-wytwórczym na etapie udzielania odpowiedzi na zapytania 

ofertowe główną składową kosztów całkowitych stanowią koszty osobowe, na potrzeby przeprowadzenia 

eksperymentu wybrano kategorię „koszt użycia zasobów osobowych”. 
35

 Łączny koszt, który ponosi pracodawca za godzinę pracy poszczególnych pracowników wyliczono przy 

pomocy kalkulatora kosztów pracodawcy [50].  
36

 art. 151
1
 § 1 K.p. [97]. 
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Ustalenie warunków symulacji i przeprowadzenia eksperymentu udzielania odpowiedzi 

na zapytania ofertowe 

Założono, że generowanie transakcji (zapytań ofertowych) będzie realizowane w sposób 

sekwencyjny według rozkładu jednostajnego, co 2-3h (wyrażanie „Between (2;3)”)  

i zakończy się po 30 dniach
37

. Symulacja będzie realizowana zgodnie z harmonogramem 

domyślnym. Jej początek nastąpi w poniedziałek o 8.00 rano, a koniec nastąpi po zakończeniu 

transakcji. Eksperyment będzie obejmował 100 symulacji
38

 procesu udzielania odpowiedzi na 

zapytania ofertowe. Ustawienia generatora i uruchamiania do przeprowadzenia symulacji 

procesu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe przedstawia Rysunek 130. 

 

Rysunek 130. Ustawienia generatora i uruchamiania do przeprowadzenia symulacji procesu udzielania 

odpowiedzi na zapytania ofertowe 

Po wprowadzeniu danych do modelu wariantu obecnego procesu udzielania odpowiedzi na 

zapytania ofertowe, przeprowadzono eksperyment składający się ze 100 symulacji tego 

procesu. W wyniku przeprowadzonego eksperymentu i po  dalszych obliczeniach uzyskano:  

a) wartość wskaźników TY oraz DPMO charakteryzujących jakość przygotowania 

wyceny, 

                                                 
37

 Założenie to jest zgodne z sytuacją w przedsiębiorstwie, gdzie zapytania ofertowe wpływają średnio, co  

2-3 godziny. 
38

 Ilość symulacji określono jako 100 (n=100), aby ich ilość była większa niż 30, tzn., n >30. 
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b) wyniki czasu pracy (Razem czas pracy
39

) dla przebiegu obecnego procesu udzielania 

odpowiedzi na zapytania ofertowe w okresie 30 dni (Tabela 20), 

c) wyniki łącznych kosztów pracy, które ponosi przedsiębiorca (Razem Koszty
40

) dla 

przebiegu obecnego procesu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe w okresie  

30 dni (Tabela 21). 

Ad a) 

Zmierzono, że średnio na 100 zrealizowanych wycen występuje 12 błędów, stąd wskaźnik TY 

obliczony na podstawie wzorów (31) i (32) wynosi 0,96 (96%).   

Wskaźnik DPMO został obliczony na podstawie wzoru (33). Jego wartość wynosi 40000. 

Następnie wskaźniki TY i DPMO przeliczono na wskaźnik sigma
41

. Wartość wskaźnika 

sigma dla jakości procesu przygotowania wyceny, wynosi około 3,25.  

Uzyskane powyżej wyniki można zinterpretować następująco: jeżeli każda cecha 

krytyczna dla jakości (CTQ) charakteryzuje się jakością na poziomie 3,25 sigma oraz projekt 

posiada 3 takie cechy, to można przewidzieć, iż po realizacji procesu przygotowania wyceny, 

każdy projekt będzie miał średnio 0,12 błędu. 

Ad b) 

 

Tabela 20. Wyniki eksperymentu obecnego procesu odpowiedzi na zapytania ofertowe w zakresie czasu 

pracy (wyniki pierwszych 30 symulacji) 

                                                 
39

 Kategoria „Razem czas pracy”, to czas aktywnego przetwarzania transakcji w czynności. Obliczany na 

podstawie czasu trwania czynności. W późniejszym tekście zamiast określenia „Razem czas pracy” będzie 

używane określenie czas pracy. 
40

 Kategoria „Razem Koszt”, to koszt transakcji. W jej skład wchodzą koszt zasobów oraz wszelkie inne koszy 

stałe. 
41

 Wartości wskaźnika sigma uzyskano stosując tablice przeliczeniowe zamieszczone w książkach [31,41]. 



Modelowanie procesu podnoszenia efektywności współbieżnego rozwoju wyrobów                                          162 
 

 

 

Wyniki eksperymentu (Tabela 20), zostały przyporządkowane do funkcji rozkładu 

normalnego. Dla tego rozkładu, średni czas pracy w okresie 30 dni, wynosi 1114,32 h, a 

odchylenie standardowe 27,09 h (Rysunek 131). 

 

Rysunek 131. Rozkład normalny czasu pracy realizacji procesu udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe
42

 
 

Na podstawie wzoru (30) obliczono wskaźnik zdolności procesu dla czasu pracy procesu 

udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe, 

C
p 

= 
GGT −DGT 

6 Sx 
   =   

1201,50−1027,10 

6∗27,09 
 =  

174,40

162,54 
 =1,07 

 

Ponieważ proces jest wycentrowany, to: C
p
 = C

pk
                           

 

Korzystając z tabeli konwersji zamieszczonej w książce [31] przeliczono wskaźnik C
pk

 

wynoszący 1,07 na poziom sigma w krótkim okresie czasu. Wartość sigma dla czasu pracy 

przebiegu obecnego procesu udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe wynosi 3,2. 

Ad c) 

Wyniki eksperymentu przebiegu obecnego procesu udzielania odpowiedzi na zapytania 

ofertowe w zakresie łącznych kosztów pracy, które ponosi przedsiębiorca (Tabela 21), zostały 

przyporządkowane do funkcji rozkładu normalnego. Dla tego rozkładu, koszt średni w okresie 

30 dni wynosi 40488,66 zł, a odchylenie standardowe 852,34 zł.  

                                                 
42

 Oś odciętych – czas pracy realizacji procesu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe, oś rzędnych  

– prawdopodobieństwo. 
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Tabela 21. Wyniki eksperymentu obecnego procesu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe  

w zakresie łącznych kosztów pracy, które ponosi przedsiębiorca (wyniki 30 pierwszych symulacji) 

8.3. Etap Analizowania (Analyse) 

Wyznaczenie przyczyn (czynników) zmienności procesu przygotowania wyceny oraz 

określenie siły odziaływania czynników na jego zmienność 

Z przeprowadzonych w przedsiębiorstwie badań wynika, że czas przygotowania wyceny 

zależy od: trudności projektu, wielkości projektu oraz od doświadczenia technologa. 

Zależność tę, można zapisać zgodnie ze wzorem: 

 Tpw= f(W, T, D) (34) . 

gdzie: W – wielkość projektu, T – trudność projektu, D – doświadczenie technologa. 

Określono, że siła oddziaływania wszystkich opisanych wzorem (34) czynników, na czas oraz 

zmienność procesu przygotowania wyceny dla przebiegu obecnego, jest duża (Rysunek 132). 

 
Trudność projektu Wielkość projektu 

Doświadczenie 

technologa 

Przebieg obecny duża duża duża 

Rysunek 132. Siła oddziaływania czynników wpływających na czas oraz zmienność procesu 

przygotowania wyceny dla przebiegu obecnego  

Cele projektu 

Aby wyznaczyć cele projektu, a szczególnie określić ich wartości, zbadano literaturę  

w kontekście uwarunkowań i możliwości przedsiębiorstwa projektowo-wytwórczego.  

Jak podaje M. Feld [35], czas potrzebny do przygotowania procesu technologicznego 

rozkłada się następująco: 15% – podejmowanie decyzji, 40% – wyszukiwanie danych  

i obliczenia, 45% – przygotowanie dokumentacji technologicznej. 
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Wyżej wymienione informacje wskazują na to, że dużo czasu tracone jest na 

wyszukiwanie danych i obliczeń, a tylko 15% czasu projektanta technologicznego 

wykorzystywane jest w sposób najbardziej twórczy. Widać stąd wyraźnie, że istnieje duży 

potencjał poprawy w zakresie projektowania technologicznego, zwłaszcza związany ze 

wspomaganiem procesu wyszukiwania danych i obliczeń oraz przygotowania dokumentacji 

technologicznej. 

Z badań wynika [15], że po wdrożeniu w przedsiębiorstwie strategii projektowania 

współbieżnego (CE), osiąga się następujące korzyści: czas rozwoju produktu można skrócić 

nawet o 60%, koszty zmniejszyć o 40%, poprawia się przy tym jakość i użytkowe cechy 

wyrobu. W podrozdziale 1.3.1. tej pracy pokazano, że cele i założenia projektowania 

współbieżnego można zrealizować m.in. poprzez zastosowanie systemów komputerowego 

wspomagania CAx. Jednym z głównych komponentów systemów CAx wspomagających 

rozwój wyrobu w PP jest system CAPP. 

Stosowanie systemów CAPP przynosi korzyści w postaci osiągniętych oszczędności 

m.in. w zakresie: redukcji o 58% prac związanych z planowaniem procesu produkcji,  

10% ograniczeniu pracy bezpośredniej, 4% oszczędności materiałów, 10% zmniejszeniu 

odpadów [17]. 

J. Duda [28] po przeprowadzeniu weryfikacji semigeneracyjnej metody projektowania 

procesu technologii obróbki stwierdza, że „projektowanie procesu technologicznego  

z zastosowaniem przedstawionej metody generowania skraca zdecydowanie czas uzyskania 

dokumentacji technologicznej, co wpływa w sposób istotny na efektywność pracy zespołu 

projektowego pracującego w trybie projektowania współbieżnego. (...) Dla zamieszczonego 

przykładu czas uzyskania dokumentacji wynosi około trzech minut. (...) Należy oczekiwać, że 

dla bardziej złożonych wyrobów czas uzyskania dokumentacji będzie odpowiednio dłuższy”.  

