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Rôzne označenia

 Diskrétne udalostné systémy (DUS)

 Diskrétne udalostné dynamické systémy (DUDS)

 Udalostný systém (US)

 Discrete event systems (DES)

 Discrete event dynamic systems (DEDS)

 Tieto označenia sú spravidla ekvivalentné

















Definícia 1.

Jednoduchý neohodnotený orientovaný matematický graf je daný 

usporiadanou dvojicou

Matematické grafy a ich využitie pri špecifikácii 

systémov.

( )RAG ,=

kde A je konečná neprázdna množina prvkov nazývaných 

uzlami grafu,

R je binárna relácia na A (môže byť aj prázdna).
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Príklad.



Definícia 2.

Jednoduchý ohodnotený orientovaný matematický graf je 6-tica

( )2121 ,,,,, SSffRAG =

kde A

R

1f je funkcia
1SA →
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f je funkcia 2SR →
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Príklad.

je konečná neprázdna množina uzlov
je relácia na množine A, ktorá môže byť aj

prázdna

sú množiny, pričom jedna, prípadne obe 

môžu byť prázdne



Definícia.

Deterministický konečný automat (DKA) je pätica

kde

1. je neprázdna množina udalostí,

2. Q je neprázdna množina prvkov nazývaných stavy,

3. počiatočný (alebo štartovací) stav,

4. je parciálna prechodová funkcia daná výrazom                            ,

5. F je množina cieľových stavov daná ako podmnožina Q:              , 

kde F môže byť prázdna množina.

( )FqQA ,,,, 0 =



Qq 0

 QQ →:

QF 





Príklad 1 – sklad s 1 druhom tovaru



Príklad 1 – sklad s 1 druhom tovaru

 Do skladového systému prichádza jeden druh tovaru, ktorý je vykladaný pomocou 

pásového dopravníka do koľajového vozidla („voz“). Koľajové vozidlo sa následne 

presúva cez zónu r1 do zóny r2, kde zastaví. Tu je aktivovaný žeriav, ktorý prenesie 

tovar z vozidla do regálov. Po prenesení tovaru ide vozidlo naspäť do zóny r0 po 

ďalší tovar. Toto sa cyklicky opakuje.



Príklad 1 – sklad s 2 druhmi tovaru



Príklad 1 – sklad s 2 druhmi tovaru

 Do skladového systému prichádzajú tovary A a B. Sled príchodu tovarov nie je vopred 

známy. Tovar, ktorý príde, je vykladaný pomocou pásového dopravníka do koľajového 

vozidla („voz“). Koľajové vozidlo sa následne presúva cez zónu r1 do zóny r2, kde 

zastaví. Tu je aktivovaný žeriav, ktorý prenesie tovar z vozidla do regálov. Ak ide o tovar 

A, tak bude vyložený do regálu A. Ak ide o tovar B, tak bude vyložený do regálu B. Po 

prenesení tovaru ide vozidlo naspäť do zóny r0 po ďalší tovar (A alebo B). Toto sa 

cyklicky opakuje.
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