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Napjainkban a gyártás hatékonyságának növelése vált a versenyképesség kulcsává a 
gyártással, beszállítói tevékenységgel foglalkozó cégek esetében. A Tecnomatix 
termékcsalád a gyártás során felmerülő kérdések, és feladatok elősegítésére tartalmaz 
hatékony eszközöket. A hazai cégek számára jellemzően az alábbiakban részletezett két 
fő területen lehet rövid idő alatt megtérülő beruházásokkal a gyártási hatékonyságot 
növelni: 
 
A gyártási folyamatok megfelelő felépítése, azok hatékonyságának elemzése már kisebb 
cégek és egyszerűbb folyamatok esetében is túllő a táblázatkezelővel megoldható 
feladaton. A statikus adatok helyett a gyártás dinamikus vizsgálatának lehetőségét nyújtja 
a Tecnomatix Plant Simulation rendszer. A gyártási folyamatok (akár sori gyártás, akár 
nem szekvenciális gyártás) hamar felépíthetők az előre definiált intelligens elemekből, a 
gyártásban a gépek, emberek, tárolók, erőforrások viselkedése, szűk keresztmetszetei 
elemezhetők. A gyártási elrendezésekből (layout) több változat gyorsan elkészíthető, a 
különbségek, az anyagáramlás vizsgálható, a verziók között összehasonlítható, ezzel 
biztosítva a gyárban a folyamatok hatékonyságát. A rendszer a lean törekvések, 
bevezetés támogatására is hatékony eszközöket nyújt. 
 
A következő egyszerű példa a következőket mutatja be: 

 mi az anyagáram szimuláció 

 mennyire egyszerű gyártási folyamatokat leképező modellek készítése a Plant 
Simulation rendszerben 

 milyen eredmények nyerhetők ki a szimulációs modellből 

 hogyan használhatók a modellben végrehajtott módosítások a valós életben 
 
A modell egy gyártási folyamatot jelképez. Két párhuzamos sorból áll a gyártósor, 5 
géppel, 95%-os rendelkezésre állással és 7 perces javítási idővel (Mean time to repair, 
MTTR). 
 

 
 
Indítsa el a Plant Simulation rendszert az asztalon található Plant Simulation 
ikonra duplán kattintva. 
 

 

 

 
A Plant Simulation Start Page ablakában kattintson a Create 
New Model gombra egy új szimulációs modell fájl 
megnyitásához. 

 
A Plant Simulationban egyszerű objektumokkal lehet felépíteni a szimulációs modellt. A 
Plant Simulation ablakában a következő fő elemek találhatók. 
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Menü és eszköztár: hasonlóan minden Windows alapú programhoz a Plant Simulation 
szabványos eszközöket nyújt a fájlműveletekhez, az ablakok kezeléséhez stb. 
Modellezési építőelemek: a fülekre bontott részen találhatók azok az építőelemek, 
amelyekből a gyártás szimulációs modell felépíthető. 
Modelltörténet, osztálykönyvtár: ebben a fastruktúrában láthatók a modell elemei, és az 
objektumok könyvtára. 
Szimulációs terület: ebben az ablakban lehet a modellezési építőelemekből összerakni a 
gyártási folyamat leírását. 
 
 
Minden modellhez szükséges egy olyan elem, ahol az alkatrészek készülnek, és egy olyan 
elem, ahol az alkatrészek elhagyják a szimulációs modellt. Ahol az alkatrészek készülnek 
a Source építőelem, ahol elhagyják a szimulációt, az a Drain. 
 
 

 
Kattintson a Modellezési építőelemek eszköztár Material Flow (anyagáram) 
fülére, és válassza ki a Source építőelemet. Kattintson a szimulációs területen 
valahol egy Source elem elhelyezéséhez. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Kattintson a Modellezési építőelemek eszköztár Material Flow (anyagáram) 
fülére, és válassza ki a Drain építőelemet. Kattintson a szimulációs területen 
valahol egy Drain elem elhelyezéséhez. 
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A következő lépésben 5 erőforrás kerül bele a modellbe, amelyek a két sort szimbolizálják. 
Azoknak a helyeknek a modellezésére, ahol az alkatrésszel valami történik (festés, 
szerelés, megmunkálás, stb.) a legegyszerűbben használható építőelem a SingleProc 
elem, ami egyszerű feldolgozó elem a Plant Simulation rendszerben. 
 