 W pracach (Matuszek, Mleczko oraz Tadial na podstawie [63]) autorzy podają, że po 

wdrożeniu systemu Sysklass wynikają m.in. następujące fakty (dla przedsiębiorstwa): 

radykalne skrócenie wszystkich etapów TPP nowych produktów o 30% i więcej w zależności 

od jakości wcześniejszych opracowań, obniżenie nakładów na TPP nowych wyrobów  

o 10–100%, zwiększenie zasobów i produktywności TPP bez przyjmowania nowych 

pracowników, wyraźna redukcja rutynowych czynności, zwiększenie udziału „inteligentnych” 

prac w inżyniersko–technicznych czynnościach TPP poprzez podsuwanie najlepszych 

typowych rozwiązań przy realizacji każdej pracy. Do podobnych wniosków doszedł  

B. Pisarek, który w publikacji [81] przedstawił możliwości wykorzystania systemu Sysklass 

w zakresie technicznego przygotowania produkcji jednostkowej i małoseryjnej odlewów.  
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W konkluzji publikacji autor stwierdza, że wdrożenie systemu Sysklass w odlewniach może 

przynieść m.in. następujące efekty: radykalne skrócenie wszystkich etapów TPP, zwiększenie 

jakości i efektywności TPP, obniżenie nakładów na TPP nowych odlewów. 

Jak wskazuje powyższa analiza literatury w kontekście uwarunkowań i możliwości 

przedsiębiorstwa, istnieje realna możliwość poprawy procesu odpowiedzi na zapytanie 

ofertowe przedsiębiorstwa m.in. poprzez implementację systemu CAPP. Dane przedstawione 

powyżej dają podstawę, do postawienia celów wynikających z realizacji procedury poprawy 

oraz oszacowania procentowej ich wartości. W związku z tym, w ramach grupy DMAIC 

założono, że po zakończeniu realizacji procedury poprawy procesu udzielania odpowiedzi na 

zapytania ofertowe zostaną osiągnięte, co najmniej następujące cele: 

 skrócenie wartości średniej dla czasu przygotowania wyceny o 25%, 

 ograniczenie zmienności dla czasu przygotowania wyceny o 50%, 

 poprawa jakości procesu przygotowania wyceny o 50 %. 

Aby uzyskać zakładane cele należy znaleźć rozwiązania poprawiające proces. Na tej 

podstawie będzie można zbudować model poprawianego procesu udzielania odpowiedzi na 

zapytania ofertowe. W ramach tego modelu zostaną wprowadzone oczekiwane wartości 

parametrów. W wyniku tego, będzie można przeprowadzić eksperyment określający, w jakim 

stopniu poprawi się proces udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe, charakteryzowany 

przez: 

 średnią czasu pracy, 

 odchylenie standardowe czasu pracy. 

Na tej podstawie, będzie można obliczyć wskaźniki charakteryzujące ten proces, między 

innymi: Cp, DPMO, wskaźnik sigma. Umożliwi to ocenę efektywności procesu udzielania 

odpowiedzi na zapytania ofertowe w wariancie proponowanym. 

Propozycje zmian, które pozwolą osiągnąć założone cele 

Po przeprowadzonych badaniach przedstawiono propozycje zmian, które pozwolą 

osiągnąć zamierzone cele, a w konsekwencji poprawić proces udzielania odpowiedzi na 

zapytania ofertowe w zakresie: 

 ustalenia kryteriów udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe, w tym m.in. kolejności 

udzielania odpowiedzi, 

 ustalenia osoby, która decyduje o kolejności udzielania odpowiedzi na zapytania 

ofertowe, 
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 wdrożenia w przedsiębiorstwie systemu komputerowego wspomagania projektowania 

procesu obróbki wstępnej i szacowania kosztów elementów wytwarzanych (CAPP).  

Proponowane powyżej zmiany wpłyną również na zmianę przebiegu procesu udzielania 

odpowiedzi na zapytania ofertowe w wariancie proponowanym.  

8.4. Etap Poprawiania (Improve)  

W podrozdziale 8.3. wyznaczono cele projektu, którymi są: skrócenie wartości średniej  

o 25%, ograniczenie zmienności o 50% dla czasu przygotowania wyceny oraz poprawa 

jakości procesu przygotowania wyceny o 50%. W podrozdziale tym określono również, że 

czas przygotowania wyceny zależy od: trudności projektu, wielkości projektu oraz 

doświadczenia technologa. Stwierdzono, że wpływ tych czynników na czas przygotowania 

wyceny jest duży.   

Sprawiając, że czas przygotowania wyceny będzie mniej zależny od wymienionych 

czynników uzyskany zostanie efekt, że proces ten będzie krótszy i bardziej stabilny. Ten efekt 

można zrealizować wdrażając w przedsiębiorstwie system CAPP. W związku z tym, aby 

osiągnąć wyznaczone cele zaproponowano wdrożenie w przedsiębiorstwie systemu 

umożliwiającego komputerowe wspomaganie projektowania procesu obróbki wstępnej  

i szacowania kosztów elementów wytwarzanych.  

Wprowadzony system usprawni pracę technologa na etapie przygotowania wyceny 

szczególnie w zakresie realizacji przygotowania wyceny oferty dla projektów trudnych.  

W wariancie obecnym, czas ten jest mocno zależny od stopnia trudności projektu. Powoduje 

to, że proces wyceny jest mało stabilny. Wdrożenie systemu CAPP spowoduje natomiast, że 

ten czynnik będzie znacznie mniej wpływał na zmienność czasu przeprowadzenia wyceny, co 

spowoduje, że proces będzie bardziej stabilny. Skróceniu ulegnie również średni czas jego 

realizacji. Ponadto, w wariancie proponowanym będzie mniej etapów, gdzie istnieje 

konieczność podjęcia przez technologa decyzji, co spowoduje, że będzie znacznie mniej 

możliwości popełnienia przez niego błędów projektowych. W związku z powyższym można 

stwierdzić, że proponowany system znacznie ułatwi pracę technologa i sprawi, że poprawi się 

jakość procesu przygotowywania wyceny. 

Siłę oddziaływania czynników na czas i zmienność procesu przygotowania wyceny 

wariantu obecnego i proponowanego przedstawiają: Tabela 22 i Tabela 23. 
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Trudność projektu Wielkość projektu 

Doświadczenie 

technologa 
Przebieg obecny duża duża duża 

Przebieg proponowany 

(wdrożony system CAPP) 

mała średnia średnia 

Tabela 22. Siła oddziaływania czynników na zmienność procesu dla przebiegu obecnego i proponowanego 

 
Trudność projektu Wielkość projektu 

Doświadczenie 

technologa 
Przebieg obecny duża duża duża 

Przebieg proponowany  

(wdrożony system CAPP) 

mała duża średnia 

Tabela 23. Siła oddziaływania czynników na średnią czasu procesu dla przebiegu obecnego i proponowanego 

Na poprawę jakości procesu przygotowywania wyceny wpłynie również: wprowadzenie 

rankingu kolejności udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe i określenie osób 

odpowiedzialnych za jego ustalenie. Technolog realizujący proces przygotowywania wyceny 

zgodnie z przyjętym przez osobę decyzyjną rankingiem, mniej będzie narażony na pośpiech, 

stres, a w skrajnym przypadku na „szacowanie kosztów na oko”.   

Przykładowe systemy CAPP do wdrożenia w przedsiębiorstwie projektowo- 

wytwórczym 

System Sysklass 

Sysklass jest zintegrowanym pakietem, kompleksowo wspomagającym projektowanie 

procesów produkcyjnych [63]. Podstawowe moduły systemu Sysklass według [110] to: 

Moduł ofertowanie – przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala on na rejestrację 

historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest 

szczególnie przydatny tam, gdzie oferta wymaga wsparcia o kalkulacje wyrobu, które  

przygotowane są przez inne działy przedsiębiorstwa. Pozwala na rejestrację indywidualnie 

przygotowywanych wersji ofert oraz uwzględnienie w nich historii transakcji z kontrahentem 

(symulacje i analizy różnych wariantów opłacalności współpracy).  

Moduł konstrukcja – obsługuje bazę rysunków i bazę konstrukcyjnych wykazów części. 

System automatycznie zapisuje, kto rysunek założył, zmienił, sprawdził i zatwierdził. Przy 

zakładaniu rysunku generowany jest niepowtarzalny numer pliku rysunkowego, który 

zapisywany w centralnej bazie. Rysunki można kopiować, przenosić, tworzyć nowe wersje, 

zatwierdzać itd. Na bazie zarejestrowanych rysunków można tworzyć dowolne raporty  

np.: w jakich projektach występuje element, i w jakiej ilości. Moduł umożliwia prześledzenie 

konstruktorowi procesu rozwoju i modyfikacji konstrukcji w dłuższym okresie czasu, dzięki 
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łatwej edycji wszystkich rysunków związanych z projektem zasadniczym. Integracja 

Sysklass-u z systemem CAD umożliwia zarządzanie całą dokumentacją konstrukcyjną. 

Moduł technologia – obsługuje bazy materiałów, narzędzi, obrabiarek, typowych operacji 

technologicznych, stanowisk pracy, półfabrykatów. Wiążąc logicznie informacje  

w powyższych bazach można zaprojektować proces technologiczny dowolnego elementu. 

Projektowanie procesów ułatwiają: hierarchiczna struktura operacji i zabiegów, graficzna 

prezentacja operacji i zabiegów, obliczanie czasów przy pomocy algorytmów SYSNORM.  

