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1 Bevezetés 

„Vevőink minden színigényét ki tudjuk elégíteni, feltéve ha fekete kocsit rendelnek.” 

Henry Ford 

Dolgozatom témaköre a termeléstervezés és irányítás az autóiparban, némileg más hang-

súlyokkal, de mind a gazdálkodástudományi iskolák (business School-ok), mind a mérnöki 

karok (industrial engineering schools) kutatási és oktatási anyagának szerves részét képezi. 

Értekezésemben munkámból és tanulmányaimból adódóan mind a két irányzat megjelenik. 

Az elmúlt évszázad jelentős változásokat hozott az autóiparban és jelentős gazdasági- és 

műszaki erőt képvisel az iparághoz kötődő országok életében. Járműgyártás elsősorban tö-

megtermeléssel állítja elő termékeit, azonban az exkluzív járműveket gyártó szegmens sok 

esetben manufaktúra jellegű termelést valósít meg a kis sorozat volumen miatt.  

Az autóiparban világszinten 2000-ben 40 millió autót adtak el, míg 2012-ben több mint 60 

milliót. A fejlett G7 (Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, Egyesült 

királyság, Egyesült államok) országokban 700 autó jut 1000 emberre, míg Kínában 40 autó. 

Ez a jövőben további potenciált és egyre szélesebb körű felhasználói réteget jelent 

(Worldometers, 2013) (Stark, 2007).  

Az ágazatban tapasztalt igénynövekedés hozta magával, hogy a gyártók a tömegtermeléshez 

hatékonysági meggondolások miatt is hasonló gyártási struktúrákat vezetnek be, amelyben 

komoly szerep hárul a gyártástervezésre. A minőségi elvárások, termékválaszték és a volu-

mennövekedés miatt itt is megjelennek a tömegtermelésben használt módszerek és berende-

zések. 

A disszertációm témája a járműipari gyártási folyamatok modellezése és optimalizálása, 

amihez az empirikus adatokat és kontextust az Audi Hungaria Motor Kft. szolgáltatta, ahol 

két évtizede dolgozom.  

Az új gyártórendszerek tervezésénél figyelembe kell venni a gyorsan változó hektikus piaci 

mozgásokat, a vállalaton belüli változásokat, folyamatokat és a termékek életciklusát. Az 

egyre rövidülő termék élet- és innovációs ciklusok mellett a párhuzamosan futó termékfelfu-

tások az elmúlt 20 évben megháromszorozódtak, a meglévő termelésbe folyamatosan beve-

zetésre kerültek, illetve kerülnek (Wack, et al., 2010) (Bär, 2008). Az empirikus kutatások 

egyértelműen igazolják, hogy minden szükséges változást a nullszéria kezdetéig a felfutás 

előtti fázisában hajtanak végre (Assmann, 2000). A hatékony termékfelfutás egyre nagyobb 
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potenciált jelent a vállalatoknál (Fleischer, et al., 2005) (Zühlz & Patricia, 2010). Cél, hogy 

ennek megfelelő gyorsasággal valós időben tudjon reagálni a termelés. Minden változtatás 

alapkövetelménye a „célok-folyamat-szervezet” harmónia hatásos és hatékony kialakítása és 

fenntartása, hiszen az innovációk alkalmazása a mindennapi termelésben, nagyban befolyá-

solják a vállalat jövőjét.  

A termékéletciklus-management PLM (Product Lifecycle Management) hozzájárul az inno-

vációk hatékony alkalmazásához, az alapelv megszületésétől a bevezetésen át a termék kifu-

tásáig (Stark, 2011) (Eigner & Stelzer, 2009). A termék életciklus elemei a stratégia, pro-

jekttervezés, tervezés, szimuláció, gyártástervezés, gyártervezés és a minőségbiztosítás. A 

PLM mérnöki megoldásokat használ, ezek a tervezésnél a CAD- Computer Aided Design, 

az analízisnél a CAE-Computer Aided Engineering vagy a gyártásnál a CAM-Computer 

Aided Manufacturing. Ehhez hozzátartozik a dokumentumkezelés, adatbázis kezelés, a fo-

lyamatok leképezése az egész vállalatra. 

A PLM rendszerek információinak kezelését az úgynevezett digitális gyár alkalmazások 

teljes egészében lefedik. Fontosnak tartom a digitális gyár lehetőségeinek feltérképezését, 

célját, bevezetését autóipari környezetben és alkalmazásának kihatását. 

 

Jelen disszertáció a gyártástervezés és gyártás területén végzett több mint 6 éves kutatás 

eredményeit, gyártástervezői vezetői tapasztalataimat foglalja össze.  
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A kutatásom során az alábbi kérdésekre keresem a válaszokat: 

 A digitális gyár koncepciót hogyan lehet a gyártástervezésben használni? Milyen 

előnyökkel jár és milyen komplex vizsgálatok jöhetnek szóba? 

 A termelés-szimulációs modellek alkalmazásával hogyan javítható a termelés  

tervezés és optimalizálás? 

 A termelési sorrend milyen befolyással van az adott termelés esetén az átfutási  

időre?  

 Hogyan lehet a valós adatokkal a termelési folyamatot szimulációval modellezni és 

a hibaanalízist el lehet végezni? 

A téma aktualitását igazolja, hogy a jelenlegi termelési rendszereknél egyre komplexebb 

informatikai rendszerek működnek, rengeteg információt, illetve adatot gyűjtenek, tárolnak 

és bizonyos esetekben fel is dolgoznak, de optimális megoldást a gyorsan változó vevői igé-

nyekre és a bizonytalan környezeti hatásokra döntést nem hoznak. Napjainkban a termék 

életciklusa során a folyamat szimuláció alkalmazása egyre népszerűbbé válik, hiszen sok 

esetben a gyors döntéshozatalra és a kihatás előre tervezésére is alkalmazhatóak. Megfelelő 

időben előre lehessen reagálni az eseményekre. Az optimális erőforrás meghatározása és 

felhasználása bonyolult gyártási folyamatok, illetve a gazdasági egységek esetében is a PLM 

szoftverek segítségével modellezhetőek, így támogathatóak a vezetői döntések. A kutató-

munka során gyakorlati és az elméleti ismeretek összesítésének eredményeként jöhetett létre 

a gyártósorok szimulációja, ami megbízhatóan alkalmazható, és a célok pontosabb elérését 

illetve teljesítését teszik lehetővé a minőség, a gyártásátfutási időre és a gazdaságossági 

szempontokra vonatkozóan. Komplex gyártási folyamatok leképezhetőek folyamat-

szimulációs eljárás alkalmazásával (Perger & Jósvai, 2008). 

A dolgozat hét fejezetből épül fel. A téma megközelítését és kidolgozását az interdiszcipli-

náris feldolgozás jellemzi: gyártástervezés, menedzsment tudomány, digitális gyártás, mo-

dellezés szakterületei adják meg a válaszokat.  

Az első fejezet a kutatás előzményeit, probléma bemutatását és ennek módszertanát ismerte-

ti.  

A második fejezetben a gyártástervezés bemutatására kerül sor. A technikai haladás, a jelen 

kor kihívásai és az innovációk kerülnek szakirodalom alapján feltárásra, rátér a gyártásterve-

zés alapjaira, ami a szakirodalmi feldolgozáson kívül a gyakorlatban szerzett hosszú évek 
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tapasztalatait is felhasználja. Célja a termék-előállítás folyamata és az autóipari termelés 

gazdaságos és optimális felépítése.  

A harmadik fejezet a digitális gyár koncepciójának elméletét és a gyártástervezésben történő 

gyakorlati alkalmazásának létjogosultságát vizsgálja. Megvizsgálom a digitális gyártás cél-

ját, bemutatom a gyakorlati alkalmazás lehetőségeit, és a folyamat szimuláció készítésének 

szabványos módszereit.  

A negyedik fejezet a kutatás egyik fontos eleme a kisszériás karosszéria gyártás termelési 

folyamat modelljének logikai működését és felépítését mutatja be. Elemzem, mire használ-

ható a folyamat szimuláció kisszériás termelési környezetben, mit várhatunk az alkalmazá-

sával. Milyen előnyökkel jár a folyamat szimuláció alkalmazása a termelési program megha-

tározásánál?  

Az ötödik fejezet a folyamat szimuláció megbízhatóságának alátámasztását vizsgálja konkrét 

kutatási projekten keresztül. Egy motorblokk mechanikus gyártósor modellezésére kerül sor, 

ahol a termelési programnak megfelelően a valós adatok feltöltésre kerülnek a modellbe és 

ez kerül ellenőrzésre a futtatás során. Meghatározom a termelésből és a modellből kapott 

adatok közötti eltérést. Az OpenCAQ és Plant Simulation programok segítségével a gyártó-

sor meghibásodásokra és szerszámcserékre vonatkozó eloszlásfüggvény meghatározásával a 

jövőbeni hasonló gyártósorok pontosabb modellezését teszi lehetővé.  

A hatodik fejezet a kísérleti motorgyártás „Bockmontage” szimulációja kerül bemutatásra, 

ami a gyártósor megtervezését és felépítését segítette. A gyártósor üzembe helyezését köve-

tően a tervezett és valós adatokkal kiértékelésre került a sor leterhelése és a hibaanalízis 

meghatározásra kerül.  

Az utolsó fejezetben összefoglalásra kerülnek a kutatásban kitűzött célok és megfogalma-

zódnak a további irányok.   
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Irodalomkutatás, Piac alakulása 

Gyártástervezés 

Termék életciklus 

Gyártástervezés 

Definíció 

Feladata, Kihívásai 

Digitális gyár 

Definíció 

Feladata, Kihívásai 

Folyamat szimuláció 

Folyamat szimuláció 

megbízhatóságának 

alátámasztása 

Piacanalízis 

Gyártástervezés  

Követelményei 

Gyártástervezés  

Alappillérei 

Termék előállítás  

folyamata PEP 

Létjogosultsága a 

gyártástervezésben 

Digitális gyár  

alkalmazásának  

kihatásai 

Folyamat szimulációk 

alkalmazása a termelés 

tervezésben 

Folyamat szimulációs 

modell készítése 

Modellek  

készítése 

Logikai működés a 

modellben 

Folyamat szimuláció 

megbízhatóságának 

alátámasztása 

Hibaanalízis – gépek 

hibaanalízise eloszlás-

függvény meghatározá-

sával 

 A gazdasági és vevői igények változásával 

az alkalmazott gyártástervezés folyamata 

átalakul és új gyártástervezési módszerek 

jönnek létre, amely egyre jobban a 

minőség, az egyedi igények és a gazdasá-

gos rugalmasság felé mozdul el. 

A digitális gyár koncepció alkalmazásának 

létjogosultsága van a gyártástervezésben és 

elősegíti a vállalat gazdaságos és hatékony 

felépítését és annak működését. 

A termelés szimulációs modellek a célok 

pontosabb elérését illetve teljesítését teszik 

lehetővé a minőség, a mennyiség, a gyártás 

átfutási időre és a gazdaságossági szem-

pontokra vonatkozóan. 

A valós adatokkal történő folyamat 

szimuláció futtatás során meghatároztam és  

elvégeztem a hibaanalízist. 

 

 

 

 

1. ábra Disszertáció szerkezete  

Forrás: saját szerkesztés 

  

• Gyártástervezés feladatai, kihívásai, követelményei 

• Gyártástervezés alappillérei 

• Termék előállítás folyamata PEP 

• Digitális gyár, feladata, alkalmazásának kihatásai 

• Folyamat szimulációk alkalmazása a termeléstervezésben 

• Kisszériás karosszéria gyártás modell készítése, logikai működés 

• Mechanikus gyártósor modellezése, valós adatokkal 

• Folyamat szimuláció megbízhatóságának alátámasztása, Gépek hibaanalízise eloszlásfüggvény meghatározásával 

• "Bockmontage" Kísérleti motorgyártás modellkészítése 

• Általánosíthatóság 

• External validity - kiterjesztése 

• Kutatásból levonható következtetések, további kutatási irányok 
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1.1 A kutatás bemutatása, problémája 

A tudományos értekezés célja, hogy a gyártástervezés metódusainak és eszközrendszerének 

alkalmazásával javaslatot tegyek az autóipari gyártó területek folyamat szimulációs model-

lezésének felépítésére és optimalizálására. 

Bemutatom a gyártástervezés fejlődését, elemzem a termék életciklus szakaszait és a gyártó-

rendszerek tervezésének lépéseit és követelményeit. Megvizsgálom a főbb tervezési lépése-

ket, meghatározom a gyártás alappilléreit, a termék előállításának folyamatát és napjaink 

elvárásához igazodó kihívásokat és feladatokat. A termék életciklus és technológiai fejlődés, 

mint befolyásoló tényező kihatásait vizsgáltam.  

Ismertetem az autóipar és az exkluzív járművek piaci helyzetét az elmúlt éveket tekintve, 

illetve rávilágítok a jövőben várható trendekre, amelyek alapvető változásokat és új irányo-

kat hoznak a szegmens fejlődésében.  

A disszertációban olyan megoldásokat keresek, amelyek elősegítik a digitális gyár koncep-

cióhoz kapcsolódó szimulációs eljárások bevezetését és a folyamat-szimuláció készítésének 

folyamatát. Az új kihívások, mint például a piaci, minőségi és gazdaságossági elvárások, 

termékek életciklusának csökkenése, a drasztikusan növekvő termékvariánsok száma szük-

ségessé teszi a digitális gyár metódusainak felhasználását, ami a termék-előállítás különböző 

szakaszaiban alkalmazásra kerülnek. Bemutatom ennek főbb elemeit és a jövőbeni irányo-

kat. 

A digitális gyár koncepció alkalmazása, valamint a termelési szimulációs eljárások átülteté-

se, ebben a környezetben teljesen új mércét állít fel. A termékportfólió növekvő komplexitá-

sa miatt, a termelési rendszer gyors, gazdaságos és hatékony kialakításához szükséges a 

PLM rendszerek használata.  

Példákon keresztül bemutatom egy széria termelés esetében és kisszériás termelő környezet-

ben a felépített modell alkalmazhatóságát. Igazolom ezek létjogosultságát és kihatásait. A 

kisszériás termelés a hagyományos szalagrendszerű termeléstől eltérő komplexitással és 

karakterrel (kis sorozatnagyság, egyediség és sokféleség) jellemezhető. A kidolgozott eljárás 

segítségével egyértelműen meghatározható a termelési program és bizonyítást nyert a mo-

dell alkalmazásának és visszaellenőrzésének lehetősége. Az elemzések kidolgozásában, va-

lamint a kutatásban és fejlesztésben aktívan részt veszek. Több szimuláció elkészült, gyakor-
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lati alkalmazása bevezetésre került és az eredmények kiértékelése megtörtént. Olyan megol-

dásokkal foglalkozom, amelyek elősegítik a gyártás minél gazdaságosabban történő működ-

tetését és előre történő tervezhetőségét.  

A digitális gyár kisszériás környezetben történt bevezetésénél felmerült problémák feltárásra 

kerültek. A későbbiekben a különböző területeken alkalmazott, felhasznált szimulációk 

vizsgálatával folyt tovább. A digitális gyár víziója, annak alkalmazásainak bevezetéséhez 

szükséges általam vizsgált eljárások önmagában is széles területet átfogó, rengeteg tudo-

mányágat érintő multidiszciplináris terület. A kutatási lépések megtervezését a téma össze-

tettsége miatt figyelembe kellett vennem. 

Megvizsgáltam a modellezéshez és annak analíziséhez szükséges terminológiákat és eljárá-

sokat. A gyakorlati kutatómunkám során a publikációk feldolgozása és valós ipari termelési 

környezet alapján az analízisek végrehajtására került sor. 

Disszertációmban kidolgoztam három rendszermodellt, majd a folyamatfejlesztést követően 

a szimulációval igazoltam a modellek helyességét.  

Az első modell a kisszériás karosszéria gyártást mutatja be, ahol a gyorsan változó vevői 

igények kihatásait lehet azonnal elemezni. Ez alapján az optimális felrakási program pár 

perc alatt meghatározható és a termelésre vonatkozó átfutási idő és kihatásai is látszódnak. 

A második modell a nagyszériás ZKG – motorblokk gyártás modellezését mutatja be, ahol a 

valós adatokkal visszaellenőrzésre került a modell helyessége. Itt a kihozatal vizsgálata tör-

tént, ahol a valóság és a szimuláció közötti minimális eltéréssel igazoltam a modell megbíz-

hatóságát.  

A harmadik modell a kisszériás és egyedi motorgyártás úgymond „Bockmontage” szimulá-

ciója készült el, ahol a felrakási program tervezése, a sor kiterhelés és kihozatal vizsgálata 

történt meg az elmélet és a valós adatok alapján. Ebben az esetben először a gyártási modell 

készült el és ez alapján épült fel a gyártósor, amit a termelés elindulásával a valós adatok 

visszaellenőrzésével visszaellenőrzésre illetve validálásra került. 

A disszertációt a szakirodalmi hivatkozások jegyzéke és szerzőként a témakörben megjelent 

eddigi publikációim és a témához kapcsolódó kutatási projektekben való részvétel felsorolá-

sa zárja. A dolgozatban a témakörre vonatkozó vállalati előírások miatt nem foglalkozom 

gazdasági számításokkal, de az „Audi szleng” mellett használom az elfogadott magyar és 
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angol szakkifejezéseket is. Az Audi Hungaria Motor kft. szakmai nyelvezetét beépítettem a 

disszertációmba. 

 

1.2 A kutatás módszertana 

A kutatás során feldolgoztam a témakör releváns hazai és nemzetközi szakirodalmát, kidol-

goztam a problémahelyzetet leíró kutatás folyamat-modellt (2.ábra) és a modellből kapott 

eredményeket, az Audi Hungaria Motor Kft. adataival történő verifikáláson túlmenően, ösz-

szevetettem más élenjáró vállalatok gyakorlatával is. 

A kutatómunkát a témához kapcsolódó hazai és nemzetközi szekunder kutatás (szakiroda-

lom) áttekintésével kezdtem. Az irodalmi háttér kutatása során az aktuális piaci viszonyok, a 

gyártástervezés, termelésmodellezés, modellépítés, nemzetközi folyóiratokban és konferen-

cia-kiadványokban megjelent szakcikkek (JSTOR, EISZ - Science Direct), elemzések, elekt-

ronikus valamint PhD disszertációk és szakkönyvek feldolgozását végeztem el. Ez azért tör-

tént, hogy lehetőség nyíljon a témában folyó kutatások áttekintésére, hogy később azok 

eredményeit felhasználva további vizsgálatokat lehessen elvégezni. 

A primer kutatás alapján az Audis tények figyelembevételével felépítettem a szimulációs 

modellt kisszériás karosszéria gyártás, mechanikus motorblokk gyártás és kísérleti motor-

gyártás környezetében. Ezek a modellek oksági kapcsolatokra épülnek, a kapott eredmények 

verifikálásra kerültek. 

Az eredmények kiterjesztésénél (más környezetekre – settings) figyelembe vettem a VDA 

Szövetségnél (Verband der Automobilindustrie, VDA) szerzett tapasztalatokat és más gép-

kocsigyártónál VW, BMW tett szakmai látogatásokat és tapasztalatokat. 

Az eredmények ezeken a környezeteken kívülre való kiterjesztését logikai elemzésen keresz-

tül hajtottam végre. 
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Járműipari gyártási folyamatok modellezése és 

optimalizálása 

Elméleti alapok 

megismerése:

Gyártástervezés

Digitális gyár

Folyamatszimuláció 

modellezés

Problémadefiníció:

Vevői elvárások - egyediség

Hektikus piac

Rugalmasság biztosítása a termelésben

Gazdaságos termelés

Kutatási célok 

meghatározása:

Kutatási 

koncepció / terv

Elemzés, erdemények értékelése

Eredmények általánosítása

Előzetes 

tájékozódás

A gazdasági és vevői igények változásával 

az alkalmazott gyártástervezés folyamata 

a Digitális gyár alkalmazásainak 

módszerével átalakul,  amely egyre jobban 

a minőség, az egyedi igények és a 

gazdaságos rugalmasság felé mozdul el.

Olyan termelési szimulációs modellek létrehozása, amelyek elősegítik 

a termelés gazdaságos hatékony felépítését és annak működését. 

Három esettanulmány elkészítése:

Kisszériás karosszéria gyártás modellezése,

Nagyszériás motorblokk modell elkészítése és validálása

„Bockmontage” Kísérleti (egyedi) motorgyártás modellezése

A valós adatokkal történő folyamat szimuláció futtatás során 

meghatározható és elvégezhető a hibaanalízis.

Könyvtári és 

internetes adatgyűjtés. 

Fontos 

forráslelőhelyek 

feltárása:

JSTOR, EISZ, Internet

Validitás kérdések

Validitás vizsgálat

External / Internal

Szimulációs 

esettanulmányok

Kutatásból levonható 

következtetések, további kutatási 

irányok

VDA

VDI

VW

 

2. ábra A kutatás folyamat-modellje  

Forrás: saját szerkesztés 
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2 Gyártástervezés 

„A gyártástervezés jövőképe a gazdaságos rugalmasság és a prémium minőség elérése.”  

Degener Rolf (Degener, 2008) 

Technikai haladás 

A hadiiparban gyorsan, nagy mennyiségben, a költségeket minimalizálva kellett a termelést 

szinten tartani. Így készültek el az első kezdetlegesen automatizált gépek először fából, majd 

az ipar fejlődésével vasból illetve acélból. A termelési rendszerek kialakulása az 1450-es 

évekre tehető, ekkor kezdődtek a nagy mennyiségű vevői igények kielégítésére alkalmazott 

gyártások. Első információ a folyamatos áramlás alapú gyártásról az 1574-es évekből isme-

retes a történelemben, ahol kevesebb mint egy óra alatt gyártottak szabványosított, egymás 

mellé helyezett összeszerelő állomásokkal kialakított gyártósort, ahol hajókat szereltek össze 

III. Henry francia király vezetésével. A francia hadsereg a fegyvergyártás terén kifejleszti a 

cserélhető alkatrészek koncepcióját. 1799-ben Marc Brunel megalkot egy vízzel működő 

gépet az Angol Királyi Tengerészet számára, amely egyszerű alkatrészeket kézi munkaerő 

nélkül tud előállítani. Thomas Blanchard összetett alkatrészek gyártását 1822-ben a 

Springfeld Fegyvergyárban (USA) olyan gépet tervez, amelyek több fokozatban puskatust 

állítanak elő, kézi munkaerő alkalmazása nélkül, az alkatrészek a teremben gépről-gépre 

körbe haladnak. 1860-as években, Samuel Colt fegyvergyára felcserélhető alkatrészeket 

nagy mennyiségben állít elő, Hartford, CT azt állítja, hogy nagy tömegben képes pisztolyt 

gyártani teljes egészében felcserélhető alkatrészekkel. A hagyományos gyártási folyamatban 

készülő pisztolygolyók alkatrészeinek megfelelő illeszkedéséhez azonban sok utómunkára 

volt szükség. Amerikai húsfeldolgozók 1880-as években közép-nyugaton bevezetik a cson-

tozást végző dolgozók mellett elhaladó mozgó szállítószalagot. 1890-es években Frederick 

Taylor a munkatartalmak elemzésével a Vezetéstudomány területén keresi a munka legjobb 

elvégzésének módját. Bevezeti a darabszám alapú bónuszrendszert és a bérelszámolás „tu-

dományos“ módját, hogy így ösztönözze az erőfeszítéseket. Összekapcsolja a gyáron belüli 

komplex gyártási útvonalakat, minden alkatrész esetében egyértelműen dokumentált útvona-

lak segítségével. Ezen kívül bevezeti a standard költségszámítási módszert a rezsiköltségek 

gépekre és munkaórákra vetíthetősége érdekében, ezzel létrehozva a tömegtermelés alapvető 

menedzsment eszközét. Jidoka koncepció: 1902-ben Sakichi Toyoda a szövőszékben elő-

forduló szálszakadás érzékelésére feltalál egy eszközt, amely automatikusan leállítja a hibás 

anyag gyártását. Henry Ford 1908-ban bevezeti a modulokból álló autót, ezáltal hatalmas 
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ugrást téve a felcserélhető alkatrészek terén. Ez szabványos mérőrendszerének eredménye, 

amelyet egész gyára és a beszállítói is használnak. Henry Ford Highland Parkban található 

üzeme a megmunkáló gépek folyamat szerinti elrendezésével elsőként alkalmazza az áram-

lás alapú termelést szállítószalaggal egybekötve. Az egész gyár a végső összeszerelő szalag 

ütemében működik (1913-1914). 1914-1945-ig Training Within Industry (TWI) az amerikai 

Hadügyminisztérium bevezeti a munkautasítások, munkamódszerek, munkakapcsolatok és 

programfejlesztés fogalmakat, a hadiipari dolgozók millióinak képzésének egységesítésére. 

Ezek a módszerek Japánba a világháború végén kerültek bevezetésre és végső soron szabvá-

nyosított munkavégzésként beépültek a Toyota szemléletébe. Toyoda Automatic Loom 

Works bevezeti a vetélő azonnali cserélhetőséget a G-típusú szövőszék esetében, ezzel lehe-

tőség nyílik annak folyamatos működtetésére. Ez az ötlet vezet a Toyota Motor Company 

esetében a gyors átállás elvének bevezetéséhez, minden egyes berendezést illetően 1924-

ben. 1926-ban Henry Ford növeli a termékválasztékot és bevezeti a „tömegtermelés“ fogal-

mát. Az 1930-as években a német repülőgép gyártás során használták az ütemidő fogalmát 

legelőször, hogy szinkronizálják a repülőgépek összeszerelését úgy, hogy a repülőgépvázak 

egyazon időben mozogjanak tovább a következő összeszerelő állomás felé. A Mitsubishi 

szakmai kapcsolatban áll a német repülőgépiparral. Just In Time (éppen időben) való kiszál-

lítás koncepciója Kiichiro Toyoda állapítja meg. A gyártásban lévő alapvető stabilitás hiá-

nya azonban akadályozza annak tényleges megvalósulását 1937-ben. Kanban és szupermar-

ket az 1950-es években Taichi Ono gyakorlati megoldásokat fejleszt ki, amelyek alkalmazá-

sával megvalósítható Kiischiro Toyoda elképzelés az alkatrészek just-in-time szállítására. 

Lean management kialakulását a gyártás során lévő fellépő problémák felismerése és elkerü-

lése tette lehetővé. A Lean tágabb értelemben vett alappillérjeinek megfogalmazásához Eli 

Whitney, Frederic W. Taylor és Frank Gilberth működött közre. 1960-ban a Japán Tudósok 

és Mérnökök Szakszervezete megalapítja a Deming-díjat, hogy ezzel is ösztönözzék a japán 

vállalatokat a statisztikai minőség- ellenőrzés és a Plan-Do-Check-Act (tervezés-cselekvés- 

ellenőrzés-beavatkozás) problémamegoldó ciklus alkalmazására. Tömegtermelés manage-

ment Alfred Sloan publikálja a „My Years with General Motors” (Éveim a GM-nél) című 

könyvet, amelyben a mérőszám alapú vezetés módszerét dolgozza ki. Toyota Termelési 

Rendszer (TPS) kézikönyvet belső használatra 1973-ban foglalja össze Fujio Cho, Y. 

Sugimori és kollégái, majd 1977-ben angol nyelven kerül publikálásra és Deming-díjat is 

nyert, mely a W. Edwards Deming PDCA ciklusát is tartalmazza. 1979-ben a MIT elindítja 

a Future of the Automobile programot, amely 1985-ben Motor Vehicle programmá vált, 

hogy az új tervezési és termékgyártási módszereket tanulmányozza Japánban. 1983-ban a 
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Toyota San Francisco mellett New United Motors Manufacturing néven vegyes vállalatot 

alapít a General Motors vállalattal, hogy Japánon kívűlre is terjessze a TPS-t. A Lean meg-

születése 1987-ben John Krafcik az MIT International Motor Vehicle Program fiatal kutatója 

új összefoglaló elnevezést javasol a Toyota által kidolgozott, úttörő elvek jelölésére: a gyár-

tás, termékfejlesztés, beszállítói együttműködés, vevői támogatás, minőség és a menedzs-

ment módszerek. Az 1980-as években széleskörű elterjedés a Lean-módszereknek Robert 

Hall, Richard Schonberger, Normen Bodek és a tanácsadók a Toyota Autonomous Study 

Group korábbi tagjai, mint például Yohiki Iwata és Chihiro Nakao (lean.org, 2013) 

(Graupner, 2009) (Leanegyesület, 2013) (Factory Strategies Group, 2013).  

Az Audi is kidolgozott egy komplett termelési rendszert, amit Audi Termelési Rendszernek 

nevezett el (APS). A célorientált folyamat fejlesztés a vállalat hosszú távú stratégiai céljaira 

épül.   

1991-ben Mark Weiser egy jövőbeni világot álmodott meg, „Ubiquitous Computing” ami 

napjainkban valósággá vált. Az információ csere rohamos fejlődésnek indul, az elektromos 

berendezéseink mobiltelefonok, a nagyteljesítményű multimédiás rendszerek, autóink szá-

mítógépes rendszere, ipari berendezések, úgymond okos rendszerré alakulnak, csatlakoznak 

a világhálóra. A felgyorsult információcsere (növekvő vevői igények, elvárások) magával 

hozza, hogy a termékek életciklusa lecsökken. Így szükségessé válik a rendkívül költség-

hatékony gyártás. Alapvető fontosságúvá válik, hogy a tervezés, telepítés, felépítés, működ-

tetés rövid idő alatt rugalmasan, költséghatékonyan valósuljon meg. A Lean nemcsak a 

struktúrában, organizációban, hanem a tervezésben és a technológiában is teret nyer. Koráb-

ban gyakran sokkal bonyolultabb struktúrák, ellenőrzési rendszerek alakultak ki, ami rugal-

matlan „monolitikus” termelést eredményezett. Ki kellett fejleszteni egy új technológiát ami 

lehetővé teszi, hogy gyorsítsák az összes folyamatot, alkalmazkodjon a gyors változásra akár 

a termelés közben is. Ezért kutatás indult az ipar és tudomány világába, hogy a jövőbeni 

technológiát kidolgozzák, bemutassák és egy SmartFactory-t hozzanak létre (Zuehlke, 2010) 

(Lucke, et al., 2008).   
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3. ábra SmartFactory Partnerek  

Forrás: (Zuehlke, 2010) 

Hol tartunk ma?  A számítógépes integrált gyártás egy valóság, de még mindig küzd a kihí-

vásokkal, komplexitással a tervezésben és a megvalósításban. A tervezési folyamatokra egy-

re rövidebb idő marad, tartalmilag egyre átfogóbbnak kell lennie, amihez nagyon magas 

hardver igény szükséges. Ezzel szemben a termékeknek egyedinek kell lenniük, amit egyre 

magasabb minőségben, több variánssal és típussal kell megjelentetni, szélesebb vevői kört 

kell lefedni. A technikai és technológiai fejlődés miatt egyre rövidebbek a termék életciklu-

sok, így a piacra történő időbeni megjelenésnek egyre fontosabb a szerepe. Cél a konkuren-

cia megjelenése előtt gazdaságosan, magas minőségben be lehessen vezetni az új terméket. 