 

 
Kattintson a Modellezési építőelemek eszköztár Material Flow (anyagáram) 
fülére, és válassza ki a SingleProc építőelemet. Kattintson a szimulációs 
területen és helyezzen el 5 darab SingleProc elemet. 
 
 
Megjegyzés: ha nem akarja mind az öt alkalommal kiválasztani a SingleProc 
elemet, akkor folyamatosan is elhelyezheti az öt elemet a CTRL billentyű 
lenyomva tartásával. 
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Az anyagáram irányát összekötőkkel (Connector) lehet megadni. Ezek olyan nyilak, 
amelyek összekötik az egymáshoz kapcsolódó elemeket, és megadják az áthaladó 
anyagáram irányát. 
 
 
 

 

Kattintson a Modellezési építőelemek eszköztár Material Flow (anyagáram) 
fülére, és válassza ki a Connector (összekötő) építőelemet. Kösse össze az 
ábrán látható módon a gyártósor elemeit. A Connector használata során először 
kattintson arra az elemre, ahonnan megy az anyagáram, majd arra az elemre, 
ahová megy az anyagáram. 
 
 
 
Megjegyzés: ha nem akarja minden alkalommal kiválasztani a Connector 
elemet, akkor folyamatosan is elhelyezheti azokat a CTRL billentyű lenyomva 
tartásával. 
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A szimuláció valós időben zajlik, ezért szükséges egy olyan elem, amely méri a szimuláció 
idejét, és képes vezérelni a szimuláció elindítását, megállítását, stb. Erre szolgál az 
EventController (eseményvezérlő) komponens. 
 

 

Kattintson a Modellezési építőelemek eszköztár Material Flow (anyagáram) 
fülére, és válassza ki az EventController (eseményvezérlő) építőelemet. 
 
Megjegyzés: a Plant Simulation 10.1-es verziójában az EventController objektum 
automatikusan elhelyezésre kerül a szimulációs területen az új modell 
létrehozásakor. 
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Kattintson duplán az EventController elemen a 
szimulációs területen.  
 
A megjelenő párbeszédablak hasonlóan egy 
videolejátszóhóz tartalmazza a szimuláció 
lejátszásához szükséges funkciókat. 
 
A Start/Stop ( ) gombra kattintva tudja futtatni 
és megállítani a szimulációt. A szimuláció új 
futtatással a Reset ( ) gomb lenyomásával 
állítható alaphelyzetbe. Az ablak alján lévő 
csúszkával megadható a szimuláció sebessége. 
 
A modellt futtatva látható, hogy az alkatrészek 

( ) végighaladnak a szimuláción.  

 
 
A rendszer az ilyen mozgó objektumokat az angol elnevezésből MU-nak (movable unit) 
nevezi. Ilyen MU a szimuláció jellegétől függően lehet akár egy alkatrész, egy csomag, 
vagy bármi más, aminek az anyagárama jelentőséggel a gyártás számára. Természetesen 
több, különböző MU típus is használható egy szimulációs modellen belül. 
 
A rendszer a szimuláció újraindításakor nem 
távolítja el a szimulációban lévő MU-kat. A 
legtöbb esetben a szimuláció újabb futását 
"tiszta lappal" érdemes indítani. Ennek 
érdekében az EventController Settings fülén 
kapcsolja be a Delete Mus on reset opciót (ha 
az nincs bekapcsolva), majd kattintson az Apply 
gombra a beállítások alkalmazásához.  
 
Ez után a Controls fülön a Reset gombra 
kattintva a szimulációban “bennmaradt” 
alkatrészek (MU-k) törlésre kerülnek. 
 
Próbálja ki az EventController használatát. 
 