W trakcie projektowania procesu technologicznego, można korzystać z wcześniej 

wykonanych procesów i stosując technikę kopiowania lub "drag and drop", przenosić 

potrzebne dane do tworzonego procesu technologicznego.  

Moduł techniczny koszt wytworzenia – pozwala na dowolne definiowanie przez 

użytkownika spisów, dotyczących zarówno pojedynczych wytwarzanych produktów (części), 

jak również i zleceń produkcyjnych. Pozwala to, na symulacje i analizy różnych wariantów  

i alternatyw wykonania, celem kalkulacji technicznego kosztu wytworzenia.  

Moduł ten, nazywany również modułem kalkulacji kosztów, umożliwia wykonanie 

wstępnej kalkulacji kosztów i wyznaczenie obciążenia stanowisk pracy dla zadanej produkcji 

wybranych części [63]. Składa się on z 4 kart: „Wyroby finalne”, „Specyfikacja części ze 

zlecenia”, „Obciążenie” i „Błędy”. „Wyroby finalne” jest to tabela z częściami lub wyrobami, 

dla których wykonywana jest kalkulacja kosztów. „W specyfikacji części ze zlecenia” są 

przedstawione koszty i obciążenia potrzebne do wyprodukowania skumulowanej ilości 

poszczególnych pozycji. Wartość wyznaczonych kosztów jest sumą kosztów bezpośrednich 

robocizny, kosztów pośrednich, kosztów materiałowych i kosztów kooperacji. „Obciążenia” 

jest to tabela zawierająca listę wydziałów i stanowisk pracy, które będą wykorzystane do 

produkcji wybranych wyrobów. Tabela zawiera również obciążenia, wielkości narzutów, 

koszty stanowiskowe i koszt jednej normogodziny. „Karta błędy” pokazuje listę błędów  

w dokumentacji TPP części (elementów) wybranych do kalkulacji, które system znalazł przy 

wykonywaniu obliczenia kosztów.  

Moduł obsługa zleceń – obsługuje bazę zleceń. Pozwala na pracę ze zleceniem produkcyjnym 

zarejestrowanym dla konkretnego odbiorcy. W obrębie zlecenia można dokonywać zmian  

w dokumentacji konstrukcyjnej lub technologicznej nie przenosząc ich automatycznie do 

dokumentacji wzorcowej. Takie rozwiązanie pozwala jednoznacznie określić, według jakiej 

dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej, z jakiego materiału i na jakiej obrabiarce, przy 

użyciu jakich narzędzi, wykonany został dany detal. W bazie zleceń można również rejestrować 

korespondencję z zamawiającym, co umożliwia tworzenie "historii kontaktu".  
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Moduł harmonogramowanie produkcji – przejmuje z bazy opracowanych procesów 

technologicznych w module zleceń, dane do produkcji. Dla uruchamianego zlecenia 

produkcyjnego moduł ten pozwala na rejestrację wydanych kart pracy, zrealizowanych 

operacji, a co się z tym wiąże na bieżące analizy stanu zaawansowania realizowanej produkcji 

oraz rzeczywistego obciążenia stanowisk i ludzi.  

W ramach modułu rejestry wykonania – do kodowania pozycji zleceń produkcyjnych 

wykorzystano technikę kodów kreskowych w oparciu o standard CODE 39
43

 oraz CODE 

128
44

. Funkcjonalność modułów rejestracji czasu operacji technologicznych, jest oparta na 

wykorzystaniu tej techniki i czytników kodów kreskowych różnych typów. Mogą to być 

zarówno proste klawiaturowe czytniki kodów kreskowych, jak i przenośne przemysłowe 

kolektory danych z transmisją radiową. Standardowa funkcjonalność aplikacji komunikującej 

urządzenie z systemem SYSKLASS jest dostępna w kilku wersjach (zależy od typu 

urządzenia) i może być przedmiotem dopasowania do specyfiki potrzeb użytkownika.  

Następcą systemu Sysklass jest oprogramowanie nowej generacji specyfikowane dla 

obszaru TPP pod nazwą MONACO. Cechą wyróżniającą to oprogramowanie jest 

kompleksowość rozwiązań, wydajność i możliwość pracy w środowisku rozproszonym. 

System MONACO uzupełnia możliwości systemu ERP oferując m.in. następujące moduły 

[56]: Procesy technologiczne, Wykazy elementów, Kalkulacje, Mechanizmy wymiany  

z innymi systemami (CAD, ERP), Harmonogramowanie zleceń, Obsługa kooperacji. 

Prototyp Systemu CAPP spełniający wymagania inżynierii współbieżnej 

W pracy [28] autor zaproponował semigeneracyjną metodę projektowania procesów 

obróbki, charakteryzującą się elastycznością, która przejawia się w różnorodności typów 

technologicznych przedmiotów obrabianych, kompleksowością i wysokim stopniem adaptacji 

do różnych systemów wytwarzania. W oparciu o zaproponowaną metodę projektowania, 

zbudowano prototyp systemu CAPP, spełniający wymagania inżynierii współbieżnej. 

Schemat generowania procesu technologicznego obróbki przedstawia Rysunek 133. 

                                                 
43

 CODE 39 (Kod 39) – alfanumeryczny kod kreskowy o stałej szerokości pojedynczego znaku. Obecnie jest 

wykorzystywany w branży motoryzacyjnej do oznaczania części. Największą wadą kodu jest stosunkowo mała 

gęstość zapisu danych. Z tego względu kod ten nie nadaje się do umieszczania na małych przedmiotach. Zaletą 

kodu jest fakt, iż może on zostać odczytany przez prawie każdy czytnik kodów kreskowych.  
44

 CODE 128 (Kod 128) – alfanumeryczny jednowymiarowy kod kreskowy wysokiej rozdzielczości. Został 

stworzony do zakodowania 128 znaków, do kodowania używa się kreski i przerwy o czterech możliwych 

szerokościach, co czyni go zwartym kodem. 
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Rysunek 133. Schemat generowania procesu technologicznego obróbki [28] 

Zaletą proponowanej metody projektowania procesów obróbki jest jej uniwersalność. 

Uniwersalność ta skutkuje koniecznością prac adaptacyjnych przy wdrażaniu systemu, 

sprowadzających się do  [28]: 

 modernizacji i rozbudowy niezbędnych baz wiedzy stosownie do produkowanych  

w przedsiębiorstwie wyrobów, 

 budowy baz danych możliwości technologicznych systemu wytwarzania. 

Rekomendacje dla przedsiębiorstwa projektowo-wytwórczego 

Proponuje się rozpatrzenie możliwości zakupu i wdrożenia w przedsiębiorstwie systemu 

CAPP opartego o wariantową lub semigeneracyjąną (hybrydową) metodę wspomagania 

procesów projektowania technologicznego. Należy rozważyć dwie możliwości pozyskania 

systemu, tzn. zakup i wdrożenie systemu komercyjnego (np. systemu Sysklass) lub wdrożenie 

systemu niekomercyjnego, rozwijanego w instytucjach badawczo-rozwojowych i naukowych  

(np. prototypu systemu CAPP zbudowanego w Instytucie Technologii Maszyn  
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i Automatyzacji Produkcji Politechniki Krakowskiej) jako dedykowanego, który w łatwy 

sposób może być dostosowany do specyfiki i potrzeb przedsiębiorstwa.  

Ponieważ drugim obszarem działalności firmy jest projektowanie, wytwarzanie,  

a następnie montowanie i wdrażanie do produkcji u klienta specjalistycznych maszyn 

przeznaczonych dla przemysłu papierosowego, należy wziąć pod uwagę zakup i wdrożenie 

systemu CAPP, który posiada możliwość wspomagania projektowania ze względu na montaż 

(DFA) i wytwarzanie (DFM). Dzięki temu będzie można m.in. minimalizować koszty 

wytwarzania i montażu, redukować ilość części, upraszczać konstrukcję, minimalizować ilość 

zużytych materiałów i energii, ograniczać możliwość powstania ewentualnych błędów. 

Przy rozpatrywaniu konkretnego systemu, zaproponowano następujące kryteria wyboru: 

 cena zakupu i wdrożenia systemu, 

 dopasowanie do potrzeb przedsiębiorstwa (w ramach systemu powinien być m.in. moduł 

ofertowania z możliwością szybkiej kalkulacji kosztów produkcji), 

 czas wdrażania systemu, 

 możliwość integracji z systemami występującymi w przedsiębiorstwie, 

 dopasowanie systemu do specyfiki firmy (produkcja jednostkowa i małoseryjna), 

 modułowa budowa systemu (możliwość zakupu niektórych modułów systemu), 

 doświadczenie firmy (dostawca systemu powinien pokazać przykłady wdrożeń w innych 

przedsiębiorstwach i przedstawić, jakie konkretne korzyści przyniosło wdrożenie systemu 

w podobnych firmach), 

 elastyczność, łatwość do nauczenia, stosowania, zarządzania i rozbudowy, 

 możliwość pracy w środowisku współbieżnym i geograficznie rozproszonym, 

 prognozowana efektywność systemu (system powinien, w jak największym stopniu 

skracać czas przygotowania produkcji, zmniejszać zmienność procesu i poprawiać jakość 

udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe). 

Przyjęcie kryteriów oraz rankingu kolejności udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe 

Obecnie w przedsiębiorstwie przy ustaleniu kolejności udzielania odpowiedzi na zapytanie 

ofertowe, brane są pod uwagę następujące kryteria: ważność klienta, renoma nowego klienta, 

dotychczasowa współpraca, stosunek zapytań do zamówień, sugestie kierownictwa, prośby 

klienta, wielkość zamówienia, data do której należy udzielić odpowiedzi. 