 

Kihívások 

A mobilitás iránti igény egyértelműen megköveteli az autógyártóktól a tömegtermelést, 

azonban a 2008-as év végére kialakult kedvezőtlen gazdasági- és pénzügyi faktorok megmu-

tatták mennyire törékeny ez a látszólagos stabilitás. Az iparágban 2009-ben bekövetkezett 

deficit nem egyenlő mértékben érintette az egyes autógyártókat, ahogy a különböző társa-

dalmi rétegek sem egyformán élték meg a recessziót. A tömegtermelés csökkenése ellenére 

az exkluzív járműveket gyártó szegmens komoly növekedést ért el az elmúlt években. Ezt 

igazolják az alábbi kutatások. Az elemzést a három kontinens nagy autóipari gyártó szövet-

ség kutatásának analíziseivel kezdtem. Az első az ACEA – „European Automobile 

Manufacturers’ Association” Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA, 2013a), második az 

USA, harmadik CAAM „China Association Of Automobile Manufacturers” Kínai Autó-

gyártók Szövetsége (CAAM, 2013), WTO „World Trade Organisation” Kereskedelmi Vi-

lágszervezet (WTO, 2013), fontosnak tartottam, hogy a Japán: JAMA – „Japan Automobile 

Manufacturers Association, Inc.” Japán Autógyártók Szövetsége (JAMA, 2011) elemzéseit 
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is megvizsgáljam és a VDA „Verband der Automobilindustrie” Német Autógyártók Szövet-

sége elemzését is megnézzem (VDA, 2013). A következő két ábra az autógyártás darabszá-

mát és annak felosztását mutatja az egész világra vetítve:  

 

4. ábra Az autógyártás volumene a világban 1997-2012  

Forrás: The Automobile Industrie Pocket Guide 2013 39.oldal 

 

5. ábra Az autógyártás a világban  

Forrás: The Automobile Industrie Pocket Guide 2013 39.oldal 

Az előbbiekben felvázolt tények fényében nem kérdés az új kihívás a gyártók számára. A 

kihívást a növekvő volumen mellett leginkább a vásárlói igények és elvárások megváltozása 

okozza, még inkább előtérbe került a prémium minőség, de leginkább az egyediség és az 

exkluzivitás. Az előző évtizedekben az exkluzivitást a nagyon alacsony darabszám, a manu-

faktúra jellegű termelés, a kézi munkával előállított alkatrészek, a szokásostól eltérő extra-

vagáns megoldások és az extrém hosszú várakozási idők jelentették.  
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A jelenlegi felgyorsult és átalakult világban már másra van szükség: komoly műszaki tarta-

lom (versenytechnika jelenléte a karosszéria alatt és a karosszériában egyaránt), egyedi és 

karakteres megjelenés (semmi mással össze nem téveszthető), innovatív megoldások, kör-

nyezettudatosság, folyamatos megújulás, rövid várakozási idők és az emocionális élmény a 

vevő számára. Az utolsó mondatrész döntő fontosságú, mert ma már nem az autó, hanem a 

vevő áll a középpontban és a sikerfaktort a vásárló megnyerése jelenti. Ehhez a kapcsolódó 

szolgáltatások fejlesztése tartozik, mint pl. úgynevezett élményközpontok létrehozása, illet-

ve különböző rendezvények szervezése, ahol a járműtulajdonosok találkozhatnak és bizton-

ságos körülmények között megtapasztalhatják járműveik képességeit, valamint összemérhe-

tik tudásukat más tulajdonosokkal. Rendkívül fontos a részletekbe menő profi szervezés, 

valamint a környezet, melyet rendszerint egy közismert vagy legendás helyszín biztosít. A 

sikerfaktort műszaki oldalról a jármű exkluzív egyedi teljesítménye, gyorsulása, a járműben 

felhasznált anyagok különlegessége adja. Ide sorolható a könnyűszerkezetes építési módok 

térnyerése (különböző kompozit anyagok és könnyűfémek arányának növekedése a jármű 

teljes tömegére vetítve. Ezen technológiákkal tömegcsökkentés érhető el, párhuzamosan 

javul a jármű dinamikája, gyorsulása, illetve a környezetet is kevésbé szennyezi). A jármű-

karakter (sportos, elegáns, fiatalos, veterán) életvitel szerinti megválasztására is van lehető-

ség. Jelentős hatással van továbbá a vevői tőke vonzására a sikeres részvétel a motorsport-

ban (gyári részvétel és vevői versenyautó program indítása), megjelenés más sportágakban 

(szponzori funkció), a kulturális életben (támogatói szerep) és a társadalmi életben (rendez-

vények házigazdája) történő szerepvállalás. 

Kisszériás gyártás természetesen már korábban is volt, azonban ez a lehetőség egy teljesen 

új kihívás elé állítja a vállalatokat. A gyártás esetében a problémák elkezdenek sűrűsödni, 

hisz erre nincsenek előre kidolgozott rendszerek, folyamatok.   

Ide felhozható az a tény, hogy pl. Németországot tekintve az újonnan forgalomba helyezett 

személygépjárművek száma 2010-ben a 2009-es évhez képest 23,4 %-kal esett vissza. Ehhez 

képest a fenti időszakot figyelembe véve a kis szériában gyártott exkluzív autók eladása 22,1 

%-kal emelkedett, így a teljes új jármű piacot tekintve ezen kategória piaci részesedése a 

korábbi 1,0 %-ról 1,6 %-ra nőtt, ami nagyon tekintélyes (Rose, 2011).  
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A gyorsan változó piaci környezetre nehezen lehet tervezni. A termékek variációja, komple-

xitása az elmúlt éveket tekintve rohamosan nő. Ezt a következő ábra is mutatja, ami az Audi 

Kisszériás termelésének a volumen változása és a projektek száma látható: 

 

6. ábra Projektek, valamint a gyártandó darabszámok növekedési tendenciája 

Audi Kisszéria Termelés  

Forrás: Audi Hungaria Motor kft. saját szerkesztés 

A volumen változása az egyes típusok esetében meghaladja a 100%-ot is, ami a heti 17db-

ról 34 db-ra történő növekedés nem hangzik nagy volumennek, de ha a folyamat kialakítása 

és a technológia nem erre lett felépítve, halmozott problémák jelentkezhetnek.  A vállalat 

nyereségét, gazdaságos üzemeltetését tönkre teheti. Ha a rendszer egészét vizsgálom, ekkora 

volumen növekedés a minőség, költségek, gazdaságos sorozatnagyság, rendszerkialakítás, 

gépek kapacitása, erőforrások, logisztika, komoly kihatással van. 

Kisszériás környezetben a megfelelő tervezés elengedhetetlen, hisz sokkal érzékenyebb 

minden változásra, mint a nagyszéria esetében. A volumen effekt már kis változás esetében 

is nagy lavinákat indíthat el a növekvő gyártás komplexitása, és a logisztikai folyamatok 

összetettsége miatt. Egy teljesen új megoldást kell kitalálni ebben a környezetben, hogy a 

minőségi elvárások, flexibilitás, volumen növekedése gazdaságosan üzemeltethető legyen.  

Legfontosabb főbb feladatok: meg kell határozni a stratégiát, a ki kell választani a termékek 

gyártásához megfelelő technológiát és meg kell vizsgálni annak alkalmazhatóságát, meg kell 

tervezni a kapacitást, fel kell építeni ehhez a rendszert és a szükséges folyamatokat és nem 

utolsó sorban a megfelelő szaktudással rendelkező képzett munkaerőt. 

Az autógyártók minden szegmensben meg szeretnék nyerni a vevőket, piacot minél nagyobb 

mértékben szeretnék lefedni. A jövőben az egyre bővülő típusválaszték és egyediség miatt 
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itt jelentkezik egy újabb kihívás illetve igény, ami a tartalék alkatrészek ellátására vonatko-

zik. A terméksokféleség és komplexitás miatt ez nem kis feladatot fog jelenteni a gyártók-

nak. A különböző autóalkatrészek esetében, mint például a karosszéria elemek gyártása ese-

tében nem lehet felhalmozni készleteket, hisz a lemez öregszik, rozsdásodhat, illetve nagy 

helyigényre van szükség a tárolása. 

 

Az innovációk 

Az értéket a globalizációnak köszönhetően nem a földrajzi elhelyezkedés, a nyersanyag je-

lenti, hanem a tudás, a képzettség, a technológia szintje és annak színvonala, a kooperáció 

illetve megújuló képesség, és az információ (Observatory of Europeans SMEs, 2004) 

(Kadocsa, 2009). 

A versenyképesség egyik legfontosabb eleme a vállalaton belüli innováció. 

Az innováció alapú versenyképességre jellemző, hogy azok a vállalatok, akik a kutatási 

eredményeket, fejlesztéseket legjobban hasznosítják, a legdinamikusabb főszereplőivé vál-

nak a piacnak (Imre, 2000). 

Az ACEA vizsgálata alapján 2012-ben az autóipari szektorban 9541 szabadalmat adtak be 

az Európai Patent irodába (ACEA, 2013b). 

 

7. ábra Szabadalmak eloszlása 2012-ben az autóiparban  

Forrás: ACEA Pocket Guide 2013 (ACEA, 2013b)- Európai Patent iroda 2013 -  

saját szerkesztés 

EU 55,6%

Japan 21,6%

US 14,8%

Switzerland 1,9%

South Korea 1,2%

Canada 0,9%

China 0,8%

Taiwan 0,8%

Others 2,4%
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Az innovációk nemcsak termékre vonatkozhatnak, hanem a vállalaton belüli folyamatra, 

struktúrára, gondolkodásmódra, ötletekre illetve stratégiára. Lényeg, hogy a vállalat ered-

ményességében valamilyen módon pozitív kihatással van, és azt előreviszi. 

 

8. ábra Évente benyújtott szabadalmak száma az autóiparban  

Forrás: ACEA Pocket Guide 2007-2013 (ACEA, 2013b)- Európai Patent iroda 

2013 -  saját szerkesztés 

A technikai tudás fogalma alatt az adott területre vonatkozó felhalmozott ismeretek sokasá-

gát értjük, ami képes a tudásszintet megváltoztatni és mozgásterét bővíteni. Az új ismeretek 

megjelenhetnek meglévő termék megújításában, annak optimálásában, gyártási költség 

csökkentésében, funkciók megváltoztatásában, új termék előállításában illetve új szervezeti 

és működési rendszerek kidolgozásában. Fejlődési folyamat eredménye az új technikai isme-

reteknek a megjelenése.  

Innovációnak az új elképzelés, ötlet megvalósítását, illetve létrehozását, új szervezeteket, új 

technológia, technika és új vállalati, emberi viselkedési módokat nevezzük (Rechnitzer, 

1993a) (Rechnitzer, 1993b). 

Az innováció fogalmát többféleképpen lehet értelmezni és megfogalmazni. A modern köz-

gazdaság-tudományokban Joseph Schumpeter osztrák közgazdász 1912-ben megjelent 

könyve „a gazdasági fejlődés elmélete” című könyvben ad eligazítást. A technikai változást 

a vállalkozó aktív magatartása mozgatja, az innováció letéteményese. Az innovációt nem 

2007 2008 2011 2012

Szabadalmak 5881 6300 8568 9541

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Sz
ab

ad
al

m
ak

 s
zá

m
a 

(d
b

) 

Szabadalmak száma / Év 



 25 

csak az ötlettel, hanem az egész megvalósulási folyamattal azonosítja (Lengyel & 

Rechnitzer, 2004). 

Chikan Attila szerint az innovációt a vállalat és a piac közvetlen legszorosabb kapcsolatának 

nevezi és a vállalat egyik legfontosabb funkciója, illetve része és a fogyasztói szükségletek 

kielégítésére törekszik (Kemeny, et al., 2009) (Chikán, 2006). W.E. Deming minőségköz-

pontú vezetés szakembere szerint „innoválni muszáj” ugyanis a piaci siker elengedhetetlen 

feltétele. M. Porter a stratégiai tervezés szakértőjének véleménye: nem csak a cégeknek, 

hanem a nemzeteknek is döntő versenyképességi tényező az innováció (Porter, 1998) (I., et 

al., 2005).  

Az innováció sikeréhez bátorító, vállalkozásbarát üzleti, politikai környezetre és nyitott, 

rugalmas emberekre, munkatársakra és vezetőkre van szükség. Sokszor felmerül, hogy az 

innováció csak pénz kérdése de Steve Jobs az Apple egyik alapítója 1998-ban a Fourtune 

Magazinnak adott interjúban így nyilatkozott: „Az innovációnak semmi köze nincs ahhoz, 

hogy mennyi dollárt költesz kutatás –fejlesztésre. Az innováció nem pénz kérdése. Azoktól 

az emberektől függ, akik a cégnél dolgoznak” (Csath, 2009). Itt elengedhetetlen a tanulási 

képesség, mert tanulás nélkül nincs innováció. Ian Cunningham rávilágít arra, hogy a kreatív 

tanulás és az innovatív szervezeti kultúra hozzájárul ahhoz, hogy a vállalatok állandó válto-

zásban legyenek, így a sikeres illetve versenyképes működésüket biztosítják (Csath, 2009). 

A Virgin cégbirodalom tulajdonosa így nyilatkozott az 1998-as innovációról szóló előadá-

sán: ”az innovatív cég a szabályokon, a rutinokon kívül él és lélegzik. Nemcsak a jó ötletek-

ről szól, hanem azok kombinációjáról, a motivált munkavállalókról és a belülről jövő, ösztö-

nös megérzéséről annak, hogy mit akar a vevő” (Csath, 2009).  

Az innováció mérése, visszacsatolás kulcsfontosságú a vállalat management számára. A 

megfelelő mérőszámok meghatározásával és a teljesítményt mérő mutatók beépítésével visz-

szajelzést kapunk a megvalósulás sikerességéről vagy sikertelenségéről. Erre a vállalatok 

mutatószámrendszereket építenek ki, amit a Controlling felügyel és elemez.  

Az egyik ilyen rendszer a Balanced Scorecard (BSC), ahol a vállalat és annak egységeinek a 

jövőképe ill. stratégia leképezése áll. A BSC ismeretségét Kaplan és Norton a 90-es évek 

publikációjának köszönheti. A jövőkép leképezése a meghatározott vállalati célokat tartal-

mazza és a stratégia pedig az intézkedések ok-okozati összefüggéseit mutatják ki. 
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9. ábra A Balance Scorecard  

Forrás: (Kemeny, et al., 2009) saját szerkesztés 

Gyakran használt mutatószámok: pl. 

 adott időintervallumra az ötletek száma és ezek megvalósulása 

 ötletek eredményre gyakorolt hatása 

 szabadalmak száma 

 licenc bevételek 

 elsőként bevezetett termékek száma 

 innováció által elért költségcsökkenés 

 K+F (kutatás+fejlesztés) kiadások 

 K+F (kutatás+fejlesztés) árbevétele 

A BSC meghatározásánál a vevő, vállalat belső folyamatai, a pénzügyek és az innováció 

tudás orientáció szempontokat figyelembe véve a jövőképet illetve a stratégiát meghatáro-

zott átlátható (korlátozott mutatószámú) mutatószámokat határozunk meg (Fischer, 2007) 

(Gladen, 2008) (Hauber, 2002) (Kemeny, et al., 2009). A vállalaton belüli innováció gyakor-

lati alkalmazásában nagy szerepe van a gyártástervezésnek. Az új termékek időben történő 

bevezetésében, a technikai / technológia változások gyors bevezetésében, gyártás elindításá-

ban, a versenyképesség megőrzésében kiemelt szerepe van egy termelő vállalatnál. A követ-

kező fejezetben ezért a kutatásom során részletesen elemzem, bemutatom a gyártástervezést.  
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2.1 A gyártástervezés alapjai 

A gyorsan változó és bizonytalan gazdasági környezet új kihívások (pl. innovatív termék, 

magas minőségi elvárások, változatos termékportfólió) elé állítja a vállalatokat. A cél ebben 

a környezetben a gazdaságos rugalmasság megvalósítása, a kockázatok csökkentése és a 

befektetések megfelelő megtérülésének biztosítása.  

A vevői igények állandó változása, a gyors technikai fejlődés, a szigorodó környezetvédelmi 

előírások miatt a termékek egyre rövidebb ideig vannak gyártásban. Ez komoly kihatással 

van a vállalatok működésére (Perger & Szármes, 2011). Az irányítás szerepe felerősödik, 

hiszen a környezetből eredő zavarokat előre vagy adott pillanatban analizálja és hárítja el 

annak érdekében, hogy a zökkenőmentes gyártást biztosítani tudja. Az irányítás lehetővé 

tételéhez három alapfeltételnek kell teljesülnie: a folyamatos információszerzés, megfelelő 

döntéshozatal és a gyors beavatkozás. A gyártás a termelő üzemek és vállalatok legdrágább 

tevékenysége. A gyártási költségek 70%-át a termék tulajdonságai, 30%-át a gyártási folya-

mat határozza meg. A piac a gyártási költségek jelentős, 20-30%-os csökkentését követeli 

meg (Menges, 2005). A vállalat termékfejlesztéssel elért versenyelőnye könnyen elveszhet, 

ha a gyártási folyamat lassú, nem elég hatékony, rugalmatlan vagy túl drága.  

A termékek költségének jelentős részét a gyártóeszközök és a gyártás költségei teszik ki. A 

termék életciklusában a gyártás és a sorozatgyártás általában jelentősen összetettebb, költsé-

gesebb és dinamikusan változó, mint más fázisok.  

A gyártó cégek hosszú ideje felismerték, a termékfejlesztésen túlmenően a gyártás automati-

zálásának fontosságát. Ez a terület hidalja át a tervezés és a gyártás közötti folyamatokat, 

megoldást nyújtva a gyártási folyamatok, a termék előállításához szükséges és a gyártással 

kapcsolatos erőforrások tervezését. A gyártásban emberek és gépek munkája állítja elő alap-

anyagokból egy technológiai folyamat során a terméket. A gyártástervezésnek mind a négy 

tényezővel foglalkoznia kell a termék tervezésétől kezdve egészen a gyártás beindításáig. A 

rendszer kialakításában természetesen meghatározó szerepe van a vevői elvárásoknak és 

visszahat rá a vevői elégedettség is, hiszen a terméket nem csak gyártani, de értékesíteni is 

kell (Perger, 2009) (Perger, 2011b). 

A gyártástervezés szerepe a nagyvállalatoknál egyre jobban felerősödik, hiszen a termék 

életciklus 1995-ben 10 év, 2006-ban 6 év és a tervezési idő 3 évről 2 évre csökkent (Perger, 

2011c) (Király, 2011) 
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„A termék életciklus elmélet azon felismerésen alapul, hogy egy áru forgalmazás történeté-

ben jellegzetes szakaszokat tudunk elkülöníteni” (Lengyel & Rechnitzer, 2004).  

A termékeknek adott élettartalma van és négy fő szakaszt lehet elkülöníteni:  

 kifejlesztés és bevezetés 

 növekedés 

 érettség 

 hanyatlás 

Minden szakasz más kihívást jelent az eladónak.  A különböző szakaszoknak más a jöve-

delmezőségi mutatója, a ciklusoknak különböző a marketing-, pénzügyi-, termelési, beszer-

zési és személyzeti stratégiája. (Lengyel & Rechnitzer, 2004) (Iványi, 1990) (Kotler, 1991).  

 

10. ábra A termék életciklus szakaszai  

Forrás: (Dr. Iványi, 1985) saját szerkesztés 

Első szakaszban „kifejlesztés és bevezetés” az újító gyártó és az új iránt érdeklődő vevő ta-

lálkozására van szükség. A szakasz előtt számos elképzelés, ötlet, innováció sorakozik fel, 

amiből csak egy lesz sikeres és eredményes. A termékben ez fog megjelenni és a kialakítás-

hoz rengeteg kutatás, fejlesztés, erőforrás ráfordítás szükséges és magasan kvalifikált mun-

katársakat igényel.  



 29 

Az értékesítés nagyon alacsony darabszámú, az ár rugalmassága kötött, egyrészről a termé-

ket még nem ismeri a piac, másrészről a termék önköltsége magas. A termelés a kis volumen 

miatt veszteséges. 

A második szakasz „növekedési fázis” a termék egyre jobban ismertté válik, meghódítja a 

vevőket, és a piacot. Az értékesítési darabszám elkezd nőni, az ár rugalmassá kezd válni így 

az önköltség kezd csökkenni. A folyamatokat itt kezdik el optimálni pl. rövidítik az értékesí-

tési láncot, reklámtevékenységet erősítik. Az innováció a termelési és értékesítési folyamatra 

tolódik el.  A humántőke szerepe csökken, a tevékenység a gyártástervezésre és az értékesí-

tésre tolódik el. Ebben a szakaszban exponenciálisan nő a bevétel és a nyereség.  

A harmadik szakasz „érettség” a termék ismert a piacon, a kereslet a legmagasabb ponton 

van. Itt megjelennek a korai- ill. késői- konkurenciák, akik elkezdik fokozni a termelésüket, 

így lassan egyre telítettebbé válik a piac. Az értékesítés eléri a maximumát, itt a legrugalma-

sabb az ár. A nagy volumen miatt itt a legalacsonyabb a termék önköltsége, a bevétel és a 

nyereség itt a legnagyobb. A marketing stratégia legfontosabb eleme a jó hírnév illetve a 

márkához való ragaszkodás kialakítása. A termékfejlesztők elkezdenek azon dolgozni, hogy 

lehet a termék életciklusát meghosszabbítani. Ezt többféleképpen érik el pl. vevői kör kiszé-

lesítéssel, variációs számok bővítésével, új felhasználási módok bevezetésével, termékhe-

lyettesítéssel, ráncfelvarrással. 

A negyedik szakasz a „hanyatlás” piaci részesedés meredeken csökken, darabszám vissza-

esik, megjelenik az árengedmény az értékesítésben. Emelkedik az önköltség, az érettségi 

szakaszhoz kiépített kapacitás már nincs kihasználva, a termelés fokozatosan egyre jobban 

veszteségessé válik. A hangsúly a szervízszolgáltatásra és a tartalék alkatrészre tolódik át. 

Elkezdődik a termék kifuttatása és az érettségi szakaszban történt következő termék fejlesz-

tés indítása kezd elindulni. A hosszú távú marketingstratégia kialakítása elengedhetetlen, 

pontosan ismerni kell a piacot. 

A termék életciklus alatt lehetett látni, hogy az egyes szakaszok között hogy tolódnak át a 

súlypontok a humán-intenzív termelésről a tőke-intenzív és a munka-intenzív termelés irá-

nyába. Az innovációkban a termékről a folyamat innovációra, a kutatás-fejlesztési beruházá-

sokról a termelést racionalizáló beruházásokra, a kissorozatú termelésről a tömegtermelésre, 

a kínálati piacról a kereslet piacra (Lengyel & Rechnitzer, 2004). 
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2.2 Gyártástervezés feladata 

A gyártástervezés feladata a termékek rugalmas és gazdaságos gyártásának biztosítása minél 

magasabb minőségben. Műszaki (például minőségi és gyártástechnológiai) és gazdasági 

(költség, profit, megtérülés) szempontokat kell tehát összehangolnia, hogy a gyakorlatban 

tartósan működő gyártórendszereket vezethessen be. A versenyképesség megőrzése érdeké-

ben pedig állandó az innovációs kényszer. 

A Gyártástervezés definíciója 

„A gyártástervezés a munkamenetek, műveletek elhelyezésével, elrendezésével, a gyártás 

típusának és rendszerének megválasztásával, a gyártás térbeli- és időbeli átfutásának össze-

hangolásával, a gyártási folyamat kialakításával foglalkozik, valamint összeköti, rendszere-

zi, összekapcsolja a gyártástechnika elemeit a szervezési eljárások, szervezési módszerek és 

szervezési eszközök segítségével technológiai folyamattá” (Kerecsenyi, 1999). 

A gyártástervezés olyan tervező és irányító tevékenység, amely az egész gyártási folyamat 

szabályozására kiterjed és amelynek során a következő követelményeket kell figyelembe 

venni a gyártási koncepció kialakításánál: 

 Átfutási idő 

 Termelékenység 

 Rugalmasság 

 Környezet 

 Munkavédelem 

 Költségek 

 Minőség 

 

Ahhoz, hogy ez a folyamat hatékonyan működjön, elengedhetetlen a gyártás alappilléreinek 

ismerete (11. ábra), mert sok tényező befolyásolja a tervezési eljárást. A fő mozgatórugó a 

vevői elvárás és elégedettség, a következő a szakképzett munkaerő, a folyamatok, módsze-

rek és a hozzá kötődő technológia, gépek, berendezések. A tervezői tevékenységen túlmenő-

en a gyártástervezőknek állandó kapcsolatot kell tartaniuk a termelőüzemekkel, ellenőrizni-

ük kell az előírt gyártástechnológiák betartását és értékelniük kell a gyártási eredményeket. 

A gyártástervezők feladata az új, innovatív megoldások bevezetése a mindennapi termelés-
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be, és ez által nagymértékben befolyásolják egy vállalat versenyképességét. A vállalatnak 

fejlett technológiával, megfelelő gépek és gyártási eszközök használatával, gazdaságosan, 

szakképzett dolgozók foglalkoztatásával kell termelnie. 

 

 

11. ábra A gyártás alappillérei  

Forrás: Gyártástervezés, Audi Hungaria Motor Kft. saját szerkesztés  

(Perger, 2011b) 
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A gyártás 

„A gyártás magába foglal anyagok vagy gyártmányok előállításához kapcsolódó minden 

műszaki intézkedést. A gyártás alapvetően egy megszakított, nem folytonos folyamat.” 

(Dangelmayer, 1999). 

Termelési folyamat 

„Termelési folyamatnak nevezzük a használati értékek előállítására irányuló azon tevékeny-

ségek sorozatát, amelyekkel a munkások a munkatárgyakon tervezett változtatásokat a mun-

kaeszközök segítségével elvégzik, továbbá e tevékenységekkel elindított és igénybe vett 

természeti folyamatok összességét” (Kerecsenyi, 1999). 

„Egy gyártási folyamat egy gyártási eljárás végrehajtásában jelentkező előrehaladást jelöli.” 

„Egy gyártási rendszer gyártási célokat szolgáló potenciálfaktorok műszakilag, szervezetileg 

(és költségszámítás szerint) önálló egysége” (Dangelmayer, 1999). 

A gyártás típusai 

A gyártási típussal minősíthetjük a gyártás tömegszerűségét. Attól függően, hogy milyen 

mértékben folyamatos az adott termék gyártása és milyen mérvű a gyártásban résztvevő 

munkahelyek terhelése, három féle gyártási alaptípust különböztetünk meg: 

Egyedi gyártás: Az egyedi gyártás lehet egyszeri, egyedi- és ismétlődő egyedi gyártás attól 

függően, hogy az adott gyártóhelyen milyen gyakran merül fel az adott termék gyártására 

vonatkozó igény. 

Sorozatgyártás: A sorozatgyártás is felbontható kissorozat-, középsorozat- és nagysorozat-

gyártásra. 

Tömeggyártás: a tömeggyártás egyszerű tömeggyártás és folyamatos tömeggyártásra bont-

ható (Kerecsenyi, 1999). 

 

12. ábra Gyártástípusok jellemzői  

Forrás: saját szerkesztés alapján (Kerecsenyi, 1999) 
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A vizsgált rendszer a vevői rendelések és a gyártási program áttekintése alapján egyértelmű-

en teljesíti a sorozatgyártás elvi feltételeit. 

 

Sorozatgyártás: 

A gyártásnak azt a típusát, amelyben meghatározott mennyiségű egyforma gyártmányt (a 

gyártmány egy sorozatát) egyszerre adnak gyártásba, sorozatgyártásnak nevezzük. A soro-

zatgyártás nem egyszerűen a nagyobb mennyiség, hanem a gyártási körülményeknek az 

egész sorozatra vonatkoztatott azonossága jellemzi. 

A sorozat fogalma gyártmányra és alkatrészre egyaránt vonatkoztatható. A gépipar - különö-

sen a járműipar – gyártmányainak jelentős része sorozatgyártással készül. A sorozatgyártás 

elég széles skálájú gyártási típus, amelyek keretében három fokozatot szokás megkülönböz-

tetni: 

 

Kissorozat-gyártást 

Közepessorozat-gyártást 

Nagysorozat-gyártást 

 

A gyártási fokozatok határai azonban az egyes gyártmányok viszonylatában egyértelműen 

nehezen tisztázhatóak. Valamely gyártmányra meghatározott sorozatnagyság, a gyártásban 

résztvevő munkahelyeken különböző tömegszerűségi fokot eredményezhet. Ugyancsak el-

térhetnek egymástól a gyártmányra és a gyártmányhoz tartozó különböző részegységekre 

(alkatrészekre, szerelési alcsoportokra, szerelvényekre, stb..) meghatározott sorozatnagysá-

gok (Kerecsenyi, 1999). 
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Termelési rendszerek struktúrája az üzemben 

A termelő környezetek eltérnek egymástól a folyamat kialakítását tekintve, amely leírja a 

termék áramlását üzemen belül. Hayes és Whelwright ezen folyamatokat négy kategóriába 

sorolja (Hopp, 2008). 

1. Műhelyszerű gyártás 

A termékek bejárása üzemen belül nagyban eltérnek egymástól, gyakoriak az átállási 

idők, ami a kevert anyagáramlásból adódik kis mennyiségek gyártásával. 

2. Szakaszolt gyártósor 

Meghatározott anyagáramlási útvonalon az üzemben ütemezett mennyiségekkel, az 

anyagmozgató rendszerek nincsenek összehangolva egyes állomáshelyekkel így 

készletek halmozódhatnak fel. 

3. Folyamatos gyártósor 

A termékek készítése összekapcsolt útvonalakkal zajlik az állomáshelyek közt, ebből 

adódóan egységes áramlási útvonallal rendelkezik a gyártósor. 

4. Folyamatos áramlású folyamatok 

Több terméktípus ugyanazon áramlási útvonalakon halad végig. 

 

 

 

13. ábra Termék-folyamat mátrix  

Forrás: saját szerkesztés alapján (Hayes, 1979) 
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A kooperációs fok (k) a munkahelyek közötti átlagos kapcsolatok számát jelenti. Ez alapján 

meghatározható, milyen a termelési struktúra. 

