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1 A kutatási téma jelentősége, időszerűsége 

 

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

Henry Ford 

Dolgozatom témaköre a termeléstervezés és irányítás az autóiparban, némileg más 

hangsúlyokkal, 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 

tömegtermeléssel 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 

volumennövekedés miatt itt is megjelennek a tömegtermelésben használt módszerek és 

berendezések. 

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 

termékfelfutások az elmúlt 20 évben megháromszorozódtak, a meglévő termelésbe 

folyamatosan bevezetésre kerültek, illetve kerülnek (Wack, et al., 2010) (Bär, 2008). Az 
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empirikus kutatások egyértelműen igazolják, hogy minden szükséges változást a nullszéria 

kezdetéig a felfutás előtti fázisában hajtanak végre (Assmann, 2000). A hatékony 

termékfelfutás egyre nagyobb 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 befolyásolják a vállalat jövőjét.  

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

innovációk hatékony alkalmazásához, az alapelv megszületésétől a bevezetésen át a termék 

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

projekttervezés, 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 folyamatok 

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. 

 

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, 

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

melyeket egy átjárható adatmenedzsment integrál. Célja a valós gyárban a termékkel 

kapcsolatos 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, 

folyamatirányítás, shopfloor ütemezés, döntéstámogatás, döntéshozatal, gyártási erőforrás 

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

kereskedelmi rendszerek. Ezen a technológiák keretében használható a digitális gyár és a 

gyártási koncepciók (Chryssolouris, et al., 2008). 



 5 

2 A disszertáció célja, a kutatási probléma bemutatása 

 

A tudományos értekezés célja, a járműipari gyártási folyamatok modellezése, felépítése és 

optimalizálása a gyártástervezés digitális gyár metódusainak, valamint eszközrendszerének 

alkalmazásával.  

Az elméleti alapok megismerése és a problémák feltárása után elkészítettem a kutatás oksági 

folyamatmodelljét, ami alapján a tudományos értekezést felépítettem. 

A szakirodalmi feldolgozáson kívül a gyakorlatban szerzett hosszú évek tapasztalatait is 

felhasználtam. 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 gazdaságos rugalmasság felé mozdul el.  

A szekunder kutatási módszer kiválasztásával megvizsgáltam az autóipar termelésének 

alakulását, a jelenlegi trendeket, a vevői elvárásokat. A termék életciklus változása, az 

innovációk és technológiai kihívások milyen hatással vannak a gyártástervezés folyamatára, a 

gyártástervezés erre hogy reagál és milyen módszerek segítségével lehet megfelelő időben 

minél rugalmasabban és gazdaságosan egy új terméket bevezetni.  

 

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

gyártórendszerek tervezésének lépéseit és követelményeit. Megvizsgálom a főbb tervezési 

lépéseket, 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 irányokat 

hoznak a szegmens fejlődésében.  

A disszertációban olyan megoldásokat keresek, amelyek elősegítik a digitális gyár 

koncepcióhoz 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 szükségessé teszi a digitális gyár metódusainak felhasználását, ami a termék-előállítás 
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különböző szakaszaiban alkalmazásra kerülnek. Bemutatom ennek főbb elemeit és a jövőbeni 

irányokat. 

A digitális gyár koncepció alkalmazása, valamint a termelési szimulációs eljárások átültetése, 

ebben a környezetben teljesen új mércét állít fel. A termékportfólió növekvő komplexitása 

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

rendszerek használata.  

Példákon keresztül bemutatom egy széria termelés esetében és kisszériás termelő 

környezetben 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 modell alkalmazásának és visszaellenőrzésének lehetősége. Az elemzések 

kidolgozásában, valamint a kutatásban és fejlesztésben aktívan részt veszek. Több szimuláció 

elkészült, gyakorlati alkalmazása bevezetésre került és az eredmények kiértékelése 

megtörtént. Olyan megoldásokkal foglalkozom, amelyek elősegítik a gyártás minél 

gazdaságosabban történő működtetését 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 

tudományágat érintő multidiszciplináris terület. A kutatási lépések megtervezését a téma 

összetettsége miatt figyelembe kellett vennem. 

Megvizsgáltam a modellezéshez és annak analíziséhez szükséges terminológiákat és 

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

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

történt, ahol a valóság és a szimuláció közötti minimális eltéréssel igazoltam a modell 

megbízhatóságát.  

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

szimulációja 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 felsorolása 

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

gazdasági számításokkal, de az „Audi szleng” mellett használom az elfogadott magyar és 

angol szakkifejezéseket is. Az Audi Hungaria Motor Kft. szakmai nyelvezetét beépítettem a 

disszertációmba. 