Aby poprawić proces udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe należy uporządkować, 

doprecyzować i usystematyzować kryteria ustalenia kolejności udzielania odpowiedzi na 
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zapytanie ofertowe. Zaproponowano przyjęcie następujących kryteriów oraz liczb 

określających ich wagę: 

 ważność/renoma klienta [1-20] – Rw, 

 dotychczasowa współpraca (m.in. stosunek zapytań do zamówień) [1-20] – Rd, 

 wielkość zmówienia/szacowana cena zamówienia [1-10] – Rz, 

 data, do której należy udzielić odpowiedzi [1-5] – Ro, 

 kolejność wpływu [1-5] – Rk. 

Następnie zaproponowano ranking kolejności udzielania odpowiedzi na zapytania 

ofertowe R  jako narzędzie wspomagające ten proces, gdzie R oblicza się według wzoru: 

 R= Rw*Rd* Rz* Ro*Rk, gdzie: R ∈ [1,100000] (35) . 

Przebieg procesu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe po wprowadzeniu zmian 

Po implementacji nowego systemu PDM można założyć, że w przedsiębiorstwie  

w większym zakresie będzie realizowany elektroniczny obieg dokumentów. Zatem  

w wariancie proponowanym, będzie można zrezygnować z podprocesu realizowanego 

obecnie przez Specjalistę ds. zleceń tj.: z podprocesu „Drukowanie (dokumentacji) zapytania 

ofertowego”. W ramach przebiegu proponowanego, dodano podproces „Obliczenie rankingu 

dla poszczególnych zapytań ofertowych” realizowany przez Specjalistę ds. zleceń oraz 

podproces „Ustalenie rankingu odpowiedzi na zapytanie ofertowe” realizowany przez Szefa 

produkcji. Kolorem czerwonym pokazana jest proponowana (zmieniona) ścieżka przepływu. 

W ramach proponowanego przepływu Specjalista ds. zleceń oblicza ranking R dla 

poszczególnych zapytań ofertowych na podstawie zaproponowanych kryteriów, tj.: 

ważności/renomy klienta – Rw, dotychczasowej współpracy (m.in. stosunku zapytań do 

zamówień) – Rd, wielkości zmówienia/ szacowanej ceny zamówienia – Rz, daty, do której 

należy udzielić odpowiedzi – Ro, kolejności wpływu – Rk. Na podstawie obliczonego 

rankingu, Szef produkcji ustala kolejność odpowiedzi na zapytania ofertowe. Zgodnie  

z ustaloną kolejnością, Technolog przygotowuje wycenę w zakresie odpowiedzi na zapytania 

ofertowe dla kolejnych zapytań ofertowych. Po czym opracowaną wycenę, Technolog 

przesyła do akceptacji Szefowi produkcji. Jeżeli decyzja jest pozytywna, to Szef produkcji 

ustala warunki oferty i przekazuje je Specjaliście ds. zleceń, który formalnie przygotowuje 

ofertę i przesyła ją Klientowi. W razie braku zatwierdzenia, Szef produkcji zwraca wycenę 

Technologowi do poprawy (Rysunek 134). Kolejne podprocesy udzielania odpowiedzi na 

zapytania ofertowe dla przebiegu proponowanego, realizowane są identycznie, jak dla 

przebiegu obecnie obowiązującego. 
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Po wprowadzeniu danych do modelu i zdefiniowaniu wskaźników efektywności procesu 

będzie można przeprowadzić eksperyment realizacji wariantu obecnego i proponowanego 

procesu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe. Dzięki temu, będzie można porównać 

obecny przebieg procesu odpowiedzi na zapytania ofertowe, z przebiegiem proponowanym 

(po wprowadzeniu zmian). Porównanie to umożliwia przewidywanie, czy i w jakim stopniu 

proponowane zmiany polepszą efektywność procesu. Procedura ta, w sposób istotny może 

wspomóc proces decyzyjny, czy i w jakim zakresie należy wprowadzić zaproponowane 

zmiany.  

 

Rysunek 134. Przebieg procesu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe po wprowadzeniu zmian 

Przebieg procesu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe jako wariantowy przepływ 

procesu przed i po wprowadzeniu zmian (kolor czerwony strzałek), na jednym diagramie 

przedstawia Rysunek 135.  
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Rysunek 135. Przebieg procesu odpowiedzi na zapytania ofertowe w wariancie obecnym i proponowanym na jednym diagramie 
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Przygotowanie wyceny – przebieg proponowany 

Proponowany przebieg przygotowania wyceny w zakresie odpowiedzi na zapytanie 

ofertowe, realizowany będzie w sposób współbieżny, w zakresie: wspomagania 

komputerowego wstępnego projektowania procesu obróbki i szacowania kosztów, wstępnego 

projektowania procesu montażu oraz określenia kosztu zakupu elementów handlowych  

i z kooperacji (Rysunek 136). Realizację współbieżnego przebiegu przygotowania wyceny 

wspomagają systemy: CAPP oraz CAAPP. 

 

Rysunek 136. Przygotowanie wyceny – przebieg proponowany 

Wspomagane komputerowo projektowanie procesu obróbki i montażu oraz szacowanie 

kosztów wytwarzania i montażu 

Wspomagane komputerowo projektowanie procesu obróbki wstępne, z możliwością 

szacowania kosztów elementów wytwarzanych  

Realizacja procesu wspomagania komputerowego wstępnego projektowania procesu 

obróbki i szacowanie kosztów elementów wytwarzanych, rozpoczyna się od wyszukiwania po 

nazwie i-tego elementu podobnego. Jeżeli znaleziony zostanie i-ty element wystarczająco 

podobny pod względem technologii obróbki, można oszacować czas i koszty obróbki 

elementu wytwarzanego. W przeciwnym przypadku, należy zastosować semigeneracyjną 

metodę wspomagania do uzyskania wstępnej technologii obróbki i-tego elementu, a następnie 

oszacować czas i koszty obróbki i-tego elementu wytwarzanego. Proces jest kończony, po 

oszacowaniu czasu i kosztów wszystkich wytwarzanych elementów (Rysunek 137). 
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Rysunek 137. Wspomagane komputerowo projektowanie procesu obróbki wstępne i szacowanie kosztów 

wytwarzanych elementów  

Wyszukiwanie po nazwie elementów podobnych  

Wyszukiwanie po nazwie elementów podobnych odbywa się w dwóch etapach.  

W pierwszym, wyszukiwane są elementy podobne (pod względem technologii obróbki)  

z bazy projektów zrealizowanych. Jeżeli to wyszukiwanie nie przyniesie rezultatu, realizuje 

się drugi etap wyszukiwania. Polega on na wyszukiwaniu elementów podobnych z bazy ofert 

(projektów niezrealizowanych). Baza ofert zawiera projekty, dla których wykonano wstępne 

projektowanie technologiczne obróbki oraz oszacowano czas i koszty realizacji procesu 

obróbki dla danego elementu, jednakże tego projektu nie zrealizowano – element nie został 

wytworzony (Rysunek 138). 

 

Rysunek 138. Wyszukiwanie po nazwie elementów podobnych 

Wspomagane komputerowo projektowanie procesu obróbki
45

 i szacowanie kosztów 

elementów wytwarzanych  

Wspomagane komputerowo projektowanie procesu obróbki wstępne i szacowanie kosztów 

elementów wytwarzanych przy użyciu metody semigeneracyjnej, składa się z trzech 

podprocesów. Realizacja tych podprocesów wspomagana jest przez semigeneracyjny system 

CAPP (Rysunek 139). 

                                                 
45

 Opis wspomagania komputerowego projektowania obróbki oparto na metodzie semigeneracyjnej 

projektowania procesów obróbki zaproponowanej w pracy [28].  
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Rysunek 139. Wspomagane komputerowo projektowanie procesu obróbki i szacowanie kosztów 

elementów wytwarzanych przy użyciu metody semigeneracyjnej 

Projektowanie rewersyjne półfabrykatu i stanów pośrednich przedmiotu obrabianego  

Etapy projektowania rewersyjnego półfabrykatu i stanów pośrednich przedmiotu 

obrabianego pokazuje Rysunek 140. 

 

Rysunek 140. Projektowanie rewersyjne półfabrykatu i stanów pośrednich przedmiotu obrabianego 

Generowanie stanów pośrednich przedmiotu obrabianego  

Etapy generowania stanów pośrednich przedmiotu obrabianego przedstawia Rysunek 141. 

 

Rysunek 141. Generowanie stanów pośrednich przedmiotu obrabianego 

Oszacowanie czasu i kosztów obróbki  

Szacowanie czasu i kosztów obróbki realizowane będzie w trzech etapach (Rysunek 142). 

 

Rysunek 142. Szacowanie czasu i kosztów obróbki 
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Projektowanie procesu technologii i szacownie kosztów montażu  

Projektowanie procesu technologii montażu wstępne i szacowanie kosztów montażu, 

składa się z czterech podprocesów. Realizacja tych podprocesów jest wspomagana przez 

system CAAPP (Rysunek 143). 

 

Rysunek 143. Projektowanie procesu technologii i szacownie czasu oraz kosztów montażu 

8.5. Etap Kontroli (Control) 

Do kontroli rezultatów projektu zostanie przeprowadzony eksperyment realizacji procesu 

udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe w wariancie proponowanym. Następnie po 

wyliczeniu wskaźników efektywności procesu, będzie można porównać wariant proponowany 

z wariantem obecnym. 