 

M

k
M

i

i
 1  

ahol, 

 - kooperációs fok 

ik - azoknak a termelő berendezéseknek a száma, amelyekkel az i-k termelő berendezés köz-

vetlen kapcsolatban van 

M - a vizsgált termelési egységben lévő termelő berendezések száma 

 

 

 

 

 

Gyártási struktúratípusok Kooperációs fok maximális érté-
ke az alsó határesetben / felső 
határesetben 

Műhelyszerű 5< = M  

Fészekszerű/csoportos 2< <5 

Soros 2< <4 

Egyedi 0=  

14. ábra Gyártási struktúratípusok  

Forrás: saját szerkesztés alapján (Kerecsenyi, 1999) 

 

(Kerecsenyi, 1999). 
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A kisszéria karosszéria gyártás terület kooperációs fok meghatározása: 

 

Prés 
kicsi 

Prés 
nagy 

Lézer ZSB régi ZSB új ZSB 
flexi 

Sütő Finish 

Prés 
kicsi 

5 
 

x x 
 

X 
 

x 

Prés 
nagy  

6 x x x x 
 

x 

Lézer x x 9 x x x 
 

x 

ZSB régi 
   

9 
 

x x x 

ZSB új 
    

3 
 

x 
 

ZSB flexi 
   

x 
 

8 x x 

Sütő 
  

x x 
  

6 x 

Finish 
   

x 
 

X 
 

8 

15. ábra Kisszéria karosszéria gyártás kooperációs fok meghatározása  

Forrás: saját szerkesztés 

75,6
8

868399651 







M

k
M

i

i

  

 

A Kisszéria karosszéria gyártás kooperációs foka 6,75, azaz a termelést a műhelyszerű struk-

túra jellemzi. 
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Műhelyszerű gyártási struktúra jellemzői: 

 

Előnyei: 

 Géppark jól áttekinthető, 

 Gépek terhelése rugalmasan közvetlen beavatkozással alakítható 

 Termelési terület jól kihasználható 

 

Hátrányai: 

 Gyártás programozása, határidők biztosítása körülményes 

 Gyártásátfutási idő hosszú, munkadarab több termelőegységen kell átfutnia, egyes 

műveletek között jelentős a várakozási idő 

 Nincs állandó folyamatos értékáram 

 Nagy az anyagmozgatás és szállítás igénye 

 Gyártás minőségi hibáinak okai nehezen tisztázhatóak, felelősség megállapítása el-

mosódik 

 Munkatermelékenység alacsony 

 Gyártási költsége magas, gyakran változó munkadarabok miatt a szerszámozás, ké-

szülékezés költségnövelő hatással bír 

 Magas a szakmunkás részaránya 

 (Kerecsenyi, 1999). 
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16. ábra Motorblokk gyártósor kooperációs fok meghatározása 

Forrás: saját szerkesztés 

2
19

2191 
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M

i

i

  

 

17. ábra „Bockmontage” kísérleti motor gyártósor kooperációs fok meghatározása 

Forrás: saját szerkesztés 

2
15

2151 







M

k
M

i

i
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A Bockmontage kísérleti motor gyártósor úgy került kialakításra, hogy a flexibilitás minél 

nagyobb mértékben megmaradjon és a beépített berendezések könnyedén felprogramozható-

ak legyenek az új típusok bevezetésekor. A gyártósor dupla speciális kialakításának köszön-

hetően a különböző típusú és szerelési idejű motorok esetében egymást előzhetik. 

A Motorblokk illetve Bockmontage gyártás kooperációs foka 2 azaz a termelést a folyama-

tos gyártósor (soros) struktúra jellemzi. 

Előnyei: 

 rövid anyagmozgatási útvonalak 

 rövid gyártási átfutási idők 

 áttekinthető folyamatos gyártás 

Hátrányai: 

 csekély rugalmasság a termelési programváltozásokra (profilváltozásra is) 

(Kerecsenyi, 1999). 

 

Tulajdonságok Motorblokk 

gyártósor 

Kisszéria 

karosszé-

ria gyártás 

Kísérleti 

motor 

gyártósor 

gyártási mennyiség állandó változó változó 

foglalkoztatott létszám (be-

rendezések száma / dolgo-

zók száma) 

1 <2 2 

hibaszázalék minimális alacsony minimális 

átfutási idő egy darabra 

nézve 

4-9 óra 50-80 óra 8-20 óra 

állandó folyamatos érték-

áram 

IGAZ HAMIS IGAZ 

anyagmozgatás szállítási 

igény 

minimális magas minimális 

gyártási hiba okának egyér-

telműsége 

egyértelmű bonyolult egyértelmű 

munkatermelékenység magas közepes alacsony 

gyártási költség alacsony magas közepes 

szakmunkás részarány magas közepes magas 

ütemidők eltérése ±8 % ±150 % ±15 % 

gyártási folyamatok közötti 

kapcsolatok száma 

1<x<2 2<x<10 1<x<2 

gyártott típusok száma 5 120 40 

átállási idők (perc) 10<x<45 30<x<120 nincs 

átállások gyakorisága (na-

ponta) 

1<x<3 10<x<30 nincs 

termelési tételnagyság (da-

rab/nap) 

        1800<x<2300 20<x<400 8<x<15 

    

18. ábra A vizsgált termelő területek tulajdonságainak összehasonlító táblázata 

Forrás: saját szerkesztés 
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A gyártástervezés feladatai közé tartozik a gyártástechnológia kiválasztása, a termelési fo-

lyamat lépéseinek meghatározása, a gyártási és ellenőrzési folyamat átfogó tervezése az eh-

hez kapcsolódó segédeszközökkel együtt. A munka a koncepció kidolgozásával indul és a 

szériagyártás megindításáig tart. A gyártási folyamatnál a műszaki szempontok, a megvaló-

síthatóság és a minőség mellett nagyon fontosak a gazdasági szempontok is: mennyire gaz-

daságosak és költséghatékonyak a gyártási folyamat lépései (Perger & Szármes, 2011). 

 

A gyártástervező fő feladatai (Perger, 2011b): 

 tervezés 

 gépek-, eszközök-, beszerzése 

 üzembe helyezés, gépátvétel 

 jóváhagyás, ellenőrzés 

 irányítás, ellenőrzés, értékelés 

Az emberi tényező esetében kiemelkedő jelentősége van a munkatársak folyamatos képzé-

sének, hogy megfelelő kompetenciával rendelkezzenek a saját szakterületükön. A termelő 

vállalatok szerint a gyártással kapcsolatos legnagyobb kihívás a munkatársak eltérő tudása 

és szakértelme (Boucher, 2009). Ez gyakran a munkavállalók elvesztéséből fakad, akik 

nyugdíjba mennek, leépítik őket vagy más okból elhagyják a vállalatot. A termelési rendszer 

globálissá válása is nagyban hozzájárul ehhez, hiszen a vállalatok így gyakran új, különböző 

gyártási színvonallal rendelkező partnerekkel dolgoznak együtt. 

A gyártó cégek számára nagy kihívást jelent a gyártási szakértelem összegyűjtése és elosztá-

sa annak érdekében, hogy egységes gyártási színvonalat biztosítsanak, függetlenül attól, ki 

és hol gyártja az adott alkatrészt (Boucher, 2009). A munkatársak képzésének támogatása a 

gyártástervezés egyik fontos feladata.  

A képzések célja, hogy javítsák és erősítsék a munkatársak szakértelmét, ezáltal képzettebbé 

és motiváltabbá tegyék őket, ami végül jobb és hatékonyabb termelési folyamatokat ered-

ményez.   
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A gyártástervezés célja: 

- a termékek, alkatrészek a rendeltetésnek megfelelő minőségben előállítani 

- gazdaságos rugalmas gyártás biztosítása 

- adott időtartam alatt hatékony termelés  

A gyártástervezés alapjai összefoglalva (Perger, 2011b): 

Vevői igények: 

 Minőség 

 Innováció 

 Technológiai előny 

 Környezet ismeret, környezetvédelem 

 Gazdaságos üzemeltetés és üzem 

 

Vállalati elvárások: 

 Gazdaságosság 

 Technológiai fejlődés 

 Hosszú távú előtervezés 

 Folyamatok, módszerek 

 „front-loading” erősítése a termékfolyamatoknál 

 Átfutási idők csökkentése 

 Beszállítók bevonása és együttműködése 

 

Dolgozók képzése: 

 Kompetencia megerősítése és fejlesztése 

 Szervezet fejlesztés 

 Erőforrás előtervezés 
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 Vevői visszacsatolások 

 Vevői elégedettség 

 Fejlesztési terv 

 Motiváció 

 Folyamatos szakmai továbbképzés 

A műszaki szempontok mellett meghatározó jelentőséggel bírnak a gazdasági szempontok, 

hiszen az éles versenyben a vállalatnak arra kell törekednie, hogy az adott műszaki követel-

ményekkel rendelkező terméket minél gazdaságosabban gyártsa. A gazdasági szempontok 

vizsgálatának egy hasznos új módszere a TCO (Total Cost of Ownership) modell, amelyet 

az 1990-es évek elején a Gartner Group alkotott meg eredetileg az IT-infrastruktúra 

monitoringhoz (Ellram & Siferd, 2009). 

A TCO lényege egy eszköz (például egy gyártó berendezés) alkalmazásával kapcsolatos 

összes lehetséges költség figyelembe vétele az adott szervezeten belül, a teljes élettartamra 

vonatkoztatva.  

Az összes költségbe beletartozik a beszerzési, a működtetési, a karbantartási költség, de fi-

gyelembe kell venni a várható állásidő miatti termeléskiesés költségeit is. A TCO tehát 

nemcsak a beszerzési és üzemeltetési költséget veszi számításba, hanem minden olyan költ-

séget, amit az eszköz az élettartama alatt okoz, így sokkal teljesebb képet ad arról, hogy mi-

be kerül a szervezetnek az adott beruházás. Ezáltal számszerűsíteni lehet egy gyártó beren-

dezés energiafogyasztásának vagy megbízhatóságának nagyságát is, és ezek a tényezők is 

figyelembe vehetők egy gépbeszerzésről való döntésnél (Hurkens, et al., 2006). 

A Gartner Group szerint a TCO-költségek csökkentéséhez technológia-, folyamat- és kép-

zettség-fejlesztésre van szükség. Az alkalmazó szervezetek akkor tudják a leghatékonyabban 

csökkenteni költségeiket, ha képzik az embereket, modernizálják folyamataikat, és olyan 

technológiát vezetnek be, mely könnyen irányítható, javítható és támogatható (Hurkens, et 

al., 2006).  
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Folyamat optimálás Korábbi időszak Egységesítést követően 

Gyártástervezési részfolyamat 

egységesítése (berendezések be-

szerzése) 

A beszerzés nem egységes folya-

mat szerint zajlott. Ezt az állapo-

tot tekintettem 100 %-nak 

Számos projekt esetében a korábbi 

időszakhoz képest átlagosan 

45 %-os megtakarítás valósult 

meg 

Berendezés konstrukció egysége-

sítése 

Különböző berendezés konstruk-

ciók, sok esetben termék specifi-

kus, egyedi megoldások 

Telephely szinten egységes tech-

nológiai leírás bevezetése, modu-

láris berendezések, átlagosan 35 

%-os költségcsökkenés 

Berendezés-konstrukcióhoz köthe-

tő koncepcióváltás 

Egyedi gépek alkalmazása a gyár-

tási műveleteknél 

Összetett, flexi készülékek alkal-

mazása, átlagosan 30%-os befek-

tetési költség csökkenés 

A táblázatban felvázolt néhány példán keresztül látható, hogy a gyártástervezési fázis során kidolgozott és 

bevezetett egységes eljárásoknak milyen befektetési költség csökkentő hatása van a későbbiekben felépített 

és a jövőben felépíteni tervezett termelési rendszerek esetében. 

19. ábra Folyamat optimálás összehasonlítás  

Forrás: saját kutatás 

A folyamat optimálás, egységesítés nagyságrendekkel javíthatja egy vállalat versenyképes-

ségét ahol a koncepció, a konstrukció és a részfolyamat egységesítését mutatja be a 19.ábra. 

Az összehasonlító táblázat szemlélteti a gyártástervezés folyamat optimálás elérhető ered-

ményét egy adott vállalati mérethez. Minél nagyobb a vállalat és minél komplexebbek a 

rendszerei, annál nagyobb százalékos arányban jelentkezik a folyamat javítás eredménye. A 

termék-előállítási folyamat relatív hosszú időt vesz igénybe, de a parallel felfutások és a 

vállalatok egyre szélesebb vevői kőrt lefedő termékeinek bővülésével a párhuzamosan futó 

projektek számával már ez nem is olyan sok idő. Arról nem beszélve, hogy a tapasztalatok 

és a technológiai ugrások azonnali bevezetése még a futó projektek esetében sem egyszerű. 
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2.3 A termék-előállítási folyamat a gyártástervezésben 

A termékelőállítás referencia folyamat (PEP - Produkt Entstehung Prozess) egy 

szisztematikus logikai sorrendje a tevékenységeknek, ami egy termék előállításához 

feltétlenül szükséges. A szabványosított munkatervek irányvonalat szolgálnak a 

projektspecifikus időterv előállításához. Eigner és Stelzer szerint a PEP termék és termelés 

fejlesztés folyamatát jelenti (Eigner & Stelzer, 2009), Westkämper szerint a termék tervezés 

és termék fejlesztése (Westkämper, 2006). A termék előállításhoz szükséges folyamatok 

összessége.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. ábra Gyártástervezési folyamat (PEP)  

Forrás: Gyártástervezés, Audi Hungaria Motor Kft. saját szerkesztés 
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Ahhoz, hogy a gyártás és a gyártástervezés munkája sikeres lehessen, a gyártástervezés fo-

lyamatait időben el kell indítani. A termék bevezetése a gyártásba (SOP – Start of 

Production) körülbelül 60 hónapot vesz igénybe.  

2.3.1 Előtervezés 

Az első mérföldkő a termék-előállítási folyamatában Produkt-Mission (PM) kezdődik a 

gyártás kezdése előtt legkésőbb 48 hónappal, ahol egy új termék kerül kifejlesztésre. Ebből 

30 hónap az előtervezés, ahol különböző stratégiai elemzéseket kell végigvizsgálni, mint 

például marketing, pénzügyi és technológiai elemzések (Benchmark). Ennek során megtör-

ténik a folyamatok időbeli meghatározása, amelyet a marketing osztály javasol és az igazga-

tótanács hagy jóvá. Egyidejűleg egy innovációs katalógust is meghatároznak felhasználható 

platformokkal és építőelemekkel. A termelés szempontjából kidolgozzák az első technológi-

ai leírást a nyersanyag és az eljárási leírások feltüntetésével.  

A projekt előfeltétel (PP) mérföldkőnél az SOP előtt 45 hónappal a termékoldal szempontjá-

ból meghatározzák a külső méretek és az ergonómia szint előfeltételeit, valamint a beépíten-

dő alkatrészek palettáját. A termelésben máig kidolgoznak egy követelménykatalógust a 

termelés egységesítésére, valamint meghatározzák a telephely alternatívákat és a beruházási 

igényt.  

A PP a gyártástervezés a tervezési-, a termék, ill. a telephely stratégia megfelelő kialakításá-

val biztosítja a vállalati célok elérését. Itt kell felmérni a piaci igényeket és a megvalósítás-

hoz szükséges erőforrásokat. Ezek után kerül eldöntésre a tervezés előzetes engedélyezése. 

Ezt a folyamatot a Produkt-Definition (PD) látja el 42 hónappal az SOP előtt, itt a technoló-

gia meghatározásán túlmenően a logisztika és a gyártási koncepciók is bemutatásra kerül-

nek. A PD-nál a Szériatermelés kezdete (SOP) előtt rögzítik a termelés előfeltételeit és be-

mutatják az első termelési és logisztikai koncepciót. Egyidejűleg végrehajtják a technológia 

kiválasztását és 3D modelleket készítenek a termékre.  

A Projekt-Feasibility (PF) az SOP előtt 39 hónappal az utolsó mérföldkő a termékdefiníció 

fázisában. Ezen mérföldkőtől kezdve a design koncepciók választékát kettőre korlátozzák. 

Ide kapcsolódóan megtörténik egy gyártási koncepció kiválasztása technológiai döntésekkel. 

Egyidejűleg platformszinten kibocsájtják a csomag befagyasztást. A PF a termék összetevők 

változtatási és továbbfejlesztési tilalmát jelenti. Összefoglalva az előtervezés munkáját az 

alábbi 20. ábra mutatja. 
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A fő tevékenységi folyamat célja a gyártási folyamatok és berendezések tervezése, fejleszté-

se és bevezetése, hogy ezek által a termékek a speciális körülményeiknek megfelelően előál-

líthatóak legyenek, hiszen a minőséget is csak így lehet garantálni. 

A gyártási folyamatokat érintő területek, mint például a termelés, minőségbiztosítás, mun-

kabiztonság, környezetvédelem, stb. bevonása már a tervezési fázisban megtörténik. A ter-

vezési folyamat a termékfolyamatra (PP) irányul és a Simultan-Engineer-Teamnek (SET) 

munkáján keresztül bekapcsolódik az előtervezésbe és a szériagyártás támogatásába. 

A vállalati politika legfontosabb pillére a minőségpolitika, amiből a vállalati célok származ-

nak. A minőségi- és vizsgálati tervezés keretein belül minőségügyi módszereket/ - eszközö-

ket alkalmazzák, mint pl. Prüfplanteam, FMEA, MFU / PFU stb. 

A minőségi stratégia központi feladatai: 

 minőségi jellemzők meghatározása 

 vizsgálati koncepció kidolgozása 

 vizsgálati eszközök beszerzése 

 vizsgálati terv (vizsgálati utasítás) elkészítése 

A folyamat biztos termelés előkészítése már korai stádiumban megkezdődik. A Gyártáster-

vezés SE teamekben történő munkája a biztosíték arra, hogy a hasonló gyártásokból szárma-

zó tapasztalatokat a termék kialakításánál vegyék figyelembe. Ennek kapcsán kerülnek ki-

dolgozásra a termék funkcióbefolyásoló minőségi jellemzői, amiknek a folyamatképes kivi-

telezhetőségét előzetesen megvizsgálják. 

A gyártási folyamat kialakítása a termék minőségi jellemzőire támaszkodik, és ezekből ke-

rülnek levezetésre a folyamatnak az elvárt teljesítmény eléréséhez szükséges minőségi jel-

lemzői. Összességében a minőségi jellemzők a széria folyamatirányítását szolgálják. Ennek 

érdekében legyártható terméket viszünk a termelésbe. A termékkialakítás nem egyedül a 

fejlesztő feladata, hiszen a gyártástervezés kollégái végigkövetik a termék kiválasztási és 

fejlesztési folyamatokat, mivel közös munka eredményeképp kell befolyásolni a termékfej-

lesztést a koncepció- és konstrukciós fázisban, hogy gazdaságos és folyamat biztos termék 

jöhessen létre, ehhez elengedhetetlen a kreativitás és a nyitottság a fejlődésre. 

Meg kell teremteni a hatékony gyártás alapjait, mert a jó tervezés előfeltétele a teljesítő ké-

pes gyártásnak. Mindemellett a versenytársak figyelése a vevői elvárások mellett megköve-
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telt. A gyártástervezés munkája a gyártástechnológia, megmunkálási folyamat, gyártóberen-

dezés, segédeszközök és a gyártási struktúra megtervezése, ami a koncepció fázistól egészen 

a gyártás befejezéséig végigkíséri. A gazdaságos gyártási folyamat kompetenciája a termelé-

si szervezetek és folyamatok a gazdaságos és innovatív gyártástechnológiák ismeretében 

rejlik. Vezérelvként a termelékenység, gazdaságosság, minőség és időtállóság szerepel. 

Eredményes és hatékony gyártási folyamat kialakítása a cél, melyet előzetesen is ellenőriz-

nek. 

A koncepció döntés (KE) az SOP előtt 33 hónappal zárják le a koncepció átvételt a technikai 

megvalósíthatóság igazolásával. Utána ehhez kapcsolódik a telephely vizsgálata és a szűkí-

tés egy telephelyre. 

2.3.2 Főtevékenység, termék és folyamatmegvalósulás 

A design döntéshez (DE) az SOP előtt 27 hónappal igazolják a modell gazdaságosságát és a 

rögzítik a dizájnt egy modellre vonatkozóan (külső-belső kivitel). Ebben a fázisban megha-

tározzák a platform beszállítóit. Ezenkívül technológiai szavatolás történik a felhasznált 

anyagok vizsgálatával és a technológia szériaképességgel. 

Az ajánlatok beérkezése után a Gyártástervezés műszaki összehasonlítást végez. Egy meg-

határozott minimális megrendelési mennyiségtől kiértékelési mátrixot alkalmaznak a beszál-

lító kiválasztása céljából. 

Az üzemi- és vizsgálati eszközök kiírásához a termék-/ folyamatkövetelmények alapján egy 

követelményfüzet (Lastenheft) készül. Azért, hogy egy egységes eljárási módot biztosítsa-

nak, ehhez egy standardizált, úgynevezett SEL-programot alkalmazzák. 

A kiértékelések alapján a Gyártástervezés kiadási javaslatot tesz és azt az illetékes beszerző-

nek továbbítja. 

A Design-Frezze fázisában az SOP előtt 23 hónappal a Designra vonatkozó részletkérdése-

ket zárják le és rögzítik. Számos tervezési eredményt, melyek a Designra vonatkoznak to-

vábbi tervezésre hagynak jóvá. Ezzel egy időben a termék gyárthatóságát virtuális prototípu-

sokkal vizsgálják. Ezzel párhuzamosan szériaszerszámokat és egyéb üzemi berendezéseket 

konstruálnak.  
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A beszerzési jóváhagyáshoz (BF) 18 hónappal az SOP előtt már végrehajtották a kiírásokat 

és a folyamat modellek finomtervezésére vonatkozó szolgáltatói megbízásokat. Ezek után 

ezen modelleket, csak a VW belül kerül felhasználásra. Ezzel egy időben indul a változás 

ellenőrzése fázis (ÄKO). Ebben a fázisban a szükséges változásokat összegyűjtik és rögzítik. 

A termelés szempontjából kezdődik a szériaszerszámok öntészeti jóváhagyása az első proto-

típus egyidejű átvételével. 

Az üzemi- és vizsgálati eszközök átvétele a következő lépésekből áll: 

 elő átvétel a beszállítónál 

 a gépképességek vizsgálata egy reprezentatív darabszám elkészítésével, ellenőrzött 

körülmények között a gyártás helyén történik 

 az átvételt az érintett szakterületek végzik, és átvételi jegyzőkönyvben dokumentál-

ják 

Az SOP előtt egy meghatározott gyártási folyamat szériakörülmények között megvizsgálásra 

kerül, hogy kimutatható legyen a szériatermelés megkövetelt kapacitásának, folyamatképes-

ségének és minőségének megfelelősége. Az ezekből eredő gyártási engedélyt az érintett te-

rületek (termelés, minőségbiztosítás és tervezés) vezetői adják ki. 

A gépképesség vizsgálata a megrendelt berendezés ellenőrzésére szolgál, ami alapján alátá-

masztják a berendezés megbízhatóságát. A megrendelt berendezés követelmény kiírásban 

szerepelt pontokat vizsgálják, valamint észrevételi listát is készítenek, melyek célja a továb-

bi tervezés elősegítése, illetve utólagos korrekció behajtása, hogy az üzemelés során a gyár-

tás zavartalanságát biztosítani tudják. Az esetlegesen fennmaradó hiányosságok ledolgozása 

után a Gyártástervezés kiértékelési mátrix segítségével értékeli a beszállítót. 

A folyamatirányítási terv leírja azokat a gyártási és vizsgálati lépéseket, amelyek a termék-

kel szemben támasztott követelmények eléréséhez szükségesek. 

Ez a következő részdokumentumokból áll össze: 

 folyamatterv 

 szerszám-beállítási terv 

 műveleti terv 

 ellenőrzés és mérési utasítás 
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A gyártóberendezések átadása után mindig az adott termelőterület felelős a minőség és a 

rendelkezésre állás fenntartásáért. Az optimalizálási- és karbantartási intézkedéseket a ter-

melés végzi.  

A széria előkészítés az utolsó fázis a PEP-nek és a termelés felfutására szolgál. Innentől a 

termeléstervezés fő része lezárul és a változásokat ÄKO formájában végzik el az optimálá-

sok megvalósulására (Audi Hungaria Motor Kft., 2013). 

2.3.3 Szériatermelés 

Az indítás jóváhagyása (LF) 12 hónappal az SOP előtt az utolsó mérföldkő a koncepció és 

szériafejlesztés fázisában. Ennek során a beszerzési jóváhagyást az utolsó részletes konst-

rukció véget ér (B-Frei). Ebben az időpontban következik a szériafelfutási érettség megerő-

sítése a felfutás egyidejű elindulásával (Audi Hungaria Motor Kft., 2013). 

Az elő széria jóváhagyása (VF) a termelési kísérleti sorozat (PVS) és a nullszéria (0S) mér-

földkövek során 12 és 4. hónap között történik meg az üzemi- és vizsgálókészülékek vala-

mint a termelő-berendezések próbaüzeme különböző tesztjárművek gyártásának segítségé-

vel. Ennek során a termékeket egyre nagyobb arányban a termelés széria-berendezésein 

gyártják. 0S termékei mint utolsó teszttermékek az SOP előtt biztosítják a berendezések 

egymás közötti megfelelő kapcsolatát. A 0S egyidejűleg meglévő termelő-berendezések 

utolsó vizsgálatát is jelenti a hiányosságok rövid időn belüli kiküszöbölésével. A termelés 

indulásával (SOP) kezdődik a termékek sorozatgyártása. A piaci bevezetésig (ME) 3 hónap-

pal az SOP után a szerződött kereskedőkhöz kiszállításra kerülnek az új kész termékek be-

mutatás céljából. Ezen időpontig a számítógéppel támogatott tervezési rendszerekbe beke-

rülnek az utolsó módosítások (Audi Hungaria Motor Kft., 2013). 

A Gyártástervezés felelős a termékváltozások bevezetéséért, gyártás kibővítéséért és a gyár-

tási dokumentáció aktualizálásáért. 

Az egységesített gyártástervezés kialakításának oka, hogy új projekteknél egy adott folya-

matot kövessenek, iránymutatást és terminológiai célokat nyújtson a gyártástervezésben 

részt vevő kollégáknak. Ha már a kezdetekben az irányítás funkciója elvész, később a fo-

lyamatokba nem tudunk megfelelően az elvárt időre beavatkozni. Minden rendszert folya-

matosan kell kontrolálni és a szükséges lépéseket meghozni annak érdekében, hogy azt a 

célt szolgálja, amihez eredetileg tervezve volt.  
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2.4 Az Audi termelési rendszer felépítése 

Az Audi kisszériás termelés felépítésénél a gyártástervezés fejezetben bemutatott termék 

előállítás folyamatot (PEP) használom fel. Ez a szabványosított munkaterv miatt lehetséges. 

A célorientált kisszériás termelés kiépítéséhez a vállalat Stratégiája és az Audi Termelési 

Rendszer nyújt irányadást. 

A vállalat hosszú távú stratégiai célja: 

 

21. AUDI Stratégia 2020  

Forrás: (AUDI, 2013) (Stadler, 2010) 

A megfelelő terület specifikus cél definiálásával el lehet kezdeni a folyamat, illetve folyama-

tok felépítését. A 21. ábra az Audi Termelési Rendszert (APS) mutatja be, mint stratégiai 

eszköz. Ez a vállalat minden területére érvényes.  

A stratégia építőkövei a célok, misszió, vízió iránymutatásra épül.  

Alapok – Célok 

 

 megfelelő anyagi háttér biztosítása 

 folyamatos növekedés 

 image vezető 

 attraktív munkahely 
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Építőkövek – Misszió 

 

 a vevőket világszinten lenyűgözni 

 a legjobbnak lenni a piacon 

 a kompetencia, elkötelezettség gyorsasággal 

 az innovatív és emocionális termékekkel 

 

A „tető” – Vízió 

 

 AUDI legjobb, legelső prémium márka 

 

A két legfontosabb csoport: az egyik a vállalati folyamatok rendszerbe foglalása, a másik a 

folyamatos javítás a vállalat dolgozóinak bevonásával.  

A termelés, mint fő folyamat teljesítményhez kell a belső vállalati folyamatokat igazítani. A 

támogató folyamatok tervezése, fejlesztése, fenntartása az adott területek vezetőivel megha-

tározott célok alapján történik (Túróczi, 2009) . 

  

22. Audi Termelési Rendszer APS  

Forrás: Audi Hungaria Motor Kft.  (Túróczi, 2009) 
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A termelési rendszer főbb alapelvei: 

Elvek: LEAN alapelvek betartása a gyártóberendezések és gyártási folyamatok tervezésénél 

és kivitelezésénél: 

Ütem -> a vevői megrendelés szabályozza a termelés ütemét, készletet nem halmoznak fel 

Áramlás -> átfutási idő csökkentése 

Húzó elv -> húzó folyamatok, megrendelés vezérel a termelésben 

Tökéletesség -> hibátlan minőség, hatékonyság 

 

Alapok: Az aktuális projekteknek megfelelő erőforrás átcsoportosítás szervezeten belül – 

Szintre hozott + kiegyenlített termelés.  

Minden veszteség következetes kiküszöbölése – kommunikációs standardok,  szervezeti és 

személyes hatékonyság „5S” bevezetése.  

Szabványosítás – Gyártástervezési folyamatok PEP rendszerbe foglalása.  

Munkaszervezés – szervezeten belüli információ áramlás javítása, ügyfélközeli irodai 

elhelyezés biztosítása.  

Környezetvédelem – energiatakarékos berendezések és folyamatok tervezése, folyamatos 

optilálás a meglévő berendezéseknek.  
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Szervezeti teljesítmény kialakítása: 

 Folyamatok kidolgozása, összehangolása és annak fejlesztése 

 Cég céljai iránti elkötelezettség biztosítása minden ott dolgozó részére 

 A dolgozók hatékony bevonása a folyamatok fejlesztésébe 

 

 

23. Szervezet felépítése  

Forrás: saját szerkesztés 

A vállalati stratégia és a termelési rendszer ismeretében meghatározásra kerül a szervezet 

kialakítása. A változás többféle lehet: fokozatos, radikális, részleges, mélységben és széles-

ségében is változhat. 

A kutatók a szervezeti változásokat négy kategóriába sorolták be (Nadler-Tushman, 

1995) 

1. Összehasonlítás: Inkrementális változtatás, ami a teljesítmény és hatékonyság javítását 

célzó próbálkozásokban nyilvánul meg. Az összehangolás magába foglalja a politika és az 

eljárások javítását, új technológiák bevezetését és az alkalmazottak fejlesztését. 

2. Alkalmazkodás: Inkrementális változtatás válaszul a környezetben bekövetkezett változá-

sokra. Például a szervezetek új termékeket vezetnek be vagy új tulajdonságokat adhatnak a 

meglévő termékeknek válaszul a versenytársak által kínált termékekre. 

•oktatás, képzés 

•csapatépítés 

•fejlesztési terv 

•... 

•innovációk 

•minőség 

•gazdaságosság 

•fejlesztés 

•... 
 

•folyamatanalízis 

•minőségbiztosítás 

•rendszerek 

•... 

•termékek 

•vevői elvárások 

•kapacitás 

•rugalmasság 

•... 
 

Stratégia Folyamat 

Munkatársak Technológia 
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3. Átalakítás: Szakaszos változtatás, amely előrevetíti a változást az iparágban, gyakran ma-

gába foglalva a szervezet alapvető átdefiniálását, például jelentős változást az identitásban, a 

látásmódban, a stratégiában vagy az értékrendekben. A változásnak ez a típusa általában egy 

látnoki képességekkel rendelkező vezetőt igényel, aki idő előtt megérzi a környezetben vár-

ható változásokat. Ez magába foglalhatja a szervezet újratervezését és újjáalakítását. 

4. Újratermelés: Szakaszos változtatás válaszul a környezetben bekövetkezett válságokra 

vagy más váratlan változásokra. Ezek a változások általában gyorsak és fájdalmasak. A vál-

toztatásnak ez a típusa a szervezet alapvető értékrendjét is próbára teheti. 

 

24. Szervezeti változások 4 kategóriája  

Forrás: (Nadler-Tushmann 1995) saját szerkesztés 

Az elméleteket taglaló szakirodalom az alábbi definíciókat fogalmaz meg 

(Pataki, 2005): 

 Management szerepe: emberi, fizikai, pénzügyi és információs erőforrások tervezé-

se, szervezése, irányítása és vezetése a szervezet céljainak eredményes és hatékony 

kitűzése és elérése érdekében. 

