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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. 
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A következő példa végrehajtása során egy egyszerű modell felépítését sajátíthatja el. A 

modellépítés alatt megfigyelhető néhány alkalmazás arra, hogy a Plant Simulation beépített 

komponensei segítségével miképpen nyerhetünk információkat különböző szimulációs 

eredményekről, valamint látható lesz a példa végén, hogy néhány apró módosítással milyen nagy 

változásokat érhetünk el az eredményekben.  

 

A modell egy egyszerű gyártósor szimulációja, ahol található egy bemenet (forrás), két 

megmunkálógép (SingleProc komponens), valamint egy puffer (Buffer objektum) a két állomás 

között. A sort pedig egy kimenet (Drain) komponens zárja.   

 

 
 
 
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. 

 

Bemenet 
(Source)

Állomás1 
(SingleProc)

Puffer 
(Buffer)

Állomás2 
(SingleProc)

Kimenet 
(Drain)
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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. 

 

Buffer: Ez a komponens a valós rendszerekben lévő puffereket, műveletközi tároló 

egységeket testesíti meg. A Plant Simulation több típusú puffer komponenst is 

tartalmaz, de a példánkban ezt az egyet fogjuk felhasználni, amely FILO (First In Last 

Out – Első be, utolsó ki) rendszerű. 

 

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.  

 

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

megnyomása) 
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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).  

Első lépésben készítsen egy másolatot a SingleProc komponensről. Ezt úgy tudja végrehajtani, 

hogy a jobb oldalon található Class Library – ben (Osztálykönyvtár) megnyitja a MaterialFlow 

(anyagáramlás) könyvtárat. Ezután a SingleProc objektumra kattint jobb egérgombbal, és a 
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legördülő menüben a Duplicate parancsra kattintva (2. számú ábra) lemásolja a komponenst 

ugyanebbe a könyvtárba.  

 

2. ábra: Objektum másolása Class Library - ben 

A következő lépésben nevezzük át az új SingleProc komponensünket (az előző lépéshez 

hasonlóan jobb klikk a SingleProc – on, majd a Rename parancs kiválasztása, vagy nem jobb, 

hanem bal egérgombbal kattintunk egyet a komponensre és lenyomjuk az F2 billentyűt) 

MyStation – re.  

 

3. ábra: Objektum átnevezése 
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Változtassuk meg az új komponensünk ikonját, ezzel megkülönböztetjük a SingleProc 

komponenstől.  

Szintén a Class Library > MaterialFlow könyvtárán belül kattintson jobb egérgombbal az új, 

MyStation nevű komponensre, és válassza ki az Edit Icons (ikon módosítása) lehetőséget. Ekkor a 

4. ábrán látható ablak nyílik meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. ábra: Ikonok módosítása 
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5. ábra: A módosított MyStation ikon 

Az ikon módosítását a következőképpen tudja végrehajtani: először is válassza ki a fenti képen 

fekete nyíllal jelölt objektumot, kattintson a bal oldali palettán a kívánt színre, majd az ikonon 

kattintson a módosítani kívánt területre. Színváltáshoz egyszerűen válasszon ki egy másik színt a 

palettáról, és ezután kattintson az átszínezni kívánt területre. Miután végrehajtotta a 

változtatásokat kattintson a jobb felső sarokban (a képen piros négyszöggel jelzett) zöld pipára, a 

módosítások mentéséhez.  

FONTOS! Az ikonok az adott komponens különböző állapotaiban változnak. Az állapot, 

amelyikhez az adott ikon tartozik, a Name mezőben olvasható/adható meg. A fenti képen (felül, 

középen szintén piros négyszöggel jelölt) látható, hogy az aktuális ikon állapota ’Operational’, 

vagyis működés közben lesz ilyen az ikon. Ahhoz, hogy mindig ilyen legyen és ne változzon a színe, 

a ’Default’ (alapértelmezett) állapotot is színezze át. A különböző ikonok között a fent látható 

párbeszédablak bal felső sarkában (file menü alatt) található fekete nyilak segítségével lehet.  

Miután végrehajtotta a szükséges változtatásokat, zárja be az ablakot.  

A következő lépésben az új komponenst át fogja helyezni az eszköztáron, mégpedig úgy, hogy a 

Class Library – ből az egér segítségével áthúzza (húz&ejt) a komponenst a MaterialFlow 

eszközsorba.  
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6. ábra: Material Flow eszköztár az új komponenssel 

 

A továbbiakban fel fogja helyezni a felhasználni kívánt komponenseket a Frame – re (keret, 

amelyen a szimulációs modellezés történik).  