 

2.1 A kutatás módszertana 

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

kidolgoztam a problémahelyzetet leíró kutatás folyamat-modellt (1.ábra) és a modellből 

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

összevetettem más élenjáró vállalatok gyakorlatával is. 

A kutatómunkát a témához kapcsolódó hazai és nemzetközi szekunder kutatás (szakirodalom) 

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

gyártástervezés, termelésmodellezés, modellépítés, nemzetközi folyóiratokban és konferencia-

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

elektronikus valamint PhD disszertációk és szakkönyvek feldolgozását végeztem el. Ez azért 

történt, 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 
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motorgyártás 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 

gépkocsigyártónál VW, BMW tett szakmai látogatásokat és tapasztalatokat. 

Az eredmények ezeken a környezeteken kívülre való kiterjesztését logikai elemzésen 

keresztül 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

 

1. ábra A kutatás oksági folyamat-modellje  

Forrás: saját szerkesztés 
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3 A kutatás eredményei, az eredmények jelentősége 

 

A kutatás során három szimulációs modell került kidolgozásra.  

Az első modell segítségével leírható 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. 

 

2. ábra Kisszéria karosszéria elem gyártás szimulációs modell  

Forrás: Audi Hungaria Motor Kft. - saját kutatás 

 

A gyártási struktúrára nem mindegy milyen ütemezésben priorizáljuk a készítendő 

termékeket, hiszen az kihatással van az átfutási időre. Szimuláció segítségével lehet 

legegyszerűbben és leggyorsabban kimutatni az eltéréseket. Erre a feladatra létezik egy 

matematikai eljárás, 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 komplex 

feladat, mivel bővült a termékmixek volumene (880 operáció a jövőben tovább bővül 1200-
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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 egy 

felrakási program az egész Kisszéria szegmensre nézve. Így egy komplex optimális sorrend 

meghatározásához a termékek priorizálásával ~30 perc szükséges a Genetikus Algoritmus 

alapbeállításai segítségével, ez ~400 darab különböző kísérletet jelent. Ennek számoltatása 

szimuláció nélkül nagyon körülményes, ami a gyorsan változó piaci igények mellett nem 

engedhető meg.  

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 

beavatkozás nélkül 

 Optimalizált műveleti sorrend meghatározása  

 Napi teljesítmény tesztelése 

 Meghatározott gyártási folyamatok közötti kapcsolatok vizsgálata 

 

A kisszérián található flexicella sor különlegessége, hogy nem egyedi berendezésekből áll, 

hanem több cella található egymás mellett olyan speciális készülékekkel, amelyek 

alkalmazásával egyidejűleg több darab is gyártható. A készülékek cseréjével viszonylag rövid 

idő alatt átállítható a sor más darabok gyártására. A flexicellák kompaktsága miatt 

gazdaságossági előnyökkel is jár, ugyanis kisebb a beruházási költsége, mint az egyedi 

berendezések esetében. 

A szimuláció nem helyettesíti a tervezést, meg kell határozni a szimuláció modellezésének 

részletezettségi fokát. A szimuláció eredményei értéktelenek, illetve megtévesztőek, ha az 

adatbázis hibás vagy az eredményeket helytelenül értelmeztük. Az eredmények csak annyira 
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lehetnek helyesek, amennyire a szimulációs projektben részt vevő személyek együttes 

munkája jónak minősül (VDI, 2003). 

A kapacitástervezés manuális számolásához – apró módosítások során – (pl. emberi erőforrás) 

új célfüggvények definiálása szükségszerű, míg a szimulációnkban csak néhány másodperc 

alatt módosíthatók az értékek. A különböző termelési programokkal lefutott átfutási időkből 

jól látható (3. ábra), hogy a nem megfelelő gyártási programmal jelentős termelésre fordítható 

időt veszítünk, ez a torlódások előfordulásának gyakoriságán is megmutatkozik. Az optimális 

termelési terv meghatározása a termelési sorrend megváltoztatásával történt, amit a szoftver 

által felkínált Genetikus Algoritmus építőelem végzett el, használatával közel 40 gyártási órát 

tudtunk megspórolni. 

 

 

3. ábra Átfutási idők eltéréseinek ábrázolása egy hétre vetítve  

Forrás: saját kutatás 

Az optimált termelési program sorrendje és átfutási idők alakulásából látszik, hogy a digitális 

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 
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A modell alkalmazásával egyértelműen bizonyítást nyert, hogy a megfelelő felrakási 

programmal a sorrend változtatásával pontosan mennyi időt és kapacitást lehet nyerni, ami a 

gazdaságosságra, optimális működésre azonnal kihatással van. Továbbá képet kapunk a 

leterheltség eloszlásáról és a termelés szűk keresztmetszetéről. 