 
 
Állítsa meg a szimulációt, és a Reset gombra kattintva állítsa alaphelyzetbe. Kattintson 
duplán valamelyik SingleProc munkahelyre. 
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A Times fülön lehet megadni az adott munkahelyhez tartozó feldolgozási, javítási, stb. 
időket. Alapértelmezetten az összes állomás feldolgozási ideje (processing time) konstans 
1 perc. 
 
Egy ilyen modell elkészülte után többek között a következő kérdések megválaszolása 
várható el a szimulációs modelltől: 

 Mennyi az óránkénti termelés? 

 Mennyi alkatrész készíthető adott idő alatt? 

 Milyen a terheltsége az egyes munkahelyeknek (állomásoknak)? 
 

 

Annak érdekében, hogy a kapott eredmények 
könnyebben vizsgálhatók legyenek, a szimuláció 
futtatása adott időszakra fog vonatkozni.  
 
Az EventController ablakában a Settings fülön 
adja meg az End mezőben a 24:00:00 értéket, 
ami 24 órát, vagyis 1 napi termelést jelent. 
Kattintson az Apply gombra, aminek hatására a 
rendszer átírja 1 napra (1:00:00:00) az értéket. 
 
Kattintson az EventController ablakában a 
Controls fülre, majd a Reset ( ) és a Start ( ) 
gombokra. Rövid idő alatt lefut 1 napra 
vonatkoztatva a szimuláció. 

 
A Plant Simulation a gyártási szimulációval kapcsolatban minden adatot összegyűjt, amire 
szükség lehet. A termelt mennyiséget a Drain elemben lehet mérni, mivel ott hagyják el az 
alkatrészek a szimulációt. 
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Kattintson duplán a Drain elemen, és válassza ki a Type Statistics fület. Látható, hogy az 1 
nap alatt 1436 alkatrész készült el, az óránkénti termelés pedig 60 alkatrész. 
 
 

 
 
 

Kattintson az EventController Reset ( ) gombjára a modell alaphelyzetbe hozásához a 
további vizsgálatokhoz. 
 
 
Hogy a modell realisztikusabb legyen, a modellben meg kell adni a meghibásodásokat, és 
a javításhoz szükséges időt. Kattintson duplán a SingleProc2 elemen és válassza ki a 
Failures (meghibásodások) fület. Kattintson a NEW gombra új meghibásodási tulajdonság 
definiálásához. Adja meg az Availability (rendelkezésre állás) mezőben a 95%-os értéket, 
illetve az MTTR (javítási idő) mezőben az 1, 7:00 értéket. Itt az 1 azt jelképezi, hogy a 
rendszer miképpen generálja a véletlen számokat, a meghibásodásokat, a 7:00 pedig azt, 
hogy 7 perc a javítási ideje a gépnek. 
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Hasonlóképpen a SingleProc2 elemhez a többi SingleProc elemre is adja meg 
ugyanezeket a meghibásodás értékeket. 
 
Futtassa ismét a szimulációt 1 napra. Kattintson az EventController ablakában a Controls 
fülre, majd a Reset ( ) és a Start ( ) gombokra. A Drain komponens Type Statistics 
fülére kattintva látható, hogy a termelt óránkénti darabszám 53 darabra csökkent. 
 
A továbbiakban annak elemzése történik, hogy a termelésben miképp lehet felismerni a 
szűk keresztmetszeteket, amelyek a gyártásban a korlátokat jelentik. 
 

 

Kattintson a Modellezési építőelemek eszköztár Tools (eszközök) fülére, és 
válassza ki a BottleneckAnalyzer (szűk keresztmetszet elemző) építőelemet, 
majd helyezze el egy kattintással a szimulációs területen. 

 
Kattintson jobb egérgombbal a BottleneckAnalyzer komponensen, és a helyi menüjéből 
válassza ki az Analyze parancsot. Az egyes munkaállomások mellett megjelennek azok 
jellemző diagramjai. 
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A diagramok az egyes munkahelyekre mutatják, 
hogy mennyi időt töltöttek munkával, várakozással, 
blokkolással, és mennyi idő volt meghibásodás.  
 
 
A blokkolási helyzetek jellemzően olyankor 
következnek be, amikor a kész darabot nem lehet 
továbbküldeni a következő állomásra, ez a 
gyártásban általában nem kedvező, de kezelhető 
például a két munkahely között egy puffer (tároló) 
beiktatásával. 
 