 

 

7. ábra: A Plant Simulation felhasználói felülete 

 

Illesszen be egy Source, két MyStation és egy Drain komponenst. (A fenti képeken látható 

Material Flow eszköztárból egyszerűen csak  húzza az objektumot a Frame fölé oda, ahol szeretné 
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elhelyezni, majd ott engedje el. Ezt követően, mikor már minden komponens a Frame – en van, 

kösse össze őket a Connector elem segítségével (második a Material Flow eszköztáron). Ez 

az elem biztosítja az objektumok kapcsolatát, Connector nélkül a darabok nem tudnak egyik 

komponensről a másikra kerülni (legfeljebb metódusok segítségével, ami jóval bonyolultabb 

megoldás, mint ez a módszer; alkalmazásához pedig mélyebb Plant Simulation ismeret szükséges). 

Mivel több Connector elemre is szüksége lesz, ezért célszerű a beillesztésüket úgy végrehajtani, 

hogy közben a CTRL gombot lenyomva tartja, így kattint a komponensre az eszköztáron, majd 

rákattint az objektumra, amit szeretne összekötni egy másik objektummal, majd ezután pedig 

rákattint a másikra, amivel szeretné összekötni. Amennyiben helyesen végrehajtotta az 

utasításokat, az Ön modellje megegyezik az alábbi képen látható modellel. 

 

 
8. ábra: Az eddig elkészült szimulációs modell 

A következő lépésben az eszköztáron váltson át a Material Flow fülről a User Interface 

(felhasználói felület) fülre. Itt található a korábban említett Chart (diagram) komponens.  

Az előzőekhez hasonló módszerrel (drag&drop – húz&ejt) helyezzen el egy Chart – ot az első 

MyStation alatt. (9. ábra) 
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9. ábra: A modell a Chart komponenssel kibővítve 

 

Helyezzen el egy EventController komponenst is a Frame – en, majd nyissa meg és nyomja meg 

a Reset (erre azért van szükség, mert így minden korábbi eredmény nullázódik, a modell 

alaphelyzetbe kerül), ezután pedig a Start gombot. Ezzel futtatja a szimulációt! 

 

Megjegyzés:  

A következő gombok: használhatók a szimuláció futtatására és leállítására (középső, 

zöld), a visszaállításra (reset, piros), és animáció nélküli futtatásra (kék > ilyenkor nem látjuk magát 

a folyamatot, így gyorsabb a végrehajtás, de az eredmények megegyeznek az animált futtatás 

esetén kapott eredményekkel.)  

Amennyiben még nincs EventController komponens a Frame – en, és rákattintunk ezen gombok 

valamelyikére, a Plant Simulation automatikusan rákérdez, hogy szeretnénk-e EventController – t 

elhelyezni a Frame – re. Rákattintuk az OK gombra, és már futtathatjuk is a szimulációt! 

 

Hagyja néhány percig futni, majd állítsa le a Stop gombbal! 

 

A következő lépések során megismerkedhetünk a már említett diagrammal, mely az 

objektumok időkihasználtságát mutatja.  

Ezt úgy tudja megtenni, hogy húz&ejt módszerrel ráhúzza a MyStation komponenseket a Chart 

ikonjára.  

Ezután nyissa meg a diagramot úgy, hogy jobb egérgombbal rákattint a Chart – ra, és kiválasztja 

a Show lehetőséget.  
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10. ábra: MyStation komponensek diagramja 

Jól látható, hogy mivel nincs semmilyen szűkkeresztmetszet, vagy akadályozó tényező, ezért 

mindkét állomás ideje 100%-át tölti munkával, ezt jelzi a zöld szín. (A jobb felső sarokban látható, 

hogy melyik állapothoz, milyen szín tartozik.) 

 

Változtassa meg egy kicsit a modellt, hogy lássa néhány kisebb módosítás milyen hatással 

lehet az eredményekre.  

 

Először is változtassunk a MyStation komponensen. Mivel azt szeretnénk, hogy a modellünkben 

mindkét MyStation állomás egyformán viselkedjen, ezért célszerű a változtatást globálisan 

elvégezni, így nem kell külön-külön beállítani a két állomást..  

