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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 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. 

 

Connector: Ez az elem a különböző objetumok összekapcsolására szolgál, az 

anyagáramlást biztosítja a komponensek között. A Connector – ral úgy tudjuk 

összekapcsolni a komponenseket, hogy kiválasztjuk a Connector – t az eszköztárban, 

majd először rákattintunk arra a komponensre, amelyiket szeretnénk összekötni, 

ezután pedig rákattintunk arra a komponensre, amelyikkel szeretnénk összekötni az 

előzőt.  

Mikor nem csak két objektumot kell összekapcsolni, akkor célszerű először a CTRL 

billentyűt lenyomni és nyomvatartani, utána kiválasztani a Connector – t, majd a 

CTRL folyamatos nyomvatartása mellett létrehozni minden kívánt kapcsolatot. 

Miután mindent összekötött a megfelelő módon, elengedheti a CTRL billentyűt, 

majd kattintson egy üres területre a Frame – en jobb egérgombbal.  
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Worker: Dolgozó. A Worker komponens segítségével modellezi a Plant Simulation 

az emberi erőforrást. Ez az objektum tud állomáson munkát végezni, illetve tudja 

szállítani a darabokat egyik komponenstől egy másikig.  

 

Workplace: Ahhoz, hogy a Worker (dolgozó) tudja végezni a munkáját egy adott 

állomáson, szükség van munkahelyre (workplace). Ezeket a komponenseket ahhoz a 

munkaállomáshoz kell elhelyezni, ahol a Worker – nek dolgoznia kell, vagy ahova a 

darabot vinnie kell.  

 

  Footpath: Ez a komponens teszi lehetővé a dolgozók közlekedését.  

 

Workerpool: Ez az objektum tulajdonképpen csak egy szimbólum, azt a helyet 

testesíti meg, ahol a dolgozók tartózkodhatnak, amíg nem kell munkát végezniük. 

Talán leginkább egy üzemi öltőzőhöz, vagy asztalhoz hasonlítható, ahol a dolgozók 

várják az utasításokat.  

 

Broker: Ez a komponens „osztja szét” a végrehajtandó feladatokat a dolgozók 

(worker) között. Funkciója a gyakorlatban a vezető szerepéhez hasonlítható, hiszen 

ő adja az utasításokat a munkásoknak.  

  



 
 

5 

 

A modell, amit el fog készíteni a következő leírás segítségével, megmutatja Önnek, hogy a Plant 

Simulation miképpen kezeli a humán erőforrást egy gyárban.  

Egy egyszerű szimulációs modellt fog felépíteni a lecke során, amelyben lesz egy Source, egy 

Drain, két SingleProc állomás,  két emberi munkahely (Worker – Workplace), egy Workerpool, 

egy Broker, valamint Footpath a dolgozók számára.  

 

 

1. ábra: A modell végső formája 
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Szimulációs modell elkészítése 

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

következő felületet kell látnia:  

 

2. 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).  

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

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

 

 

3. ábra: Felhasználói felület 

 

Első lépésként helyezzük el a Frame – en a szükséges objektumokat.  

- Source 

- Drain MaterialFlow mappa/fül 

- 2 SingleProc 

- 2 Workplace 

- Workerpool Resource mappa/fül 

- Broker 

- 2 Footpath. 
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A Frame – re úgy tudunk komponenst beilleszteni, hogy vagy a Class Libraryben a megfelelő 

mappából kiválasztjuk az elemet és húz&ejt módszerrel ráhúzzuk a Frame – re, vagy pedig a Frame 

fölött a megfelelő eszköztárból húzzuk a modellezési felületre a kívánt komponenst.  

Miután beillesztett minden szükséges objektumot, a 4. ábrához hasonlónak kell lennie a 

modellnek. (A komponensek elhelyezkedése lényegtelen a modell szempontjából, de az 

érthetőség és követhetőség kedvéért a legcélszerűbb, ha Ön is az ábrán látható módon helyezi el 

az elemeket.) 

Ha minden komponens a helyén van, akkor a Connector segítségével kösse össze az ábrán 

látható módon az objektumokat.  

 

4. ábra: A modell 

Miután ezzel elkészült, futtassa a szimulációt!  

Ezt kétféleképpen tudja megtenni. 

Az egyik mód, hogy ugyanúgy, mint a többi komponenst, az EventController - t is beilleszti a 

Frame – be. Ezután duplán rákattint, ezzel megnyitja a párbeszédablakot, ahol előbb kattintson a 

Reset  gombra, amellyel visszaállítja a szimulációt alaphelyzetbe (vagyis törli a darabokat 

az állomásokról, valamint nullázza a korábbi statisztikákat, ezt célszerű minden futtatás előtt 

megtenni), majd kattintson a Start gombra , hogy elinduljon a szimuláció. Hagyja néhány 

másodpercig futni, majd állítsa le a Stop gombbal .  
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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. 

 

5. 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. 

Amikor már található EventController a Frame – en, akkor mindkét módszer használható a 

futtatáshoz, leállításhoz, visszaállításhoz, stb. 