 
A várakozási helyzetek olyankor történhetnek, 
amikor nem érkezik még meg az alkatrész az 
állomásra, amikor az már befejezte a munkát. 

 
 
Láthatóan ezek az eszközök nagyon sokat tudnak segíteni a gyártás jellegének 
megértésében, az egymásra hatások elemzésében, és ezen keresztül a gyártási 
folyamatok, a sorok működésének optimalizálásában. 
 

 

Kattintson az EventController 
ablakában a Controls fülre, majd 
a Reset ( ) gombra a szimuláció 
alaphelyzetbe állításához. 
 
Jelölje ki, majd a helyi menü 
Delete (törlés) parancsával törölje 
az összekötőket a SingleProc1 és 
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SingleProc2, illetve a SingleProc4 
és a Drain között. 

 

 

Kattintson a Modellezési építőelemek eszköztár Material Flow (anyagáram) 
fülére, és válassza ki a PlaceBuffer építőelemet. Kattintson a szimulációs 
területen és helyezze el a tároló (puffer) elemet. 

 

 

Kösse össze Connector 
(összekötő) elemekkel a 
szimulációs modell elemeit az 
ábrán látható módon. 

 
Kattintson duplán a PlaceBuffer elemen, és a puffer kapacitásaként (Capacity) adjon meg 
40-et, és kattintson az OK gombra. 
 

 
 
Futtassa ismét a szimulációt 1 napra. Kattintson az EventController ablakában a Controls 
fülre, majd a Reset ( ) és a Start ( ) gombokra. A Drain komponens Type Statistics 
fülére kattintva látható, hogy a termelt óránkénti darabszám 55,75 darabra nőtt, ami közel 
6%-os javulást jelent a gyártási folyamatban. 
 

 

Kattintson a Modellezési építőelemek eszköztár User Interface (felhasználói 
felület) fülére, és válassza ki a Chart (grafikon) építőelemet, majd helyezze el 
egy kattintással a szimulációs területen. 

 
Ezt a Chart objektumot fogjuk használni a PlaceBuffer terhelésének elemzésére. Húzza rá 
az ábrán látható módon a PlaceBuffer elemet a Chart objektumra. 
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Futtassa ismét a szimulációt 1 napra. Kattintson az EventController ablakában a Controls 
fülre, majd a Reset ( ) és a Start ( ) gombokra. 
 
A grafikon folyamatosan mutatja a tároló terheltségét. Jól látszik, hogy a tároló terheltsége 
semmikor sem haladja meg a gyártási folyamat során a 36 elemet, így 36 elemű tároló is 
elégséges az eredetileg tervezett 40 elem helyett. Kattintson duplán a PlaceBuffer elemen, 
és a puffer kapacitásaként (Capacity) adjon meg 36-ot, majd kattintson az OK gombra. 

 
 

 
A Sankeydaigram objektum használható az anyagáramlási intenzitások feltárására a 
szimulációs modell elemei között. 
 

Kattintson a Modellezési építőelemek eszköztár Tools (eszközök) fülére, és 
válassza ki a Sankeydiagram (Sankey-diagram) építőelemet, majd helyezze el egy 
kattintással a szimulációs területen. Húzza a Class Library->MUs mappa->Entity 

elemét a Sankeydiagram objektumra. 
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Futtassa ismét a szimulációt 1 napra. Kattintson az EventController ablakában a Controls 
fülre, majd a Reset ( ) és a Start ( ) gombokra. Kattintson duplán a Sankeydiagram 
objektumra, majd a Display gombra, ekkor megjelenik a modellhez tartozó Sankey-
diagram. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Line objektumokkal a folyamatos működésű szállító rendszerek (elsősorban görgős 
pályák, konveyorok) reprezentálhatók a szimulációs modellben. 
 