Ezt úgy tudja megtenni, hogy a Material Flow eszköztáron jobb egérgombbal kattint a 

MyStation komponensre, és a legördülő menüből kiválasztja az Open lehetőséget.  
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11. ábra: MyStation komponens párbeszédablak megnyitása 

Így megnyílik a komponens párbeszédablaka, ahol a különböző paramétereket lehet 

módosítani. 

 

12. ábra: A párbeszédablak 

Ebben a példában az állomás elérhetőségét (availability) fogja megváltoztatni 100%-ról 80%-ra.  

Kattintson a párbeszédablakon belül a Failures fülre, majd az Availability mezőbe a 100 – at írja 

át 80 – ra (az ábrán látható módon). Ha ez kész van, az Apply gombra kattintva alkalmazza a 

módosításokat, majd zárja be az ablakot.  
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Ellenőrizze le, hogy a módosítások megtörténtek-e a Frame – en lévő MyStation 

komponenseken. Kattintson duplán az ikonon, válassza a Failures fület, és látni fogja, hogy 

mindkét állomás esetében az elérhetőség 80%-ra változott.  Zárja be a párbeszédablakokat. 

Nyissa meg az EventController – t, és kattintson először a Reset gombra, hogy törölje az előző 

futtatás eredményeit a modellből, ezután pedig kattintson a Start gombra a szimuláció 

futtatásához, majd hagyja futni néhány másodpercig. Rövid idő után állítsa meg a Stop gombbal. 

Ezt követően nyissa meg a MyStation komponensek diagramját, és figyelje meg a különbséget 

az előző állapothoz képest.  

 

13. ábra: MyStation állomások diagramjai a változtatás után 

Jól megfigyelhető, hogy most már nem csak munkával töltik az idejüket az állomások. A piros 

szín a meghibásodást jelzi, a sárga a blokkolt állapotot (amikor az állomás valamilyen okból 

kifolyólag nem tudja tovább küldeni a darabot a következő állomásra), a szürke pedig a 

várakozást. Látható, hogy a meghibásodások az idő 20%-át teszik ki, vagyis az állomások valóban 

80%-ban elérhetőek. Ezt a 80%-ot azonban nem tudják végig munkával tölteni, hiszen mikor 

például a második állomás meghibásodik, az első állomás nem tudja továbbküldeni a 
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munkadarabot, így az blokkolva lesz egészen addig, míg a meghibásodást ki nem javítják, valamint 

fordítva is igaz, hiszen mikor az első állomás hibásodik meg, addig a második állomás várakozik 

üresen.  

 

Módosítsuk tovább a modellt, és figyeljük meg, hogy a további változtatások milyen hatással 

lesznek az eredményekre! 

 

Illesszen be egy Buffer komponenst (Material Flow eszköztárról) a két MyStation állomás közé, 

húz&ejt módszerrel. Ha a Buffer elemet pontosan a két állomás között elhelyezkedő Connector 

elemre ejti rá, akkor a Plant Simulation automatikusan összekapcsolja a puffer állomást a 

MyStation objektumokkal.  

 

 

 

(Ha ez mégsem sikerülne, akkor egyszerűen csak törölni kell a Connector-t és újra 

összekapcsolni a MyStation-t a Buffer – rel, majd a Buffer-t a MyStation1 állomással.) 
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14. ábra: A modell a Buffer beillesztése után 

 
Miután sikeresen beillesztette a Buffer állomást, helyezzen el még egy Chart objektumot a 

Buffer alá, majd húzza rá a Chart – ra a puffer komponenst. Így az új diagram eszköz a puffer 

kihasználtságát fogja mérni. Figyelje meg, hogy a Buffer elemhez tartozó Chart ikonja megváltozik! 

 

 

 
15. ábra: A modell a Buffer komponenshez tartozó Chart-tal 
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Nevezze át  (az ikonon jobb egérgomb > Rename) a Chart objektumot PartsInBuffer – re. 

 

 

16. ábra: Átnevezés párbeszédablak 

 

Miután ezt elvégezte, futassa újra a szimulációt (EventController > Reset, EventController > 

Start) egy rövid ideig, majd állítsa le (EventController > Stop).  

Figyelje meg a puffer komponens diagramját! (Kattintson jobb egérgombbal a PartsInBuffer 

ikonjára, majd válassza a Show lehetőséget.)  

 

 
17. ábra: A Buffer komponens diagramja 

 

A következőkben be fogunk állítani egy meghatározott szimulációs időt az EventController 

segítségével.  