 Eredményesség (effectiveness): Elértük azt a kívánt eredményt. Külső jellemző. Az 

eredményesség a létrehozott végeredmény megfelelő mivoltát jelenti. 

Változtatás 

Inkrementális 

Összehangolás Alkalmazkodás 

Szakaszos 

Átalakítás Újratermelés 
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 Hatékonyság (effeciency): Ésszerűen alacsony ráfordítás árán (azaz jó hatásfokkal) 

értük el azt. Belső jellemző. A hatékonyság az eredményt előállító folyamat hatás-

fokát, gazdaságosságát jelenti. 

 Menedzser (manager): Akinek feladata egy szervezet (vagy szervezeti egység) me-

nedzselése, azaz eredményes és hatékony működtetése. Ehhez hatáskört kap, és így 

felelőssé válik az ott folyó tevékenységért (pl. minden igazgató, (fő)osztályvezető, 

területi vezető … stb.). A menedzser titulussal a főnöki munkakört betöltő szemé-

lyeket jelölik, addig a „Vezető” (leader) elnevezéssel a vezéregyéniségeket illetik, 

vagy pedig vezetői mivoltában tekintik a menedzsert. Menedzser az, akit felülről 

kineveztek, vezető az, akit alulról elfogadnak; a menedzsernek beosztottai, a vezető-

nek követői vannak. 

A változásmenedzsment visszafogó tényezői, amire figyelni kell: 

1. Az emberek egy nem elhanyagolható része nem képes észrevenni a problémákat 

(nem akarja, nem tudja, nem érdekli).  

2. Akik észreveszik, azok egy nem elhanyagolható része nem képes elemezni, mi a 

probléma valódi oka, megragad a felszínes magyarázatoknál (nem akarja, nem tudja, 

nem érdekli).  

3. Akik a problémák mélyére képesek hatolni, azok egy része képtelen jó megoldásokat 

kitalálni, mert ott elfogy a tudomány (nem tud elrugaszkodni a mai állapotoktól, nem 

képes a megoldások más folyamatokra, problémákra gyakorolt hatásaival érdemben 

mit  kezdeni, stb.).  

4. Akik képesek jó megoldásokat kitalálni, azok nagy része nincs abban a helyzetben, 

hogy megvalósítsa azokat...  

...mert akik a döntéseket hozzák, azok nagy része a 2. csoportban található, rizikót inkább 

nem vállal olyan dolgokért, amiket nem is nagyon ért. Ezzel párhuzamosan viszont állandó-

an komplex problémákkal akar megküzdeni ahelyett, hogy sok kicsivel próbálna foglalkoz-

ni. (értem ez alatt én, ha egy komplex problémában villantani lehet valamit, azzal komoly 

karriert lehet befutni akkor is, ha egy idő múlva kiderül, a megoldás nem oldja meg a prob-

lémát) (kaizen.gemba.hu, 2007). 
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Hiszen ahhoz észre kell venni a problémát, meg kell állni, meg kell oldani és továbbmenni. 

Mindezt gyorsan és hatékonyan.  

Ezért fontos hangsúlyozni: ha azt szeretnénk, hogy vállalatunk optimálisan működjön, profi-

tot termeljen és a munkatársaink motiváltak legyenek, illetve jól érezzék magukat, akkor 

először az emberekkel és az ő gondolkodásmódjukkal kell foglalkozni és csak utána a külön-

böző lean eszközökkel.  

Az alapelvek maghatározása nagyon fontos. Elsősorban mit akar a vevő?  

Olyan terméket, ami az elvárásainak megfelel és ezt megfelelő minőségben, időben és 

mennyiségben az adott szolgáltatással, információval megkapja. - Értékteremtő tevékenység 

Mik az értékek? Milyen veszteségek vannak?  

a, szükséges veszteség, ami értéket nem ad  hozzá például a szállítások, karbantartás, kont-

roll funkciók, ellenőrzések, stb. ezeknek a veszteségeknek a részarányát a lehető legjobban 

csökkenteni kell. 

 b, szükségtelen veszteség a plusz többlépcsős felesleges anyagmozgatás, nem megfelelő 

készletezés, - cél ezen veszteségek teljes megszüntetése.  

Ennek mik az okai?  

A veszteségnek több oka is lehet: 

 tervezés hiánya 

 folyamat és rendszer hiányosság 

 információáramlás-, anyag-, eszköz-, szolgáltatás- hiánya  

(nem szabályozott, ad-hoch) 

 elvárások hiányos definiálása 

 emberi erőforrás, ill. szakképzés hiánya 

 gépek, berendezések kapacitása ingadozó (OEE) 

 karbantartás minősége (TPM betartása) 

 megfelelő gyártás ütemezés instabilitása 

 beszállítók megbízhatósága (minőség, idő, mennyiség)  (Tóth, 2007) 
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Stabil működés alapfeltételei 

Nagyon fontos a standardizált szabványosított munkafolyamatok létrehozása. Az emberi és 

technikai erőforrások előírt standardizált alkalmazásával biztosítható a folyamat maximális 

termelékenysége. 

Lényeges elemei:  

 ütemidő ill. taktidő = rendelkezésre álló idő / vevői igény 

 műveleti sorrend 

 gyártásközi készlet   (Tóth, 2007) 

Kapacitástervezés: 

„A kapacitástervezésnél meg kell határozni egy, a mennyiségi tervezéssel meghatározott 

gyártási feladat kezdési- és befejezési határidejét, valamint az egyes gyártási folyamatok 

köztes időpontjait a korlátozott kapacitáskínálat figyelembe vételével.” (Dangelmayer & 

Warnecke, 1997).  
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3 Digitális gyár koncepciójának alkalmazása 

A gyártástervezés eszköztárának meghatározó elemévé váltak az informatikai alkalmazások, 

elsősorban a digitális gyár.  

 „A tudomány nem próbál magyarázni, alig is próbál interpretálni, a tudomány főként mo-

delleket állít fel.”   

Neumann János 

3.1 Digitális gyár létjogosultsága a gyártástervezésben 

Az elmúlt évtizedben a digitális gyár ígéretes technológiának mutatkozott, hiszen az új ter-

mékek bevezetésénél a fejlesztési időt és az azzal járó költségeket csökkentette. Szerepét 

nem csak a tervezési fázisban, hanem a már gyártásban lévő termékeknél is megnövelte 

(Chryssolouris, et al., 2008).  

A digitális gyár egy olyan üzleti koncepció, amelynek célja az információk kezelése a gyár-

tási problémák megoldása és a várható nehézségek leküzdése érdekében. Ezáltal elősegíti a 

nagytömegű szériagyártás gyors bevezetését, illetve támogatja nagyszámú termékváltozat 

gyártását – melyek a bevétel és a profit maximalizálásának meghatározó tényezői (Schraft & 

Bierschenk, 2005) (Sallay & Molnár, 2013).  

 

25. ábra PLM platform  

Forrás: graphIT (Sallay&Molnár, 2013) 
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A PLM teljes területét lefedi a digitális gyár alkalmazásai. Ezt mutatja a PLM platform 25. 

ábrája. Az információkat egy rendszerbe fogja, ami a gyors és precíz adatkezelést lehetővé 

téve a vállalati munkafolyamatok menedzselhetőek. A fejlett technológia már a termék ter-

vezésekor bekapcsolódik a gyártástervezés folyamatába, hiszen már ekkor figyelni kell arra, 

hogy olyan termékeket tervezzenek, melyeket gazdaságosan a legkorszerűbb technológiai 

eljárások segítségével lehet gyártani. 

 

26. ábra Digitális gyártás támogatása  

Forrás: Gyártástervezés, Audi Hungaria Motor Kft. - saját szerkesztés 

A terméktervezés nem egyedül a fejlesztő feladata, hanem a gyártástervezőnek is részt kell 

vennie, hogy gazdaságosan és stabilan jó minőségben gyártható termék szülessen meg. A 

digitális gyártás eszközei segítségével a gyártástervező már részt tud venni a terméktervezés 

korai szakaszában, ahol még nagyobb konstrukciós módosítások is lehetségesek. Digitálisan 

modellezheti a gyártási folyamatot, megvizsgálhatja és értékelheti egy konstrukciós változás 

hatását a gyártás folyamatára. A tervezési lépéseknek a korábbra hozása az ún. frontloading, 

ahol a hagyományos termékfejlesztési és gyártási folyamathoz képest sok tervezési tevé-

kenység hamarabb kezdődik. A hosszabb és alaposabb tervezés révén a termék könnyebben, 

kevesebb hibával vihető át a szériagyártásba (Menges, 2005) (Wöhlke & Schiller, 2005) 

(Kardos, et al., 2008) (Perger, et al., 2009) (Perger, 2010a) (Jósvai & Perger, 2010a) (Jósvai 

& Perger, 2010b). 

Termékadatok 
Darabjegyzékek

Termékek 
vizualizálása

Folyamattervezés

Folyamatszimuláció

Layouttervezés

Információk / Adatok

Sorszimuláció
Digitális 
támogatás    
a Gyártás-
tervezésen

Megmunkálás 
szimuláció
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Az információs technológiai rendszerek gyártásával és fejlődésével alakult ki a digitális 

gyártás és azok technológiái. 

A CIMdata definíciója a digitális gyártásra: „Megoldások, amelyek támogatják a folyamat-

tervezés során az együttműködést olyan mérnöki területekkel, mint például a tervezés és a 

gyártás. Az ilyen megoldások az adott legjobb eljárásokat használják, és teljes hozzáféréssel 

rendelkeznek a termék tulajdonságaihoz, beleértve a szerszámozást és a gyártási folyamat-

terveket is. A digitális gyártás a gyakorlatban olyan eszközök gyűjteménye, amelyek a ter-

mékadatokból kiindulva támogatják a szerszámtervezést, gyártást, megjelenítést, szimulációt 

és egyéb szükséges elemzéseket, amelyek a gyártási folyamatok optimalizálásához szüksé-

gesek” (CIMdata, 2005). 

A német (Német Mérnökök Szövetsége - Verein Deutscher Ingenieure) VDI 4499-es számú 

irányelve szerint a „digitális gyár egy felső szintű fogalom, amely a digitális modellek, eljá-

rások és eszközök – többek között a szimuláció és a 3D-vizualizáció – átfogó hálózata, me-

lyeket egy átjárható adatmenedzsment integrál. Célja a valós gyárban a termékkel kapcsola-

tos összes jelentős struktúra, folyamat és erőforrás teljes mértékű tervezése, értékelése és 

folyamatos javítása” (VDI, 2003). 

A digitális gyártás területei a számítógépes tervezés, tervezési és gyártási folyamat, termék 

adat- és életciklus-menedzsment, a szimuláció és a virtuális valóság, automatizálás, folya-

matirányítás, shopfloor ütemezés, döntéstámogatás, döntéshozatal, gyártási erőforrás terve-

zés, vállalati erőforrás-tervezés, logisztika, ellátási lánc menedzsment és az e-kereskedelmi 

rendszerek. Ezen a technológiák keretében használható a digitális gyár és a gyártási koncep-

ciók (Chryssolouris, et al., 2008). 

A digitális gyártás célja (Perger & Szármes, 2010): 

 a termékfejlesztésre és gyártásra vonatkozó egységes adat- és folyamatmodellt hoz-

zon létre, 

 lehetővé tegye az adatok megosztását a konstruktőrök, gyártást irányító mérnökök, 

beszállítók és más érintettek felé, 

 elősegítse az adatok szabványosítását és újrahasznosítását, 

 támogassa a megmunkálási és szerelési műveletek szimulációját, 

 növelje a gyártási hatékonyságát a gyártási erőforrások optimális felhasználásával, 
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 felgyorsítsa a termékfejlesztés, prototípus-készítés, szériagyártás-bevezetés folya-

matait. 

A digitális gyártás rendszerének magja egy elektronikus folyamatterv. Ennek a tervnek tar-

talmaznia kell a termékek terveit, a gyártáshoz szükséges erőforrásokat, a vállalatnál rendel-

kezésre álló erőforrásokat, és a gyártási folyamat műveleteit. A fejlesztés által létrehozott 

anyaglistából (Engineering Bill of Materials), amely a tervezési szempontok szerint írja le a 

termékeket, egy gyártási anyaglistát (Manufacturing Bill of Materials) kell generálni, amely 

a gyártási folyamat szempontjai szerint adja meg a termékeket, és a gyártási műveletek fo-

lyamatlistáját (Bill of Process), amely részletesen leírja a termék gyártásához szükséges lé-

péseket (munkautasítások, végrehajtási idők, felhasznált erőforrások stb.) (Perger, et al., 

2009)  

Az Aberdeen Group felmérést készített arról, hogy a gyártástervező cégek miért kényszerül-

nek a termelékenység fejlesztésére. Kiderült, hogy a versenyképességük fennmaradása érde-

kében a termékfejlesztési időt 49%-kal és a gyártási költségkeretet 26%-kal kell csökkente-

niük, továbbá a nyersanyagköltséget 35%-kal, a termékminőséget és megbízhatóságot 31%-

kal és az energia és működési költséget 23%-kal kell megnövelniük. A fejlesztési ciklusidő 

lerövidítése döntő tényező a piacvezető cégek versenyképességére, mivel a tervezett gyártás 

elindítását 26%-kal gyakrabban tudják elkezdeni, a gyártás elindítása előtt 38%-kal keve-

sebb idő telik el és 47%-kal gyorsabban tudják elkezdeni a gyártást a digitális eszközökkel 

nem rendelkező cégekkel szemben.  

A piacvezető cégek rendelkeznek azokkal a folyamatokkal és technológiákkal, amelyek 

szükségesek egy magasabb szintű termelékenység eléréséhez. A piacvezető cégek kezében a 

digitális gyártás segítségével olyan előnnyel rendelkeznek, ami segíti a gyártókat a már 

gyártásban lévő termékek módosítását (Engineering Change Orders (ECOs)). Az utólagos 

módosítási igények számos módon akadályozzák a gyártási folyamatot, mivel késéseket 

okoznak, amíg a gyártók meghatározzák, hogy miképpen tudják bevezetni a kívánt módosí-

tásokat. További késéseket és költségeket okoz a módosítások végrehajtásához szükséges 

utómunka, valamint a gyártás során keletkező selejt. A piacvezetők jelentései szerint az ő 

esetükben 64%-kal kevesebb utólagos módosítási igények keletkeznek, mint az átlagos telje-

sítményű vállalatoknál. 
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27. ábra Digitális gyár alkalmazásának kihatása  

Forrás: VW Digitale Fabrik saját szerkesztés 

Nem meglepő, hogy az átlagos vállalatoknál a piacvezető gyártók 2.2-szer jobban tudnak 

megfelelni az utólagos módosítási igények teljesítésének úgy, hogy azok minimális hatással 

legyenek a már teljesített gyártási feladatokra. A kevesebb módosítás és a nagyobb termelé-

kenység alacsonyabb költségeket eredményez, ami rávilágít arra, hogy a piacvezetők alacso-

nyabb működési költséget tudnak elérni, így 18%-kal előbb tudják teljesíteni a kitűzött célja-

ikat az átlagos gyártókhoz képest és 2.4-szer gyakrabban. A megnövelt teljesítmény továbbá 

azt is eredményezi, hogy gyorsabban gyárthatók nagyobb mennyiségek, ami szintén a piac-

vezetők jelentéseiből derül ki. Az átlagos vállalatokkal összehasonlítva, a piacvezetők 41%-

kal gyorsabban képesek legyártani adott mennyiségű alkatrészt. A piacvezetők által beveze-

tett módszerek azt mutatják, hogy a gyártásra való megfelelő felkészülés legalább olyan fon-

tos, mint a gyártási folyamat teljesítményének a növelése. Ahhoz, hogy a többi gyártó is 

elérje a piacvezetők által élvezett előnyöket, be kell vezetniük ugyanazokat a folyamatokat 

(Boucher, 2009). 

A digitális gyártás kialakulását az informatikai rendszerek kialakulása tette lehetővé. Az 

elmúlt évtizedekben az információ technológia széles körű alkalmazása a gyártásban is bi-

zonyított, éppen ezért folyamatosan fejlesztik. A termék életciklus alatt a költségek alakulá-

sát mutatja a 27.ábra, a digitális gyár alkalmazása esetén. 
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A korai években a számjegyvezérlés bevezetésével jelentős teljesítménynövekedést és költ-

ségcsökkentést értek el a  gyártástechnológia területén, ahol meghatározó mérföldkőként 

jelölhető meg az első számjegyvezérlésű (NC - Numerical Control) marógép kifejlesztése, 

1952-ben, amely a lyukszalagon tárolt program cseréjével könnyen átállítható volt lényegé-

ben tetszőleges munkadarabok gyártására. (Horváth & Markos, 1995) Az IT bevezetése a 

termelésbe a számítógép-integrált gyártás koncepcióval (CIM) a 80’-as évek végére tehető, 

amely előnyben részesíti a teljesítménynövelést, a hatékonyságot, az alkalmazás flexibilitá-

sát, termékminőséget és a piacra való időbeni reagálást. (Mátyási Gyula, 2001) „A vállalati 

információs rendszer (Management Information System - MIS) a vállalatvezetést látja el 

információval és segíti döntéseiben. A CAD (Computer Aided Design - CAD) a termék- és 

gyártóeszköz tervezést, a CAPP (Computer Aided Process Planning - CAPP) a gyártási fo-

lyamatok, a CAST (Computer Aided Storage and Transport - CAST) a szállítás, raktározás 

tervezését szolgálja. A CAQ (Computer Aided Quality - CAQ) a minőségszabályozás, a PPS 

(Production Planning System) a termelésszervezés és ütemezés, az MRP (Manufacturing 

Resources Planning, ill. Material Requirement Planning - MRP) a gyártási, termelési 

erőforrások tervezésének eszköze, a CAM (Computer Aided Manufacturing) pedig a 

számítógéppel segített gyártás elfogadott kifejezése” (Viharos, 1999). 

 

28. ábra Digitális gyár bevezetésének folyamatábrája  

Forrás: VW Digitale Fabrik saját szerkesztés 

Az alábbi 28.ábra mutatja a digitális gyár technológiai bevezetésének folyamatát. A VDI az 

alábbiak szerint csoportosítja a bevezetést. 
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A VDI 3663 irányelv alapján a csoportosítások: 

A digitális gyár jellemzői: 

 egységes adat- és folyamatmodell a termékfejlesztés és gyártás terén 

 az adatok megosztása a konstruktőrök, mérnökök, beszállítók és más érintettek felé 

 az adatok szabványosítása, tárolása, keresése, újrahasznosítása 

 megmunkálási és szerelési műveletek szimulációja és optimalizálása 

 a gyártási erőforrások hatékonyabb, gazdaságosabb felhasználása 

 termékfejlesztés, prototípus-készítés, szériagyártás-bevezetés folyamatainak lerövi-

dítése 

Digitális gyár alkalmazási lehetőségei: 

 költségbecslés a gyártástervezés és a gyártási folyamatok tervezése során 

 gyárelrendezés optimalizálása 

 logisztikai kérdések megválaszolása 

 gyártási folyamatok és erőforrások elemei közötti kapcsolatok elemzése 

 indirekt gyártási költségek minimalizálása 

 anyagáram, raktározási stratégia optimalizálása 

 tárolók, pufferek, és szállítójárművek mennyiségének és a kihasználtságának opti-

malizálása 

 

Mindezek az előnyök biztosítják a jobb minőségű termékek gyártását, a gyorsabb piacra 

kerülést és a gyártási költségek csökkentését. 

A Digitális gyár potenciáljai: 

 Beruházások optimalizálása 

 Költségcsökkentés az eddig felhalmozott tapasztalatok felhasználásával 

 Tervezési minőség növelése 

 Fejlesztés és a gyártástervezés idejének csökkentése 

 Együttműködés javítása 

 Termékminőség javítása 

 Átláthatóság növelése 
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A digitális gyártás alkalmazásának előnyei fenti felsorolásból leolvasható. A folyamat-

szimuláció a digitális gyártási rendszerek egyik eleme, amely komplex gyártási és logiszti-

kai rendszerek tervezésére és elemzésére szolgál. A szimulációk segítségével optimálhatók a 

gyártási folyamatok és csökkenthető a gyártási idő és költség. A gyártósorok szimulációja 

képes figyelembe venni az anyagáramokat, a megmunkálási és szerelési műveleteket, a 

munkahelyek ergonómiáját. A megmunkálási folyamatok szimulációja és a műveletek elem-

zése pedig a gyártáshoz optimális szerszámgépek kiválasztását segíti (Rabe, et al., 2008). 

A digitális tervezés eredményeként adódó termékmodellek egyszerűen felhasználhatók a 

termékek gyártóeszközeinek, valamint a termékek és gyártóeszközeik gyártásának, meg-

munkálásának tervezéséhez. Ezzel a közvetlen, a termékmodellek változtatását automatiku-

san követő eljárással a gyártási hibák mennyisége, a gyártóeszközök és gyártás költsége 

nagymértékben lecsökkenthető. A gyártás során fellépő folyamatok teljes körű szimulációját 

diszkrét eseményvezérelt szimulációval biztosítják. 
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3.2 Folyamat szimulációk alkalmazása a termeléstervezésben 

A folyamat szimulációs (későbbiekben szimuláció) technikák logisztikai, anyagáramlási és 

gyártórendszereket vizsgálnak. „A szimuláció egy rendszer leképezése dinamikus folyama-

taival együtt egy olyan modellben, amellyel kísérletezni lehet. Célja olyan eredmények szer-

zése, amelyek a valóságban felhasználhatók” (VDI, 2003) (VDI, 1993). 

Más megfogalmazásban a szimuláció valamilyen rendszer összetevői várható fejlődésének, 

alakulásának számbavétele matematikai modell segítségével (F., 1989). A modell bonyolult 

rendszerek egyszerűsített, minden részletében áttekinthető, gyakorlatilag megvalósított vagy 

szemléletesen elképzelt, arányosan lekicsinyített vagy felnagyított, matematikailag szabado-

san leírható, idealizált mása, amely többé-kevésbé helyesen szemlélteti a vizsgált rendszer 

vagy folyamat sajátosságait (Természettudományi Lexikon, 1967) (Kardos, et al., 2008). 

A számítógépes szimuláció az egyik legelterjedtebb technikává vált a gyártórendszerek ter-

vezésében, mert lehetővé tette a döntéshozók és a mérnökök számára, hogy megvizsgálhas-

sák a rendszereik komplexitását és a felmerülő változtatások kihatásait (Baldwin, et al., 

2000). 

Egy komplex termelésbe való beavatkozás kihatásainak megválaszolása leggyorsabban fo-

lyamat-szimuláció segítségével lehet eredményt mondani, pontosan ezért játszik fontos sze-

repet az alkalmazása nemcsak előtervezésnél, hanem a valós termelés mellett is. A szimulá-

ció szükségességét első sorban a gyártási folyamat ellenőrizhetősége, valamint a „mi lenne, 

ha…“ típusú kérdések megválaszolásai követelték meg. Sok esetben a beszállítói lánc és az 

igények változása követel meg gyors döntéssorozatot. 

A szimulációs technika nem más, mint technikai rendszerek tervezéséhez, kivitelezéséhez és 

üzemeltetéséhez általánosan elismert segédeszköz. A szimuláció alkalmazásának súlypontja 

eredetileg a tervezés biztosítása volt. A szimuláció a tervezés és a megvalósítási folyamat 

minden fázisában növekvő arányban kerül alkalmazásra és az üzemeltetés ideje alatt is al-

kalmazzák a termeléstervezés során. A számításokon alapuló szimuláció jelentősége a jövő-

ben megkérdőjelezhetetlen vonásai miatt tovább fog növekedni. Egyrészt kedvezőbbekké 

válnak a szimulációhoz való feltételek, mivel a szimulációs programozás alkalmazásának 

lehetőségei a hardver és szoftver fejlődésének köszönhetően folyamatosan bővülnek. Más-

részt erősödik annak szükségessége, hogy a szimulációt egyre több területen alkalmazzuk, 

mivel olyan gazdasági tendenciák, mint  
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 a termékpaletta növekvő komplexitása és variációs sokszínűsége 

 a minőség iránt támasztott nagyobb követelmények 

 a különleges igényekhez való alkalmazkodás iránti növekvő igény 

 a szolgáltatás idejének és színvonalának emelési követelménye 

 termékek csökkenő élettartama 

 csökkenő sorozatnagyságok 

 költségcsökkentés szükségszerűsége 

olyan követelmények teljesítéséhez vezetnek, mint az egyre rövidülő tervezési és fejlesztési 

ciklusok (egészen a permanens vállalattervezés megvalósításáig) és ezzel egyidejűleg össze-

tettebb technikai rendszerek és intelligensebb stratégiák kidolgozása. A folyamat-

szimulációt új létesítmény tervezésénél és a már meglévő létesítmény  optimalizáláshoz 

egyaránt alkalmazhatjuk. Időt és teljesítményt tudjuk meghatározni és optimalizálni, a szük-

séges méreteket kiszámítani, maximális sorkihozatalt megbecsülni, a sorkihozatal korlátait 

felfedni, a hibákból bekövetkező eseményeket elemezni, emberi erőforrások igényeket alá-

támasztani, a vezérlési stratégiát kidolgozni, ehhez kapcsolódóan különböző stratégiák ké-

szítése és elemzése, a rendszerről információ gyűjtéseit teszi lehetővé a folyamat-

szimuláció. Ezekből kifolyólag a termelő terület profitját tudjuk növelni már a korai tervezé-

si fázisban is, ahol sor kerülhet a lehetséges tervezési hibákra. 

Az idő és a véletlen előfordulásoktól függő nagyszámú megjelenés és az egyszerű kölcsönös 

kapcsolaton túlmutató együtthatások alapján a matematikai analitikai módszerek az ilyen 

típusú rendszerek vizsgálatakor elérik határaikat. Ezzel szemben a szimuláció segítségével a 

komplex technikai rendszerek időbeni lefutását vizsgálható és kiértékelhető. 

A szimuláció előnyei közé tartozik, hogy a még nem létező rendszerek viselkedéséről in-

formációk nyerhetők, közvetlen beavatkozás nélkül a létező rendszerek analizálhatóak, 

gyors rendszerelemzés tesz lehetővé és tetszőleges időközben a rendszer vizsgálható (VDI, 

2003). 

A szimuláció gyakorlati alkalmazásánál nagyon fontos, hogy pontosan meghatározzuk a 

célját. A szimuláció felépítése és elvégzése során sokféle változat és módszer használható. 

Ha ezek a módszerek nem megfelelően integráltak egymással, akkor lehetetlen összehasonlí-

tani és összekapcsolni őket úgy, hogy értékelhető eredményt kapjunk. Ezért pontosan tud-
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nunk és definiálnunk kell, mit szeretnénk elérni a szimuláció segítségével (Perger, et al., 

2009) (Perger & Szármes, 2010). 

3.2.1 Folyamat szimulációs modellek osztályozása 

A 80’-as évek vége óta a szimulációs szoftvercsomagok vizualizációs képesésségeket kínál-

nak. A szimulációs rendszerek gyakran más IT rendszerekbe integrálódnak, mint pl. Cax, 

FEA, gyártástervezés és optimalizáló rendszerek. Míg a digitális leképező szoftver (DMU) 

lehetővé teszi a gyártómérnökök számára, hogy számítógépen vizualizálják a gyártási fo-

lyamatot, amely lehetővé teszi a gyárműködés áttekintését, egy bizonyos gyártási munka 

számára. A diszkrét esemény szimuláció (DES) segíti a mérnököket abban, hogy minden 

egyes műveletekre fókuszálhassanak. DES segíthet a döntéshozatal korai fázisaiban 

(koncept, design és előtanulmányban) kiértékelésekben, és a szerelési folyamat számos as-

pektusának fejlesztésében, mint pl. készlet puffer, ennek helyzete és mérete a termék meny-

nyiségének és mix változás kiértékelésében és a folyamat analízisben (Papakostas, 2009). A 

szimulációs technológia fejlődése (a virtuális valóság (VR) technológia) lehetővé tette a 

mérnököknek a virtuális modellekben való elmélyülést. Ezáltal támogatott tevékenységek a 

gyártervezés, üzemeltetés, oktatás, tesztelés és folyamat ellenőrzése és annak validálása (Xu, 

2000), (Chryssolouris, 2002). Egyéb alkalmazások közé tartozik az emberi tényezők alapján 

való ellenőrzés az összeszerelési folyamatok alkalmazásával (Chryssolouris, et al., 2000), 

(Chryssolouris, et al., 2008). 

Modell alatt azt a rendszert értjük, ami egy másik rendszer tulajdonságait kísérletezés céljá-

ból másolja le. A legelterjedtebb módszer a diszkrét esemény-orientált modellezés. 

A modellezést két fő nagy csoportra bonthatjuk, ezek a fizikai és matematikai modellek. A 

fizikai modellezésnél a valós rendszer geometriai felépítése megegyezik a kísérletezett rend-

szerével. A matematikai vagy analitikus modelleknél a tartalmi vagy analógiában lévő, azo-

nos alakú vagy azonos alakra hozható differenciál egyenlettel felírható rendszereket vizsgál-

nak. A szimuláció lehet analóg, hibrid vagy digitális modellezés. Az analóg modellezésnél 

analóg számítógépeket alkalmaznak, ahol a differenciálegyenlet az analóg számítógép ele-

meiből épül fel. A hibrid modellezésnél olyan speciálist eszközt alkalmaznak, amely a pa-

raméterek beállítását és az eredmények leolvasását, tárolását, megjelenítését digitális számí-

tógép részével végzi el, míg a differenciálegyenlete megoldását analóg számítógép elemek 

segítségével realizálják. A digitális modellezés szimulációja a differenciálegyenlettel leírha-
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tó rendszerek számítógéppel való alkalmazása. Ezt három csoportra oszthatjuk fel a folyto-

nos, diszkrét és vegyes. A folytonos digitális modellezésnél a mintavételezés gyakorisága 

olyan sűrű, hogy a számítási eredmények a vizsgált rendszerre nézve folytonosnak tekinthe-

tő. A diszkrét digitális modellezésnél csak bizonyos időpillanatokban vizsgálja az egyes 

komponensek állapotváltozását. A diszkrét digitális modellezést három csoportra oszthatjuk: 

eseményorientált, tevékenységorientált és folyamatorientált. A tevékenységorientált szimu-

lációkban másodlagosak az események, a tevékenységek vannak kihangsúlyozva. Az ese-

ményorientált modellezésről akkor beszélünk, ha a modell az események sorozatára van 

alapozva. A folyamatorientált modellek esetében az előző két tevékenység van összekap-

csolva. Vegyes digitális modellezésnél a folytonos és diszkrét elemekből álló rendszerek 

együttes szimulációját értjük (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Gépészmérnöki Kar Mechatronika, 2013) (Banks, 1998) (Perger, et al., 2009). 
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3.2.2 Folyamat szimuláció készítésének folyamata 

Folyamat szimuláció készítésekor első lépés a probléma megfogalmazása. Definiálni kell a 

modellkészítés részletezettség fokát, azaz csak azokat a folyamatokat képezzük le számító-

gépes környezetbe, amiknek kihatásuk van a cél eléréséhez. Ezért szükséges a pontos cél 

meghatározása már a legelső fázisban. A következő ábrán az ASIM folyamatmodell látható. 