 

Futtatás közben figyelje meg, hogy egyelőre a darabokat nem a dolgozók munkálják meg, 

hanem maga a SingleProc állomás.   (Látszik, hogy a dolgozó a Workerpool – ban várja 

az „utasítást”.) 
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Ahhoz, hogy a kívánt feladatokat a dolgozók hajtsák végre, további beállításokat kell eszközölni.  

 

Első lépésként állítsa be a SingleProc állomásokat! 

 

Kattintson duplán a SingleProc ikonjára a Frame – en, hogy megnyissa a párbeszédablakot. 

Ezután válassza ki az Importer fület.  

 

6. ábra: A SingleProc állomás párbeszédablaka 

 

Ha megnyitotta a párbeszédablakot, akkor jelölje be az Active állapotot (piros karika az ábrán).  
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7. ábra: Broker kiválasztása 

Ha aktiválta az Importer - t, akkor ki kell választania a Broker – t, amelyik a dolgozókat fogja az 

állomásra irányítani. Ezt úgy tudja megtenni, hogy a 7. ábrán látható, piros karikával jelölt gombra 

 kattint, aminek eredményeképpen megnyílik egy újabb ablak. Itt tudja kiválasztani a 

megfelelő Broker – t. Ebben a példában ez rendkívül egyszerű feladat, mivel csak egy Broker 

komponens található a modellben. Miután kiválasztotta, nyomja meg az Ok gombot, ezzel bezárja 

ezt az ablakot. Ha mindent jól csinált, akkor a 8. ábrán látható eredményt kell látnia a saját gépén 

is.  
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8. ábra: A SingleProc párbeszédablak Importer füle a válatoztatások után 

Ha ez sikeresen elkészült, zárja be a SingleProc párbeszédablakot!  

Ugyanezt meg kell tenni a másik SingleProc állomás esetében is.  

A Brokert kiválaszthatja úgy is, hogy magát a Broker komponenst húzza rá húz&ejt módszerrel 

a megfelelő SingleProc állomás ikonjára.  

 

9. ábra: Broker 'ráhúzása' a SingleProc ikonra 
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Ezután pedig megnyitja a SingleProc párbeszédablakját, és ugyanúgy mint az előző módszernél 

az Importer fülön be kell jelölni az Activate lehetőséget. Itt már láthatja, hogy a Broker 

szövegmezőben már bent van a megfelelő Broker elem. Ha mindent megfelelően csinált, akkor a 

párbeszédablak megegyezik az előző beállítással. 

Fogadja el változtatásokat, majd zárja be az ablakot! 

Nyissa meg az EventController – t (dupla kattintás az ikonon) és nyomja meg az Init  

gombot (ezzel behozta a kezdő állapotot).  

Ebben a példában ez annyit jelent, hogy a dolgozók a helyükre kerültek a Workerpool – ban, 

ahogy ez a 10. ábrán is látható.  

 

10. ábra: Az induló állapot 

 

Ezt követően futtassa a szimulációt néhány másodpercig, majd állítsa le! 

Az EventController ablakban található csúszka segítségével lassítsa le a szimulációt, hogy 

jobban meg tudja figyelni a dolgozó mozgását.  
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11. ábra: A szimuláció lassítása/gyorsítása 

 

Indítsa el a szimulációt, és figyelje meg a dolgozó mozgását! 

 

Gratulálunk, a feladat első részét sikeresen végrehajtotta! 
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A folytatásban ugyanezen a modellen végrehajtunk néhány kisebb változtatást, és ezáltal 

bemutatjuk, hogy a dolgozó nem csak megmunkálást tud végezni az állomásokon, hanem a 

darabok szállítását is az egyik állomásról a másikra.  

 

Első lépésként jelölje ki a baloldalon elhelyezkedő SingleProc, Drain, Workplace, Footpath, és 

Workerpool objektumokat. (Húzzon a bal egérgomb segítségével egy jelölőnégyszöget az 

objektumok fölé, majd engedje el az egeret.) 

 

 

12. ábra: Több objektum együttes kijeölése 
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Húzza távolabb a kijelölt komponenseket! 

 

13. ábra: A modell új elrendezése 

 

Ezt követően törölje a két SingleProc között elhelyezkedő Connectort! 

 

Tipp: Ha egyszerre több objektumot szeretne törölni, akkor válassza ki a törölni kívánt elemeket 

(vagy a jelölőnégyzettel, vagy pedig, ha úgy nem lehetséges, akkor a CTRL gomb 

nyomvatartásával külön-külön is kijelölheti őket. Ezután nyomja meg a DEL billentyűt. 