Kattintson duplán az EventController komponensre, hogy megnyíljon a hozzátartozó 

párbeszédablak. Előbb kattintson a Reset gombra, hogy alap állapotba állítsa a modellt. Amint ez 

meg van, váltson át a Controls fülről a Settings (beállítások) fülre.  
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Látni fogja, hogy adott egy dátum, ami a szimuláció kezdetének az időpontja (ÉÉ/HH/NN 

00:00:00). Példánkban a szimulációt egy napra fogjuk végrehajtani. Ehhez nem kell mást tennie, 

mint az End szövegmezőbe gépelje be a következőt: 1:::, majd kattintson az Apply gombra. Vegye 

észre, hogy az Ön által beírt adat megváltozott a megfelelő formátumra (1:00:00:00).  

 

 
18. ábra: Az EventController 

 

Váltson vissza a Controls fülre, nyomja le először a Reset, majd a Start gombot.  

Figyelje meg, hogy a konkrét szimulációs idő beállításával, a szimuláció automatikusan megáll, 

és mindössze 1-2 másodpercig tart.  

A futtatás után nézze meg a Drain komponens statisztikáját, elsősorban az összes termelést. 

Kattintson duplán a Drain objektumra, így megnyílik a párbeszédablak. Itt válassza ki a Type 

Statistics fület. Itt láthatók a modell különböző statisztikai adatai. Ennek az oka nagyon egyszerű, 

hiszen ez a komponens esetünkben az az objektum, amin minden egyes elkészült darab keresztül 

halad, így innen egyszerűn megfigyelhetjük a sor termelési adatait.  

A példában most csak a termeléssel foglalkozzunk, vagyis azzal, hogy egy nap alatt ezen a 

gyártósoron, az adott berendezések, elrendezés, és feltételek mellett mennyi az összes kibocsátás. 

(A statisztikában: Total throughput). 
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19. ábra: A teljes kibocsátás 

 
Látható, hogy összesen 1090 darabot tudott a sor gyártani egy nap alatt.  (Ha Önnek nem ennyi, 

akkor térjen vissza a korábbi lépésekre, és ellenőrizze, hogy mit rontott el!) 

 

Változtassa meg a Buffer komponens kapacitását, és ezután figyelje meg, hogyan változik a 

kibocsátás! 

 

Először is állítsa alaphelyzetbe a modellt (EventController > Reset).  

Ezután nyissa meg a Buffer párbeszédablakot (dupla kattintás a Buffer ikonon). A kapacitás 

(Capacity) rögtön a megnyíló ablakban található. Látható, hogy jelenleg a Buffer maximum 4 darab 

tárolására alkamas.  

Gépeljen be 10 – et a 4 helyett, majd kattintson az OK gombra. Ezzel megváltoztatta a puffer 

kapacitását, és bezárta a Buffer objektum párbeszédablakát.  
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20. ábra: Buffer párbeszédablak 

 

Futtassa ismét a szimulációt! 

 

Futtatás után nyissa meg ismét a Drain komponens párbeszédablakát, majd váltson a Type 

Statistics fülre. Figyelje meg, hogy változott-e a teljes kibocsátás! 

 
21. ábra: Teljes kibocsátás a puffer kapacitás növekedése után 
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Az eredmény ebben az esetben 1126, vagyis az előző állapothoz képest növekedett a termelés. 

(Ha Önnek nem ennyi, akkor térjen vissza a korábbi lépésekre, és ellenőrizze, hogy mit rontott el!) 

Zárja be a Drain párbeszédablakot, és nyissa meg a MyStation állomásokhoz tartozó diagramot. 

(kattintson jobb egérgombbal a Chart ikonjára, majd válassza a Show lehetőséget.) 

 
22. ábra: MyStation állomások kihasználtsága 

Látható, hogy a kapacitás növelése a megmunkáló állomásokra is kedvező hatással volt, hiszen 

a várakozási és blokkolt állapotban töltött idők jelentősen lecsökkentek, és az állomások a 

rendelkezésre állásuk (a teljes idő 80%-a) csaknem 100%-át munkával töltik.  

Ez azt jelenti, hogy a puffer elem - alacsony kapacitása miatt -  képezte a sor 

szűkkeresztmetszetét.  

 

Próbálja ki más pufferkapacitásokkal is a modellt, és figyelje meg, hogy az eredmények 

hogyan változnak a különböző esetekben! 

 

Gratulálunk!  
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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! 

 

 

 