 

29. ábra ASIM folyamatmodell (2007)  

Forrás: (Rabe, et al., 2008) 

A problémát elemezni kell, csak akkor érdemes munkát befektetni egy szimulációs projekt-

be, ha a probléma egyszerűbb analitikus módon nem kifejezhető vagy nem  megbízható, 

valamint a szimulálandó probléma algoritmusokkal leírható. A következőben a célok és a 

projektterv meghatározásra, ill. létrehozásra kerül. Ebből meg lehet már határozni a modell 

készítés koncepcióját. 
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A szimulációs modell készítésének folyamatábráját mutatja a 30.ábra, ahol a főbb lépések 

láthatóak a visszacsatolásokkal. 

 

30. ábra Szimulációs modell készítésének folyamatábrája  

Forrás:  (Kühn, 2006) 

Figyelembe kell vennünk, hogy a túl részletes vagy leegyszerűsített modell könnyen félre-

vezethető eredményeket produkálhat. Finoman részletezett modellnél a paraméterek mérése 

és beállítása során a hibaforrások számának növekedését hozza magával.  

Ezek után kerül megírásra a követelményfüzet, amire hivatkozva történnek az adatbeszerzé-

sek (Kardos, et al., 2008) (VDA, 2010).  
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A szimulációs adatbeszerzés általánosan a VDI (német mérnökök egyesülete) a követ-

kező csoportokra osztja (VDI, 2003) : 

1. Rendszeradatok 

a. Megbízások 

b. Termékadatok 

2. Munkaszervezési adatok 

a. Munkaidő szervezés 

b. Erőforrásadatok 

c. Folyamatszervezés (stratégiák, korlátozások) 

3. Technikai adatok 

a. Gyár struktúra adatok 

b. Gyártási adatok 

c. Anyagáramlási adatok 

d. Zavaró adatok 

Egy gyártósor modellezéséhez a kutatómunka során a következő adatokra volt szükség: 

layout, berendezések elhelyezése és méretei, ütemidők, átállási idők, szerszámcsere idők, 

TPM (Total Productive Maintenance – Teljeskörű hatékony karbantartás)  ill. műszakrend, 

rendelkezésre állás a gépeknél, felrakási program, szállítószalagok és a portál hossza és se-

bessége, berendezésekben a szerszámok nevei és annak él tartalmai, valamint egy aktuális él 

tartami állapot, tervezett pufferek maximális kapacitása és helye, gépek típusai, selejtszáza-

lékok és utómunka. 

Ha a sori kiszolgálás modellezése is szükséges: tárolók mérete és darabszámai, dolgozók 

száma, targoncák száma és sebességek, targonca útvonalak, alkatrészek helye a raktárban, és 

az anyagmozgatási idők. 

Az adatok beszerzése után következik a modellezési lépés a célok alapján. A modellezés 

során az elméleti modell alapján szimbolikus modellt vezetnek be a szimulációs szoftverbe. 

Az elméleti modell létrehozásakor meg kell határozni, hogy mely folyamatok szükségesek, 

mely folyamatok hanyagolhatóak el, el kell tudni vonatkoztatni. Ehhez szükséges a rend-

szerelemzés, azaz elemekre való bontás, amely során az eredeti rendszer lényege jön létre 

kicsinyítés vagy idealizáció formájában.  

A modell építésekor a szimulációs szoftver, esetünkben a Tecnomatix Plant Simulation 

(Tecnomatix, 2006) korlátozott elemválasztékkal rendelkezik a valóságos rendszer leképe-
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zéséhez, ezért részrendszereket hozunk létre addig, amíg a teljes rendszer nem kerül feldol-

gozásra. A hierarchiát érdemes felülről lefele (top-down) módon megtervezni, majd a rész-

rendszereket összekötni a lefutási logikák alapján. 

 

A modell megépítése után következik a kísérletezés, valamint a modell helyességének elle-

nőrzése.  Különböző esetek vizsgálata érdekében változtatásokat/paraméterezéseket kell a 

modell számára definiálni. Ebben a lépésben kell meghatározni, hogy a modellen milyen 

változtatásokat lehessen végrehajtani.  

 

A szimulációs modell animációs futtatása alapján meg kell határozni a verifikálás során, 

hogy a modell lefutások a logikus elvárásoknak megfelelnek. Meg kell állapítani,  hogy a 

technikai paraméter értékek megfelelően kerülnek beállításra és a bemeneti / kimeneti visel-

kedés helyesen függ a rendszerparaméterektől. 

 

Sztochasztikus adatok felhasználása esetén a modellt különböző véletlen számsorozatok 

alkalmazásával stabilitás és statisztikai függetlenség szempontjából is ellenőrizni kell.  

A modell validálása érdekében nem csak a programozás-technikai szempontokat kell figye-

lembe venni, hanem a kapott eredmények teljességét és értelmezhetőségét a megfelelő szak-

emberekkel közösen ellenőrizni szükséges. 

 

A vizsgálandó változatokat egyértelműen kell definiálni, ennek segítségével határozható 

meg, hogy milyen futtatások szükségesek, tervezhető a gép és időigényessége az elemzés-

nek. 

 

Utolsó előtti lépésként a  bemeneti feltételek és bemenő adatok körének dokumentálására 

kerül sor. Külső modelldokumentáció - felhasználói belső modelldokumentáció - fejlesztői 

eredmények és bevezetendő intézkedések dokumentálása.  
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A szimuláció dokumentációnak az alábbi elemeket mindenféleképpen tartalmaznia 

kell: 

 a szimulációs tanulmány célja, 

 határfeltételek, előfeltevések, lehetséges korlátozások, 

 elfogadott célváltozók, 

 használt paraméterek és adatok, 

 a modell szerkezetének és működésének rövid leírása, 

 megjegyzések a szimulációs folyamattal kapcsolatban, 

 eredmények, javaslatok, alternatívák. 

 

Utolsó lépés a gyakorlati alkalmazás bevezetése (VDA, 2010) (VDI, 1993) (VDI, 1997a) 

(VDI, 1997b). 

  

Összefoglalva a modellkészítés lépései: 

 

31. ábra A modellkészítés lépései VDA alapján 

Forrás: saját szerkesztés 

•Probléma meghatározása 

•Célok és projektterv meghatározása 

•Koncepció kiválasztása a 
modellezéshez 

•Információ és adatgyűjtés 

Előkészítés 

•Modell létrehozása Modellezés 

•Verifikáció 

•Kísérletezés, szimuláció futtatása 

•Validálás 

•Eredmények elemzése, kiértékelése 

•Dokumentálás 

Kísérletezés 

•Gyakorlati alkalmazás Megvalósítás 
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3.3 VDA szabványnak megfelelő szimulációs módszerek 

Az Autógyártók Szövetsége (Verband der Automobilindustrie, VDA) létrehozott 2005-ben 

egy („Ablaufsimulation”) Folyamatszimuláció munkacsoportot, akik a digitális gyár munka-

csoportként dolgozzák ki a VDA szabványt: VDA – Ausführungsanweisung 

Ablaufsimulation in der Automobil- und Automobilzulieferindustrie (Folyamatszimuláció 

végrehajtási technika), amit folyamatosan tovább is fejleszt. Az Audi AG, a BMW Csoport, 

a Daimler AG, a Volkswagen AG, az Adam Opel GmbH és a ZF Friedrichshafen AG vesz 

részt ebben a munkában. 

A szabvány pontosan meghatározza a szimulációs projekt szerkezetét és ajánlásokat fogal-

maz meg a szimulációs modell fejlesztésével kapcsolatban (31. ábra). A VDA szabványban 

leírt irányvonalak lehetővé teszik a teljes szimulációs projekt strukturált módon való kezelé-

sét.  

A VDA szabvány tartalmazza: 

 a szimulációs projektek szabványos folyamatának leírását, a megvalósítást segítő 

ajánlásokkal, 

 minőségi és menedzsment követelményeket, 

 adatkezelési és –ellenőrzési követelményeket, 

 a szimulációs modellek verifikációjának és validálásának követelményeit, 

 a modellezés és a programozás alapelveit, 

 a kísérleti tervezés és kiértékelés, elemzés követelményeit. 

A szimulációs tanulmányoknak támogatni kell a tervezési folyamat egyes fázisait, például a 

szűk keresztmetszetek korai azonosítása révén. A szimuláció célja, hogy megtalálja a para-

méterek egy optimális konfigurációját, egy alapmodellből kiindulva és változtatva a folya-

mat paramétereit. 

A pontosan meghatározott célt a célváltozókkal a megbízó határozza meg a specifikációban. 

A jó minőségű és elegendő mennyiségű adat fontos előfeltétele a megbízható szimulációnak, 

ezért a megbízónak pontos és átfogó adatokat kell szolgáltatnia az adott folyamatokról. Ezt 

követően a szimulációs szakértőknek részletes ellenőrzésnek kell alávetnie a bemeneti ada-

tokat (valószínűségi vizsgálat). 
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A tényleges modellezést egy koncepcionális modell kifejlesztése után érdemes végezni. A 

modellezés során a következő alapelveket kell követni: 

 a megbízó által megadott szoftvert és referenciamodellt kell alkalmazni 

 minden eseti változót külön véletlenszerű adatfolyammal kell reprezentálni 

 minden paramétert és statisztikai értéket központilag, egységesen kell kezelni 

A modell-verifikáció célja, hogy megvizsgálja a megvalósított logikát és az irányítási fo-

lyamatokat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a technikai paraméterek megfelelően van-

nak beállítva és a modell input/output karakterisztikáját valóban a rendszer paraméterei és 

nem véletlen folyamatok határozzák meg  

A modell-validáció célja, hogy ellenőrizze, a létező vagy tervezett rendszer jellemzőit való-

ban pontosan írja le a szimulációs modell. Létező rendszereknél a szimulált értékeket a mű-

ködő rendszer valós értékeihez hasonlítják. Új, tervezés alatt álló rendszereknél, ahol nin-

csenek valós értékek az összehasonlításhoz, nagyon fontos a tervező és a szimulációs szak-

értő közös munkája és szoros együttműködése (Rabe, et al., 2008). 

A szimuláció dokumentációjának a következő elemeket mindenképpen tartalmaznia 

kell: 

 a szimulációs tanulmány célja, 

 határfeltételek, előfeltevések, lehetséges korlátozások, 

 elfogadott célváltozók, 

 használt paraméterek és adatok, 

 a modell szerkezetének és működésének rövid leírása, ismertetése 

 megjegyzések a szimulációs folyamattal kapcsolatban, 

 eredmények, javaslatok, alternatívák. 

A VDA tartalmaz a Plant Simulation szoftver használatával kapcsolatos ajánlásokat is, pél-

dául az osztálykönyvtárakról, az adatkezelésről, az elnevezésekről, a különböző színek je-

lentéséről. A VDA külön foglalkozik az automatizálás ipar néhány speciális területével, pél-

dául az alvázgyártás, a felületkezelés, az összeszerelés, a logisztika és a gyár szimulációval, 

megadva az általánostól eltérő elemeket e területek modellezésénél (VDI, 2003) (Perger & 
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Szármes, 2010) (Mayer & Pöge, 2010) (Clausing & Heinrich, 2008) (Mayer & 

Spieckermann, 2008). 

Ebben a fejezetben a digitális gyár koncepció alkalmazásának létjogosultságát igazoltam a 

gyártástervezésben, ami elősegíti a vállalat gazdaságos és hatékony felépítését és annak mű-

ködését. A következő három fejezetben vizsgálatokat és elemzéseket végzek a gyakorlati 

alkalmazhatóságra, ami ezt még jobban megerősíti és alátámasztja. Bemutatom a disszertá-

cióm alapját képező három szimulációs modell elkészítését.  
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4 Kisszériás karosszéria gyártás szimulációs modell 

 

A kutatás során felépítek egy olyan szimulációs modellt, melynek segítségével modellezhető 

az Audi kisszéria karosszéria elem gyártása, ahol célom az alkatrészek a gyártósorra történő 

felrakási program meghatározása és a sorra történő termékek szekvencia változtatásával az 

átfutási idők redukálása. Ezzel a célok pontosabb elérését teszi lehetővé a termelés számára 

a minőség, a mennyiség, a gyártás átfutási idő, a vevői elégedettség és a gazdaságossági 

szempontra vonatkozóan. 

Mire használható a szimuláció termelési környezetben? 

 Idők és teljesítmény meghatározása és optimalizálása 

 Méretezés meghatározása 

 Teljesítménykorlátok kimutatása 

 Hibák bekövetkezésének elemzése 

 Emberi erőforrás elemzése 

 Lehetséges vezérlési stratégiák és különböző alternatívák vizsgálata közvetlen be-

avatkozás nélkül 

 Optimalizált műveleti sorrend meghatározása  

 Napi teljesítmény tesztelése 

 Meghatározott gyártási folyamatok közötti kapcsolatok vizsgálata 

A gyártási struktúrára nem mindegy milyen ütemezésben priorizáljuk a készítendő terméke-

ket, hiszen az kihatással van az átfutási időre. Szimuláció segítségével lehet legegyszerűb-

ben és leggyorsabban kimutatni az eltéréseket. Erre a feladatra létezik egy matematikai eljá-

rás, aminek alapötlete az evolúcióbiológián nyugszik. A szoftverben a Genetikus Algoritmus 

építőeleme kerül felhasználásra (Whitley, 1995).  

Napjainkig az átfutási idők számolása manuálisan történt, ami nagyon időigényes és komp-

lex feladat, mivel bővült a termékmixek volumene (880 operáció a jövőben tovább bővül 

1200-ra), ezért más megoldás után kellett nézni. Modellezés nélkül nem lehet a lehetséges 

optimumot meghatározni.  

A disszertáció során felépített modellel az anyagáramlás szimulációm alkalmazásával az 

igények meghatározása után a termékmixtől függően 3-6 másodperc alatt meghatározható 
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egy felrakási program az egész Kisszéria szegmensre nézve. Így egy komplex optimális sor-

rend meghatározásához a termékek priorizálásával ~30 perc szükséges a Genetikus Algorit-

mus alapbeállításai segítségével, ez ~400 darab különböző kísérletet jelent. Ennek számolta-

tása szimuláció nélkül nagyon körülményes, ami a gyorsan változó piaci igények mellett 

nem engedhető meg.  

A kisszérián prés, lézer, kézi műveletek, összeszerelés (a továbbiakban: ZSB), sütő és finish 

részterületek találhatóak 32.ábra.  

 

32. ábra Kisszéria karosszéra gyártás   

Forrás: Audi Hungaria Motor Kft. - saját szerkesztés 

 

Mit várhatunk a szimuláció alkalmazásától a termelés tervezésben? 

  Tervezési alternatívák kipróbálása 

 Vezérlési stratégiák optimalizálása 

 Tervezési hibák elkerülése 

 Beruházások megőrzése 

Mire kell törekedni a szimuláció készítése során? 

 Pontos cél definiálása 

 Pontos leírások és paraméterek megadása 

 Megfelelő részletezettséggel való modellezés 

 A szimulációs modell ellenőrizhetőségének biztosítása 
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4.1 Logikai működés a modellben 

A gyártandó típusok nem a gyártósorokon megszokott módon kerülnek legyártásra, mivel 

egyes típusok egyes állomáshelyeken többször is visszakerülhetnek megmunkálásra, vala-

mint a gépek közt nincsenek szállítószalagok. A modell felépítésének logikáját mutatja a 

33.ábra. 

 

33. ábra A modell felépítésének logikája  

Forrás: saját szerkesztés 
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A darabmátrix táblázat létrehozásával lineáris folyamatleírásokra került sor visszacsatolás 

nélkül a ütemidők tartalmával. Oszlopaik számsorai a folyamatszámokkal egyeznek meg, az 

első sorból tudjuk beazonosítani, hogy melyik berendezés kerül felhasználásra. Ugyanazon 

gépek a táblázat oszlopaiban többször is szerepelhetnek, ezzel lehetővé téve a lineáris fo-

lyamatleírást. A logikai algoritmus először ezt a táblázatot vizsgálja úgy, hogy az igénylistá-

ból megkeresi a gyártandó alkatrészt, majd az oszlopokban ütemidőt keres az alkatrész fo-

lyamatszámától miközben vizsgálja, hogy van-e összeszerelési művelet. 

 

34. ábra Darabmátrix táblázat részlet  

Forrás: saját szerkesztés 

Ha összeszerelési műveletre sor kerül, akkor vizsgálnia kell az összeszerelés megvalósítha-

tóságát is, ahol a feltételek teljesülnek, ott elindítja a következő műveleti gyártást. Az össze-

szerelési táblázatból olvassa ki a modell, hogy egyes folyamatoknál mely alkatrészek kerül-

nek felhasználásra. A szimulációs modell sajátossága, hogy az igények beadása után auto-

matikusan tervezi a termelési programot. A darabmátrix táblázat a ütemidőn kívül prés, il-

letve lézer adatokat is tartalmaz, innen tudja a modell, hogy melyik présgépeket használja az 

adott típus, valamint melyik lézergépnél, melyik asztalon lesz a megmunkálás. A táblázat 

ezen kívül az átszerelési időket és anyagtípusokat is tartalmazza. Az anyagtípusok megjelö-

lésének a lézergépeknél van fontos szerepe, mert egyidejűleg a lézerasztalokon csak egy 

anyagtípus vágható. Jelenleg 3-féle anyagtípussal dolgozunk. (acél, nemesacél, alumínium) 

 

35. ábra ZSB-sor szimulációja működés közben  

Forrás: saját szerkesztés 
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A gépek közti megmunkálási sorrend meghatározása automatikusan történik az algoritmus 

által beolvasott adatok értelmezése után. Az alkatrészek mozgatása a következő művelet felé 

akkor történik legelőbb, ha legyártásra került egy tároló termék. A szimulációs modell vizs-

gálja a mozgó objektumok tulajdonságait az egyes fogadóhelyeken és ezek alapján készíti el 

a termelési programot és a statisztikai elemzéseket. Szükséges dolgozók számának ellenőr-

zése és meghatározása a szimuláció segítségével történt. Egyidejűleg egy dolgozó több ál-

lomáson is dolgozhat, mivel általában a be- és kipakolási idő kevesebb, mint a robot ütem-

ideje, az átfutási idő manuális kiszámolása egyszerre több típus gyártásánál nehézkes. 

4.2 Kisszériás modell sajátosságai 

A változó piaci igények miatt a gyár kapacitásellenőrzése fontos kritérium, erre gyors reagá-

lás szükséges, hisz ellenőriznünk kell, hogy képesek vagyunk-e időre kiszállítani a legyártott 

alkatrészeinket vagy esetleg más megoldás után kell nézni. Ha egy optimális termelési prog-

rammal sem vagyunk képesek a szállítási határidőkre elkészülni, akkor a folyamatba be kell 

avatkoznunk, esetünkben nyilvánvalóvá vált, hogy a szűk keresztmetszetet képező technoló-

giához szükséges sütő kemence (keményítő berendezés) optimálása, átalakítása és a logisz-

tikai területünk bővítése is szükségszerű. Tervezésnél törekednünk kell arra, hogy lehetőleg 

a megmunkáló gépek ütemidői megegyezzenek, erre természetesen nem mindig kerülhet sor, 

de előfordulhat, hogy technológiailag optimalizálni lehet. Eleinte a lézerhegesztés ütemideje 

negyed óra volt a szívóberendezés elégtelen teljesítménye miatt, mára sikerült 7,5 percre 

levinni. Az ilyen jellegű hibák felismerése már a frontloading fázisban is egyértelmű szimu-

láció nélkül, de pontos kihatását az egész rendszerre tekintve csak modellezéssel lehet meg-

határozni. A projekttervezők egyidejűleg csak egy terméktípussal foglalkoznak, így a pro-

jektek gyártás közbeni keveredésének problematikája nyitott kérdés maradt szimuláció elké-

szültéig. A gyártási struktúránkra nem mindegy milyen ütemezésben priorizáljuk a készíten-

dő termékeinket, hiszen kihatással van az átfutási időre. Szimuláció segítségével lehet leg-

egyszerűbben kimutatni az eltéréseket. A szimulációs modell kritériuma alapján ki lett köt-

ve, hogy csak annyi termék tartózkodhat a soron egy munkaállomásnál, ami nem okoz lo-

gisztikai helyproblémákat. Ebből kifolyólag a torlódások elkerülhetetlenek, mivel az ütem-

idők és a meghibásodások gyakorisága nem egyforma. A torlódások mértékét a termelési 

program manipulálásával lehet minimalizálni. Ehhez használjuk ki a modellbe integrált Ge-

netikus Algoritmus építőelemet. Természetesen léteznek más matematikai eljárások, ame-

lyek hasonló problémák megoldására törekednek számítógépes környezetben, de a cél eléré-

séhez használt eljárásmód a szoftverben elegendő az ilyen jellegű problémák megoldására. 



 83 

 

36. ábra Kisszéria szimulációs modell működés közben  

Forrás: saját kutatás 

 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szimuláció hatékonyságát gyakran negatívan befolyá-

solják a félreértések, a know-how-ok és az érdekek különbözősége. Ezért ha bármilyen tech-

nikai rendszer előállításáról van szó, az alábbiakat kell figyelembe venni: a modell készíté-

sének meg kell előznie az invesztíciót, ami előzetesen mindig megköveteli a cél definiálását 

és a ráfordítások megbecslését és igényeit, de megelőzően az analitikai módszereket kell 

megalapozni. A szimuláció nem helyettesíti a tervezést. Nagyon fontos, hogy meg kell hatá-

rozni a szimuláció modellezésének részletezettségi fokát. Az eredmények értéktelenek, illet-

ve megtévesztőek, ha az adatbázis hibás vagy az eredményeket helytelenül értelmezzük. Az 

eredmények csak annyira lehetnek helyesek, amennyire a projektben részt vevő személyek 

együttes munkája jónak minősül (VDI, 2003). 

A kapacitástervezés manuális számolásához – apró módosítások során – (pl. emberi erőfor-

rás) új célfüggvények definiálása szükségszerű, míg a szimulációmban csak néhány másod-

perc alatt módosíthatók az értékek. Az optimális termelési terv meghatározása a termelési 

sorrend megváltoztatásával történt, amit a szoftver által felkínált Genetikus Algoritmus épí-

tőelem végzett el, használatával közel 40 gyártási órát lehetett megspórolni. A különböző 

termelési programokkal lefutott átfutási időkből jól látható, hogy a nem megfelelő gyártási 



 84 

programmal jelentős időt veszítünk, és ez a torlódások előfordulásának gyakoriságán is 

megmutatkozik (Perger & Koller, 2012). 

 

37. ábra Átfutási idők eltéréseinek ábrázolása egy hétre vetítve  

Forrás: saját kutatás 

 

Az optimált termelési program sorrendje és átfutási idők alakulásából jól látszik, hogy a di-

gitális gyártástervezés létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen a gyár üzemeltetése során. 

Tervezett és optimalizált átfutási idők kiértékelése: 

   Kezdési idő  Befejezési idő  Eltelt idő 

Optimalizálás nélkül 2012/06/25 06:00:00 2012/07/02 12:12:49 7 nap 06:12:49 

Optimalizált  2012/06/25 06:00:00 2012/06/30 12:10:56 5 nap 06:10:56 

 

A modell alkalmazásával egyértelműen bizonyítást nyert, hogy a megfelelő felrakási prog-

rammal a sorrend változtatásával pontosan mennyi időt és kapacitást lehet nyerni, ami a 

gazdaságosságra, optimális működésre azonnal kihatással van. Továbbá képet kapunk a le-

terheltség eloszlásáról és a termelés szűk keresztmetszetéről. 

A kutatás eredménye egyértelműen igazolja a folyamat szimulációnak létjogosultsága van a 

gyártástervezésben, hisz előre láthatóak, kimutathatóak a problémák már a tervezési szakasz 
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fázisában, ami a sok terméktípus esetén a komplexitás miatt manuálisan nem határozható 

meg.   

A vállalati és területi célok pontosabb elérését teszi lehetővé a modell alkalmazása. A vevői 

igény változás kihatása azonnal kimutatható és a gazdaságos gyártásról is ad információt.  A 

vevő igényeihez történő azonnali alkalmazkodás milyen kihatással jár a termelésre, így a 

nyereségre.  

 

38. ábra Kezelőfelület  

Forrás: saját szerkesztés 

 

39. ábra Szimuláció kezelőfelület - Típusok beállítása  

Forrás: saját szerkesztés 
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40. ábra Szimulációs kezelőfelület Takt-idő, Átszerelési-idő, Készlet  

Forrás: saját szekesztés 
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4.3 Kisszériás modell területenkénti részletezése 

Présgépek modellezése 

  

41. ábra Prés építőelem modell  

Forrás: saját szerkesztés 

A 41. ábrán látható három darab présgép, ahol a gyártandó termék típusától függően kerül-

nek felhasználásra. Feladatuk a platina, alumínium és acéllemezek kívánt formára történő 

alakítása. Az automatizált típusoknál mind a 3 présgépen igénybe veszik, míg más típusok 

csak egy présgépet használnak. Ezek az inputok az objektumon belül kerültek leprogramo-

zásra. A 42.ábrán láthatóak a kisprések építőeleme, itt a kisebb munkadarabok kerülnek le-

préselésre. 

 

42. ábra Kisprések modell  

Forrás: saját szerkesztés 
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Lézervágó berendezések modellezése 

 

 

43. ábra Laser építőelem modell  

Forrás: saját szerkesztés 

A préselt lemezek méretre vágásához szükséges a lézervágás, melynek szimulációs vizsgá-

latnál használt objektumát a 43.ábra mutatja. A munkadarabok meghatározott berendezésben 

kerülnek vágásra. Jellemző, hogy egyszerre két típust tudunk vágni a méret miatt egy gépen. 

Ha a lézervágó asztalra több munkadarab ráfér, akkor több alkatrészt is le tudunk vágni. Az 

autó oldalfalak vágásakor - nagy méret miatt - egy egész gépet lefoglal a művelet. 

 

Sütő ill. keményítő berendezés modellezése 

 

44. ábra Sütő építőelem modell  

Forrás: saját szerkesztés 

Sütés a felület keményítése céljából történik. 
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Flexi/ZSB cellák modellezése 

 

Kisszériás termelési környezetben Audi és Lamborghini autó karosszéria elemek (ajtó, sár-

védő, oldalfal és motorháztető) kerülnek legyártásra, az erre külön célból épített flexibilis 

gyártósoron. (Flexi2 soron) 

A kisszérián található ZSB továbbiakban flexicella sor különlegessége, hogy nem egyedi 

berendezésekből áll, hanem több cella található egymás mellett olyan speciális készülékek-

kel, amelyek alkalmazásával egyidejűleg több darab is gyártható. A készülékek cseréjével 

viszonylag rövid idő alatt átállítható a sor más darabok gyártására. A flexicellák kompaktsá-

ga miatt gazdaságossági előnyökkel is jár, ugyanis kisebb a beruházási költsége, mint az 

egyedi berendezések esetében. 

A gyártósor flexibilis, ez azt jelenti, hogy az új típus bevezetésénél nem kell az egész gyár-

tósort átépíteni, mivel a már meglévő berendezésekbe új típusú alkatrészeknek a készülékei 

is használhatóak, a gyártásban lévő típusokkal is keveredhetnek. Hátránya hogy anyagáram-

lás szempontjából nem tudja mindig a hozzá eső legközelebbi gépet használni a technológiai 

műveletekből kifolyólag és előfordulhat, hogy ugyanaz a típus többször is visszakerül ugya-

nazon berendezésbe más művelet elvégzése céljából egy másik berendezésből. A sor négy fő 

típusú technológia műveletre bontható ezek a ragasztó, szegecselő, falcoló és csavarozási 

műveletek. A csavarozási műveleteken kívül a robotok végzik el a feladatokat. A műveletek 

közt a sori kialakítás miatt kézi anyagmozgatásra van lehetőség. A munkadarabok tárolása 

minden egyes művelet után köztes tárolóba kerül, ha következő művelet berendezése foglalt. 

A lenti ábra egy oldalfal anyagáramlását mutatja be, a legyártandó elem külső és belső fő 

komponensekből tevődik össze, a műveletek során kisebb alkatrészű elemek, kötőelemek is 

felhasználásra kerülnek a termelés közben. A 45.ábrán jól látható, hogy a műveletek nem 

feltétlen sorrendbe haladnak. 
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45. ábra LB Oldalfal anyagáramlása  

Forrás: saját szerkesztés 

A sor jellegzetessége hogy vannak olyan berendezések, amiben egyszerre két készülék kap 

helyet egy forgóasztalon, így lehetőség van egyszerre egy berendezésben két különböző 

művelet elvégzésére, vagy ha páros alkatrészünk van a soron (ajtó, sárvédő, oldalfal) egy-

szerre mehet a jobbos és a balos alkatrész egy berendezésben. Lefutástól függően ezek a 

lehetőségek kombinálhatóak. Az előbb említett berendezéseknél a be illetve kipakolás egyi-

dejűleg lehetséges, amíg a gép dolgozik. A sor másik típusú berendezése nem nyújt lehető-

séget a dolgozónak a berendezés működtetése közbeni készülékbe való pakolásra, ez a ra-

gasztó illetve a falcoló berendezésekre jellemző. 

 

46. ábra Gyártócella típusai  

Forrás: saját szerkesztés 
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Dolgozó létszám, átfutási idők, szűk keresztmetszet és puffer méretek a folyamat-

szimulációs eljárással biztosítva kerülnek meghatározásra a bemenő adatok alapján. 

A folyamat-szimulációhoz a Flexi sorhoz szükséges adatok a taktidők, be- és kipakolási 

idők, dolgozó sebessége, a gépek közti távolság, berendezések rendelkezésre állása, szünet 

és műszakátadási idő, tervezett köztes puffer méretei, dolgozók száma és az átszerelési idők. 

Kimenő adatként az átfutási időket és diagramokat kapjuk meg. Az átfutási idő alapján el-

dönthető, hogy a sor képes a megbízott feladatra vagy sem. A szimulációs modell által meg-

határozott kiterhelés diagramból kiolvasható, hogy hol található a sor szűk keresztmetszete. 

A modell különböző alternatívák kipróbálásra ad lehetőséget (pl. puffer méreteinek megha-

tározása, dolgozószám módosítása) anélkül, hogy a sorra bármilyen beavatkozás történne. 

Ha a szimulációs modellben a módosítások nem hozzák meg a várt eredményt, az azt jelenti, 

hogy más megoldás után kell nézni, (cellabővítés, lefutás módosítás, stb.) majd ezeket ismé-

telten kipróbálni.  A 47.ábrán látható a modell kezelőfelülete, itt lehet megadni a kívánt da-

rabszámokat típusonként, külön lefutásonként a pufferek mennyiségeit, dolgozók számát, a 

gépek rendelkezésre állását és a műszakrendeket, a többi paraméter a kiértékelések alatt nem 

változik, ezért nem szerepelnek benne, eredményül az átfutási időket kapjuk meg műszak-

számként. 