 

A kutatás második esetben a mechanikus megmunkáló motorblokk gyártósor került 

szimulációs leképezésre. 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 kerül legyártásra, a blokkok hossza 373 mm. Előfordulnak olyan gépek (BAZ - 

megmunkáló központ), amelyek ugyanazokat a műveleteket végzik, így értelemszerűen nem 

kerül minden berendezésbe a munkadarab. A sorra két berendezéstípus jellemző: Transfer és 

BAZ. A Transfer típusú gépeknél több munkaállomás van és ütemidővel kerülnek át a 

következő munkaállomásra. Ez azt jelenti, hogy ahány munkaállomás, annyi munkadarab 

tartozódik a gépen - kivéve, ha nem feltöltés illetve kijáratás van. A BAZ megmunkáló 

berendezéseknél egyszerre egy munkadarab kerül feldolgozásra. 

 

4. ábra Mechanikus megmunkáló motorblokk szimulációs modell  

Forrás: Audi Hungaria Motor Kft. - saját kutatás 
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Eredeti szimulációs célok: 

 új típusok bevezetésének vizsgálata 

 lehetséges sori változtatások elemzése 

 sor átalakítás után szükséges készülékszám (honbrille) meghatározása 

 típusváltás optimalizálás (sorozat nagysága, felrakási program) 

 

A szimulációs modell megbízhatóságának ellenőrzése is fontos momentum a gyártástervezés 

során. A modern gyártósorokon rendelkezésre állnak elektronikus termelési adatgyűjtő 

rendszerek, céljuk, hogy a gyártó berendezések működéséről pontos adatokat szolgáltassanak. 

Az ilyen rendszerek alkalmazása a valós idejű információszerzésen túl segíti a szűk 

keresztmetszet felismerését és igény szerint jelzi a termelés során fellépő problémákat, hogy 

azokat azonnal el lehessen hárítani. A szimulációs modellben a valószínűség számításra 

alapuló eljárásokat alkalmazunk a gépi meghibásodások gyakoriságának és 

időintervallumainak meghatározására. Ha jól átgondoljuk, hogy egy gyártósoron állandó 

felrakás mellett a szimuláció és a valóság közti különbség a gépi meghibásodásoktól, a 

szerszámcsere időktől, a műszakrendből, a tervezett karbantartásoktól és a szállítószalagok 

meghibásodásaiból adódik. 

A szimulációs modellt lefuttattam a termelésből kivett valós adatokkal és vizsgáltam a napi 

termelt mennyiségeket. A szimulációs modell és a termelésben lejött darabszámokat 

összehasonlítottam.  

A valós adatokkal történt szimuláció futtatása 1%-os eltérést mutatott 1 hónapot 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 valós adatokból kinyert 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 modellt. További irány, hogy a valós adatok és a kidolgozott 

eljárásmód segítségével matematikai szoftverek alkalmazásával az eloszlásfüggvény 

meghatározása, hogy későbbi modellépítéskor pontosabb sztochasztikus adatokkal 
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dolgozhassunk a nem létező, tervezés alatt lévő soroknál. A szimulációs szoftverben 

lehetőség nyílik az így átalakított adatok feldolgozása az eloszlásfüggvény meghatározása 

céljából (Perger, 2013) (Perger, 2011). 

 

Az alábbi táblázat 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 

 

5. ábra Összehasonlítás a termelt és a szimulációban lejött értékekkel  

Forrás: saját szerkesztés 

 

Átlagos eltérés egy hétre rézve 4,99%. 

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 

 

6. ábra Végeredmény egy hónapra nézve  

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

Harmadik a „Bockmontage” kísérleti motorgyártás modellezése, a gyártósor megtervezésénél 

és felépítésénél.  

A gyártósor célja, hogy a kísérleti motorokat különböző alternatívák szerint lehessen 

felépíteni, melyek később analizálásra kerülnek a fejlesztés által. Ebből kifolyólag 

kimondható, hogy minden legyártott motor ezen a gyártósoron valamiben eltér egymástól. A 
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gyártósoron alapvetően két típusú kísérleti belsőégésű autómotort gyártanak, ezek a négy 

illetve a hathengeres motorok. 