Na etapie analizy (podrozdział 8.3.) założono, że po zakończeniu realizacji procedury 

poprawy procesu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe, zostaną osiągnięte m.in. takie 

cele jak: skrócenie wartości średniej o 25% oraz ograniczenie zmienności dla czasu 

przygotowania wyceny o 50%. Założenia te, zostały zaimplementowane w postaci wartości 

danych wprowadzonych w zakresie przygotowania wyceny dla wariantu proponowanego.  

W związku z tym, po zakończeniu realizacji procedury poprawy, średnia czasu przygotowania 

wyceny ma zmniejszyć się do poziomu 1,12h, a wartość odchylenia do poziomu 0,9h.   

Tabela 24 pokazuje wartości: średniej i odchylenia standardowego wariantu obecnego  

i proponowanego dla czasu przygotowania wyceny. 

 Średnia (X̅) Odchylenie standardowe (Sx) 

Wariant obecny (h) 1,5 1,6 

Wariant proponowany (h) 1,12 0,8 

Tabela 24. Wartości średniej i odchylenia standardowego wariantu obecnego i proponowanego dla czasu 

przygotowania wyceny 

Dane ciągłe, wprowadzone do modelu, dotyczące czasu realizacji przebiegu proponowanego 

procesu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe, w tym dane dotyczące czasu przygotowania 

wyceny, gdzie: NormDist(X̅; Sx) oznacza rozkład normalny, przedstawia Tabela 25.  
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Proces 
Pracownicy  Czas  Odchylenie  Wyrażenie 

kategoria minuty minuty  

1 Rejestracja zapytania 

ofertowego i dokonanie 

jego wstępnej oceny 

Specjalista ds. 

zleceń 
8 2 NormDist(8;2) 

2 Przegląd zapytania 

ofertowego (T) 
Technolog 15 5 NormDist(15;5) 

3 Przegląd zapytania 

ofertowego (Sz P) 
Szef produkcji 15 5 NormDist(15;5) 

4 Decyzja o przygotowaniu 

oferty 
Szef produkcji 12 4 NormDist(12;4) 

5 Przygotowanie treści i 

wysłanie odpowiedzi 

odmownej 

Specjalista ds. 

zleceń 
15  2 NormDist(15;2) 

6 Obliczenie rankingu dla 

poszczególnych zapytań 

ofetowych  

Specjalista ds. 

zleceń 
16  4 NormDist(16;4) 

7 Ustalenie kolejności 

(rankingu) odpowiedzi na 

zapytania ofertowe 

Szef produkcji 6 2 NormDist(6;2) 

8 Przygotowanie wyceny  Technolog 
1,12 

(godziny) 

0,8 

(godziny) 

NormDist(1,12;0,8) 

(godziny) 

9 Sprawdzenie poprawności Szef produkcji 20 5 NormDist(20;5) 

10 Ustalenie warunków 

oferty 
Szef produkcji 22,5 7,5 NormDist(22,5;7,5) 

11 Formalne przygotowanie 

oferty 

Specjalista ds. 

zleceń 
12,5 2,5 NormDist(12,5;2,5) 

12 Wysłanie oferty 
Specjalista ds. 

zleceń 
10  2 NormDist(10;2) 

13 Zlecenie  
Specjalista ds. 

zleceń 
25 5 NormDist(25;5) 

14 Negocjacje warunków Szef produkcji 30 15 NormDist(30;15) 

15 Ustalenie nowych 

warunków oferty 
Szef produkcji 12,5 2,5 NormDist(12,5;2,5) 

Tabela 25. Czas realizacji procesów udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe (przebieg proponowany) 

Na etapie analizy, założono również poprawę jakości procesu przygotowania wyceny o połowę. 

W związku z tym, ilość błędnie przeprowadzonych wycen zmniejszyła się do 3% dla wariantu 

proponowanego. Do modelu wariantu proponowanego, wprowadzono dane dyskretne dotyczące 

jakości procesu przygotowania wyceny oraz dane do innych bramek rozdzielających (Tabela 26). 

Nazwa bramki Pracownicy  Tak Nie 

16 Przygotowanie oferty? Szef produkcji  90% 10% 

17 Czy błąd ? (procesu 

przygotowania wyceny) 
Szef produkcji 3% 97% 

18 Złożenie zamówienia lub 

decyzja o negocjacji warunków? 
Klient 70% 30% 

19 Złożenie zamówienia? Klient 50% 50% 

20 Czy nowe warunki oferty? Szef produkcji 60% 40% 

Tabela 26. Dane dyskretne dotyczące jakości procesu przygotowania wyceny oraz dane wprowadzone do 

innych bramek rozdzielających (przebieg proponowany) 
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Założono, że po przeprowadzeniu poprawy procesu odpowiedzi na zapytania ofertowe, 

koszt pracy pracowników (za godzinę pracy) nie ulegnie zmianie, dlatego na potrzeby 

przeprowadzenia eksperymentu wariantu obecnego udzielania odpowiedzi na zapytania 

ofertowe, dla łącznych kosztów użycia zasobów pracy, które ponosi przedsiębiorca, przyjęto 

identyczny parytet, jak dla wariantu obecnego (Tabela 27). 

Proces 

Pracownicy pracujący 

na danym etapie 

procesu 

Koszt pracy 

pracowników 

Łączny koszt 

pracodawcy za 

godzinę pracy 

Kategoria 

Stawka 

godzinowa 

brutto 

Podstawowy (za 

nadgodziny) 

1 Rejestracja zapytania 

ofertowego i dokonanie 

jego wstępnej oceny 

Specjalista ds. zleceń 15 zł 17,8 zł (26,7 zł) 

2 Przegląd zapytania 

ofertowego (T) 
Technolog 25 zł 29,7 zł (44,5 zł) 

3 Przegląd zapytania 

ofertowego (Sz. P)  
Szef produkcji 40 zł 47,5 zł (71,2 zł) 

4 Decyzja o przygotowaniu 

oferty 
Szef produkcji 40 zł 47,5 zł (71,2 zł) 

5 Przygotowanie treści i 

wysłanie odpowiedzi 

odmownej 

Specjalista ds. zleceń 15 zł 17,8 zł (26,7 zł) 

6 Obliczenie rankingu dla 

poszczególnych zapytań 

ofertowych 

Specjalista ds. zleceń 15 zł 17,8 zł (26,7 zł) 

7 Ustalenie kolejności 

(rankingu) odpowiedzi na 

zapytania ofertowe 

Szef produkcji 40 zł 47,5 zł (71,2 zł) 

8 Przygotowanie wyceny  Technolog 25 zł 29,7 zł (44,5 zł) 

9 Sprawdzenie 

poprawności 
Szef produkcji 40 zł 47,5 zł (71,2 zł) 

10 Ustalenie warunków 

oferty 
Szef produkcji 40 zł 47,5 zł (71,2 zł) 

11 Formalne 

przygotowanie oferty 
Specjalista ds. zleceń 15 zł 17,8 zł (26,7 zł) 

12 Wysłanie oferty Specjalista ds. zleceń 15 zł 17,8 zł (26,7 zł) 

13 Zlecenie  Specjalista ds. zleceń 15 zł 17,8 zł (26,7 zł) 

14 Negocjacje warunków Szef produkcji 40 zł 47,5 zł (71,2 zł) 

15 Ustalenie nowych 

warunków oferty 
Szef produkcji 40 zł 47,5 zł (71,2 zł) 

Tabela 27. Łączne koszty użycia zasobów ludzkich dla procesu udzielania odpowiedzi na zapytania 

ofertowe (przebieg proponowany) 
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Po wprowadzeniu danych do modelu wariantu proponowanego procesu udzielania 

odpowiedzi na zapytania ofertowe, przeprowadzono eksperyment składający się ze  

100 symulacji wariantu proponowanego tego procesu
46

. W wyniku przeprowadzonego 

eksperymentu i po wykonanych obliczeniach uzyskano:  

a) wartość wskaźników TY i DPMO charakteryzujących jakość przygotowania wyceny, 

b) wyniki czasu pracy (Razem czas pracy) dla przebiegu proponowanego procesu 

udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe w okresie 30 dni (Tabela 28), 

c) wyniki łącznych kosztów pracy, które ponosi przedsiębiorca (Razem Koszty) dla 

przebiegu proponowanego procesu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe  

w okresie 30 dni (Tabela 29). 

Ad a) 

Wskaźnik TY obliczony na podstawie wzorów (31) i (32) wynosi 0,98 (98%). Wskaźnik 

DPMO został obliczony na podstawie wzoru (33), jego wartość wynosi 20000. Następnie 

wskaźniki TY i DPMO przeliczono na wskaźnik sigma, którego wartość dla jakości procesu 

przygotowania wyceny wynosi, około 3,55.  

Oznacza to, że jeżeli każda cecha krytyczna dla jakości charakteryzuje się jakością na 

poziomie 3,5 sigma oraz projekt posiada 3 takie cechy, to można przewidzieć, iż po realizacji 

procesu wyceny, każdy projekt będzie miał średnio 0,06 błędu. 

Ad b) 

 

Tabela 28. Wyniki eksperymentu w zakresie czasu pracy dla przebiegu proponowanego procesu 

udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe (pierwsze 30 wyników symulacji) 

                                                 
46

 Dla procesu proponowanego udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe ustalono warunki symulacji  

i przeprowadzenia eksperymentu takie same, jak dla procesu obecnie funkcjonującego. 
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Wyniki eksperymentu (Tabela 28) zostały przyporządkowane do funkcji rozkładu 

normalnego. Dla tego rozkładu, średni czas pracy w ciągu 30 dni, wynosi 1007,15 h,  

a odchylenie standardowe 18,91 h (Rysunek 144). 

