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A termelő vállalatok rendszeresen találják szemben magukat olyan feladattal, amikor szűkösen 

rendelkezésre álló erőforrások felhasználásáról kell dönteniük egymással versenyző választási 

lehetőségek között.  

Az optimális erőforrás-allokáció a korszerű PLM szoftverek segítségével bonyolult gyártási 

helyzetben is viszonylag egyszerűen meghatározható.  

A mai gazdasági egységek rendkívül bonyolultak, komplexek, ami szükségessé teszi a vezetői 

döntések modellekkel, valamint informatikával történő támogatását, mivel egy rossz döntéssel 

könnyen alul lehet maradni a kiéleződött piaci versenyben.  

A termelés során számos probléma modellezhető és kezelhető szimulációs szoftverek 

segítségével. 

Manapság minden fejlesztést lemodelleznek vagy szimulálnak, mára elképzelhetetlenné vált, 

hogy bármilyen új technikai eszköz előzetes tesztelés nélkül kerüljön felhasználásra. 

A Plant Simulation a Siemens PLM Software Tecnomatix termékcsaládjának a tagja, 

anyagáramlás szimuláció végrehajtására alkalmas szoftver, amely számos olyan objektumot 

tartalmaz, amely kiválóan alkalmas a gyárban lévő sorok, munkahelyek modellezésére, 

viselkedésének, illetve kapacitásának vizsgálatára, és működésük optimalizálására még a 

megvalósítás előtt, vagyis gyártási rendszerek és folyamatok modellezését és szimulációját teszi 

lehetővé.  

Használatával optimalizálható az anyagáramlás, az erőforrás felhasználás és a logisztika a gyár 

minden szintjén, a teljes gyártóüzemtől a helyi gyártócellákig.  A Plant Simulation segítségével a 

gyártás logisztikája modellezhető a rendszer viselkedésének elemzésére és teljesítményének 

optimalizálására. A számítógépes modell lehetőséget nyújt különböző változatok kipróbálására, 

vagy "mi lenne ha" jellegű vizsgálatokra a meglévő gyártósor megbontása, vagy a tervezett 

gyártósor megépítése előtt. A számos statisztikai elemzőeszköz és grafikon lehetővé teszi a 

különböző gyártási helyzetek elemzését, és gyors, megfelelően alátámasztott döntések 

meghozatalát a gyártástervezésnek már a korai szakaszában. 

  



 
 

3 

 

 
 
A modellben felhasználásra kerülő objektumok:  

 

EventController: Segítségével tudjuk a szimulációt elindítani , megállítani 

, visszaállítani alaphelyzetbe , valamint itt adható meg a szimuláció 

ideje is.  

 

SingleProc: Ez a komponens szimbolizálja a Plant Simulation – ben az egyszerű 

munkaállomásokat, megmunkálógépeket. Különböző paraméterek változtatásával 

az egyéni igényekhez mérten testreszabható, módosítható. 

 

Source: Avagy forrás, ahol a munkadarabok, anyagok belépnek a szimulációba. Egy 

valós gyártó-, vagy megmunkálósor esetében ez a komponens szimbolizálja azt a 

berendezést, ahol a darabokat felhelyezik a sorra. 

 

Drain: A Source ellentettje, vagyis a darabok rajta keresztül hagyják el a szimulációt. 

Fontos funkciója, amit majd a példa megoldása során is látni fogunk, hogy a 

gyártósor végső statisztikáit gyűjti. 

 

Chart: Diagram komponens, amely a különböző komponensek időkihasználtságát 

mutatja százalékos formában. Alkalmazása rendkívül egyszerű, a figyelni kívánt 

komponenst rá kell húzni (drag&drop – húz&ejt) az egérrel a Chart objektumra.  
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Szimulációs modell elkészítése 

Indítsa el a Plant Simulationt az Asztalon található ikonra kattintva. Megnyitás után a 

következő felületet kell látnia:  

 

1. ábra: Plant Simulation kezdő felülete 

 

Itt kattintson a Create New Model (új modell készítése  képen piros négyszöggel jelölve) 

feliratra.  

Így létre is hozott egy új modellt, amelyet tanácsos folyamatosan elmenteni (File menü > Save 

model).  
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Miután megnyitotta a Plant Simulation – t, a következő felületet fogja látni:  

 

 

2. ábra: Felhasználói felület 
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Első lépésként helyezze el a Frame – en a szükséges komponenseket: egy Source (forrás), egy 

Drain (kimenet), és két SingleProc objektumokat. Majd kösse össze a Connector elem  

segítségével a Source objektumot mindkét állomással, majd mindkét állomást a Drain 

komponenssel, az alábbi ábrán látható módon. 