 

47. ábra Flexi gyártósor modell kezelőfelülete  

Forrás: saját szerkesztés 
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48. ábra Műszakok száma lefutásonként  

Forás: saját szerkesztés 

 

A bemutatott Lamborghini oldalfal gyártásánál is kiderül, hogy nem az egész sort használják 

a típusok, a sor két részre bontható. A bal oldalán a Lamborghini típusai a jobb oldalán 

(utolsó 5 berendezés) az AUDI R8 kerül gyártásra. A 48.ábrán a két flexi-sor kiterhelését 

látjuk. Az Au72x ajtó gyártása mindkét flexi sort igénybe veszi, míg az Au72x motorháztető 

és oldalfal csak a sor bal oldalát veszi igénybe. Ebből kifolyólag egyszerre, egy időben 

gyártható a Lamborghini Aventador (LB72x) és Audi R8 (AU72x) motorháztető illetve ol-

dalfal. Jól látni, hogy a sor jobb oldalán lesz szabad kapacitás, amire további integráció vagy 

új típus tervezhető. 
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A flexi sorok modell működésének elemzése 

A szimulációs modell tematikája két fő részre osztható, az emberi erőforrás illetve a beren-

dezések vezérlésére. 

A szimulációs modell inicializálásakor a beállított típus és darabszámok alapján a puffereket 

feltölti, a pufferekből egy olyan osztályú objektumokra kerülnek az elemek, amelyek támo-

gatják a dolgozó jelenlétét. Ha ez az objektum érzékel egy elemet, akkor meghívja azt a me-

tódust, ami elindítja az objektumhoz a dolgozót. A dolgozó az objektumnál vizsgálja, hogy 

mely termék kerül feldolgozásra. Az objektumon lévő elem tulajdonságaiban definiálva van 

a neve és folyamatszáma, ami alapján a modellben létrehozott táblázatból kiolvassa, hogy 

mely műveletnél tart. A művelethez hozzá van rendelve egy objektum ahova az elemnek 

haladnia kell, a dolgozót arra az objektumra továbbítja. 

Emberi erőforrás leképezése a flexi sorok modelljében 

„Workerpool” más néven dolgozócsapat objektumban kell megadni a dolgozó emberek 

számát műszakrenddel együtt. A „Workplace” a lenti ábrán „WPB25” és  „WPP025” objek-

tumok azt a helyet jelölik, ahol a munkát el kell végezni. Ezeket a helyeket kell hozzáren-

delni a munkaállomásokhoz („SB25” és „SB025”) 49.ábra.  Az alkalmazott szoftver auto-

matikusan küldi az igényt a „Bróker” számára, amelynek feladata az igények kielégítése és 

hozzárendelése az objektumokhoz. 

 

49. ábra Emberi erőforrás felhasználásának modellezése a flexi sornál 

Forrás: saját szerkesztés 
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A folyamat indulásakor elemeket generálunk az igénylista alapján a megfelelő feltöltési puf-

ferekbe (az ábrán „B_OP025L”), a pufferben lett létre hozva egy metódus, ami vizsgálja, 

hogy hányadik elem, ha az első, akkor automatikusan továbbítja a feldolgozó állomáshoz, 

ahol emberi erőforrásra vár az objektum: 

a metódus leírása: 

„ is 

   do 

if ?.statnumin=1 then  @.move(pakolasi hely); end; 

end;”. 

Feldolgozás után (aminek folyamata a későbbiekben lesz tárgyalva) a kirakó pufferbe kerül 

az elem (az ábrán „B_OP025”). Az alábbi, a modellben létrehozott táblázat szerint tudja 

beazonosítani folyamatszám alapján, hogy mely objektumokat használja fel a hetedik osz-

lopban (pakolási hely) 50.ábra. 

Fogadó Tároló Tároló méret OP name Folyamat icon TAKT Következő tároló 

.Models.LB725_P5.B_OP10L 43 LB_SWR_re_innen 1 1 OP10 .Models.LB725_P5.B_OP10 

.Models.LB725_P5.SB5 25   2 1 OP40 .Models.LB725_P5.B_OP40 

.Models.LB725_P5.s1 4   3 4 OP50 .Models.LB725_P5.B_OP50 

.Models.LB725_P5.s60 4   4 4 OP60 .Models.LB725_P5.B_OP60 

 

50. ábra Emberi erőforrás felhasználásának modellezése 

Forrás: saját szerkesztés 

A kirakó puffer továbbítja az elemet az emberi erőforráshoz tartozó feldolgozó állomáshoz 

(az ábrán ez az „SB025”), itt meg  kell adni a belépéskor meghívandó metódusban az 

objektumon lévő elemre a „destination” tulajdonságára, hogy melyik a következő fogadó 

puffer. Itt vizsgálja, hogy a következő művelet fogadó puffer teli van vagy sem. Ha nincs 

tele, akkor továbbításra kerül a fogadó pufferbe.   

a metódus leírása:  

„is o:object;  do @.stopped;o:=következő objektum; waituntil o.nummu<o.capacity prio 1 

 @.move(sb025);  end;” 

Ezek után a dolgozó megérkezésekor felveszi az elemet és megkezdi a továbbítást a 

következő objektumra:  

is do ?.station.cont.destination:=(„következő objektum”); ?.station.cont.move(?.cont); end; 

 



 95 

A berendezések szimulációja alapvetően 2 elemmel van leképezve, ami korábban ismerte-

tésre került. Fő tevékenység a robot működtetése és a melléktevékenység a be- és kirakodás. 

A feltöltési pufferből a fent említett eljárás során az elemet (típusokat) a be- és kirakodási 

helyre továbbítja, itt kerül feldolgozásra a pakolási idő ahol a dolgozó jelen van az aktuális 

folyamat végéig. Ezután továbbítja a robot feldolgozásra. A robot megmunkálás után a ter-

mék folyamatszámából a modellben létrehozott táblázat alapján azonosítja, hogy mely fo-

lyamatnál tart és továbbítja azt a lerakási pufferbe ahonnan a dolgozó továbbítja a következő 

művelet feltöltési pufferébe. 

 

51. ábra Flexi sor berendezései 

Forrás: saját szerkesztés 

A dolgozó esetünkben a 51.ábrán látható „BMS5SK2E” ill. „BMS5SK3E” objektumokra 

szállítja az elemet. Ez az objektum az elem nevére és folyamatszámára hivatkozva megálla-

pítja a pakolási időszükségletet, majd ha a berendezés forgóasztallal van ellátva, akkor be-

fordítja a robot felé, ha nem a robot elkezdi a megmunkálást.  

 Az alkalmazott metódus: 

is do 

 ?.proctime:=.models.P1_ablauf[1,@.name][taktszam,@.folyamat][1,1]+ 

 .models.P1_ablauf[1,@.name][taktszam,@.folyamat][1,2]; end; 

 

A robotot leképező objektumban kerül meghatározásra a taktidő, átállási idő és a meghibá-

sodások. A robot a megmunkálás befejeztével mozgatja az elemet a lerakási pufferbe ahon-

nan a dolgozó továbbítja a következő műveletre. Ekkor vizsgálja az adott berendezés feltöl-
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tési puffer kapacitását, ha nagyobb mint 0 akkor azt az elemet a pakolás leképezésére létre-

hozott objektumra mozgatja. 

A fent említett folyamatok addig ismétlődnek, amíg az összes elem legyártásra nem kerül. 

 

Flexi2 sor terület szimulációjának kiértékelései 

Az így létrehozott modellben vizsgálhatjuk az emberi erőforrás szükségletet. Az eredmé-

nyeket az alábbi táblázat mutatja, az első sorban a dolgozó emberek száma szerepel, a máso-

dik oszlopban a lefutásokat jelöli. Ezek alapján összehasonlítható, hogy egyes lefutásonként 

a gyártásra hány ember szükséges. A P10-es lefutás az egész sort leterheli, míg a P1-P5-ig 

csak a teljes sor bal oldalát, ami bemutatásra került a dolgozatban, a P7-P9-ig a bővített sort 

kell értelmezni (plusz 4 berendezés). 

Flexi2 sor bal 
oldal 

Lefutás / dolgozó-
szám (db) 2 3 4 5 6 7 8 9 

P1   LB72x KFL 1,414 1,331 1,311 1,307         

P2   LB72x SWR 1,927 1,632 1,581 1,556   
  

  

P3   LB72x FKL 2,056 1,749 1,729 1,693   
  

  

P4   LB724 TÜR 2,735 2,63 2,561 2,544   
  

  

P5   LB725 SWR I. 1,515 1,33 1,3 1,236   
  

  

P6   LB725 SWR II. 1,224 1,172 1,148 1,191   
  

  

P7   LB725 TÜR 2,413 2,01 2,009 2,009   
  

  

Flexi2 sor jobb 
oldal 

P8   AU72x FKL 2,501 2,1 1,956 1,936   
  

  

P9   AU72x SWR 3,989 3,435 3,39 3,39         

Teljes Flexi2 sor P10 AU72x TÜR   11,195 7,424 6,644 6,165 6,048 6,014 5,958 

 52. ábra Emberi erőforrás szükséglet  

Forrás: saját kutatás 

A szimulációs modellel vizsgálatra került, hogyha végtelen tartalmú puffer helyezünk a sor-

ra, akkor az hol hoz lényeges javulást az átfutási időre, ez a legegyszerűbb módszer a puffe-

res elemzés céljára. A pufferes vizsgálat előtti kiterhelés diagramból a torlódó gép megkere-

sésével beazonosítható az a puffer, aminek a bővítése szükségszerű, tehát a torlódó berende-

zés után a puffer kapacitását növeljük az eredetihez képest és úgy is vizsgáljuk, hogy tényle-

gesen egy megnövelt kapacitású puffer esetén is hozza a várt eredményt vagy sem. 

Ezt az eljárási módot alkalmazva a P2-es lefutásakor az átfutási idő csökkent, 2.9 műszakról 

1.6 műszakra. Ennek oka, hogy azon a lefutáson egy olyan művelet van, aminek magas a 

takt ideje, de a következő lefutásos műveletnél (P3) az a berendezés nem kerül felhasználás-

ra. Ha azon gép elé berakunk egy puffert aminek magas a takt ideje, akkor az előtte lévő 
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berendezések a pufferbe tudnak termelni, így a következő lefutást hamarabb el tudják kez-

deni, amivel időt nyerünk. 

Az 53.ábrán kutatjuk annak az okát, hogy miért változott meg lényegesen a kiterhelés diag-

ram. A diagramon szereplő R4-es berendezés taktideje magas, emiatt a folyamatban az előtte 

levő berendezések mind feltorlódnak. Az R1-es berendezés független a többi berendezéstől, 

emiatt annak vizsgálata nem szükségszerű. A pufferes módosítás után azt látni, hogy a torló-

dás csak az R6-os berendezésnél maradt meg. Ez azért van, mert összeszerelési művelet van 

utána, az a berendezés arra vár, hogy egy másik géptől kapjon elemet. Ez nála torlódásként 

jelenik meg, mert nem tudja az alkatrészt továbbítani. Mivel a torlódások megszűntek, a 

pufferbe kerülnek az R4-es berendezés elé, amit a következő lefutásban tud zavartalanul 

folytatni a következő lefutás mellett, de így a lefutás hamarabb letudható. 

 

  

 

  

53. ábra Puffer lemzése  a P2-es lefutásnál 

Forrás: saját kutatás 
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Finish sor elemzése 

Az alkatrészek kiszállítás előtt a Finish területén egy felületi megmunkáláson mennek ke-

resztül. Az itt jelen lévő dolgozók munkáját a termékauditorok támogatják, akik folyamatos 

és szoros kapcsolatban állnak az ügyfelekkel, hogy azok elvárásait biztosítani tudják. A 

Finish 3 - az acél, alumínium és nemesacél - anyagokra specializálódott részterületekből áll. 

Az alumínium területeken szükségszerű a keletkező por miatti levegő elszívás, így az alumí-

nium alapanyagú alkatrészeket csak erre a célra kialakított kabinokban munkálható készre. 

Az alumíniumpor és acélpor keveredése biztonságtechnikai okokból kifolyólag nem kerülhet 

sor. Alkatrészekre lebontva az utómunka taktidejei és darabszámai nagyban különböznek, ez 

alapján kérdéssé vált, hogy az összes részterületen 12 db dolgozóval, 3x6 műszakmodellel, 

az igény teljesíthető vagy esetleg bővítés szükségszerű. 

Első lépésként egy termelési lista létrehozása a modellben megadott táblázatban, melyből 

automatikusan generál a szoftver a megadott darabszámokat és típusokat a „Source” objek-

tumra. A „Source” objektumból kilépő elemeket 3 terület felé kell irányítani (acél, alu, ne-

mesacél), ahol a gyártás befejeződik. Az objektumokhoz a már megismert módon hozzáren-

deljük a dolgozókat. 

 

 

54. ábra Finish modell  

Forrás: saját szerkesztés 
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A termelési lista 55.ábra 4. oszlopában meg lett adva, hogy a termék mely finish csoporthoz 

tartozik. A modellben szerepelő Alu, Stahl és UFS objektumra a Source objektum kilépő 

metódusa helyezi át az elemet a „move” paranccsal. Az így átkerült eldolgozandó elemeket 

egyenletesen szétosztja a feldolgozó állomásokra. Ezekre az állomásokra ha egy elem kerül, 

az automatikusan igényt generál egy dolgozó szükségletére. A dolgozók meghívási sorrend-

nek megfelelően mennek az állomáshelyekre. A vizsgálatok fix termelési programnak meg-

felelően lettek elvégezve. 

Típus Taktidő DB Finish csoport 

 

Típus Taktidő DB Finish csoport 

Tipus1_Vorne 10:38.0000 90 UFS 
 

Tipus6_Spyder_TH_re 32:32.0000 23 Alu 

Tipus1_Deckel 5:00.0000 90 UFS 
 

Tipus8_TH_li 2:00:00.0000 25 Alu 

Tipus1_Hinten 11:52.0000 90 UFS 

 

Tipus8_TH_re 2:00:00.0000 25 Alu 

Tipus1_Hinten_A 11:20.0000 90 UFS 

 

Tipus8_KFL_li 1:20:00.0000 25 Alu 

Tipus2_Vorne 8:00.0000 88 UFS 

 

Tipus8_KFL_re 1:20:00.0000 25 Alu 

Tipus2_Hinten_B 9:17.0000 88 UFS 

 

Tipus8_FKL 2:30:00.0000 16 Alu 

Tipus2_Hinten_C 9:00.0000 88 UFS 
 

Tipus8_FKL 2:30:00.0000 16 Alu 

Tipus2_Hinten_D 9:00.0000 88 UFS 

 

Tipus8_FKL 2:30:00.0000 18 Alu 

Tipus2_Hinten_E 11:18.0000 88 UFS 

 

Tipus9_TH_li 1:10:12.0000 2 Alu 

Tipus3_Hinten 12:02.0000 239 UFS 

 

Tipus9_TH_re 1:10:12.0000 2 Alu 

Tipus3_Hinten_mD 12:02.0000 0 UFS 

 

Tipus9_KF_li 25:21.0000 2 Alu 

Tipus3_Vorne 6:04.0000 239 UFS 
 

Tipus9_KF_re 25:21.0000 2 Alu 

Tipus3_Gitter_Li 3:52.0000 239 UFS 
 

Tipus10_FKL 1:34:00.0000 2 Alu 

Tipus3_Gitter_Re 3:52.0000 239 UFS 

 

Tipus10_FKL 1:34:00.0000 2 Alu 

Tipus3_Gitter_oACl 4:52.0000 239 UFS 

 

Tipus10_FKL 1:34:00.0000 2 Alu 

Tipus3_Gitter_oAcr 4:52.0000 239 UFS 

 

Tipus9_SWR_li 1:20:57.0000 2 Alu 

Tipus3_Gitter_mnl 4:07.0000 239 UFS 

 

Tipus9_SWR_re 1:20:57.0000 2 Alu 

Tipus3_Gitter_mnr 4:07.0000 239 UFS 

 

Tipus11_TH_li 20:58.9200 110 Alu 

Tipus3_Schweller_Li 10:14.0000 239 UFS 
 

Tipus11_TH_re 20:58.9200 110 Alu 

Tipus3_Schweller_Re 10:14.0000 239 UFS 

 

Tipus12_cabrio_KFL_li 1:20:00.0000 26 Alu 

Tipus4_Vorne 10:38.0000 110 UFS 

 

Tipus12_cabrio_KFL_re 1:20:00.0000 26 Alu 

Tipus4_Hinten_C 10:49.0000 110 UFS 

 

Tipus13_NEU_SWR_Li 14:00.0000 59 Stahl 

Tipus4_Hinten_G 11:52.0000 110 UFS 

 

Tipus13_NEU_SWR_Re 14:00.0000 59 Stahl 

Tipus4_Hinten_E 11:20.0000 110 UFS 
 

Tipus13_NEU_KFL_Li 30:00.0000 59 Stahl 

Tipus4_Deckel_ECE 5:00.0000 0 UFS 
 

Tipus13_NEU_KFL_Re 30:00.0000 59 Stahl 

Tipus4_Deckel_USA 5:41.0000 110 UFS 

 

Tipus13_NEU_Tür_Li 21:00.0000 59 Stahl 

Tipus5_Vorne 4:57.0000 110 UFS 

 

Tipus13_NEU_Tür_Re 21:00.0000 59 Stahl 

Tipus5_Hinten 10:56.0000 110 UFS 

 

Tipus12_Heckklappe_ZSB 1:00:00.0000 30 Stahl 

Tipus5_Deckel_ECE 4:41.0000 0 UFS 

 

Tipus12_Heckklappe_ZSB 1:00:00.0000 29 Stahl 

Tipus5_Deckel_USA 4:41.0000 110 UFS 
 

Tipus12_SWR_li 21:00.0000 59 Stahl 

Tipus6_Coupe_Tur_li 32:32.0400 39 Alu 
 

Tipus12_SWR_re 21:00.0000 59 Stahl 

Tipus6_Coupe_Tur_re 32:32.0400 39 Alu 

 

Tipus12_Cabrio_SWR_Li 1:24:00.0000 1 Stahl 

Tipus6_Seite 43:57.7200 78 Alu 

 

Tipus12_Cabrio_SWR_Re 1:24:00.0000 1 Stahl 

Tipus6_FKL 1:59:46.6200 13 Alu 

 

Tipus12_Cabrio_KFL_Li 15:00.0000 1 Stahl 

Tipus6_FKL 1:59:46.6200 13 Alu 

 

Tipus12_Cabrio_KFL_Re 15:00.0000 1 Stahl 

Tipus6_FKL 1:59:46.6200 13 Alu 
 

Tipus14_neu_SWR_Li 38:00.0000 74 Stahl 

Tipus7_TH_li 33:30.0000 74 Alu 

 

Tipus14_neu_SWR_Re 38:00.0000 74 Stahl 

Tipus7_TH_re 33:30.0000 74 Alu 

 

Tipus14_neu_Tür 6:00.0000 74 Stahl 

Tipus6_Spyder_TH_li 32:32.0000 23 Alu 

 

Tipus14_neu_Tür_ 6:00.0000 74 Stahl 

55. ábra Finish termelési sorrend  

Forrás: saját szerkesztés 

Egyes típusoknál előfordul, hogy több készülék van, így azon típusok a termelési program-

ban többször van szerepeltetve, hogy arányosan elossza a legyártandó mennyiséget adott 

számú készüléknek megfelelően. Ezen felül vannak olyan típusok (mint például jobbos és 

balos oldalfal) amire csak egy készülék áll rendelkezésre, így azok csak egymás után vagy 

egymást felváltva kerülhetnek feldolgozásra. 
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A modellnek a „Shiftcalendar” objektumban kell megadni a szüneteket, így a 6 x 3-as mű-

szakrendnek megfelelően: 

Műszak1: 6:00-6:15; 9:30-9:50; 13:45-14:00; 

Műszak 2: 14:00-14:15; 17:30-17:50;  21:45-22:00 

Műszak 2: 22:00-22:15; 01:30-01:50; 5:45-6:00; 

Finish terület vizsgálatainak összefoglalása 

Dolgozók száma Kiterhelés  
8 166% 

9 144% 

10 139% 
11 129% 

12 117% 
13 108% 

14 96% 

15 96% 

56. ábra Finish kiterhelés a dolgozószám függvényében  

Forrás: saját kutatás 

A szimuláció alapjául véve az eredményeket az 56.ábrán táblázatba rendezve látható, hogy a 

Finish sorra 14 dolgozó szükséges a heti termelési program teljesítésére. 

A vártnál nagyobb vevői igényre való reagálásra is alkalmazhatjuk a már meglévő szimulá-

ciós modellünket. Jelen esetben a Tipus2 30 darabról emelkedik első lépcsőben 50 majd 70 

darabra. Ez a darabszám növekedés az alumínium finish kapacitását érinti. Vezetői kérdés-

ként az elvégezhetőség kérdése merült fel, a változatlan erőforrás és kiszállítási határidőre 

vonatkozóan. A Finish részterületre a felrakási programot az 57.ábra mutatja. 

Típus Taktidő DB Finish 

csoport 
 

Típus Taktidő DB Finish 

csoport 
Tipus1_FKL 1:59:46.6200 20 Alu 

 
Tipus3_FKL 2:30:00.0000 11 Alu 

Tipus1_FKL 1:59:46.6200 20 Alu 
 

Tipus3_FKL 2:30:00.0000 11 Alu 

Tipus1_FKL 1:59:46.6200 20 Alu 
 

Tipus3_FKL 2:30:00.0000 13 Alu 

Tipus1_Seite 21:58.8600 120 Alu 
 

Tipus3_TH_li 2:00:00.0000 35 Alu 

Tipus1_Coupe_Tur_li 32:32.0400 40 Alu 

 

Tipus3_TH_re 2:00:00.0000 35 Alu 

Tipus1_Coupe_Tur_re 32:32.0400 40 Alu 
 

Tipus3_KFL_li 1:20:00.0000 35 Alu 

Tipus1_Spyder_TH_li 32:32.0000 20 Alu 

 

Tipus3_KFL_re 1:20:00.0000 35 Alu 

Tipus1_Spyder_TH_re 32:32.0000 20 Alu 
 

Tipus4_KFL_li 36:06.2400 88 Alu 

Tipus2_FKL 1:11:00.0000 10 Alu 
 

Tipus4_KFL_re 36:06.2400 88 Alu 

Tipus2_FKL 1:11:00.0000 10 Alu 
 

Tipus4_cabrio_KFL_li 36:06.2400 44 Alu 

Tipus2_FKL 1:11:00.0000 10 Alu 
 

Tipus4_cabrio_KFL_re 36:06.2400 44 Alu 

Tipus2_SWR_li 1:34:00.0000 30 Alu 

 

Tipus5_TH_li 13:51.5000 80 Alu 

Tipus2_SWR_re 1:43:00.0000 30 Alu 
 

Tipus5_TH_re 13:51.5000 80 Alu 

Tipus2_TH_li 1:06:00.0000 30 Alu 
 

Tipus6_TH_li 28:44.7400 0 Alu 

Tipus2_TH_re 1:01:00.0000 30 Alu 
 

Tipus6_TH_re 15:19.6200 0 Alu 

Tipus2_KF_li 55:00.0000 30 Alu 
 

Tipus6_neu_Tür 6:00.0000 80 Alu 

Tipus2_KF_re 55:00.0000 30 Alu 

 

Tipus6_neu_Tür_ 6:00.0000 80 Alu 

 

57. ábra Alumínium finish termelési program 

Forrás: saját szerkesztés 
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A szimulációval vizsgált darabszám növekedés az alábbi eredményt hozta: 

Ha 70 db Típus 2, 10 dolgozóval akkor 114%-os a kiterhelés, tehát 14% hiányzik. 

   Javaslat: 12 dolgozó (12 munkaasztalra való bővítés)  akkor 98%-os a kiterhelés. 

Ha 50 db Típus 2, 10 dolgozó akkor 105%-os a kiterhelés 

    Javaslat: 11 dolgozó (11 munkaasztalra való bővítés)  akkor 93%-os a kiterhelés. 

 

 Ha 30 db Típus 2, 10 MA akkor 95%-os a kiterhelés, a jelenlegi körülmények között. 

 

A vizsgálat eredménye kimutatja, hogy az alumínium finish munkahelyen a darabszám nö-

vekedése esetén pontosan hogyan változik a termelő terület létszám igénye. 
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5 Motorblokk gyártósor szimulációs modell 

 

A kutatás során mechanikus megmunkáló motorblokk gyártósora került szimulációs leképe-

zésre. A soron több olyan gépcsoport is található, amelyeknél a típusváltás úgy oldható meg, 

hogy a gépet üresre kell járatni, mielőtt az új típus gyártása elkezdődik. A soron 5 típus ke-

rül legyártásra, a blokkok hossza 373 mm. Előfordulnak olyan gépek, amelyek ugyanazokat 

a műveleteket végzik, így értelemszerűen nem kerül minden berendezésbe a munkadarab. A 

sorra két berendezéstípus jellemző: Transfer és BAZ – megmunkáló központ. A Transfer 

típusú gépeknél több munkaállomás van és ütemidővel kerülnek át a következő munkaállo-

másra. Ez azt jelenti, hogy ahány munkaállomás, annyi munkadarab tartózkodik a gépen - 

kivéve, ha nem feltöltés illetve kijáratás van. A BAZ megmunkáló berendezéseknél egyszer-

re egy munkadarab kerül feldolgozásra. 

 

58. ábra Mechanikus megmunkáló motorblokk szimulációs modell  

Forrás: Audi Hungaria Motor kft. - saját kutatás 

Eredeti szimulációs célok: 

 új típusok bevezetésének vizsgálata 

 lehetséges sori változtatások elemzése 

 sor átalakítás után szükséges készülékszám (honbrille) meghatározása 

 típusváltás optimalizálás (sorozat nagysága, felrakási program) 
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5.1 Folyamat szimuláció megbízhatóságára alátámasztó adatok gyűjtésének menete 

A BDE (Betriebsdatenerfassung) rendszerek feladata, hogy a berendezésekről valós adatokat 

folyamatosan gyűjtse egy adatbázisba (Hannes, et al., 2010). 

Az ESM (Equipment State Monitoring) rendszer a berendezések állapotaiból adódó lekérde-

zések megjelenítésére szolgál. Elvi felépítését az 59.ábrán láthatjuk. Az ESM rendszer célja, 

hogy a termelésből a berendezésekről adatokat gyűjtsön és szolgáltasson további felhaszná-

lás céljából (Tóth, 2011). 

 

59. ábra ESM rendszer felépítése  

Forrás: (Tóth G. , 2011) - saját szerkesztés 

ESM modulok 

 Munkadarab 

o Darabkövetés 

o Reklamáció 

o Könyvelés 

 Berendezés 

o Gépállapot 

o NC program  

o Szerszám 

 Folyamat 
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o munkaállomásoknál a dolgozóvezérlés 

o Bandlogistik (sori logisztika) 

o Nagykijelző 

A berendezésekről 3 egymástól független csatornán keresztül rögzítik az adatokat. 

1. Standard Siemens DBXX alapállapotok 

a. Automata üzem 

b. Technikai vagy szervezési zavar 

c. Torlódás 

d. Anyaghiány 

e. Gép Ki/Be 

2. Standard Siemens Eseménynapló bejegyzések 

a. HMI hibaüzenetek szabadon definiálható részletességgel 

3. Egyéb PLC állapotváltozások 

a. Bármely PLC állapot követése, például szerszámcsere értékváltozások, ajtó-

nyitás, felhasználó kijelentkezése, bejelentkezése, stb. 

Az 1. csatorna (alapállapot) zavar eseményei és az időben párhuzamosan keletkező 2. csa-

torna (HMI) üzenetek között logikai hozzárendelés történik. Ez segíti a későbbi analízist 

(Tóth, 2011). 

Adatgyűjtés típusai 

Az adatgyűjtés a termelő üzemeknél kétféle módon történhet: 

1. Online folyamatos adatkapcsolat 

Az állapotok gyakorlatilag azonnal automatikusan a serverre kerülnek. A hálózati kiesés 

esetén az adatok a berendezésen átmenetileg pufferelődnek. 

2. Offline időszakos vagy kézi adatgyűjtés 

A berendezésen tárolt adatok - akár kézi – összegyűjtésével utólagosan kiértékelhetővé válik 

az eszköz működése. Lehetséges akár elszigetelt vagy nem hálózatképes berendezések integ-

rálása is (Kezelő naponta USB kulccsal végigjárja a berendezéseket és a központi gépre 

szinkronizálja). Lehetséges időszakos kapcsolattal működő berendezések integrálása (pl.: 

GSM modem naponta az adatok átküldése idejéig felépíti a kapcsolatot, különben nem for-

galmaz) (Tóth, 2011). 
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5.2 Az ellenőrzés menetének ismertetése 

Alábbiakban ismertetem a szimulációs modell ellenőrzésének menetét. A kutatási munkám 

során, az 60.ábrán látható eljárások kidolgozásával haladtam. A felhasznált szimulációs 

szoftver nem tudja az importálás után az adatokat automatikusan kezelni, hogy a benne lévő 

felhasználandó objektumok értelmezni tudják, éppen ezért saját metódusok által kellett kon-

vertálni az adatokat. Célként szerepelt, hogy a BDE rendszerből kapott adatokat exportálás 

után teljesen automatikusan kezelje a szimulációs modell. Alapesetben a szimulációs szoft-

ver kézi bevitelt ajánl fel a gép meghibásodások bevitelére, esetünkben ez rengeteg időt vett 

volna el, ezért egy olyan parancs után kellett kutatni, ami az átalakított táblázatot kézi bevi-

tel nélkül tudja felhasználni. 

 

60. ábra Szimuláció ellenőrzési folyamata  

Forrás: saját szerkesztés 
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Az adatok lekérdezése 

A sorkihozatal eltérése a gépi meghibásodásokból, szerszámcsere időkből, műszakrendekből 

valamint a termelési programból adódik. Ezek az adatok az OpenCAQ ESM rendszerből 

lekérdezésre került egy hónapra visszanézve 61.ábra, amit egy Excel fájlba került exportá-

lásra. Ezt a funkciót a szoftver tartalmazza. A meghibásodásokra és a szerszámcserékre néz-

ve 55000 darab esemény keletkezett. 

 

61. ábra OpenCAQ ESM lekérdezés  

Forrás: OpenCAQ 

Az adatok konvertálása 

A kapott adatokat a szimulációs modellbe importáltam a szoftvernek megfelelő adatformá-

tum konvertálásával a saját algoritmus által, ami azt eredményezte, hogy a berendezések 

pontosan annyi időt voltak szerszámcserén és gépi meghibásodáson, mint a valóságban. A 

karbantartási idők és a termelési program is aktualizálva lett egy hónapra visszamenőleg.  

A szimulációs modellben a szerszámcsere idő és a gépi meghibásodások két külön objektu-

mon (Singleproc) belül kerül leképezésre. A szimulációs szoftverben a „Singleproc” építő-

elemmel képezzük le a feldolgozási, szerszámcsere és a gépi meghibásodások idejét. A 

„Singleproc” építőelemben lévő meghibásodások fül alatt lehetőség van idő szerint definiál-

ni a meghibásodásokat. Ezt használjuk fel, hogy valós adatokkal töltsük fel az objektumot. 

Ehhez az ESM rendszerből kinyert Excel fájlból kell az adatokat az alábbi táblázati forma 

szerint 62.ábra átalakítani, majd átadni az objektumnak a táblázatot, hogy az feldolgozásra 

kerülhessen a szimulációs futtatás során.  
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62. ábra Fontosabb átalakítások  

Forrás: saját szerkesztés 

A szimulációs szoftver (Siemens Plant Simulation (Tecnomatix, 2006)) objektum-orientált 

programozási eljárást biztosít a modell építése során. 