 

Rysunek 144. Rozkład normalny czasu pracy procesu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe 

Po to, by zmierzyć rzeczywistą poprawę procesu proponowanego przy liczeniu wskaźnika 

C
p
, założono tę samą wartość tolerancji T= 121,25, co dla procesu obecnego. Do wyliczenia 

wskaźnik C
p
 dla wariantu proponowanego zastosowano wzór (30), 

C
p 

= 
GGT −DGT 

6 Sx 
  =  

121,25 

6∗18,91 
 =  

174,40 

113,46
  = 1,54 

Ponieważ proces jest wycentrowany, to: C
p
= C

pk
 

Dla poziomu C
pk

 = 1,54 wartość sigma (w krótkim okresie), dla czasu pracy przebiegu 

proponowanego procesu udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe wynosi  

w przybliżeniu 4,6 sigma. 

Ad c) 

Wyniki eksperymentu przebiegu proponowanego procesu udzielania odpowiedzi na 

zapytania ofertowe, w zakresie łącznych kosztów pracy, które ponosi przedsiębiorca  

(Tabela 29) zostały przyporządkowane do funkcji rozkładu normalnego. Dla tego rozkładu, 

koszt średni w okresie 30 dni, wynosi 37882,65 zł, a odchylenie standardowe 638,06 zł. 
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Tabela 29. Wyniki eksperymentu przebiegu proponowanego procesu udzielania odpowiedzi na zapytania 

ofertowe, w zakresie łącznych kosztów pracy, które ponosi przedsiębiorca (30 pierwszych symulacji) 

Porównanie wyników doskonalenia procesu przed i po przeprowadzonych zmianach 

 Porównanie wariantu obecnego z proponowanym w zakresie przygotowania wyceny 

Po przeprowadzeniu eksperymentu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe uzyskano 

wyniki wskaźników, charakteryzujących efektywność podprocesu przygotowania wyceny 

przed i po wprowadzeniu zmian. Uzyskane wyniki pokazują, że proces przygotowania 

wyceny jest bardziej efektywny po wprowadzeniu zmian m.in. wartość wskaźnika sigma 

wzrasta z poziomu 3,25 – przed zmianami, do poziomu 3,55 – po zmianach (Tabela 30). 

 Wariant proponowany Wariant obecny 

TY 0,98 0,96 

DPMO 20000 40000 

Wskaźnik sigma 3,55 3,25 

Tabela 30. Wyniki wskaźników charakteryzujących efektywność podprocesu przygotowania wyceny 

przed i po wprowadzeniu zmian 

 Porównanie wariantu obecnego z proponowanym w zakresie udzielania odpowiedzi na 

zapytania ofertowe 

Proces udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe był poddany eksperymentowi 

składającemu się ze 100 symulacji. Jako wynik eksperymentu otrzymano czas pracy dla 

wariantu obecnego i proponowanego. Średni czas pracy oraz odchylenie standardowe ze  

100 prób, w okresie 30 dni, przedstawia Tabela 31. 
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 Wariant proponowany Wariant obecny 

Średnia (h) 1007,15 (Y̅) 1114,32 ( X ̅) 

Odchylenie (h) 18,91 (σ1) 27,09 (σ2) 

Tabela 31. Miary statystyczne określające wariant obecny i proponowany udzielania odpowiedzi na 

zapytania ofertowe – w zakresie czasu pracy 

Dla uzyskanych rezultatów policzono wartość testu U [19, 71] w celu weryfikacji hipotezy 

o równości dwóch wartości oczekiwanych H0: µ1 = µ2 według wzoru: 

 

 
U

 
= 

Y̅−X ̅

√σ12

𝑛
+

σ22

𝑚
 

   (36) . 

gdzie: Y̅ i X ̅ – wartości średnie dwóch prób prostych o rozkładzie normalnym N(µ, σ), σ12 i σ22  

– wariancje dla prób, n, m – liczebność prób. 

W rozpatrywanym przypadku, wartość testu U wyniosła -32,44. Następnie dla poziomu 

istotności α = 0,01 odczytano z tablicy dystrybuanty rozkładu normalnego wartość krytyczną 

µ001, która wynosi 2,58. Oznacza to, że µ1 ≠ µ2, zatem należy odrzucić hipotezę H0 na rzecz 

hipotezy H1: µ1<µ2, ponieważ U≤ µ001. Uzyskane wyniki dają podstawę do twierdzenia, że  

z 99% prawdopodobieństwem, czas pracy realizacji procesu udzielania odpowiedzi na 

zapytanie ofertowe w wariancie proponowanym, jest krótszy, niż w wariancie obecnie 

funkcjonującym w przedsiębiorstwie. 

Dla wariantu obecnego wskaźnik Cp wynosi 1,07. Świadczy to o tym, że zdolność procesu 

jest dostateczna
47

. Dla wariantu proponowanego zdolność procesu wzrasta do dobrej. Po 

przeliczeniu na wskaźnik sigma, można zauważyć, że jego wartość wzrasta do poziomu 

równego 4,6. Jest to wysoki poziom tego wskaźnika. Wartości wskaźników dla wariantu 

proponowanego i obecnego przedstawia Tabela 32. Z powyższych względów, można 

stwierdzić, że wariant proponowany udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe jest dużo 

bardziej efektywny, niż wariant obecnie realizowany w przedsiębiorstwie. 

 Wariant proponowany Wariant obecny 

Zdolność procesu (Cp) 1,54 1,07 

Wskaźnik sigma 4,6 3,2 

Tabela 32.  Wyniki wskaźników charakteryzujących efektywność procesu udzielania odpowiedzi na 

zapytania ofertowe dla wariantu obecnego i proponowanego  

Poprawa efektywności procesu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe ma swoje 

przełożenie na obniżenie kosztów realizacji tego procesu. Łączne koszty pracy realizacji 

wariantu proponowanego, są niższe średnio o 6,4% w stosunku do wariantu obecnego.   

                                                 
47

 Wskaźnik zdolności procesu Cp powinien być większy od 1 [40]. 
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Wyniki eksperymentu wariantu obecnego i proponowanego udzielania odpowiedzi na 

zapytanie ofertowe, w zakresie łącznych kosztów pracy, które ponosi przedsiębiorca  

w okresie 30 dni, przedstawia Tabela 33. 

 Wariant proponowany Wariant obecny 

Średnia (zł) 37882,65 40488,66 

Odchylenie (zł) 638,06 852,34 

Koszt (%) 93,6 100 

Tabela 33. Miary statystyczne określające wariant obecny i proponowany udzielania odpowiedzi na 

zapytania ofertowe – w zakresie łącznych kosztów pracy, które ponosi przedsiębiorca 

Przedstawione wyniki badań wskazują, że wdrożenie wariantu proponowanego, poprawi 

efektywność procesu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe i zarazem polepszy wynik 

finansowy przedsiębiorstwa. Dzięki realizacji wariantu proponowanego, przedsiębiorstwo 

może zmniejszyć koszty przygotowania odpowiedzi na zapytania ofertowe.  

Przy założonych kosztach osobowych pracy, które ponosi przedsiębiorca, przedsiębiorstwo 

projektowo-wytwórcze może zaoszczędzić rocznie ok. 31270 zł. Zatem, główny cel 

metodologii Six Sigma, jakim jest poprawa wyniku finansowego, zostanie osiągnięty. 

8.6. Podsumowanie projektu 

W rozdziale ósmym zrealizowano projekt doskonalenia procesu udzielania odpowiedzi na 

zapytania ofertowe w przedsiębiorstwie projektowo-wytwórczym zgodnie z metodologią Six 

Sigma. W ramach projektu wykonano m.in. następujące działania: 

 W podrozdziale 8.1. (Etap Definiowania) – przedstawiono informacje wstępne dotyczące 

przedsiębiorstwa projektowo-wytwórczego, w tym m.in. opisano zakres, w jakim 

przedsiębiorstwo realizuje usługi. Następnie określono zakres współpracy z przedsiębiorstwem. 

Do realizacji usprawnienia procesów w przedsiębiorstwie utworzono zespół DMAIC (zespół 

usprawniania procesów projektowych i wytwórczych). W ramach zespołu określono zakres 

projektu, który obejmował doskonalenie procesu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe w 

przedsiębiorstwie projektowo-wytwórczym. Na podstawie rozpoznania w przedsiębiorstwie, 

stworzono model procesu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe dla przebiegu obecnego. 

W ramach powyższego modelu m.in.: określono osoby uczestniczące w procesie oraz podzielono 

go na mniejsze składowe (podprocesy). Następnie dla procesu udzielania odpowiedzi na 

zapytania ofertowe przedstawiono drzewo wymagań krytycznych dla jakości (CTQ). 

 W podrozdziale 8.2. (Etap Mierzenia) – określono miary do oceny procesu udzielania 

odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz podprocesu przygotowania wyceny. W dalszej 
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kolejności przy użyciu programu iGrafx Process for Six Sigma zdefiniowano wskaźniki 

metodologii Six Sigma dla opisania jakości podprocesu przygotowania wyceny.  

W przedsiębiorstwie zrealizowano 158 pomiarów czasu przygotowania wyceny. Następnie 

dopasowano najlepiej pasującą funkcję rozkładu, do uzyskanych danych empirycznych czasu 

przygotowania wyceny. Po czym, do modelu przebiegu obecnego procesu udzielania 

odpowiedzi na zapytania ofertowe wprowadzono dane: 

 określające czas przygotowania wyceny oraz dotyczące czasu realizacji pozostałych 

etapów udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe (w postaci „Wyrażeń”), 

 procentowe – dotyczące procesu przygotowania wyceny „Czy błąd?” oraz procentowe 

do innych bramek rozdzielających, 

 dotyczące kosztów pracy, które ponosi przedsiębiorąca przy wykorzystaniu zasobów 

ludzkich. 