Ekkor a fenti ábrán látható párbeszédablak ugrik elő. Lehetőség van arra, hogy itt se 

kelljen minden egyes törölni kívánt objektum esetében rákattintsunk a Yes gombra. Ha 

biztosak vagyunk benne, hogy valóban minden kiválasztott elemet törölni szeretnénk, 

akkor SHIFT + ENTER segítségével egy mozdulattal töröljük az összes kijelölt objektumot.  
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Amennyiben kitörölte a Connector elemet, helyezzen el mindkét SingleProc állomás mellé egy-

egy Workplace – t, ezek közé egy Footpath komponenst, majd a lenti ábrának megfelelően kösse 

össze a még nem kapcsolt objektumokat.  

 

 

Ha megfelelően összekötötte a komponenseket, akkor kapcsolja be a View > Options > Show 

Successors lehetőséget, melynek segítségével láthatóvá válik, hogy amikor egy elemből több 

kimenő kapcsolat (Connector) indul, akkor melyik hányadik kapcsolat a sorban.  

 

 

14. ábra: View > Options > Show Successors 
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Most már rendelkezésünkre áll a Frame – en minden szükséges komponens, azonban így még a 

dolgozók nem fogják szállítani a munkadarabokat. Ehhez külön beállításokra, illetve egy kis 

magyarázatra is szükség van. 

 

Megjegyzés:  

A Worker (dolgozó) komponensnek, valamint a SingleProc állomásoknak van egy ún. Service 

(szolgáltatás) opciójuk. A Worker esetében ez azt jelenti, hogy megadjuk a komponensen belül, 

hogy az adott dolgozó milyen feladatok végrehajtására képes. Ez tulajdonképpen hasonló, mint 

amikor a valóságban az egyes szakmák által az emberek képesek bizonyos feladatok 

elvégzésére. Így behatárolhatjuk, hogy például egy szerszámcserét ne végezzen szakács, stb. 

Ugyanez történik a Plant Simulation Worker komponenseivel is. Amikor azt szeretnénk, hogy az 

adott dolgozó képes legyen szállítani a kezében a darabokat, akkor azt külön be kell állítanunk 

számára, úgymond „betanítjuk’ a feladatra.  

Hasonló a helyzet a megmunkáló állomással is, ahol a Workerplace, illetve a Worker 

elhelyezkedik. Itt is meg kell adnunk, hogy melyik az a szolgáltatás, amit az adott gépnél el kell 

végezni.  

 

A fentiek ismeretében nézzük ezt meg a gyakorlatban is! 

 

Nyissa meg a SingleProc párbeszédablakát dupla kattintással, és váltson az ExitStrategy fülre. 

(Az exit strategy – kilépési stratégia azt határozza meg a SingleProc számára, hogy a benne 

megmunkált darab hogyan fogja elhagyni az állomást. A példa megoldásához ennyi információ 

elég erről a funkcióról, de egy másik lecke részletesen is foglalkozik vele.) 

Nyissa le a Strategy legördülő menüt, majd válassza ki a Carry Part Away stratégiát! 
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Az Apply gomb lenyomásával hagyja jóvá a változtatást, de még ne zárja be az ablakot. A gomb 

lenyomása után figyelje meg, hogy az ablak tartalma megváltozott!  
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A Broker szövegmező mellett nyomja meg a  gombot. Ezáltal megnyílik egy újabb ablak, 

ahol – a példa első feléhez hasonlóan – válassza ki a Broker – t.  

 

 

Meg kell határozni a darab célállomását (MU target) is, ahova vinni kell majd, miután elkészült 

ezen az állomáson.  

Esetünkben ez a másik SingleProc állomás mellé újonnan elhelyezett Workplace lesz. (a minta 

példában ez a Workplace3). Válassza ki a megfelelőt, majd kattintson az OK gombra, hogy 

elfogadja a változtatást, illetve bezárja az ablakot. 
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Ezután fogja kiválasztani a már említett szolgáltatást, mégpedig úgy, hogy rákattint a Services 

 gombra. Ezáltal megnyílik egy újabb ablak, ahol alapértelmezetten StandardService 

van beírva (ez az alapszolgáltatást jelenti). Ehelyett írja be, hogy carry. 

 

 

Kattintson az OK gombra, hogy elfogadja a változtatásokat, és bezárja az ablakot. Amint ezzel 

elkészült, zárja be a SingleProc párbeszédablakot! 

Ezután nyissa meg az imént módosított SingleProc mellett lévő új Workplace állomást dupla 

kattintással.  

Először jelölje be a Supported Services gomb mellett található négyzetet, majd kattintson a 

gombra.  
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Itt az előzőekhez hasonlóan megjelenik egy új ablak, ahol az adott Workplace szolgáltatását kell 

megadni. Ide szintén írja be, hogy carry! 

 

Ok gombbal zárja be mindkét ablakot! 

 

Ugyanezt hajtsa végre a másik SingleProc állomás mellett lévő újabb Workplace állomáson is! 

 

Ezután nyissa meg az EvenController –t és nyomja meg az Init  gombot, hogy az induló 

állapotba hozza a modellt  

 

Futtassa lassan a szimulációt, hogy jól látható legyen, ahogy a dolgozók szállítják a darabokat 

az egyik állomásról a másikra! 

 

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 például 

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! 

 

 

 