 

Kattintson a modellezési építőelemek eszköztár Material Flow (anyagáram) fülére, 
és válassza Line (pálya) elemet, majd a Connector objektumnál ismertetett 
módszerrel hozzon létre kapcsolatot az egyes anyagáram objektumok között. (A 

Connectorok törléséhez kattintson a megfelelő objektumra (több objektum esetén Ctrl 
gomb lenyomása mellett kattintson sorban az összes törlendő objektumra), majd a Delete 
gombra, végül az előugró ablakban engedélyezze a törlést a Yes gombra kattintással 
(több objektum törlése esetén a Shift gomb nyomva tartása mellett kattintson a Yes 
gombra).) 
 
 
Kattintson az első Line objektumra, majd a hozzá tartozó párbeszéd panelen válassza a 
Curve (görbe) fület és inaktiválja a Transfer length (hossz átvitele) funkciót.  
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Ezt követően a párbeszéd panel Attributes (attribútumok) fülén a Length (hossz) 
tulajdonságot állítsa 5m-re. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A többi Line objektum esetében ismételje meg az eljárást. 
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Futtassa ismét a szimulációt 1 napra. Kattintson az EventController ablakában a Controls 
fülre, majd a Reset ( ) és a Start ( ) gombokra. Vizsgálja meg a Drain objektum Type 
Statistics fülén a Total throughput (teljes kibocsátás), valamint a Total throughput per hour 
(teljes óránkénti kibocsátás) paraméterek értékét. A mutatók enyhe csökkenése a valóság 
precízebb leképezésére vezethető vissza. 
 

 
 
Kattintson az előzőekben elhelyezett Chart objektumra a jobb egérgombbal és válassza a 
Show lehetőséget. Ellenőrizze a grafikonon, hogy mekkora volt a pufferben tárolt 
legnagyobb mennyiség. 
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Mivel a folyamatos működésű anyagmozgató rendszerek (különösen a görgős pályák) 
gyakran az átmeneti tárolás szerepét is betöltik, a puffer kihasználtságát is csökkentette 
ezek alkalmazása. Állítsa a puffer kapacitását az előzőekben ismertetett módon a 
csökkentett, 34 darabos értékre. 
 
 

 
 

Az előbbiekben használt Chart típusú objektum használható az egyes berendezések 
tevékenységének monitorozására is. 
 

Kattintson a Modellezési építőelemek eszköztár User Interface (felhasználói felület) 
fülére, és helyezzen el egy újabb Chart (grafikon) építőelemet a szimulációs 
területen. Az előzőekhez hasonlóan most a SingleProc objektumokat húzza rendre 

a grafikonra. 
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Futtassa ismét a szimulációt 1 napra. Kattintson az EventController ablakában a Controls 
fülre, majd a Reset ( ) és a Start ( ) gombokra. A grafikon folyamatosan megjeleníti, 
hogy az egyes anyagáram objektumok a szimuláció időtartamát milyen állapotokban 
töltötték. (Working – munkavégzés, Setting-up – átállítás/beállítás, Waiting – várakozás, 
Blocked – blokkolt, Failed – meghibásodás, Stopped – leállás, Paused – szünet, 
Unplanned – munkaterven kívüli időszak ) 
 
 

 
 

 
A grafikonon látható, hogy a Singleproc és a Singleproc2 állomások teljes mértékben ki 
vannak használva, míg a többi SingleProc típusú objektum sokat várakozik az elkészült 
munkadarabokra. 
 
 
A Parallelproc objektumok alkalmasak munkadarabok párhuzamos feldolgozására. 
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Törölje ki a Singleproc és a Singleproc2 objektumokat, majd illesszen a helyükre 
egy-egy Parallelproc objektumot az eszköztár Material Flow (anyagáram) füléről. 
Konnektorokkal kösse össze a Parallelproc-okat a megfelelő Line objektumokkal. 

 
 
Duplán kattintva nyissa meg az egyes Parallelproc-ok párbeszéd paneljét, majd használja 
a következő beállításokat: 
 

 
 

 
Törölje a legutóbb létrehozott Chart objektumot, majd illesszen be helyette egy 
másikat. Az előzőekhez hasonlóan SingleProc és a Parallelproc objektumokat 
húzza rendre a grafikonra. 