Na tej podstawie przeprowadzono eksperyment składający się ze 100 symulacji procesu 

obecnego udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe. W wyniku przeprowadzonego 

eksperymentu uzyskano: wartości wskaźników TY oraz DPMO charakteryzujących jakość 

przygotowania wyceny oraz wyniki czasu pracy (Razem czas pracy) i kosztów pracy (Razem 

Koszty), które ponosi przedsiębiorstwo dla przebiegu obecnego procesu udzielania 

odpowiedzi na zapytania ofertowe. 

 W podrozdziale 8.3. (Etap Analizowania) – wyznaczono przyczyny (czynniki) 

zmienności procesu przygotowania wyceny oraz określono siłę odziaływania czynników na 

jego zmienność. Następnie dla wyznaczenia celów projektu, a szczególnie określenia ich 

wartości, zbadano literaturę w kontekście uwarunkowań i możliwości przedsiębiorstwa. Na 

tej podstawie w ramach grupy DMAIC założono, że po zakończeniu realizacji procedury 

poprawy procesu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe zostaną osiągnięte, co 

najmniej następujące cele: 

 skrócenie wartości średniej dla czasu przygotowania wyceny o 25%, 

 ograniczenie zmienności dla czasu przygotowania wyceny o 50%, 

 poprawa jakości procesu przygotowania wyceny o 50%. 

Po przeprowadzonych badaniach przedstawiono propozycje działań, które pozwolą 

osiągnąć zamierzone cele, a w konsekwencji poprawić proces udzielania odpowiedzi na 

zapytania ofertowe takie jak: 

 ustalenie kryteriów udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe, w tym m.in. 

kolejności udzielania odpowiedzi, 
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 ustalenie osoby, która decyduje o kolejności udzielania odpowiedzi na zapytania 

ofertowe, 

 wdrożenie w przedsiębiorstwie systemu komputerowego wspomagania projektowania 

procesu obróbki wstępnej i szacowania kosztów elementów wytwarzanych. 

 W ramach podrozdziału 8.4. (Etap Poprawiania) – przedstawiono siłę oddziaływania 

czynników (takich jak: trudność projektu, jego wielkość oraz doświadczenie technologa) na 

średni czas oraz zmienność procesu przygotowania wyceny dla wariantu obecnego  

i proponowanego. Z kolei przedstawiono systemy CAPP komputerowego wspomagania 

projektowania procesu technologicznego obróbki, w kontekście ich przydatności i możliwości 

wdrożenia w przedsiębiorstwie projektowo-wytwórczym, w tym m.in. zaproponowano kryteria, 

które powinny być wzięte pod uwagę przez przedsiębiorstwo przy wyborze konkretnego 

systemu CAPP. Zaproponowano rozważenie zakupu i wdrożenia w przedsiębiorstwie systemu 

CAPP, opartego o wariantową lub semigeneracyjąną metodę wspomagania procesów 

przygotowania produkcji. Ponieważ drugim obszarem działalności firmy, jest projektowanie, 

wytwarzanie, a następnie montowanie i wdrażanie do produkcji u klienta specjalistycznych 

maszyn przeznaczonych dla przemysłu papierosowego, zasugerowano również rozważenie 

możliwości zakupu i wdrożenia systemu CAPP, który posiada możliwość wspomagania 

projektowania ze względu na montaż – DFA i wytwarzanie – DFM. Zaproponowano też 

kryteria oraz ranking kolejności udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe jako narzędzie 

wspomagające ten proces. Na podstawie zrealizowanych wcześniej działań przedstawiono 

model procesu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe dla przebiegu (wariantu) 

proponowanego. Porównano również przebieg procesu przygotowywania wyceny przed 

(wariant obecny) i po wprowadzeniu zaproponowanych zmian (wariant proponowany).  

 W punkcie 8.5. podrozdziału (Etap Kontroli), do modelu przebiegu proponowanego 

procesu udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe wprowadzono dane: 

 określające czas przygotowania wyceny oraz dotyczące czasu realizacji pozostałych 

etapów udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe (w postaci „Wyrażeń”), 

 procentowe – dotyczące procesu przygotowania wyceny „Czy błąd?” oraz procentowe 

do innych bramek rozdzielających, 

 dotyczące kosztów pracy, które ponosi przedsiębiorstwo.  

Na tej podstawie przeprowadzono eksperyment składający się ze 100 symulacji procesu 

proponowanego udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe. W wyniku przeprowadzonego 

eksperymentu uzyskano: wartości wskaźników TY oraz DPMO charakteryzujących jakość 



Modelowanie procesu podnoszenia efektywności współbieżnego rozwoju wyrobów                                          188 
 

 

 

przygotowania wyceny oraz wyniki czasu pracy (Razem czas pracy) i kosztów pracy (Razem 

Koszty), które ponosi przedsiębiorstwo dla przebiegu proponowanego procesu udzielania 

odpowiedzi na zapytania ofertowe. Następnie w celu kontroli rezultatów projektu, porównano 

wyniki eksperymentu wariantu obecnego, z wynikami wariantu proponowanego procesu 

udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe w zakresie: 

 wartości średniej i odchylenia standardowego dla czasu przygotowania wyceny, 

 wskaźników określających efektowność procesu udzielania odpowiedzi na zapytania 

ofertowe (zdolności procesu Cp, wskaźnika sigma), 

 kosztów pracy, które ponosi przedsiębiorstwo.  

Uzyskane w wyniku realizacji projektu rezultaty, upoważniają do sformułowania 

następujących wniosków: 

 Stwierdzono, że dla osiągnięcia wyznaczonych celów należy w przedsiębiorstwie: 

 wdrożyć system komputerowego wspomagania projektowania procesu obróbki 

wstępnej i szacowania kosztów elementów wytwarzanych,  

 ustalić kryteria udzielania oraz ranking kolejności odpowiedzi na zapytania ofertowe,  

 ustalić osobę, która decyduje o kolejności udzielania odpowiedzi na zapytania 

ofertowe. 

 Potwierdzono, iż z 99% prawdopodobieństwem można stwierdzić, że czas pracy 

realizacji procesu udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wariancie 

proponowanym jest krótszy, niż w wariancie obecnie funkcjonującym  

w przedsiębiorstwie. 

 Wyliczono wskaźniki charakteryzujące efektywność procesu udzielania odpowiedzi na 

zapytania ofertowe, dla wariantu obecnego i proponowanego, na tej podstawie 

stwierdzono, że wariant proponowany jest bardziej efektywny, niż wariant obecny. 

 Wyliczono, że łączne koszty osobowe (pracy) realizacji wariantu proponowanego są 

niższe średnio o 6,4% w stosunku do wariantu obecnego, co powoduje, że 

przedsiębiorstwo może zaoszczędzić na łącznych kosztach pracy rocznie ok. 31 270 zł
48

. 

Na podstawie przeprowadzonej procedury poprawiania procesu udzielania odpowiedzi na 

zapytanie ofertowe, zaproponowano algorytm ciągłego doskonalenia procesów projektowych  

i wytwórczych współbieżnego rozwoju wyrobu zgodnie z metodyką DMAIC (Rysunek 145). 

                                                 
48

 Wartość oszczędności na kosztach osobowych wyliczono, przy założeniu stawek osobowych wynagrodzenia 

wynikających z przyjętego parytetu. 
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Rysunek 145. Algorytm doskonalenia procesów projektowych i wytwórczych współbieżnego rozwoju 

wyrobu zgodnie z metodyką DMAIC
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9. WNIOSKI ORAZ KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ I PRAC  

W ramach pracy wykonano wszystkie etapy postawione w koncepcji jej realizacji.  

W pierwszej kolejności dokonano analizy literatury w świetle tematu pracy, a następnie  

w zakresie badań wstępnych, modelowano rozwój wyrobu zgodnie z założeniami nowych 

strategii rozwojowych przy użyciu programu IDEF0. Na podstawie analizy literatury i badań 

wstępnych sformułowano cel, określono zakres i postawiono hipotezę pracy. W ramach 

przeprowadzonych badań zbudowano modele przepływu pracy (workflow) do realizacji 

rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji zgodnie z nowymi strategiami 

rozwojowymi. Następnie zaproponowano architekturę modułu workflow systemu PDM dla 

zarządzania przepływem pracy współbieżnego rozwoju wyrobu w środowisku geograficznie 

rozproszonym. W dalszej kolejności określono środowisko symulacyjne, umożliwiające 

przeprowadzenie symulacji i eksperymentu rozwoju wyrobu według różnych strategii 

rozwojowych. Zdefiniowano również wskaźniki Six Sigma do mierzenia efektywności 

procesu rozwoju wyrobu, a następnie przeprowadzono eksperyment współbieżnego rozwoju 

wyrobu w fazach: PP oraz produkcji. W wyniku wcześniej przeprowadzonych działań, 

zrealizowano projekt doskonalenia poprawy procesu udzielania odpowiedzi na zapytania 

ofertowe w przedsiębiorstwie projektowo-wytwórczym, na podstawie którego 

zaproponowano algorytm ciągłego doskonalenia procesów projektowych i wytwórczych 

współbieżnego rozwoju wyrobu zgodnie z metodyką DMAIC. 

Zrealizowanie opisanych powyżej badań doprowadziło do osiągniecia postawionego celu 

pracy, którym było opracowanie strategii rozwojowych wyrobu, wspomagających 

modelowanie procesów współbieżnych przygotowania produkcji i poprawę efektywności 

rozwoju wyrobu. 

Osiągnięcie celu pracy pozwoliło na potwierdzenie hipotezy mówiącej, że strategie 

rozwojowe wyrobu opracowane z wykorzystaniem notacji BPMN wspomagają 

modelowanie procesów współbieżnych przygotowania produkcji w celu realizacji 

poprawy efektywności rozwoju wyrobu. 