Ha ez megtörtént, akkor váltson a Material Flow eszköztárról a User Interface eszköztárra, 

majd onnan illesszen be a modellbe egy Chart komponenst.  

 

 
3. ábra: A modell 

 

Mikor minden elem bekerült a modellbe, nevezze át őket (kattintson jobb egérgombbal az 

átnevezni kívánt ikonon, majd válassza a Rename (átnevezés) parancsot, vagy bal egérgombbal 

kattintson egyszer a megfelelő ikonra, majd nyomja meg az F2 billentyűt, mindkét esetben 

előugrik egy Rename párbeszédablak):  

- Source  Receiving (átvétel) 

- SingleProc  Machine1 (Gép1) 

- SingleProc1  Machine2 (Gép2) 

- Drain  Shipping (fuvarozás) 
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4. ábra: A modell átnevezés után 

 

Nevezze át a Frame – et is a Class Library – ben. Ezt szintén az fentebb említett módszerek 

egyikével tudja megtenni. A Frame új neve legyen EnginePlant (motorgyár).  

 

 

5. ábra: Az átnevezett Frame az osztálykönyvtárban 

 

Miután minden komponens megkapta a megfelelő nevet, indítsuk el a szimulációt!  

 

A futtatás EventController objektum nélkül lehetetlen. Két lehetőség áll rendelkezésre:  

Az első lehetőség, hogy az eszköztárból ugyanúgy kiválasztja az EventController komponenst, és 

beilleszti a Frame – re, mint a többi objektumot. Majd megnyitja az EventController - t, és előbb 
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megnyomja a Reset gombot  (erre azért van szükség, mert így a modellt alaphelyzetbe 

állítja, vagyis törli a gépekből a darabokat, illetve nullázza a statisztikákat, diagramokat). Ezt 

követően a Start gombbal  indítsa el a szimulációt.  

Néhány másodpercig hagyja futni, majd állítsa le a Stop gomb  megnyomásával.  

A másik lehetőség a futtatásra, illetve az EventController beillesztésére: a Frame eszköztárában 

található három gomb , melyekkel szintén futtatható, megállítható (zöld gomb), 

alaphelyzetbe hozható (piros), illetve animáció nélkül is futtatható (kék) a szimuláció. Ha rákattint 

ezen gombok valamelyikére, de még nem illesztett be EventController – t a modellbe, akkor a 

Plant Simulation automatikusan felajánlja a beillesztés lehetőségét. 

 
6. ábra: 'A modell még nem tartalmaz event controllert. Szeretne beilleszteni egyet?' 

Ebben az esetben, ha a Yes (Igen) lehetőséget választja, már láthatóvá is válik a Frame – en az 

EventController, és futtatható a szimuláció (amennyiben Ön a zöld nyíl megnyomásával hozta elő a 

fenti párbeszédablakot, akkor az igen válasz esetén a szimuláció is automatikusan elindul). 

Szintén a Stop gomb, vagy az eszköztáron a zöld gomb megnyomásával állíthatja le a 

szimulációt. 

 

Ne felejtse el időközönként elmenteni a modellt! (File > Save Model, vagy  gomb 

megnyomása) 

 

Futtatás után figyelje meg a különböző eredményeket! 

 

Először is a Machine1, vagy Machine2 statisztikáit. Kattintson duplán a két komponens közül 

valamelyikre, majd a párbeszédablakban válassza a Statistics (statisztikák) fület.  

Figyelje meg, hogy a gép idejének 100%-át töltötte munkával, mivel semmilyen akadályozó 

tényező nem található a modellben. 
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7. ábra: A Machine1 komponens statisztikája (a példában érvényes a Machine2 - re is) 

Zárja be a párbeszédablakot!  

A következő lépésben húz&ejt módszerrel helyezze a Receiving, Machine1, Machine2, illetve 

Shipping objektumokat a Chart komponensre.  

Figyelje meg a különböző állomások eredményeit! 

 
8. ábra: Az objektumok diagramja 
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A továbbiakban meg fog változtatni néhány tulajdonságot, és a szimuláció futtatása után 

megfigyelhető, hogy ezek a módosítások milyen hatással lesznek az eredményekre. 

 

Először is nyomja meg a Reset gombot az EventController - ben, vagy a Frame eszköztáron, 

hogy visszaállítsa alaphelyzetbe a modellt.  

Ezután nyissa meg a SingleProc objektum párbeszédablakát (célszerű ezt az eszköztáron 

megtenni, hiszen így mindkettő Machine állomás örökölni fogja a beállított tulajdonságot, és nem 

kell külön-külön beállítani az egyes állomásokon. Ennek a funkciónak leginkább akkor látható az 

előnye, mikor sok egyforma tulajdonságú gép van a soron, és nem kell külön beállítani az összest.) 