Futtassa ismét a szimulációt 1 napra. Kattintson az EventController ablakában a Controls 
fülre, majd a Reset ( ) és a Start ( ) gombokra. 
 
Ezúttal minden objektum kihasználtsága közel 100%-os. 
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Kattintson duplán a Drain objektumra, majd válassza annak Type Statistics fülét. Látható, 
hogy a gyártósor kapacitása az alkalmazott módosítások eredményeként több mint a 
kétszeresére növekedett. 
 

 
 

 
 
 
Műszakok kezelése a Shift Calendar objektum használatával valósítható meg. 

 
Kattintson a Modellezési építőelemek eszköztár Resources (források) fülén a Shift 
Calendar objektumra, majd helyezzen el belőle egy darabot a modellezési területen. 

Az összes anyagáram objektumot húzza a Shift Calendar objektumra. A Shift Calendar 
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alapértelmezett beállítása szerint a sor két, nyolc órás műszakban dolgozik, melyeket 
szünetek szakítanak meg a megfelelő időszakokban. 
 
Futtassa ismét a szimulációt 1 napra. Kattintson az EventController ablakában a Controls 
fülre, majd a Reset ( ) és a Start ( ) gombokra. 
 
Kattintson a másodikként létrehozott Chart objektumra a jobb egérgombbal, majd válassza 
a Show lehetőséget. A szüneteket a sötétkék, a munkarenden kívüli időszakokat a 
világoskék területek jelzik. 
 
 

 
 
 

Egyes objektumok paramétereinek monitorozására a Display objektum használható. 
 

 Kattintson a Modellezési építőelemek eszköztár User Interface (felhasználói 
felület) fülére, majd válassza ki a Display (kijelző) elemét, ezt követően helyezzen 
el két objektumot a Drain és a puffer elemek felett a szimulációs területen. (Ctrl 

gomb nyomva tartása mellett egymás után több objektum is elhelyezhető.) Húzza a hozzá 
közelebb eső Display objektumra a puffert és a Drain-t. Kattintson duplán a pufferhez 
tartozó Display-re, majd alkalmazza a következő beállításokat: 
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A fenti beállítások értelmében a Display objektumok meg fogják jeleníteni a puffer 
tartalmának alakulását, illetve a Drain-en keresztül kilépő objektumok számát. 
 
 

 
 
 
Az anyagáramlásokban elágazás hozható létre az FlowControl objektum használatával. 
 
 

Kattintson a Modellezési építőelemek eszköztár Material Flow (anyagáramlás) 
fülére majd válassza ki a Flow Control objektumot. Helyezzen el egy Flow Control 
objektumot a szimulációs területen. Módosítsa az alábbi ábrának megfelelően a 

szimulációs modellt: 
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Alkalmazza a következő beállításokat a Flow Control helyi menüjében: 
 
 

 
 
 
Futtassa ismét a szimulációt 1 napra. Kattintson az EventController ablakában a Controls 
fülre, majd a Reset ( ) és a Start ( ) gombokra. 
Kattintson a SankeyDiagram objektumra a jobb egérgombbal, majd válassza a Display 
Sankey Diagram lehetőséget. 
Ellenőrizze, hogy megfelelő arányban került-e szétosztásra az anyagáram. 
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A Plant Simulation képes dolgozók tevékenységének szimulációjára is. Ehhez a következő 
objektumok kerülnek felhasználásra a Modellezési építőelemek eszköztár Resources 
(Források) füléről: 
 

 WorkerPool (dolgozó brigád): a dolgozó brigád tartalmazza azokat a dolgozókat, 
amelyek a különböző feladatokat látják el. 

 

 Broker (ügynök): a Broker egyfajta vezető feladatát látja el, aki kapcsolatot tart a 
megrendelőkkel (munkaállomásokkal), valamint kiosztja a kapott feladatokat a 
hozzá tartozó dolgozók között. 

 

 Workplace (munkahely): a dolgozó a feladatait csak egy Worplace-nek nevezett 
objektumon tudja ellátni. Minden Workplace-en egyszerre egy dolgozó 
tartózkodhat, ezért minden egyes állomáshoz annyi Workplace-nek kell tartoznia, 
amennyi feladat elvégzésére egyidejűleg szükség lehet. 
 