Analiza literatury uzasadnia zainteresowanie zagadnieniami, które powinny być brane pod 

uwagę w przedsiębiorstwach chcących doskonalić procesy przygotowania produkcji, tj.: 

1. Rozwiązaniem stanowiącym kompromis pomiędzy zrozumiałością modeli biznesowych 

(IDEF), a wymaganiami odnośnie implementacji modeli (UML), jest notacja BPMN. 
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2. Nowoczesne strategie projektowania rozwoju wyrobu, tzn. projektowanie współbieżne 

(CE) oraz inżynieria krzyżujących się przedsięwzięć (CEE) pozwalają na: poprawę 

jakości wyrobu oraz procesów projektowych i wytwórczych, obniżenie kosztów 

powstania wyrobu oraz skrócenie czasu od pomysłu do wejścia wyrobu na rynek. 

3. Cele i założenia projektowania współbieżnego można zrealizować poprzez:  

 zrównoleglenie, integrację, unifikację i standaryzację: faz przygotowania produkcji  

i użytkowania wyrobu, 

 współpracę zespołów specjalistów na zasadzie pracy grupowej, 

 zastosowanie systemów komputerowego wspomagania CAx m.in. CAD/CAM, CAE, 

CAP, CAQ (QFD, FMEA), CAAPP, CAPP oraz PPC itp., 

 użycie technik RP/RT i RM, 

 użycie metod DFx, 

 zastosowanie systemów PDM i rozwiązań PLM. 

4. Metodologię Six Sigma można stosować jako narzędzie do podnoszenia efektywności 

współbieżnego rozwoju wyrobów. 

5. Przy zastosowaniu metodyki DMAIC można doskonalić procesy projektowe i wytwórcze 

współbieżnego rozwoju wyrobu. 

Przeprowadzone badania własne prowadzą do wniosków poznawczych: 

1. Notacja BPMN umożliwia budowę modelu przepływu pracy (workflow) dla różnych 

strategii rozwoju wyrobu.  

2. Oprogramowanie iGrafx for Six Sigma oraz Minitab tworzy informatyczne środowisko 

do wspomagania modelowania, symulacji i przeprowadzenia eksperymentu 

współbieżnego rozwoju wyrobów. 

3. Za pomocą zdefiniowanych wskaźników Six Sigma (m.in.: Cp, RTY, DPMO) można 

opisać i zmierzyć efektywność procesu współbieżnego rozwoju wyrobów oraz jego 

podprocesów np. podprocesu przygotowania wyceny. 

4. Wskaźniki Six Sigma umożliwiają porównywanie procesów rozwoju wyrobów 

realizowanych według różnych strategii rozwojowych. 

5. Zaproponowany algorytm ciągłego doskonalenia procesów projektowych i wytwórczych 

współbieżnego rozwoju wyrobu zgodnie z metodyką DMAIC, może być wykorzystany 

do poprawy wyników przez inne przedsiębiorstwa, szczególnie należące do sektora 

małych i średnich przedsiębiorstw. 
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Wnioski utylitarne wynikające z zaproponowanych w pracy procedur upoważniają do 

stwierdzenia, że: 

1. Zintegrowany model rozwoju wyrobu (ZMRW) daje podstawę do realizacji 

współbieżnego rozwoju wyrobu w fazie przygotowania produkcji zgodne z założeniami 

nowych strategii rozwojowych, w zależności od wybranego wariantu rozwoju wyrobu.  

2. Zbudowane modele przepływu pracy umożliwiają określenie efektywności procesu 

rozwoju wyrobu realizowanego zgodnie z różnymi strategiami jego rozwoju w zakresie: 

czasu, kosztów i wykorzystania zasobów podczas tego procesu. 

3. Zdefiniowane wskaźniki Six Sigma dla podprocesu przygotowania wyceny umożliwiają 

symulację i przeprowadzenie eksperymentu podnoszenia efektywności procesu 

udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe. 

4. Zaproponowane działania, to jest: ustalenie kryteriów udzielania odpowiedzi na 

zapytania ofertowe, w tym m.in. kolejności udzielania odpowiedzi, ustalenie osoby, która 

decyduje o kolejności jej udzielania, wdrożenie w przedsiębiorstwie systemu 

komputerowego wspomagania projektowania procesu obróbki wstępnej i szacowania 

kosztów elementów wytwarzanych; pozwolą osiągnąć zamierzone cele,  

a w konsekwencji poprawić proces udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe. 

5. Udzielone rekomendacje oraz zaproponowane kryteria wyboru ułatwią przedsiębiorstwu 

projektowo-wytwórczemu pozyskanie i wdrożenie odpowiedniego systemu CAPP. 

6. Po przeprowadzeniu eksperymentu stwierdzono z 99% prawdopodobieństwem, że czas 

pracy realizacji procesu udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wariancie 

proponowanym jest krótszy, niż w wariancie obecnie funkcjonującym  

w przedsiębiorstwie. 

7. Wyliczono wskaźniki charakteryzujące efektywność procesu udzielania odpowiedzi na 

zapytania ofertowe, co umożliwiło porównanie wariantu obecnego i proponowanego. Na 

tej podstawie stwierdzono, że wariant proponowany procesu udzielania odpowiedzi na 

zapytania ofertowe jest bardziej efektywny, niż wariant obecny. 

8. Łączne koszty osobowe (pracy) realizacji wariantu proponowanego, są niższe średnio  

o 6,4% w stosunku do wariantu dotychczas stosowanego, co powoduje, że 

przedsiębiorstwo może zaoszczędzić na łącznych kosztach pracy, rocznie ok. 31 270 zł. 
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Główne kierunki badań i propozycje dalszych prac   

W aspekcie przeprowadzonych badań sformułować można wnioski dotyczące kontynuacji 

zagadnień podjętych w niniejszej pracy: 

1. Na podstawie zaproponowanej architektury workflow należy zbudować moduł przepływu 

pracy dla systemu PDM, umożliwiający współbieżny rozwój wyrobu w środowisku 

geograficznie rozproszonym. 

2. Należy kontynuować badania i prace związane z implementacją zaproponowanych zmian 

usprawniających udzielanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe w przedsiębiorstwie 

projektowo-wytwórczym. 

3. W szczególności należy zaimplementować semigeneracyjny system projektowania 

procesów technologicznych obróbki (z modułem szacowania czasu i kosztów obróbki), 

zbudowany w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji pod kierunkiem 

dr hab. inż. Jana Dudy, prof. PK, jako system dedykowany w przedsiębiorstwie 

projektowo-wytwórczym. 

4. Po wdrożeniu zaproponowanych zmian należy zmierzyć proces odpowiedzi na zapytania 

ofertowe, by określić rzeczywistą efektywność poprawionego procesu. Następnie 

realizować kolejne cykle usprawnień procesów w przedsiębiorstwie według 

opracowanego algorytmu doskonalenia procesów projektowych i wytwórczych 

współbieżnego rozwoju wyrobu. 

5. Należy kontynuować działania związane z wdrożeniem metodologii Six Sigma  

w przedsiębiorstwie projektowo-wytwórczym. 
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ZAŁĄCZNIK  

Fragment wygenerowanego kodu źródłowego zasobów przedsiębiorstwa dla danego modelu 

rozwoju wyrobu. 

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  

- <ResourceModel xmlns="http://www.igrafx.com/2007/igrafx-document"> 

- <ResourceTypes> 

- <ResourceType Name="Worker" Class="Labor"> 

- <Resource Name="Dyrektor naczelny"> 

  <Count>1</Count>  

  <HourlyRate>0</HourlyRate>  

  <PerUseCost>0</PerUseCost>  

  <Schedule>$$Default$$</Schedule>  

  </Resource> 

  <Folder Name="Dz. zamówień i negocjacji warunków" />  

  <Folder Name="Dz. marketingu" />  

- <Folder Name="Dz. konstrukcyjno-technologiczny"> 

- <Resource Name="Dyr. ds. konstrukcji i technologii"> 

  <Count>1</Count>  

  <HourlyRate>0</HourlyRate>  

  <PerUseCost>0</PerUseCost>  

  <Schedule>$$Default$$</Schedule>  

  </Resource> 

- <Folder Name="Zesp. ds. konstrukcji"> 

- <Resource Name="K. ds. konstrukcji"> 

  <Count>1</Count>  

  <HourlyRate>35</HourlyRate>  

  <PerUseCost>0</PerUseCost>  

  <Schedule>$$Default$$</Schedule>  

  </Resource> 

- <Folder Name="Starsi konstruktorzy"> 

- <Resource Name="Starszy konstruktor 1"> 

  <Count>1</Count>  

  <HourlyRate>30</HourlyRate>  

  <PerUseCost>0</PerUseCost>  

  <Schedule>$$Default$$</Schedule>  

  </Resource> 

- <Resource Name="Starszy konstruktor 2"> 

  <Count>1</Count>  

  <HourlyRate>30</HourlyRate>  

  <PerUseCost>0</PerUseCost>  

  <Schedule>$$Default$$</Schedule>  

  </Resource> 

  </Folder> 

- <Folder Name="Konstruktorzy"> 

- <Resource Name="Konstruktor 1"> 

  <Count>1</Count>  

  <HourlyRate>20</HourlyRate>  

  <PerUseCost>0</PerUseCost>  

  <Schedule>$$Default$$</Schedule>  

  </Resource> 

- <Resource Name="Konstruktor 2"> 

  <Count>1</Count>  

  <HourlyRate>20</HourlyRate>  

  <PerUseCost>0</PerUseCost>  

  <Schedule>$$Default$$</Schedule>  

  </Resource> 

- <Resource Name="Konstruktor 3"> 

  <Count>1</Count>  
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