Megnyitás: Material Flow eszköztáron kattintson jobb egérgombbal a SingleProc ikonra, majd 

válassza az Open lehetőséget.  

 

 
9. ábra: SingleProc párbeszédablak megnyitása 

 

A párbeszédablakon belül válassza a Failure (meghibásodás) fület, majd állítsa át a gép 

rendelkezésre állását (Availibility) 100% - ról 90% - ra, majd az Apply gombbal mentse a 

változásokat és zárja be az ablakot.  

Ellenőrizze le a Machine állomásokat, hogy valóban megtörtént-e a változás. Nyissa meg 

egyenként mindkettő komponens párbeszédablakát (dupla kattintás a objektumon), válassza a 

Failures fület és nézze meg az Availibility szövegmezőben valóban 90% szerepel-e.  
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10. ábra: SingleProc komponens párbeszédablaka 

Ugyanezt a beállítást hajtsa végre a Receiving és Shipping állomások esetében is! (Itt nem 

szükséges az eszköztárról megnyitni a komponenseket, hiszen mindkettőből csak egy darab 

szerepel a modellben.  dupla kattintás a komponensen a Frame – en belül, majd Failures fül) 
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Miután végrehajtotta a módosításokat, futtassa a szimulációt újra egy rövid ideig, majd 

ellenőrizze az eredményeket! 

Ne felejtsen el menteni! 

 

A szimuláció futtatása után nyissa meg ismét valamelyik Machine állomás párbeszédablakát és 

váltson a Statistics fülre.  

Figyelje meg, hogy az előző futtatáshoz képest, hogyan változott a statisztika! 

 

11. ábra: Machine állomás statisztikája 

Látszik, hogy a 90%-os rendelkezésre állás következtében megváltozott a gép kihasználtsága. 

Már csak az idejének kb. 80% - át tölti a gép munkával, a maradékot pedig várakozással, blokkolva, 

vagy meghibásodással.  

A munkaidő értelemszerűen azért nem lehet 90%, mert a többi komponensnél is beállítottuk a 

90%-os elérhetőséget. Így a gép nem biztos, hogy rögtön tovább tudja küldeni a kész darabokat a 

Shipping állomásra, hiszen idejének 10%-át ez a komponens is meghibásodással tölti, ez okozza a 

Machine blokkolt (Blocked) állapotát A várakozást pedig a Receiving állomás 90%-os rendelkezésre 

állása okozza, stb.  

 

Ellenőrizze az objektumok diagramjait is! 
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Jobb egérgombbal kattintson a Chart komponensre, és válassza az Open lehetőséget. 

 

12. ábra: Diagram megnyitása 

 
13. ábra: A komponensek diagramja 

 

Figyelje meg, hogyan változott a diagram a rendelkezésre állás átállítása következtében! 
  

 

Gratulálunk! 

 

  



 
 

14 

 

Ezzel véget is ért ez a gyártásszimulációs példa, melyen keresztül Ön betekintést nyerhetett a 

Plant Simulation alapjaiba.  Megtanulhatta, hogy a Plant Simulation – ben miképpen építhető fel 

egy egyszerű gyártásszimulációs modell. Lehetősége nyílt arra, hogy megismerkedjen a szoftver 

alapfunkcióival. Láthatta, hogy a Plant Simulation milyen jól alkalmazható gyártósorok vizsgálatára 

és optimalizálására.  

Az itt végrehajtott szimuláció során a Plant Simulation nagyon apró hányadát ismerhette csak 

meg. Természetesen az alkamazott komponenseken, beállításokon túl még rengeteg hasznos 

alkalmazás és lehetőség áll rendelkezésre a Plant Simulation szoftverben. Segítségével nem csak 

gépeket tudunk szimulálni, hanem emberi erőforrás modellezésére is van lehetőség. Megadhatók 

az adott üzemben érvényes műszakok, pihenő idők. Modellezhetünk a Plant Simulationben 

különböző anyagmozgató berendezéseket is, utakat adhatunk meg. A példában látott 

diagramokon túl még számos elemzési lehetőség is található a szoftverben, mint például a Sankey 

diagram. Rendelkezésre állnak a Plant Simulation – ben különböző optimalizáló eszközök is. 

Valamint a szoftver alkalmas más adattípusú adatok alkalmazására is (pl. excel, dwg, jpg, stb.). 

 

 

 

Amennyiben további információra van szüksége, kérjük keresse fel a graphIT Kft.-t, 

ahol mindig szívesen állunk rendelkezésére! 

 

 

 