Az objektum-orientált nyelvek olyan objektumon alapulnak, amelyeknek adatszerkezeteket 

és műveleteket (a szimulációs modellben ezt metódusok végzik) tartalmaznak. Az objek-

tumban tárolt információ csak az objektumosztály metódusain keresztül hozzáférhetőek. Az 

objektumok metódusainak elindításához üzenet küldésével lehetséges az objektumok felé, 

ezeknek tartalmaznia kell a metódusok neveit és a paramétereiket. A működés során folya-

matos parancssorozat kerül definiálásra (Feldhusen & Grote, 2007). 

A szimulációs modellben lévő metódus (Method) egy kis program, mely közvetlenül tartal-

mazza a forráskódot, ebben kell programozni. Az átalakítási műveletek programozással let-

tek átalakítva, "omit" és "include" parancsszavak használatával. Az "omit" parancs segítsé-

gével a szövegrészletet tudunk kivágni és az "include" paranccsal a szöveg összeolvasztáso-

kat lehet elvégeztetni.  

Az importáláskor az adatokat string formában olvastuk be, hogy kezelhető legyen az átalakí-

tási műveletek során. Az átalakítások után a táblázat oszlopait a megfelelő formátumra állít-

va, a szimulációs szoftver a datetime formátumról automatikusan számol át a Time formá-

tumra. A Time formátumnál csak másodperces időértékek az elfogadottak. Ezt látjuk a 

63.ábrán a negyedik oszlopban. 

A meghibásodási időket a szimulációs modell eseményvezérlő kezdő dátumától kell megad-

ni (azaz, hogy attól mennyi idő telt el), ez alapján kell átszámoltatni az összes meghibáso-

dást, hogy a szimuláció kezdeti időpontjától mennyi idő telt el a meghibásodások bekövet-

kezésig, továbbá szükséges megadni a meghibásodás befejezési idejét és a meghibásodás 

időtartamát. További lépés volt a hibákat berendezés szerint egységesíteni. Ahhoz, hogy a 
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Singleproc építőelem értelmezni tudja a meghibásodásokat, az alábbi formátumban lévő 

táblázatot 63.ábra, metódus segítségével kell kitölteni.  

Az első oszlopban definiálni kell egy nevet a meghibásodásnak, a második oszlopban aktív-

vá kell tenni a meghibásodás végrehajtását, a negyedik oszlopban a kezdési időt, a hatodik 

oszlopban a befejezési időt és a tízedik oszlopban a meghibásodás időintervallumát kell 

megadni, a többi oszlopban lévő beállítások az alábbi minta alapján kell eljárni, csak így 

tudja a szoftverben lévő objektum (Singleproc) az adatokat értelmezni. 

Name Active 

Start 

distribution 

Start 

parameters 

Stop 

distribution 

Stop 

parameters Availability MTTR 

Duration 

distribution 

4515 true Const 16:26.0000 Const 16:50.0000     Const 

Duration 

parameters 

Interval 

distribution 

Interval 

parameters 

Failure relates 

to 

24.0000 Const 24.0000 

Simulation 

Time 

 

63. ábra A Plant Simulation szoftvernek átadott táblázatának részlete  

Forrás: saját szerkesztés 

Az adatok átadása a szimulációs szoftvernek 

Az átalakított adatok táblázatát az objektumnak át kell adni, ahol a meghibásodási vagy 

szerszámcsere idők hajtódnak végre. Ezt a „settable” parancs segítségével tehetjük meg. 

Ezek után ellenőrizhetjük a meghibásodások fül alatt az objektumban, hogy ténylegesen 

megtörtént az adatátadási művelet. 

 

64. ábra Singleproc építőelem  

Forrás: eMPlant - saját szerkesztés 
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A 64.ábrán egy Singleproc építőelem párbeszédablakát látjuk, ahol a meghibásodások füle 

aktív, itt leolvashatóak az OpenCAQ-ból lekérdezett meghibásodások. 

 

5.3 A valós felrakási program betöltése a szimulációs modellbe 

 

 

65. ábra Szimulációban a  felrakási program feltöltésének folyamatábrája  

Forrás: saját szerkesztés 

A felrakási programot a szimulációs modellben a „Source” építőelemmel tudjuk leképezni. 

Az objektum beállításainál lehetséges megadási módszerként szerepel, hogy a szimuláció 

kezdeti időpontjától tudjuk meghatározni, hogy milyen munkadarab kerül létrehozásra. Ezt 
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felhasználva, a fenti eljárásmód az előző fejezetben tárgyalt metódusok alkalmazásával ke-

rült leképezésre. A 66.ábrán lehet látni a bemenő adatok hogyan lettek átalakítva.  

 

 

 Part_ID TimeStamp RawType ReadyType 

026310511233926103L011BJ252849 2011-06-01 06:00:37.000 03L103023BL_ 03L103011BJ 

 

 

Delivery 
Time MU Number Name 

37.0000 .Models.R4_CR_ZKG.MUs.Entity 1 BL 

1:42.0000 .Models.R4_CR_ZKG.MUs.Entity 1 BL 

 

66. ábra Átalakítási művelet ábrázolása  

Forrás: saját szerkesztés 

Az utóbbi táblázat megadásával a „Source” építőelem hozza létre a mozgó objektumokat a 

szimulációs modellben, ami végighalad az egész gyártósoron a megadott logikai lefutások és 

feltételeknek megfelelően. 

A valós felrakási program betöltésével a logisztikai kiszolgálás és a munkatársak által a be-

rendezés működtetései lettek figyelembe véve, a gyártósoron ez az egyetlen pont ahol hu-

mán erőforrás alkalmazása szükségszerű. 

5.4 Meghibásodásokra és szerszámcserékre vonatkozó eloszlásfüggvény meghatáro-

zása 

A valós meghibásodások lekérdezése után az OpenCAQ segítésével megvizsgáltam a hiba 

időintervallumát és a hibák egymás utáni bekövetkezésének gyakoriságát. A Plant 

Simulation szoftverben létezik egy eloszlás meghatározó objektum (Distribution Fitting) 

67.ábra, ebbe az objektumba adtuk meg a kapott értékeket 68.ábra. A beadott értékek értel-

mezése után automatikusan meghatároz egy eloszlásgörbét a Distribution Fitting objektum, 

ha 99,95%-os szignifikancia szinten megfelel a kérdéses eloszlásfüggvényre. A vizsgálati 

eredményeket képes egy HTML formába kiíratni, melyeket tovább felhasználhatunk a meg-

hibásodásokat leképező objektumokba a szimulációs futtatás során. Ennek előnye, hogy a 
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nem létező gyártósoroknál is tudjuk alkalmazni és az új sor tervezésekor, ha hasonló gép-

parkot használunk a pontosabb eredmények elérése érdekében. Ennek fontos szerepe a gyár-

tósoroknál mutatkozik meg a puffer elemzés meghatározásánál, hiszen a hibák gyakorisága 

és MTTR (Mean to time reparatur) és tartama meghatározó a puffer méretek kialakításában. 

 

 

67. ábra Objketum  - Distribution Fitting eloszlásfüggvény meghatározása  

Forrás: eMPlant – saját szerkesztés 

 

79 80 77 2 26 283 

131 190 26 115 58 64 

66 19 38 394 62 330 

51 107 58 474 50 103 

696 136 52 37 141 222 

10 73 81 17 30 147 

25 151 38 21 113 52 

847 142 2 43 58 15 

51 168 81 678 6 15 

58 110 41 109 40 38 

376 121 175 10 67 16 

248 254 190 8 60 119 

41 103 146 58 23 14 

111 163 75 71 88 2 

600 52 413 67 241 186 

 

68. ábra Hibaidő intervallum értékek (sekundum) az eloszlásfüggvény 

meghatározására részlet  

Forrás: saját szerkesztés 
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A vizsgálat során az eloszlásfüggvény meghatározására 1512 db értéket vittünk fel, ezek az 

értékek egy gyártósorról került lekérdezésre egy hónapos időre vetítve.  

 

69. ábra Hiba frekvencia meghatározás  

Forrás: eMPlant - saját kutatás 

 

 

70. ábra Negexp – Eloszlásfüggvény  

Forrás: eMPlant – saját kutatás 

Az objektum automatikusan készít egy diagramot a hibák előfordulásnak gyakoriságára 

69.ábra. Ez alapján kísérletez egy eloszlásfüggvényt meghatározni 70.ábra. 
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71. ábra Eredmény különböző eloszlás függvényekre  

Forrás: EMPlant – saját szerkesztés 

 

 

72. ábra Adatok értékelése  

Forrás: eMPlant – saját szerkesztés 

Eredmények értékelése 

A 71.ábra mutatja az eredményt a különböző eloszlás függvényekre és ez alapján a negexp 

függvény alkalmazható a legjobban a hibákra a fent megadott paraméterekkel. 

Ezek után történik a meghibásodásokat leképező objektumokba az értékek megadása: 

 

Így az eloszlásfüggvény alapján fogja a hibaintervallumokat figyelembe venni a szimulációs 

futtatás során.  

Ezzel az eredménnyel egy valós gyártósor analízis „meghibásodás-időintervallum és sűrű-

ség” eloszlás függvényének a meghatározásával egy új még tervezendő gyártósorra fel lehet 

használni, hogy a modell jobban tükrözze a valóságot.  
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5.5 Folyamat szimuláció megbízhatóságának eredményei 

A kutatási munka során megvizsgáltam, hogy milyen paraméterek befolyásolják a termelés 

kihozatalának mennyiségét, majd valós adatokkal lefuttattam a létrehozott folyamat-

szimulációs modellt és összehasonlítást végeztem a termelésben és a szimulációs modellben 

lejött termékek mennyiségeivel. 

A szimulációs modell és a termelésben lejött darabszámokat összehasonlítottam.  

A valós adatokkal történt szimuláció futtatása 1%-os eltérést mutatott 1hónapot vizsgálva, 

ami bebizonyította és igazolja, hogy a szimulációs modell megbízható és használható, a hiba 

analízis elvégezhető.  

A hibaanalízis alapján egy eloszlásfüggvény meghatározásával a jövőben épülő hasonló 

gyártósor nagy pontossággal nagyon gyorsan modellezhető és szimulálható.  

A sztochasztikus adatok felhasználása esetén a modellt különböző véletlen számsorozatok 

alkalmazásával stabilitás és statisztikai függetlenség szempontjából ellenőrizni kell, mivel a 

valós adatokkal helyettesítettük, ezért azok az adatok nem befolyásolták a szimulációs mo-

dellt. További irány, hogy a valós adatok és a kidolgozott eljárásmód segítségével matema-

tikai szoftverek alkalmazásával az eloszlásfüggvény meghatározása, hogy későbbi modell-

építéskor pontosabb sztochasztikus adatokkal dolgozhassunk a nem létező, tervezés alatt 

lévő soroknál. A szimulációs szoftverben lehetőség nyílik az így átalakított adatok feldolgo-

zása az eloszlásfüggvény meghatározása céljából (Perger, 2013) (Perger, 2011). 

A 73.ábra mutatja az eltéréseket napi szinten: 

  
Termelt db 
valós 

Termelt db 
szimulációval 

Eltérés 
[%] 

1. nap 677 705 3,97 

2. nap 2190 2089 4,6 

3. nap 2082 2172 1,41 

4. nap 2156 2292 5,96 

5. nap 2112 2163 2,35 

6. nap 2070 2194 5,65 

7. nap 1497 1428 4,6 

 

73. ábra Összehasonlítás a termelt és a szimulációban lejött értékekkel  

Forrás: saját kutatás 

Átlagos eltérés egy hétre rézve 4,99%. 
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Végeredményt a 74.ábra mutatja. Egy hónap alatt termelt mennyiségek a valóságban lejött 

darabszámok és a modell által lehozott darabszámok alapján az eltérés 1%.  

 

Valós Modell 

37143 db 37474 db 

 

74. ábra Végeredmény egy hónapra nézve  

Forrás: saját szerkesztés 
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6 „Bockmontage” Kísérleti motorgyártás modellezése 

 

A gyártósor célja, hogy a kísérleti motorokat különböző alternatívák szerint lehessen felépí-

teni, melyek később analizálásra kerülnek a fejlesztés által. Ebből kifolyólag kimondható, 

hogy minden legyártott motor ezen a gyártósoron valamiben eltérnek egymástól. A gyártó-

soron alapvetően két típusú kísérleti belsőégésű autómotort gyártanak, ezek a négy illetve a 

hathengeres motorok. 

A gyártósor kialakítása nagyban hasonlít a széria körülményekhez, a párhuzamos munka-

hely (állomások egymás melletti duplikálása) kialakítás kivételével, melynek oka a torlódás 

előfordulás gyakoriságának a minimalizálása (kapacitásnövelés).  

A kísérleti motorok gyártása közben igény szerinti különböző mérések tartozhatnak (pl.: 

literezés (égéstér térfogat mérése), kipufogó oldali tengely, szívóoldali tengely, láncok, 

csapágyhíd, közteskerék, olajteknő előállás, vízpumpa tengelytáv, rezgéscsillapító, főten-

gely,  vezérlés és egyéb mérések), ami alapján pontosabb képet kapnak a motor tulajdonsá-

gainak meghatározásához ahhoz, hogy konklúziókat tudjanak levonni a fejlesztés irányába. 

 

A gyártósor tervezése után, a kivitelezés előtt elkészült a szimulációs modell, ahol visszael-

lenőrzésre került a gyártósor a tervezett paraméterek alapján.  

Megvizsgáltam, hogy a sornak hol van a szűk keresztmetszete, hol kell esetlegesen módosí-

tásokat létrehozni, illetve figyelni a valós termelésnél. 

 

A következőkben bemutatom a modellt. 
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6.1 Szimulációs modell felépítése 

 

A szimuláció felépítése során a következő adatokra volt szükség: 

 

 gyártósori alaprajz, útvonalak / LAYOUT 

 berendezések rendelkezésre állása 

 állomásonkénti ütemidők 

 felrakási program 

 műszakrend 

 dolgozó létszám 

 soron elhelyezhető gyártóközi pufferek mennyiségei és helyei 

 

 

 

75. ábra Gyártósor alaprajz  

Forrás: Audi Hungaria Motor kft. - saját szerkesztés 

 

Új modell készítésekor a szimulációs szoftver alapesetben létrehoz egy keretet 

(.models.frame) amire a gyártósor modelljét fel tudjuk építeni. Az alapkönyvtárból a fel-

használandó alap objektumokat másoljuk, illetve helyezzük el a megfelelő helyre a gyártó-

sor felépítésének megfelelően.  



 118 

Elemgenerálás 

 

A modell felépítésekor első lépésként a motorok modelljének generálása volt, ami végigha-

lad a létrehozott virtuális gyártósori környezetben, ezt a szoftverbe beágyazott „Source” 

(forrás) objektum végzi, ebben kell megadni a létrehozni kívánt elemeket és mennyiségeit. 

Az alábbi ábrán lehet látni az objektumban lévő beállításokat. 

 

 

76. ábra Motorok modelljének létrehozása  

Forrás: eMPlant – saját szerkesztés 

A modellben két fő típust különböztetünk meg R4 és V6-os motorok így két elemgeneráló 

objektum (Source és Source2) lett létrehozva különböző naptárbeállítások (Shiftcalendar1,2) 

használatával, így az elemgenerálás csak akkor történik mikor a tervezett építés zajlik, azaz 

R4-es típusok a délelőtti műszakban és a V6-os típusok a délutáni műszakban kerülnek fel-

dolgozásra. Minden elemgeneráló objektumnak van egy táblázata, ami szintén létrehozásra 

kerül, ezt a táblázatot kell megadni az objektum táblázatának, így az abban lévő adatokat 

használja fel a szimulációs futtatás során. 

 

Közlekedési utak modellezése 

Az elemgeneráló objektumokból a létrehozott elemek a közlekedő utakat leképező objek-

tumra (Track) kerülnek. A Source objektumnál létrehozott elemmel (Container) képezzük le 

a komissziós kocsikat. A kocsik az alapbeállításoknak megfelelően a meghatározott sebes-

séggel haladnak a létrehozott útvonalakon, amik a „Connector” építőelemmel vannak össze-

kötve a leképezett állomásokkal. 
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Az beérkező kocsik automatikusan egy metódust hívnak meg amikor az állomásra kerülnek, 

ez a metódus létrehoz egy elemet, amivel a motort illetve annak szerelési idejét szimuláljuk 

le, ezt az elemet az állomás mellé helyezzük vizuálisan, hogy azon a szerelési időt szimulál-

juk. Ehhez az alábbi metódus lett alkalmazva: 

is do  

 @.STOPPED; 

a mozgó objektum megállítása 

 .mus.entity.create(mu); 

elem létrehozása 

 mu.cont.name:=?.cont.name; 

elemhez név hozzárendelés, ami megegyezik az állomás nevével 

 mu.cont.folyamat:=@.folyamat; 

elemnek folyamatszám tulajdonság hozzáadása 

 mu.cont.move(.models.prozess[1,?]); 

elem mozgatása az állomás közvetlen környezetére. 

end; 

 

Szerelőállomások leképezése 

A gyártósoron összesen 15 darab * 2 szerelőállomás található (AP1-AP15). Ezek az állomá-

sok a szoftverbe beágyazott „Singleproc” nevű objektummal lettek leképezve.  
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77. ábra Singleproc objektum  

Forrás: eMPlant – saját szerkesztés 

Az objektumon belül metódus segítségével lettek a feldolgozási idők beállítva, aminek a 

meghívása akkor történik mikor egy leképezett motor beérkezik az objektumra. 

?.proctime:=.models.takt[?.cont.name,?.cont.folyamat]; 

A taktidők a models könyvtárba kerültek létrehozva a „Takt” elnevezésű táblázatban, ebből 

a táblázatból kerülnek kiolvasásra az időadatok. Modellezéskor szükség volt a meghibásodá-

si paraméterek megadására, amit szintén ezen objektumon belül kerültek meghatározásra. 

A „Singleproc” építőelemek a „track” (útvonal)  elnevezésű objektumokkal lettek összeköt-

ve, melynek célja az állomások közti anyagáramlás lehatárolása, ebben az objektumban ke-

rül meghatározásra a szállítási sebesség az állomások közt. 

A műszakrendek a Shiftcalendar elnevezésű objektumban történt meghatározásra, amit az 

összes építőelem figyelembe vesz. 

A  diagram (Chart objektum) a húz és ejtsd módszerrel készült, így láthatóak az állomások 

aktuális kiterhelési diagramjai. 

A dolgozó létszám figyelembevételét a bemenő és a kimenő darabszám értékek figyelésével 

vizsgáltam. A „Source” bemeneti kontrolljában egy metódus lett elhelyezve, ami számolja a 

sorra felkerülő darabszámokat (source.statnumout), ezt az értéket a „Drain” objektum csök-

kenti mikor egy motor elkészül, így biztosítható a dolgozó létszám leképezése. 

Műszakváltáskor a soron lévő motorok az állomáshoz létrehozott pufferbe kerülnek a 

@.move parancs segítségével, az állomáshoz tartozó puffer helyét a models könyvtárban 

elhelyezett táblázatból olvassa ki. Ennek oka, hogy egy motort egy munkatárs visz végig a 

soron, így a félbehagyott motort másnap folytatja.   
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6.2 Valós adatok gyűjtése 

A termelő sor adatbázis rendszerrel rendelkezik mely célja, hogy adatokat gyűjtsön a gyártó-

soron alkalmazott berendezéseken elvégzett munka paramétereiről, illetve a sorvezérlő prog-

ram vezérlésnek adatokat biztosítson. 

A valós ütemidők lekérdezése után összehasonlításra kerül a tervezett ütemidőkkel. A motor 

felépítéséből adódóan minden motor egyes állomáshelyeken más ütemidővel rendelkezik. 

Ezek meghatározásához egy analízist készítünk, mely a sor szűk keresztmetszet feltáráshoz 

is vezethet. Segítségével pontos képet kapunk a gyártósor tulajdonságairól. 

Ütemidő ( perc ) 

 

Munkahelyek 

78. ábra Tervezett ütemidők [perc: másodperc]  

Forrás: saját szerkesztés 

Ütemidő ( óra : perc : másodperc)

 

Munkahelyek 

79. ábra Összesített valós ütemidők [óra:perc:másodperc] 

Forrás: saját szerkesztés 
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Az analízis másodlagos célja, hogy képet kapjunk a gépek rendelkezésre állásáról, valamint 

a hibák legtöbbször mely operációnál fordulnak elő. Az állásidő ill. veszteségi idők megha-

tározása két operáció közti időt figyelve (ha nagyobb mint 30 perc, de kisebb mint 3 óra), a 

gyártósor gyenge pontjai meghatározásra kerültek. A 80.ábrán láthatóak az állomásonkénti 

hibaidők 2 hónapra vetítve (heti 5 x 1 műszakmodellre nézve). Itt egyértelműen lehet látni, 

hogy melyik állomásnál fordulnak elő leggyakrabban a hibák. 

 

Állomás 
Hibaidők 

(perc) 

AP11 2716 

AP3 1362 

AP13 1359 

AP14 1295 

AP8 1181 

AP7 1174 

AP9 1019 

AP5 1012 

AP4 972 

AP6 881 

AP2 791 

AP1 714 

AP10 565 

AP15 177 

 

80. ábra Állomásonkénti hibaidők [perc] 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A gyenge pontokat elemezve kiderült, hogy az AP3-nál a hajtókar lehúzása miatt voltak na-

gyobb kiesési idők, mert a kétorsós berendezés nem tudta megfelelő nyomatékra húzni a 

csavarokat a motorblokk problémája vagy a csavarok nem megfelelő anyagminősége miatt. 
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Ezekből kifolyólag utómunkára került sor, ami a blokk tisztítása vagy csavarcsere után ol-

dódott meg. 

Az AP6-nál hengerfej lehúzása a 10 orsós berendezéssel szintén a csavarok megfelelő nyo-

matéklehúzással adódtak problémák, ami vagy a csavar minőségi problémája, vagy a hen-

gerfej meneteiben a megmunkálás során keletkezett szennyeződés miatt adódtak. Továbbá a 

műveletek száma a motorfelépítésből adódóan lényegesen több, mint más munkaállomások-

nál. Itt lehetőség szerint célszerű az operációkat egyenletesebben elosztani az állomások 

között. 

Az AP11-nél a tömítetlenségi teszt során fellépő hibák az anyaghibából, valamint a folyé-

kony tömítőanyag rossz kontúrvezetése miatt adódik. Itt célszerű a kenőgép programját op-

timalizálni, tökéletesíteni. Az állomásnál az utómunka időszükséglete miatt voltak nagyobb 

ütemidők. 

6.3 A heti kapacitás ellenőrzése  

Motorok előkészítésénél derül ki, hogy mely operációkon fog a készítendő motor átesni. A 

motor teljes összetételét illetve tartalmát a fejlesztőmérnökök által meghatározott módosítá-

sok szabják meg. 

A gyártósoron legyártott motorok minden egyes operáció időszükségletét az adatbázisból ki 

tudjuk nyerni, így a motorprogram (ami tartalmazza a majd épülő motor összes operációit) 

alapján kiszámolható az állomáshelyeken eltöltendő időszükségletek, ezeket az időket fel-

használva a szimulációban tudjuk alkalmazni. Fontos kritérium, hogy minden motornál az 

operációszám azonosítója megegyezzen. Ezen feltételeknek megfelelően a heti termelési 

terv alapján, előre vizsgálható a rendszer kapacitása. 
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ALKSZ me MEGNEV eszk1 param megj1 

10000 Főtengely csapágy levétel           

  ENT xxx 1 Forgattyúsház         

  kengyel lazítás 10 M10×80-as kengyelrögzítő csavar 2orsosHL 99 - 

  tehermentesítő csavar lazítás 6 M8×50-es tehermentesítő csavar IRC100 -   

10050 Főtengely csapágyazás a forgattyúsházban           

  06K 5 Forg.tengely hornyolt csapágy       

10100 Főtengely csapágyazás a kengyelben           

  06K 5 Forg.tengely sima csapágy       

10300 Csapágykengyel 1-5 lehúzás           

  N 10 M10×80-as kengyelrögzítő csavar 2orsosHL 63 65Nm +/-15% + 90°+/-15°  

10400 Csapágykengyel tehermentesítő csav.lehúzása           

  N 6 M8×50-es tehermentesítő csavar IRC100 27 15Nm +/-15% + 90°+/-15°  

10500 Tűgörgő préselés           

  06K 2 Tűgörgő ZKG       

10600 Persely préselés           

  06K 2 AGW-persely       

10900 Hajtórúd szétcsavarozás 1-4 lazítás           

  csavar lazítás 8   2orsosPL 99 - 

  hajtókarok ellenőrzése 1 ideiglenes műveleti utasítás szerint     - 

10700 Hajtókar csapágyazás           

  06L 4 Hajtókar        

  06H 4 Hajtókarcsapágy /hajtókar/       

  06H 4 Hajtókarcsapágy /kengyel/       

  WHT 8 Hhajtókarcsavar       

11000  Hajtórúd kengyel 1-4 lehúzás           

  hajtórúd+kengyel összecsavarozása 8   2orsosPL 53 45Nm +/- 15% + 90°+/-15°  

 

81. ábra Motorprogram minta (részlet) 

Forrás: Audi Hungaria Motor Kft. – Kísérleti Motorgyártás 

A 81-es ábrán látható egy motorprogram mintája, az első oszlop az operációszámot mutatja. 

Az operációnál láthatóak a beépülő alkatrészek. Csavarozás esetén a nyomatéki paraméterek 

is megadásra kerültek. Az adatbázisból minden egyes operációhoz tartozó idők lekérdezhe-

tőek. A felrakási program és a motorprogram alapján minden épülő motorhoz ez alapján 

kiszámíthatóak az ütemidők. A szimulációban ezeket az ütemidőket felhasználva vizsgáljuk 

a sor kihozatalát heti szintre nézve.  
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82. ábra Motorok átfutási ideje egy heti motorprogramra nézve 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A 82. ábrán látható a szimuláció által meghatározott típusok szerinti átfutási idők egy hétre 

vizsgálva. Ezek az idők tartalmazzák az építés során keletkező torlódásokat, szüneteket és 

meghibásodási időket. Ezek alapján ellenőrizhető a heti termelési program legyárthatósága, 

megállapíthatóak a túlóra elrendelésének szükségszerűsége a megadott termékek mennyisé-

gének megfelelően (kapacitás ellenőrzés). 
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7 Összefoglalás – a kutatás eredményei és az eredmények jelentőségei  

 

A tudományos értekezés célja, a járműipari gyártási folyamatok modellezése, felépítése és 

optimalizálása a gyártástervezés digitális gyár metódusainak, valamint eszközrendszerének 

alkalmazásával.  

Az első fejezetben bemutatásra került a témakör és annak aktualitása, a kutatás és módszer-

tana. Az elméleti alapok megismerése és a problémák feltárása után elkészítettem a kutatás 

oksági folyamatmodelljét, ami alapján a tudományos értekezést felépítettem. 

A második fejezetben a gyártástervezés témakörét dolgoztam fel. A szakirodalmi feldolgozá-

son kívül a gyakorlatban szerzett hosszú évek tapasztalatait is felhasználtam. A gazdasági és 

vevői igények változásával az alkalmazott gyártástervezés folyamata átalakul és új gyártás-

tervezési módszerek jönnek létre, amely egyre jobban a minőség, az egyedi igények és a 

gazdaságos rugalmasság felé mozdul el.  

A szekunder kutatási módszer kiválasztásával megvizsgáltam az autóipar termelésének ala-

kulását, a jelenlegi trendeket, a vevői elvárásokat. A termék életciklus változása, az innová-

ciók és technológiai kihívások milyen hatással vannak a gyártástervezés folyamatára, a gyár-

tástervezés erre hogy reagál és milyen módszerek segítségével lehet megfelelő időben minél 

rugalmasabban és gazdaságosan egy új terméket bevezetni.  

 

Harmadik fejezet a digitális gyár elméletét és a gyártástervezésben történő gyakorlati alkal-

mazásának létjogosultságát vizsgálta. Megvizsgáltam a digitális gyártás célját, bemutattam a 

gyakorlati alkalmazás lehetőségeit, és a folyamat szimuláció készítésének szabványos mód-

szereit. Az előző két fejezetre építve követi a gyártástervezés digitális gyár metódusainak 

rendszerbe foglalása, felhasználása illetve annak kihatásai. A VDI/VDA irányelvek bemuta-

tásra kerültek, a folyamat szimulációk alkalmazása a termelés tervezésben és a modell készí-

tésének folyamata kidolgozásra került.  

A primer kutatási módszer előkészületeként a kutatásom során három esettanulmányt dol-

goztam ki:  

 Kisszériás karosszéria gyártás modellezése,  

 Nagyszériás motorblokk gyártósor modell elkészítése és validálása  

 „Bockmontage” Kísérleti motorgyártás modellezése 
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Negyedik fejezet - a kutatás egyik fontos eleme a kisszériás karosszéria gyártás termelési 

folyamat szimulációs modelljének logikai működését és felépítését mutatja be. Elemzem, 

mire használható a folyamat szimuláció kisszériás termelési környezetben, mit várhatunk az 

alkalmazásával. A kisszériás gyártósor modellel meghatároztam a szűk keresztmetszet és a 

tervezett és optimalizált felrakási programot. Az ingadozó vevői lehívás alapján elkészített 

termelési program átfutási idejének szórása kiértékelésre került. Elvégeztem a kisszériás 

modell területenkénti részletezését, prések, lézervágó berendezések, sütő-kikeményítő be-

rendezés, a flexi/zsb cellák és a finish, ahol a dolgozói létszám, emberi erőforrás, átfutási 

idők, szűk keresztmetszet és puffer méretek a folyamat-szimulációval kerültek meghatáro-

zásra a bemenő adatok alapján. Milyen előnyökkel jár a folyamat szimuláció alkalmazása a 

termelési program meghatározásánál!  

 

Ötödik fejezet – a folyamat szimuláció megbízhatóságának alátámasztását vizsgálta konkrét 

kutatási projekten keresztül. A második modell egy négyhengeres motorblokk gyártósor 

szimulációja volt, ahol a felrakási sorrend és a hibaanalízis mellett a valós adatokkal történt 

összehasonlítást is elvégeztem. Célként szerepelt, hogy a BDE rendszerből kapott adatokat 

automatikusan kezelje a szimulációs modell. 

A szimulációs modellt lefuttattam a termelésből kivett valós adatokkal és vizsgáltam a napi 

termelt mennyiségeket. A szimulációs modell és a termelésben lejött darabszámokat össze-

hasonlítottam. A valós adatokkal történt szimuláció futtatása 1%-os eltérést mutatott 

1hónapot vizsgálva, ami bebizonyította és igazolja, hogy a szimulációs modell megbízható 

és használható, a hiba analízis elvégezhető. Az OpenCAQ és Plant Simulation programok 

segítségével a gyártósor meghibásodásokra és szerszámcserékre vonatkozó eloszlásfügg-

vény meghatározásra került, így a jövőbeni hasonló gyártósorok pontosabb modellezését 

teszi lehetővé. 