 Footpath (gyalogút): a dolgozók a Footpath objektumon keresztül juthatnak el a 
megfelelő Workplace objektumra. Megjegyzendő, hogy több lehetséges útvonal 
esetén a dolgozó mindig a legrövidebbet választja. 
 

 
 
Helyezzen el a Modellezési építőelemek eszköztár Resources füléről egy Broker és egy 
WorkerPool objektumot szorosan egymás mellé a szimulációs területen. 
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Helyezzen egy-egy Workplace objektumot a Singleproc1, Singleproc3 és Singleproc4 
objektumok közvetlen közelébe. 
 

 
 
Az előzőekben használt Line objektumokhoz hasonlóan építsen ki útvonalat az egyes 
Workplace-ekhez. Kattintson a Modellezési építőelemek eszköztár Resources fülének 
Footpath elemére, majd a Workerpool objektumra. Ezt követően kattintson az útvonal 
töréspontjaira, végül a megfelelő Workplace objektumra. A Singleproc3 és Singleproc4 
állomásokhoz tartozó Workplace-ek esetében vezesse a Footpath-t a két Worplace közé, 
kattintson a szerkesztő ablak Finish gombjára, végül kösse össze a Footpath-t és a két 
Workplace-t egy-egy connectorral. Kösse össze egy Connectorral a két Workplace-t is. 
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Annak érdekében, hogy a feladatok elvégzéséhez az egyes állomások dolgozót 
igényeljenek, kattintson a megfelelő elemekre (Singleproc1, Singleproc3 és Singleproc4) 
duplán, majd válassza az Importer fület és használja az alábbi beállításokat: 
 

 
 
Kattintson duplán a Workerpool objektumra. Kattintson a Creation Table gomb melletti 
négyzetbe. A megfelelő beállítás az alábbi ábrán látható: 
 

 
 

Kattintson a Creation Table gombra, használja a következő beállításokat, majd kattintson 
az Ok gombra: 
 

 
 
Ezzel két dolgozót rendelt a Workerpool-hoz. Futtassa a szimulációt 1 napra. Kattintson az 
EventController ablakában a Controls fülre, majd a Reset ( ) és a Start ( ) gombokra. 
Kattintson jobb egérgombbal a Chart1objektumra és válassza a Show lehetőséget. 
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Látható, hogy a két dolgozó a három berendezést nem képes megfelelően kiszolgálni. 
Kattintson duplán a Workerpool objektumra, majd a Craetion Table gombra és módosítsa 
a dolgozók számát 3-ra. 
 

 
 
Futtassa a szimulációt 1 napra. Kattintson az EventController ablakában a Controls fülre, 
majd a Reset ( ) és a Start ( ) gombokra. 
 

 
 
Megfigyelheti, hogy a berendezések kihasználtsága ebben az esetben a munkarend és a 
meghibásodási paraméterek által korlátozott maximális mértéket érte el. 
 
Gratulálunk! 
 
Ezzel végére ért ennek a gyártási szimulációs példának, amelyben egy egyszerű példán 
keresztül ismerhette meg a gyártási folyamat felépítését a Plant Simulation rendszerben, a 
gyártási folyamatok elemzésének eszközeit, és azt, hogy miképp lehet beavatkozni, és a 
valós életben is használható eredményeket is kinyerni a szimulációból. 
 
Természetesen ez a példa csak töredékét mutatta be a Plant Simulation tudásának. 
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Milyen egyéb lehetőségeket nyújt még a szimuláció? 

 kapcsolódás tetszőleges adatokhoz (Excel, stb.) 

 szállítójárművek, utak modellezése 

 palettázás, palettaszám optimalizálás 

 lehívási sorrend (gyártási sorrend) készítése és használata 

 jelentések készítése a szimulációs eredményekről 

 manuális és automatikus optimalizálása a folyamatoknak 
 
Amennyiben bővebben érdeklik ezek a lehetőségek, kérjük, keresse meg a graphIT Kft.-t, 
és szívesen állunk rendelkezésére. 
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