A gyártósor kialakítása nagyban hasonlít a széria körülményekhez, a párhuzamos munkahely 

(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, főtengely,  

vezérlés és egyéb mérések), ami alapján pontosabb képet kapnak a motor tulajdonságainak 

meghatározásához ahhoz, hogy konklúziókat tudjanak levonni a fejlesztés irányába. 

A gyártósor tervezése után, a kivitelezés előtt elkészült a szimulációs modell 7.ábra.  

A tervezett adatok alapján ellenőrzésre került a gyártósor előzetes tervrajza, a folyamatok, a 

közlekedési utak. A kivitelezés után a termelés elindulásával az adatbázisból elmentett valós 

adatokkal, visszaellenőrzésre kerültek a sor tulajdonságai, ahol analízist végeztem az 

ütemidők eltéréseire. Megvizsgáltam, hogy a sornak hol van a szűk keresztmetszete, hol kell 

esetlegesen módosításokat létrehozni, illetve figyelni a valós termelésnél. 

 

  

 

7. ábra „Bockmontage” Kísérleti motorgyártás modellezése  

Forrás: Audi Hungaria Motor Kft. - saját kutatás 
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A 8. 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 

mennyiségének megfelelően (kapacitás ellenőrzés). 

  

 

8. ábra Motorok átfutási ideje egy heti motorprogramra nézve 

Forrás: saját szerkesztés 

Célom volt a gépek rendelkezésre állásáról, valamint a munkahelyeken előforduló hibákról az 

információ analizálása. Állásidők, veszteségek feltárásra kerültek. Elemzésre kerültek a 

gyártósor gyenge pontjai, ahol az intézkedések megtörténtek. A heti termelési programra 

elkészült az analízis és a jövőre nézve az optimális felrakási program is meghatározásra 

kerülhet, illetve a kapacitás is meghatározható az adott programmixre, vevői lehívásra. 
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A digitális gyár koncepciónak az alkalmazása és a gyártástervezésben történő felhasználása 

elősegíti a vállalat gazdaságos, hatékony felépítését és annak működését. A termelés 

szimulációs modellek a célok pontosabb elérését, illetve teljesítését teszik lehetővé a minőség, 

mennyiség, gyártás átfutás időre és a gazdaságossági szempontokra vonatkozóan.  
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4 A kutatásból levonható következtetések, további irányok 

 

Az elkészített 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 9.ábra.  

 

9. 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 

autógyártók szövetsége létrehozott egy folyamat szimuláció munkacsoportot (Audi AG, 

BMW csoport, Daimler AG, a Volkswagen AG, az Adam Opel GmbH és a ZF Friedrigshafen 

AG), amely folyamatosan fejleszti a modellkészítés lépéseket és ezeket szabványba foglalja 

VDA (2010). Ennek a munkacsoportnak én is tagja voltam az Audi képviseletében, ahol 

elemeztük a különböző gyárakban elkészített szimulációkat és hozzájárultam a modellkészítés 

szabványosításához. 
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A gyártástervezés és termék előállítás viszonylatban alkalmazott „digitális gyár” 

létjogosultsága – 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 

projekteket be kell illeszteni a működő termelési folyamatokba, szimulációs modell 

alkalmazásával 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 

szimulációban 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 

megfelelő gyártási programmal jelentős termelésre fordítható időt veszítünk, ez a torlódások 

előfordulásának gyakoriságán is megmutatkozik (3. ábra). 

Az optimált termelési program sorrendje és átfutási időkből jól látni, hogy a digitális 

gyártástervezés létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen a gyár üzemeltetése során. 

A műszaki oldal mellett a gazdasági szempontoknak is elsőrangú szerep jut: a digitális 

metódusok alkalmazásával létrehozott tökéletes gyártósor esetében minden fronton költség-

megtakarítás érhető el (pl. felfutáshoz, átépítéshez, fejlesztéshez, beruházáshoz, átszereléshez 

kapcsolódó költségek). Így a termékek árkalkulációja is kedvezőbb lesz, amely az 
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eladhatóságban 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 

gyártásnak a folyamatos termékváltozást is le kell követnie. Ehhez kapcsolhatóan rendszeres 

gazdaságossági kimutatás elkészítésére és folyamatos követésre van szükség. 

A volumennövekedés és a megrendelői elvárások indokolják a termelést támogató 

informatikai rendszerek bevezetését, további fejlesztését (egyedi darabkövetés, automatikus 

készletkönyvelés) és hosszú távú alkalmazását, melyekkel pontosabb modellek készíthetők és 

folyamatos 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 

veszteségek, rugalmasság és legfőképp a maximális termelékenység. 
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