Hatodik fejezet – a „Bockmontage” kísérleti motorgyártás modellezését mutatja be a gyártó-

sor megtervezésénél és felépítésénél. A tervezett adatok alapján ellenőrzésre került a gyártó-

sor előzetes tervrajza, a folyamatok, a közlekedési utak. A kivitelezés után a termelés elindu-

lásával az adatbázisból elmentett valós adatokkal, visszaellenőrzésre kerültek a sor tulajdon-

ságai, ahol analízist végeztem az ütemidők eltéréseire. Célom volt a gépek rendelkezésre 

állásáról, valamint a munkahelyeken előforduló hibákról az információ analizálása. Állás-

idők, veszteségek feltárásra kerültek. Elemzésre kerültek a gyártósor gyenge pontjai, ahol az 

intézkedések megtörténtek. A heti termelési programra elkészült az analízis és a jövőre néz-
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ve az optimális felrakási program is meghatározásra kerülhet, illetve a kapacitás is meghatá-

rozható az adott programmixre, vevői lehívásra. 

 

7.1 Általánosíthatóság 

A digitális gyár koncepciónak az alkalmazása és a gyártástervezésben történő felhasználása 

elősegíti a vállalat gazdaságos, hatékony felépítését és annak működését. A termelés szimu-

lációs modellek a célok pontosabb elérését, illetve teljesítését teszik lehetővé a minőség, 

mennyiség, gyártás átfutás időre és a gazdaságossági szempontokra vonatkozóan. Az elké-

szített modellek működtek és a gyakorlatban kipróbálásra kerültek. A bennük leírt oksági 

kapcsolatok valósnak bizonyultak. Következésképpen a modellekben ábrázolt kapcsolatok 

megfelelő belső validitással (internal validity) rendelkeznek. A külső validitás (external 

validity) kérdését Donald T. Campbell által javasolt Proximal Similarity Modell segítségével 

vizsgáltam.  

 

83. ábra External Validity - kiterjesztése Donald T.Campbell alapján 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Olyan Audin kívüli környezeteket kerestem, ahol hasonló problémák jelentkeznek és ahol 

vélhetően a kidolgozott szimulációs modell hasonló formában alkalmazható. A német autó-

gyártók szövetsége létrehozott egy folyamat-szimuláció munkacsoportot, ahol az alábbi cé-
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gek Audi AG, BMW csoport, Daimler AG, a Volkswagen AG, az Adam Opel GmbH és a 

ZF Friedrigshafen AG folyamatosan fejleszti a modellkészítés lépéseket és ezeket szab-

ványba foglalja VDA (2010). Ennek a munkacsoportnak én is tagja voltam az Audi képvise-

letében, ahol elemeztük a különböző gyárakban elkészített szimulációkat és hozzájárultam a 

modellkészítés szabványosításához. 
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7.2 A kutatásból levonható következtetések, további kutatási irányok 

A gyártástervezés és termék előállítás viszonylatban alkalmazott „digitális gyár” létjogosult-

sága – figyelembe véve a világ jelenlegi, elsősorban az autóipart érintő trendjeit és fejlődési 

irányait – kétségkívül rendkívüli jelentőséggel bír. Az előbbiekben felvázolt vizsgálatok 

értékelése és a mögöttük álló tartalmat nézve egyértelműen látható, hogy digitális tervezés 

és szimulációs modellek hiányában egy XXI. századi költséghatékonyságra törekvő, profit-, 

vevő- és innováció orientált vállalat, főleg nagyvállalat hosszú távon nem lehet életképes. 

A járművek folyamatos fejlesztése és megújítása magával hozza az új projekteket. A projek-

teket be kell illeszteni a működő termelési folyamatokba, szimulációs modell alkalmazásá-

val minden esetben célszerű meggyőződni róla, hogy egy új termék hogyan befolyásolja a 

meglévő rendszer működését, miként változnak a kapacitás-kihasználtsági viszonyok. 

A szimulációs modell közvetve gyártást támogató humán erőforrás oldalra is hatással van, 

ugyanis a modellekkel meghatározott termelést jellemző paraméterek alapján pontosabban 

megtervezhető a támogató folyamatok zavartalan működéséhez szükséges személyi háttér, 

valamint a szervezet célszerű strukturális felépítéséhez is megadja az irányvonalat. 

A szimuláció alkalmazásának előnye a gyors reagálás lehetősége a változásokra, amely a 

rugalmasság záloga. A kapacitástervezés manuális számolása során apró módosítások (pl. 

emberi erőforrás) beépítéséhez is új célfüggvények definiálása szükségszerű, míg a szimulá-

cióban néhány másodperc alatt módosíthatók ezek az értékek. Az optimális termelési terv 

meghatározásához a szoftverben rendelkezésre álló eljárás esetünkben bizonyítottan nyert. A 

különböző termelési programokkal lefutott átfutási időkből jól látható, hogy a nem megfele-

lő gyártási programmal jelentős termelésre fordítható időt veszítünk, ez a torlódások előfor-

dulásának gyakoriságán is megmutatkozik (37. ábra). 

Az optimált termelési program sorrendje és átfutási időkből jól látni, hogy a digitális gyár-

tástervezés létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen a gyár üzemeltetése során. 

A műszaki oldal mellett a gazdasági szempontoknak is elsőrangú szerep jut: a digitális me-

tódusok alkalmazásával létrehozott tökéletes gyártósor esetében minden fronton költség-

megtakarítás érhető el (pl. felfutáshoz, átépítéshez, fejlesztéshez, beruházáshoz, átszerelés-

hez kapcsolódó költségek). Így a termékek árkalkulációja is kedvezőbb lesz, amely az elad-
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hatóságban és a szélesebb vásárlói kör megjelenésében mutatkozik meg, ergo hosszú távon 

biztosítja a vállalat jó piaci pozícióját és versenyképességét. 

Rendkívül fontos tény, hogy a termékek optimálása a gyártás kifutásáig tart, azaz a gyártás-

nak a folyamatos termékváltozást is le kell követnie. Ehhez kapcsolhatóan rendszeres gazda-

ságossági kimutatás elkészítésére és folyamatos követésre van szükség. 

A volumennövekedés és a megrendelői elvárások indokolják a termelést támogató informa-

tikai rendszerek bevezetését, további fejlesztését (egyedi darabkövetés, automatikus készlet-

könyvelés) és hosszú távú alkalmazását, melyekkel pontosabb modellek készíthetők és fo-

lyamatos termelésoptimálást tesznek lehetővé, valamint megmarad a rendszer rugalmassága. 

Végül, de nem utolsó sorban a környezeti erőforrások megtakarítása is jelentkezik, mellyel 

megvalósul az energiahatékonyság és a környezetterhelés csökkenésének kombinációja. 

A hosszú távú célt tekintve egyértelmű törekvés egy termelési egység esetében a gyártás 

elindulásakor rögtön jelentkező megfelelő minőség, gazdaságos működés, minimális veszte-

ségek, rugalmasság és legfőképp a maximális termelékenység. 
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HMI Human-Machine Interface 

FMS Flexible Manufacturing System – rugalmas gyártórendszer 
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Függelék 
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OpenCAQ építőelem 

 

 

Első lépés a kapott excel fájl importálása a modellbe az opencaq_import_esm nevű tábláza-

tába (Import metódus), innen a szerszámcsere idő valamint a gépi meghibásodási idők kivá-

logatása történt a „T1WZ” illetve „T1” nevű táblázatokba („alakit” metódus), ezeket már a 

szoftvernek felismerhető formátumokban. Itt az időadatokat kellett átalakítani valamint a 

gépek elnevezését úgy, ahogy a modellben is elnevezésre került. Idő illetve gépnevek szerin-

ti sorbarendezés után az egyszerre bekövetkező párhuzamos hibák idejének egyesítése, sze-

lektálása a „T” illetve „T2WZ” nevű táblázatokba („OC” metódus). Az „Allomasok” táblá-

zatba gépek szerint csoportosítva történt az adatok exportálása, amiből majd a modellben 

létrehozott megmunkáló gépeknek  adja át meghibásodási ill. szerszámcserélési időket. 
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Method.Models.R4_CR_ZKG.Components.OpenCaq.Import 

is y:integer;str:string; 

Változók meghatározása. 

do 

str:=selectfileforopen; 

if str /="" then 

Ha a beolvasás értéke nem üres akkor, azaz ténylegesen fájlkiválasztás történt: 

opencaq_import_aufl.delete; 

Opencaq_import_aufl táblázat törlése. 

opencaq_import_aufl.readexcelFile(str,"Auflege 2011.06"); 

A kiválasztott excel fájl Auflege 2011.06 fülének importálása az opencaq_import_aufl táb-

lázatba. 

opencaq_import_esm.delete; 

Opencaq_import_esm táblázat törlése. 

opencaq_import_esm.readexcelFile(str,"Esm 2011.06"); 

A kiválasztott excel fájl ESM fülének importálása az opencaq_import_aufl táblázatba. 

end; 

y:=1; repeat 

if opencaq_import_esm[1,y]="A325" or 

opencaq_import_esm[1,y]="A335" or 

opencaq_import_esm[1,y]="A325P" 

then opencaq_import_esm.cutrow(y); y:=y-1;end; 

y:=y+1; until y=opencaq_import_esm.ydim+1; 

end; 

Ha a beimportálandó táblázat sorában A325, A325P vagy A335 szerepel akkor azt a sort 

törli, mivel a modellben ilyen állomások nem szerepelnek. Ezekről a gépekről nincs infor-

máció. 
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Method.Models.R4_CR_ZKG.Components.OpenCaq.alakit 

 

is s,s1,s2,s3,s4,s5,s6:string;y:integer; 

Változók meghatározása. 

do 

T1.delete; 

T1 táblázat törlése. 

y:=1;repeat 

if opencaq_import_esm[6,y]/="Werkzeug" then 

Az opencaq_import_esm táblázat hatodik oszlopában nem szerszámhiba szerepel akkor: 

EQ_ISID Duration Start Finish Caption Message Infosource_ID 

A230_1 53 

2011-06-01 

00:03:00.000 

2011-06-01 

00:03:53.000 S Muszaki hiba Störung_technisch 9076 

A230.4 165 

2011-06-01 

00:12:21.000 

2011-06-01 

00:15:06.000 W Szerszámcsere Werkzeug 9078 

Opencaq_import_esm táblázat részlet 

 

 Eredmény: 

s1:=omit(opencaq_import_esm[1,y],5,10); A320 

Omit parancsot használtam, hogy az OpenCaq által elnevezett állomások neveit átalakítsam 

a modellben használt állomások neveire. A parancs alkalmazásával lehetővé válik a „string” 

formátumú adatok manipulására, így „A320.2” ból „A320”-ra alakította át. 

s2:=omit(s1,0,2); 320 

A beimportált gépnév azonosítása, itt kiszűri a gépszámból, hogy milyen típushoz tartozik 

(BAZ vagy Transfer). 

if s2="200" or s2="240" or s2="250" or s2="270" 

or s2="280" or s2="300" or s2="330" or s2="340" 

or s2="350" or s2="360" 
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Ha gépnév azonosítója az „s2” változókban megadott értékekkel egyezik meg, akkor ezek 

transzfer típusú gépek. 

then 

T1[5,T1.ydim+1]:= 

incl(".models.R4_CR_ZKG.modell.AF",s2,-1)  

 .models.R4_CR_ZKG.modell.AF320 

A modellben elnevezett gépazonosító generálása a kapott excel táblázatból. 

 

A lentiekben a fenti eljárással átalakítom a dátumok formáját olyan formátumra amit a Plant 

Simulation is felismer, azaz „2011-06-01 00:03:00.000”-ról „2011/06/01 00:03:00.0000”-ra. 

 Eredménye: 

s1:=omit(opencaq_import_esm[3,y],5,20); 2011 

s:=incl(s1,"/",1); 2011/ 

s2:=omit(opencaq_import_esm[3,y],0,6); 06-01 01:18:08.000 

s2:=omit(s2,3,16); 06 

s2:=incl(s,s2,1); 2011/06 

s2:=incl(s2,"/",1); 2011/06/ 

s3:=omit(opencaq_import_esm[3,y],0,9); 01 00:18:08.000 

s3:=omit(s3,3,16); 01 

s3:=incl(s2,s3,1); 2011/06/01 

s3:=incl(s3," ",1); 2011/06/01  

s4:=omit(opencaq_import_esm[3,y],0,12); 01:18:08.000 

s4:=omit(s4,3,16); 01 

s4:=incl(s4,":",1); 01: 

s4:=incl(s3,s4,1); 2011/06/01 01: 

s5:=omit(opencaq_import_esm[3,y],0,15); 18:08.000 
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s5:=omit(s5,3,16); 18 

s5:=incl(s5,":",1); 18: 

s5:=incl(s4,s5,1); 2011/06/01 01:18: 

s6:=omit(opencaq_import_esm[3,y],0,18); 08.000 

s6:=omit(s6,3,16); 08 

s6:=incl(s6,".0000",1); 08.0000 

s6:=incl(s5,s6,1); 2011/06/01 01:18:08.0000 

T1[1,T1.ydim]:=str_to_datetime(s6); 

Itt a hiba kezdési időtartam van meghatárzva. 

s1:=omit(opencaq_import_esm[4,y],5,20); 

s:=incl(s1,"/",1); 

s2:=omit(opencaq_import_esm[4,y],0,6); 

s2:=omit(s2,3,16); 

s2:=incl(s,s2,1); 

s2:=incl(s2,"/",1); 

s3:=omit(opencaq_import_esm[4,y],0,9); 

s3:=omit(s3,3,16); 

s3:=incl(s2,s3,1); 

s3:=incl(s3," ",1); 

s4:=omit(opencaq_import_esm[4,y],0,12); 

s4:=omit(s4,3,16); 

s4:=incl(s4,":",1); 

s4:=incl(s3,s4,1); 

s5:=omit(opencaq_import_esm[4,y],0,15); 

s5:=omit(s5,3,16); 

s5:=incl(s5,":",1); 
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s5:=incl(s4,s5,1); 

s6:=omit(opencaq_import_esm[4,y],0,18); 

s6:=omit(s6,3,16); 

s6:=incl(s6,".0000",1); 

s6:=incl(s5,s6,1); 

T1[2,T1.ydim]:=str_to_datetime(s6); 

A hiba végzési ideje van beírva. 

T1[6,T1.ydim]:=to_str(y); 

Végül a hatodik oszlopba az „y” értékét írjuk, amivel elnevezzük a hibát. 

else 

Ha a fenti gépek azonosítója nem egyezik a fent megadott feltételeknek, akkor tudjuk, hogy 

nem Transfer gépekről van szó, hanem BAZ típusú gépekről, ekkor: 

 Eredménye: 

s3:=omit(opencaq_import_esm[1,y],1,5); 2 

Ha A320.2 akkor ebből levágja a 2-őt. 

s3:=incl("_",s3,-1); _2 

A 2-es változóhoz a „_”-t hozzáfűzi, eredmény „_2” 

s4:= 

incl(".models.R4_CR_ZKG.modell.AF",s2,-1); 

.models.R4_CR_ZKG.modell.AF320 

 

if s2="210" or s2="310" then s3:=incl("_","1",-1); end; 

Ha a gépszám 210 vagy 310-es, akkor annak csak egy állomása van, így a neve 210_1 ill. 

310_1. 

T1[5,T1.ydim+1]:=incl(s4,s3,-1); 

.models.R4_CR_ZKG.modell.AF320_2 

if omit(opencaq_import_esm[1,y],1,5)="ZEN" and s2/="310" 
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and s2/="210" then 

Ha az beimportált adat végén ZEN szerepel, és nem 310 illetve 210-es gépről van szó, akkor 

a felette lévő gép nevét másolja át, mert a hiba ahhoz a géphez tartozik 

T1[5,T1.ydim]:=T1[5,T1.ydim-1]; 

end; 

A Transfer gépeknél alkalmazott programrész ismételve, itt is időket olvas és alakít át meg-

felelő formátumra. Hiba kezdési idejének alakítása: 

s1:=omit(opencaq_import_esm[3,y],5,20); 

s:=incl(s1,"/",1); 

s2:=omit(opencaq_import_esm[3,y],0,6); 

s2:=omit(s2,3,16); 

s2:=incl(s,s2,1); 

s2:=incl(s2,"/",1); 

s3:=omit(opencaq_import_esm[3,y],0,9); 

s3:=omit(s3,3,16); 

s3:=incl(s2,s3,1); 

s3:=incl(s3," ",1); 

s4:=omit(opencaq_import_esm[3,y],0,12); 

s4:=omit(s4,3,16); 

s4:=incl(s4,":",1); 

s4:=incl(s3,s4,1); 

s5:=omit(opencaq_import_esm[3,y],0,15); 

s5:=omit(s5,3,16); 

s5:=incl(s5,":",1); 

s5:=incl(s4,s5,1); 

s6:=omit(opencaq_import_esm[3,y],0,18); 

s6:=omit(s6,3,16); 
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s6:=incl(s6,".0000",1); 

s6:=incl(s5,s6,1); 

T1[1,T1.ydim]:=str_to_datetime(s6); 

Hiba végzési idejének alakítása: 

s1:=omit(opencaq_import_esm[4,y],5,20); 

s:=incl(s1,"/",1); 

s2:=omit(opencaq_import_esm[4,y],0,6); 

s2:=omit(s2,3,16); 

s2:=incl(s,s2,1); 

s2:=incl(s2,"/",1); 

s3:=omit(opencaq_import_esm[4,y],0,9); 

s3:=omit(s3,3,16); 

s3:=incl(s2,s3,1); 

s3:=incl(s3," ",1); 

s4:=omit(opencaq_import_esm[4,y],0,12); 

s4:=omit(s4,3,16); 

s4:=incl(s4,":",1); 

s4:=incl(s3,s4,1); 

s5:=omit(opencaq_import_esm[4,y],0,15); 

s5:=omit(s5,3,16); 

s5:=incl(s5,":",1); 

s5:=incl(s4,s5,1); 

s6:=omit(opencaq_import_esm[4,y],0,18); 

s6:=omit(s6,3,16); 

s6:=incl(s6,".0000",1); 

s6:=incl(s5,s6,1); 
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T1[2,T1.ydim]:=str_to_datetime(s6); 

T1[6,T1.ydim]:=to_str(y); 

end; 

else 

WZG a szerszámhibák importálása ugyanígy az OCWZ metódus végzi, ott az 

opencaq_import_ esm [6,y]="Werkzeug" feltétel teljesül a metódus elején. 

end; 

y:=y+1; until y=opencaq_import_esm.ydim+1; 

A táblázat végéig ismétel. 

T1.setDataType({5,*}..{5,*},5,"Objektum","string"); 

„T1” táblázat ötödik oszlopának „string” formátumra alakítása, hogy módosítani lehessen az 

állomás elnevezéseket, mivel a ZEN gépeknél az állomásnevek másolásra kerültek, a szoft-

ver automatikusan beszúr egy „*” karaktert az elérési út elé, ez azért nem jó, mert név sze-

rinti sorbarendezéskor az ilyen jellel ellátott állomásokat nem megfelelően rakja sorrendbe. 

Ezért kitöröljük a „*”-ot, majd ismét visszaállítjuk az ötödik oszlopot Object típusra, és 

sorbarendezzük név szerint. 

y:=1; repeat 

if omit(T1[5,y],2,31)="*" or 

omit(T1[5,y],2,32)="*" then 

A „*” karakter elhelyezkedése az objektum karaktereinek mennyiségétől függ. 

Ha az első karakter „*“, akkor: 

T1[5,y]:=omit(T1[5,y],0,2); else end; 

„*” karakter levágása. 

y:=y+1;until y=T1.ydim+1; 

T1.setDataType({5,*}..{5,*},5,"Objektum","object"); 

T1 táblázat 5. sorának „Object” formátumra való visszaalakítása. 

T1.sort(5,"up"); 

Név szerinti sorbarendezés. 
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end; 

 

Start Stop   Kezdési time ec date Objektum 

2011/06/01 

00:39:19.0000 

2011/06/01 

00:39:35.0000   

2011/06/01 

00:01:38.0000 .Models.R4_CR_ZKG.Modell.AF200 

„T1” táblázat részlet 

 

Method.Models.R4_CR_ZKG.Components.OpenCaq.OC 

is y:integer; 

„y” változó deklarálása. 

do 

y:=1; REPEAT 

allomasok.setDataType({1,y}..{1,y},10,"string"); allomasok[1,y]:=to_str(y); 

„Allomasok” táblázat első oszlopának „string” típussá alakítása, ez a név generálása miatt 

kell 

allomasok.setDataType({1,y}..{1,y},10,"table"); 

„Allomasok” táblázat első oszlopának „table” típussá alakítása, ami már névvel ellátott. 

y:=y+1; until y=40; 

y:=1; REPEAT if y>30 then 

A 30-as sor után következnek a transfergépek, ezért annak a hibalistáját másoljuk be, majd 

kitöröljük. 

 

allomasok[0,y].stations.failures.gettable(allomasok[1,y]); 

allomasok[1,y].delete;else 

 

A 30-as sorig a BAZ típusú gépek vannak, ezért annak a hibalistáját másoljuk be, majd kitö-

röljük. Az Allomasok nevű táblázatban hivatkozott objektumokból a „gettable” paranccsal 

importáljuk be a hibatáblázatot. 
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"Allomások" táblázat részlet 

allomasok[0,y].workarea_1.failures.gettable(allomasok[1,y]); 

allomasok[1,y].delete; end; 

y:=y+1; until y=40; 

A tábla végéig ismételjük. 

y:=1;REPEAT if y>30 then allomasok[0,y].stations.failures.settable(allomasok[1,y]); 

else 

allomasok[0,y].workarea_1.failures.settable(allomasok[1,y]); end; 

y:=y+1; until y=allomasok.ydim+1; 

Az üres hibalista visszamásolása az állomásoknak. 

T1[4,1]:=.models.r4_CR_ZKG.modell.eventController.date; 

T1 táblázat negyedik sorába bemásoljuk a kezdési időt. 

T.delete; 

T1.copyrangeTo({1,1}..{*,*}, T,1,1); 

T.setDataType({5,*}..{5,*},5,"Objekt","string"); 

 

Start Stop Tartam Kezdési time EC date Objekt 

37:41.0000 37:57.0000 16.0000 15126:00:01:38.0000 .Models.R4_CR_ZKG.Modell.AF200 

37:57.0000 38:04.0000 7.0000   .Models.R4_CR_ZKG.Modell.AF200 

„T” táblázat részlet 

y:=1; repeat 

if omit(T[5,y],2,31)="*" or 
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omit(T[5,y],2,32)="*" then 

T[5,y]:=omit(T[5,y],0,2); else end; 

y:=y+1;until y=t.ydim+1; 

T.setDataType({5,*}..{5,*},5,"Objekt","object"); 

T.sort(5,"up"); 

T1.copyrangeTo({4,1}..{4,1}, T,4,1); 

„T” táblázatban az állomásnevek ellenőrzése, „*” karakter törlése, majd állomásnév szerinti 

sorbarendezés, valamint a kezdési idő másolása a negyedik oszlopba. 

 

y:=1; repeat 

T[1,y]:=T[1,y]-T[4,1]; 

T[2,y]:=T[2,y]-T[4,1]; 

T[3,y]:=T[2,y]-T[1,y]; 

y:=y+1; until y=T.ydim+1; 

 

Mivel a szoftvernek a meghibásodási időket nem dátum szerint kell integrálni, ezért 

datetime formátumról time formátumra kell állítani, majd ezekből az ugyanígy átalakított 

tényleges kezdési időt kivonni, mivel a szoftver eseményvezérlője a szimulációs időt 

(simtime) 0-tól kezdi a dátumtól független. 

y:=1;repeat if T[3,y]=0 then T.cutrow(y); y:=y-1; end;y:=y+1; until y=T.ydim+1; 

Ha 0 másodperces hibaidők vannak, akkor azokat törölje. 

y:=1; REPEAT 

if T[5,y]=T[5,y+1] then 

Ha azonos objektumról van szó. 

if T[2,y]>T[1,y+1] and T[2,y]>=T[2,y+1] then T.cutrow(y+1); y:=y-1; 

Ha a végzési és befejezési hibaidő nagyobb mint az alatta lévő hiba kezdési illetve végzési 

ideje, akkor kivágja azt a hibát. 
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elseif T[2,y]>T[1,y+1] and T[2,y]<T[2,y+1] then T[2,y]:=T[2,y+1]; T.cutrow(y+1); 

Ha a végzési idő nagyobb mint az alatta lévő kezdési hibaidő és a végzési idő kisebb, mint 

az alatta lévő befejezési hibaidő, akkor a kezdési időt átmásolja, és az alatta lévő hibát kitör-

li. 

T[3,y]:=T[2,y]-T[1,y]; y:=y-1;end; 

Ismételt hibaidőtartam számolás a módosítás miatt. 

end; y:=y+1; until y=T.ydim+1; 

 

Itt az egyszerre fellépő több meghibásodási időket vizsgálja, összehasonlítja  a bekövetkező 

hibákat, és annak megfelelően törli illetve egyesíti az időket, majd ismételten átszámolja a 

meghibásodási időtartamot. 

 

y:=1; repeat 

T.copyrangeTo({1,y}..{1,y}, Allomasok[1,T[5,y]],4,(Allomasok[1,T[5,y]].ydim+1)); 

T.copyrangeTo({2,y}..{2,y}, Allomasok[1,T[5,y]],6,(Allomasok[1,T[5,y]].ydim)); 

T.copyrangeTo({3,y}..{3,y}, Allomasok[1,T[5,y]],10,(Allomasok[1,T[5,y]].ydim)); 

T.copyrangeTo({3,y}..{3,y}, Allomasok[1,T[5,y]],12,(Allomasok[1,T[5,y]].ydim)); 

Allomasok[1,T[5,y]][1,(Allomasok[1,T[5,y]].ydim)]:=to_str(y); 

Allomasok[1,T[5,y]][2,(Allomasok[1,T[5,y]].ydim)]:=true; 

Allomasok[1,T[5,y]][3,(Allomasok[1,T[5,y]].ydim)]:="Const"; 

Allomasok[1,T[5,y]][5,(Allomasok[1,T[5,y]].ydim)]:="Const"; 

Allomasok[1,T[5,y]][9,(Allomasok[1,T[5,y]].ydim)]:="Const"; 

Allomasok[1,T[5,y]][11,(Allomasok[1,T[5,y]].ydim)]:="Const"; 

Allomasok[1,T[5,y]][13,(Allomasok[1,T[5,y]].ydim)]:="SimulationTime"; 

y:=y+1; until y=T.ydim+1; 
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A szoftvernek megfelelő meghibásodási táblázatot állítunk elő, ezt a táblázatot exportáljuk 

az objektumnak amiből a hibákat fogja generálni. Ebbe a táblázatba a nevet, hiba kezdetét, 

hiba végét, intervallumát másoljuk be a „T” táblázatból, a többi értéke mindig azonos. Ez a 

táblázat az „Allomasok” nevő táblázatában található az első oszlopban, ennek az oszlopnak 

a típusa „table”, és táblázatként kezelhető és hivatkozni tudunk rá. 

 

Name Active 

Start 

distribution 

Start 

parameters 

Stop 

distribution 

Stop 

parameters Availability MTTR 

Duration 

distribution 

4515 true Const 16:26.0000 Const 16:50.0000     Const 

 

Duration 

parameters 

Interval 

distribution 

Interval 

parameters 

Failure relates 

to 

24.0000 Const 24.0000 SimulationTime 

„Allomasok[1,y]” táblázat részlet 

 

y:=1;REPEAT if y>30 then allomasok[0,y].stations.failures.settable(allomasok[1,y]); 

else 

allomasok[0,y].workarea_1.failures.settable(allomasok[1,y]); end; 

y:=y+1; until y=allomasok.ydim+1; 

end; 

A „settable” paranccsal exportáljuk ki az objektumnak a létrehozott táblázatot. 

 

 

 

 

 

 

Method.Models.R4_CR_ZKG.Components.OpenCaq.Auflegeprg 



 171 

 

Ez a programrész a valós felrakási programot tölti fel a modellnek. 

 

is y:integer;s,s1,s2,s3,s4,s5,s6:string; 

Változók deklarálása. 

do 

.models.r4_CR_ZKG.modell.upload.production.delete; 

Felrakási program törlése. 

y:=1; 

repeat 

s1:=omit(opencaq_import_aufl[1,y],0,23); 

s2:=omit(s1,3,6); 

 

 

Part_ID TimeStamp RawType ReadyType 

026310511233926103L011BJ252849 2011-06-01 00:01:38.000 03L103023BL_ 03L103011BJ 

„Opencaq_import_aufl” táblázat részlet 

 

„S2” a típus meghatározása az opencaq_import_aufl táblázat első oszlopából. 

 

if s2="BJ" then s2:="R"; end; 

if s2="BH" then s2:="AC"; end; 

if s2="BL" then s2:="M"; end; 

if s2="BM" then s2:="N"; end; 

if s2="BG" then s2:="AB"; end; 

if s2="R" then s2:="R"; end; 
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TÍPUSOK CSERÉLÉSE   AUFLAGEPRG METÓDUS   

AB BG 2011/06/30 23:44:36.0000 15155:23:44:36.0000 

AC BH 2011/06/01 00:01:38.0000 15126:00:01:38.0000 

M BL     

N BM     

R R     

R BJ     

„Csere” táblázat 

 

Típusok neveinek kicserélése, mivel a modell más típusnevekre van felkészítve. 

.models.r4_CR_ZKG.modell.upload.production[2,y]:= 

".Models.R4_CR_ZKG.MUs.Entity"; 

.models.r4_CR_ZKG.modell.upload.production[3,y]:=1; 

.models.r4_CR_ZKG.modell.upload.production[4,y]:=s2; 

Production táblázat soronkénti kitöltése. 

s1:=omit(opencaq_import_aufl[2,y],5,20); s:=incl(s1,"/",1); 

s2:=omit(opencaq_import_aufl[2,y],0,6); s2:=omit(s2,3,16); 

s2:=incl(s,s2,1); s2:=incl(s2,"/",1); 

s3:=omit(opencaq_import_aufl[2,y],0,9); s3:=omit(s3,3,16); 

s3:=incl(s2,s3,1); s3:=incl(s3," ",1); 

s4:=omit(opencaq_import_aufl[2,y],0,12); s4:=omit(s4,3,16); 

s4:=incl(s4,":",1); s4:=incl(s3,s4,1); 

s5:=omit(opencaq_import_aufl[2,y],0,15); s5:=omit(s5,3,16); 

s5:=incl(s5,":",1); s5:=incl(s4,s5,1); 

s6:=omit(opencaq_import_aufl[2,y],0,18); s6:=omit(s6,3,16); 

s6:=incl(s6,".0000",1); s6:=incl(s5,s6,1); 
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csere[3,1]:=str_to_datetime(s6); 

csere[3,2]:=.models.r4_CR_ZKG.modell.eventController.date; 

csere.copyrangeTo({3,1}..{3,2}, csere,4,1); 

.models.r4_CR_ZKG.modell.upload.production[1,y]:= 

csere[4,1]-csere[4,2]; 

y:=y+1 until y=opencaq_import_aufl.ydim+1; 

 

 

A fenti programrész a dátumformátumokat állítja be a modellnek megfelelő formátumba, az 

itt felhasznált parancsok az előzőekben ismertetett. „Csere” táblázat 3. oszlopa „datetime” 

formátumú, míg a negyedik „time” formátumra van állítva. Ha a 3. oszlopból másolok a 4. 

oszlopba, akkor a szoftver automatikusan átszámol. Mivel a szoftver a szimulációs időt a 

nulláról értelmezi, ezért a kezdési dátumot (ami a második sorban van megadva és meg-

egyezik a modell szimulációs idejének kezdetével) ki kell vonni az adott felrakandó munka-

darab felrakási idejét. 

end; 

 

 

„Production” tábla részlet 

 


